
4 d'octubre de 2001 - 
octubre de 2002 

Cicle de con- 
ferencies 
Seminari de 
Finances 
de Barcelona 
CIEC i el Centre de Recerca 

Mateiiiitica van organitzar un 

semiiiari que inclou deu confercii- 

cies i que durara fins a I'octubre de 

200'2. en el marc de la Catedra 

Joan Sarda. 

Secció Histbrico- 
Arqueolbgica. 
1 Simposi de 
Patrimoni i 
Turisme Cultural. 
Arqueologia viva 
de les ciutats de 
l'antiguitat 
La Secció Historico-Arqueolbgica 

arganitzi, amb I'Institut d'Estudis 

Ilerdencs i el Patronat de Turisme 

de la Diputació de Lleida i amb la 

col.laboració del Patronat 

d'Arquelogia de Guissona, la 

Universitat de Lleida i la 

Universitat Autonoma de 

Barcelona, un conjunt de conferen- 

cies sota el tito1 Aqueologia ~iic~a de 

les ciutats de l'antiguitat i un debat 

entorn d'El futur del nostre passat: 

perspectives de desenvolupament 

del patrimoni aqueolhgic. 

16 dbctubre de 2001 - 
14 de maig de 2002 

Societat Catalana 

Jurídics . 11 Curs 
de dret civil 

Després de I'exit de la primera edi- 

ció, la Societat Catalana d'Estudis 

Jurídics va organitzar el II Curs de 

dret cillil catalh, amb I'objectiu de 

difondre la nova legislació emanada 

del Parlament de Catalunya durant 

els últims anys. El curs va consistir 

en vint-i-dues sessions, a raó d'una 

per setmana. 

17 d'octubre de 2001 

Societat Catalana 
de Pedagogia. 
Repensar la 
pedagogia, avui 
La Societat Catalana de Pedagogia 

organitzii el seminari de tardor 

Repensar la pedagogía, avui, en 

que intervingueren Pere Darder, 

Josep Alsinet i Margarida Muset. 

17 - 29 d'octubre de 
2001 

Primer cicle de 
conferencies al 
sud del País 
Valencia 
Orgaiiitzat per la Secretaria per a 

Afers Institucionals, els rriembres de 

I'IEC Joan Miralles. Josep Giritart, 

Vicerit Rosselló, Carles Sola i 

Manuel Ardit i I'historiador i pro- 

fessor honorífic de la Universitat 

d'Alacant, Joan Castaño. van 

impartir conferencies a Castalla, 

Alcoi, Alacant, Xabia, Dénia i ELU, 

respectivament. El president de 

I'IEC, el secretari per a Afers 

liistitucionals, el director del 

SERElEC i el secretari científic van 

assistir també a alguns dels actes 

com a representants de I'lnstitut. 
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