
D'experra a drieta: Joui Marti, 

d-or del SEREIEC; Santos 

Rriesga, \icerrctor & la 1IIMP: 
\laiiud f s s t e i l e ~  presideni de 

I'IEC. i E i w m a  Roca. presidenta 

del CCZMP - Cm* Enw?st Uuch. 

5 de juny de 2002 

Signatura de con- 
venis de col-labo- 
ració amb la 
Universitat 
Internacional 
Menéndez Pelayo 
El dia 5 de junv tingueren lloc a 

I'IEC I'acte de signatura del conve- 

ni marc de col.laboració amb el 

vicerector de la Universitat 

internacional Menéndez Pelayo 

(UIMP) i de dos convenis especí- 

fics de col.laboració amb la presi- 

denta de la Comissió Executiva del 

Centre Ernest Lluch de la UIMP. 

Lliurament dels 
premis Jaume 1 
del Casal de 
Crevillent 
Vicent Rosseiló, membre de la 

Secció de Filosofia i Ciencies 

Socials, assistí en representació de 

YIEC al sopar de lliurament dels 

prernis Jaume 1 del Casal de 

Crevillent. 

11 de juny de 2002 

Presentació del 
llibre Elemental, 
estimada Norma, 
de J. M. Xipell, 
a Castelló 
El president de l'Institut, Manuel 

Castellet, assistí i intervingué arnb 

unes paraules en l'acte de presenta- 

ció del llibre Elemental, estimada 

Norma, de J. M. Xipell, a Castelló. 

13 de juny de 2002 

Societat Catalana 
d'Estudis 
Litúrgics. 
Volum x de 
la Miscel-lhnia 
Litúrgica 
Catalana 
La reunió de primavera dona a 

coneixer el volum x de la 

Miscel.lhnia Litúrgica Catalana, el 

més extens i de contingut més 

variat entre els apareguts fins ara 

(quatre-centes vuitanta pagines i 

articles de quinze col.laboradors). 

La sessió fou el marc de la disserta- 

ció de Francesc Bonastre, que 

tracti el tema .La retorica musical 

a la litúrgia de la missa i de l'ofici 

durant el Barroc*. 

17 de juny de 2002 

Secció de 
Filosofia i 
Ciencies Socials. 
En memoria de 
Marc-Aureli fila 
i Comaposada 
La Secció de Filosofia i Ciencies 

Socials, de la qual fou mernbre 

Marc-Aureli Vila i Comaposada, li 

dedica una sessió d'homenatge en 

que Joan Vila i Valentí, president de 

la Secció, i Heribert Barrera, mem- 

bre de la Secció de Ciencies i 

Tecnologia, glossaren, respectiva- 

ment, la figura del gebgraf i polític, 

exiliat durant mots anys a 

Vene~uela. 


