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E l dia 13 d’octubre de 2008 tingué 

lloc, a la Sala Prat de la Riba de 

l’Institut d’Estudis Catalans, la sessió 

inaugural del curs 2008-2009, amb la 

presència del president de la Generalitat, 

José Montilla.

El discurs reglamentari fou a càr-

rec de Josep M. Panareda Clopés, membre 

numerari de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials, amb el títol «L’evolució del 

paisatge mediterrani de ribera». L’acte 

comptà també amb un parlament del 

president de l’Institut d’Estudis Catalans, 

Salvador Giner; del secretari general de 

l’Institut, Joandomènec Ros i Aragonès, 

que va fer lectura de la síntesi de la me-

mòria anual del curs anterior i llegí la 

relació de nous membres de l’IEC, i del 

president de la Generalitat, José Montilla. 

Durant l’acte, també es lliuraren les me-

dalles als membres emèrits.

V.  Activitat institucional

Inauguració del curs

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

É s un honor poder-me dirigir a tots 

vosaltres amb motiu de la solem-

ne inauguració del curs acadèmic 2008-

2009. L’any 2008, pel mes de gener, pre-

sencià la cloenda de les celebracions del 

Centenari de l’acadèmia catalana. L’Institut 

d’Estudis Catalans ja és, doncs, una cor-

poració científica i cultural centenària. 

Afortunadament, com a resultat de l’ener-

gia dels seus membres, i inspirada pels seus 

ideals de servei al país com a corporació 

científica al més alt nivell, l’Institut també 

és a l’altura de l’empenta de la ciutadania 

catalana. És per això que fou fundat i que 

avui continua la seva tasca.

Encetem l’any acadèmic en un 

moment que el país i el Govern s’enfron-

ten a condicions econòmiques, però tam-

bé de dret públic, no gens fàcils. No 

sembla però que puguin ser insuperables 

si tothom —societat civil i autoritats— sap 

actuar amb la saviesa i el seny necessaris. 

L’Institut, com a institució catalana cab-

dal, disposa d’un considerable capital 

humà —científics, politòlegs, educadors, 

economistes, lingüistes— sempre disposat 

a ajudar a superar les dificultats del pre-

sent. El nostre servei és directe, eficient i 

encara no sempre prou visible. Sovint som 

proactius en l’ajut per a la resolució de les 

dificultats; però també ho som, sobretot, 

si se’ns demana la col·laboració en qual-

sevol terreny on calgui la intervenció ex-

perta o l’assessorament competent.
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