
1 6 de maig de 2002 

1 Debat sobre 
1 Aspectes polítics i 
1 institucionals de 
1 la Unió Europea: 
1 la reforma del 

La Secció de Filosofia i Ciencies 

Socials, en un Ple extraordinari de 

1 l'lnstitut. organir* una presentació 

del tema. a c k c  dels ponents 

Carles Gasbliba, secretari general 

del Patronat Catala Pro Europa; 

Joaquiiii Llimona, secretari de 

Relacions Exteriors del 

Departament de la Presidencia de 

la Generalitat de Catalunya; 

Conxita Font, assessora del 

Patronat Catali Pro Europa, i 

Esther Barbé, directora de I'Institut 

Universitari d'Estudis Europeus de 

la Universitat Autbnoma de 

1 Barcelona, i un debat posterior 

entre els assistents moderat pel pre- 

sident de la Secció, Joan Vila i 

8 de maig de 2002 

Societat Catalana 
de Maternatiques. 
Lliurament de 

P remis de les 
Proves Cangur 
2002 

El 21 de m a q  de 2002, prop de set 

mil cinc-cents alumnes d'educació 

secundaria es van reunir en dife- 

rents centres d'arreu de Catalunya, 

Castelló i Valencia, per a la celebra- 

ció de la setena edició de les Provee 

Cangur. Aquest concurs matematic 

d ' h b i t  europeu constata cada any 

un augment de participació, cosa 

que contribueix a assolir la popula- 

rització i pmmoció de les matemiti- 

ques entre el jovent. L'acte de lliu- 

rament de premis fou presidit per 

Carme-Laura Gil, consellera 

d 'Ensenyament. 

17 de maig de 2002 

Reunió a I'IEC 
d'associacions de 
catalanística 
Les associacions de catalanistica 

Associazione Italiana di Studi 

Catalani, Associació Internacional 

de Llengua i Literatura Catalanes, 

Anglo-Catalan Society, Deutsch 

Katalanisten Verband, North 

American Catalan Society i 

Association Francaise des 

Catalanistes es reuniren a I'IEC en 

una iniciativa promoguda per la 

Presidencia de I'IEC per mitji del 

SEREIEC i I'Associació 

Internacional de Llengua i 

Literatura Catalanes. 

23 de maig de 2002 

Reunió de 
les seccions 

a Castelló 
Les seccions de ciencies de 

l'lnstitui es reuniren a Castelió i 

niantingueren entrevistes anib el 

rector de la Universitat Jaume 1, 

Francisco Toledo; amh I'alcalde de 

Castelló, José M. (lirneno Ferrer, i 

arnb el vicepresiclent quart de la 

Diputació i president de Ciiltura, 

Miguel Montes. 


