
12 de novembre de 2001 

Presentació de la 
biografia d'Oriol 

FundaMó Catalana pea r h Racacn 
(FCR) van w g a n i w  un acte d'bo- 
menetge a Oriol de B o b ,  medre 

de la Sacció de Ciencies 

Biolhgiques, durant el quni es va fer 

la presentati6 del iiiire Oriol de 

Bolos: &a d a  derdhh a ¿'estudi 

de la botanica. Hi mtervingueren el 

president de I'lnstitut, Manuel 

Casteüet; eis rnembres de I'Lnsdbut 

Jmep Vigo i Joan Vili i Valenti; 

l'autor, Níquel Pairolí; I'homenst- 

jnt, Oriol de Bolos; el presides de 

la FCR, Rafe1 Esp601, i clogué 

I'acte Ramon Marimon, secretari 

d'Estat de Política Científica i 

Tecnohgica del Ministeri de Ciiincia 

i Teqn,bgia. 

14 de novembre de 2001 

Societat Catalana 
de Filosofia. Raó, 1 
desig i ciutadania 1 

1 '  

El doctor Jonli Salea i CodaiFFh bu 
N 

l'encasregat d'obrii d cure M- 
d c  de la Societat CataCrimiu & 

Fflosofia, amb la ctm- Ra& 
de+ i c i u ~ ~ .  

14 de novembre de 2001 

Societat Catalana 
de Tecnologia. 
Conferencia inau- I 

La c506igt.t Cadma de Tecnologia 

oBn' el cura acadcmic tunb la con- 

f d a  d ' E d o  Vicente Rosico, 

eaginyer industrid i directm de la 

hrporació d'Explotació i 

d'E.ngmyeria de Fecea-Enh, *.L. 

modernización de las eartraiee 

hidrtiulicaa en CPt$uRn: malk~&- 

14 i 15 de novembre 
de 2001 

Jornades de! 
portes obertes 
Wmcidint amb la sisena edició de la 

Setmana de la Ciencia, I'IEC orga- 

nitzii unes visite's guiades a les sales 

i els espais més emblematia de la 

Casa de Convalesckncia, renovada 

seu de I'Institut, i oferí informació 

sobre els seue aspectes histhrics. 

15 i 16 de novembre 
de 2001 

Secció Histbrico- 
Arqueolbgica. 
Puig i 
Cadafalch 
i la Catalunya 
contemporbnia 
La Secció Histhrico-Arqueologica 

organitzi amb motiu de la celebra- 

ció de 1'Any Puig i Cadafalch unes 

jornades amb I'objectiu d'emrnarcar 

i aprofundir milior en la personali- 

tat polifacetica de l'arquitecte, 

urbanista, arqueoleg, historiador de 

I'art i un dels membres fundadors 

de 1'Institut d'Estudis Catalans, 

h e p  Puig i Cadafalch. 

D'esquerra a dreta: Antoni 

Pladevail, Joan-F. Cabestany, 

Albert Balceils, Raque1 Lacuesta, 

Josep Guitart i Pere de Palol, 

ponents & la primera eessió. 


