
7 i 8 de febrer de 2002 

Societat Catalana 

El feudalisme, 
comptat i debatut 
S'organitzi, en col~laboraeió amb e1 

Museu d'Histbria de Catalunya. el 

simposi El feudalisrne, conzptnt i 

debatut, que aplegii els principals 

especialistes sobre el tenia dels 

Pai'sos Catalans i tainbé alguns par- 

ticipants estrangers, arnb un total 

d'una vintena de poni.ncies. 

11 de febrer de 2002 

Conferencia del 
president a 
Tribuna 
Barcelona. 
Llengua, cultura, 
ciencia, tres eixos 
d 'una identitat 
El president de I'Institut, Manuel 

Castellet, realitza la porikncia 

Llengua, cultura, c i k i a ,  tres eixos 

d i ~ n a  identitat durant el dinar- 

conferencia-col.loqui organitzat per 

Tribuna Barcelona. 
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1 11 de febrer de 2002 

1 Secció de 
1 Ciencies 
Biolbgiques. 

1 Presentació de 
1 l'obra Flora dels 
brio'fits dels 
PaiSos Catalans: 
1. Molses 
Oriol de Bolos. rnernbre de la Secció 

de Ciencies Biolbgiques, fou I'eiicar- 

regat de presentar el llibre de Creu 

Casas, Montserrat Bnigués i Rosa 

M. Cros. Aquest volum recull, de 

1 manera exhaustiva i beii pautada, 

les nornbroses dades cieiitífiques 

relatives a les rnolses que es fan a 

l'espai geogrhfic integrat per 

Catalunya, Andorra, el País 

Valencia i les illes Balears. 

15 de febrer de 2002 

5a Trobada de 
Sopars i Xerrades 
del Bloc de 
Progrés Jaume 1 
El president de I'Institut, Manuel 

Castellet, va participar a la 5a 

Trobada de Sopars i Xerrades del 

Bloc de Progrés Jaurne l. celebrada 

a 1'Alcúdia. 

21 de febrer de 2002 

Reunió dels 
membres de la 
delegació de 
I'IEC a Perpinyh 
Hi foreri corivocats tots els iiieiiihres 

de la delegoriá. que scíii rls iiieiii- 

bres riuiiieraris i rorrrspoiirnts de 

I'IEC: de I'Estiit fraric;s. aiiih I'oh- 

jertiii de constituir el coiis~ll clr la 

delegarió i presentar les artivitats 

del curs. 


