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Intervencions institucionals

visitants il·lustres

Durant el curs 2008-2009 han visitat l’Institut d’Estudis Catalans, per ordre cronològic:

•   José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya.

•   Crispin Tickell,  president  emèrit  de  l’Institut del Clima a Washington  i  director del 

Programa de Previsió de Polítiques de l’Institut James Martin per a la Ciència i la Civi-

lització a la Universitat d’Oxford.

•   Andrés Urrutia Badiola, president de l’Euskaltzaindia (Acadèmia de la Llengua Basca).

•   Anna Omedes, directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

•   Esteve Domingo, president de la Societat Espanyola de Virologia.

•   Albert Fert, Premi Nobel de Física 2007.

•   Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura del Govern espanyol.

Assistència a actes, visites i missions institucionals

•   Assistència del president de l’IEC a la reunió del Patronat de l’Institut Ramon Llull. 3 

de setembre de 2008.

•   El president de l’IEC assisteix a la recepció al Palau del Parlament que amb motiu de 

la Diada Nacional de Catalunya oferí el president del Parlament de Catalunya. 10  

de setembre de 2008.

•   Amb motiu de la Diada Nacional, el president de l’IEC i una representació de membres 

i treballadors de l’Institut dipositen l’ofrena floral al monument a Rafael Casanova de 

Barcelona. 11 de setembre de 2008.

•   El president de l’IEC presideix la reunió del Consell Assessor de la Facultat de Filosofia 

de la Universitat de Barcelona. Pronuncia la conferència inaugural titulada «La dignitat 

cívica» en el marc del Fòrum Filosofia i Ciutadania. 16 de setembre de 2008.

•   El president de l’IEC i de la Fundació Mercè Rodoreda assisteix a la inauguració de 

l’exposició «Mercè Rodoreda. Una poètica de la memòria», a la Sala d’Exposicions del 

Govern d’Andorra, acompanyat de Joaquim Molas. En aquest acte també intervingueren 

el ministre portaveu del Govern, de Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i 

Universitats d’Andorra, Juli Minoves, i el director de la Institució de les Lletres Catala-

nes, Oriol Izquierdo. 16 de setembre de 2008.
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•   El president de l’IEC participa en l’acte d’homenatge a Emili Giralt i Raventós organit-

zat per la Universitat de Barcelona. 30 de setembre de 2008.

•   Assistència del president de  l’IEC a  l’acte de  lliurament del Premi Ramon Margalef 

d’Ecologia en el marc del Congrés de la Conservació de la Natura de la Unió Interna-

cional per a la Conservació de la Natura (IUCN). El president de la Generalitat, José 

Montilla, lliura el guardó al biòleg francès Daniel Pauly. 6 d’octubre de 2008.

•   L’Equip de Govern de l’IEC visita el jaciment romà de iesso, a Guissona, on promou un 

projecte de recerca arqueològica dirigit per Josep Guitart. 8 d’octubre de 2008.

•   El president de l’IEC i de la Fundació Mercè Rodoreda presideix l’acte d’homenatge a 

Mercè Rodoreda de l’IEC i la Fundació Mercè Rodoreda en el centenari del seu naixement. 

10 d’octubre de 2008.

•   Sessió inaugural del curs 2008-2009 de l’IEC, presidit pel president de la Generalitat 

de Catalunya, José Montilla. Josep M. Panareda, membre de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, pronuncia la lliçó inaugural, titulada «L’evolució del paisatge mediter-

rani de ribera». 13 d’octubre de 2008.

•   El president de l’IEC, juntament amb el director de l’Institut Europeu de la Mediterrà-

nia, Senén Florensa, i Pere Fullana, director insular de Relacions Institucionals del 

Consell de Mallorca, inaugura a la sala d’actes de Sa Nostra de Palma el congrés «La 

conquesta de Mallorca. L’economia urbana, comercial i marítima. La figura de Jaume 

I a Palma». 14 d’octubre de 2008.

•   El vicepresident primer assisteix, per delegació del president de l’IEC, a l’acte de signa-

tura del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, que té lloc al Palau de la Gene-

ralitat. 21 d’octubre de 2008.

•   El president de l’IEC, juntament amb el president del Centre Excursionista de Catalunya 

(CEC), Manuel Puente, presenta al Centre Excursionista de Catalunya el llibre coeditat 

per l’IEC i el CEC Fer país, conèixer món. 21 d’octubre de 2008.

•   El president de  l’IEC inaugura  l’exposició «Els arxius de Joan Fuster» a  l’IEC, que, 

produïda per la Càtedra Fuster de la Universitat de València, ha estat acollida per l’IEC. 

22 d’octubre de 2008.

•   El secretari general assisteix, en nom de l’IEC, a la inauguració de la Casa dels Països 

Catalans a Perpinyà. 23 d’octubre de 2008.

•   El vicepresident primer assisteix als Premis Octubre a València. 25 d’octubre de 2008.

•   El president de l’IEC presideix l’acte d’inauguració del Cicle de Conferències Magistrals 

de l’IEC del curs 2008-2009 «Ciència per a la ciutadania». Crispin Tickell, president 

emèrit de l’Institut del Clima a Washington i director del Programa de Previsió de Po-

lítiques de l’Institut James Martin per a la Ciència i la Civilització a la Universitat 
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d’Oxford, pronuncia la conferència inaugural, titulada «The theory of evolution: 150 

years afterwards». 29 d’octubre de 2008.

•   El vicepresident primer participa a l’acte de presentació de la traducció al català de 

l’OpenOffice.org 3.0, un paquet ofimàtic, lliure i gratuït que permet crear documents, 

analitzar dades i dissenyar presentacions. 30 d’octubre de 2008.

•   El  president  de  l’IEC  presideix  amb  Joan  Manuel  Tresserras,  conseller  de  Cultura  i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, l’acte de presentació de les 

obres completes de Pompeu Fabra, a l’IEC. 4 de novembre de 2008.

•   L’IEC organitza la sessió en memòria de Rafel Caria, membre alguerès de l’IEC, amb 

la presència de Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident del Govern de la Generalitat de 

Catalunya. 11 de novembre de 2008.

•   Inauguració de l’exposició itinerant del Centenari de l’IEC a Elna. El president de l’IEC 

la inaugura juntament amb el batlle de la població, Nicolas Garcia, i el vicepresident, 

Salvador Alegret, representa l’IEC a l’acte de presentació pública de l’exposició del 

Centenari de l’IEC a Elna fet amb motiu de la visita del president del Parlament de 

Catalunya, Ernest Benach. 12 de novembre de 2008.

•   El president de l’IEC inaugura amb Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances 

de la Generalitat de Catalunya, les I Jornades de Llengua i Estadística, que tenen lloc a 

l’IEC. 20 de novembre de 2008.

•   El president de l’IEC presideix l’acte d’inauguració de la jornada de portes obertes de 

l’IEC per a estudiants de batxillerat, en commemoració de la publicació del llibre on 

the origin of species, de Charles Darwin. 24 de novembre de 2008.

•   El president de l’IEC presideix l’acte de presentació de l’Anuari territorial de catalunya 2007, 

organitzat per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori. 25 de novembre de 2008.

•   El vicepresident segon, en representació del president, inaugura els actes de commemo-

ració del vuitè centenari del naixement de Jaume I a Gandia, organitzats per la Secció 

Històrico-Arqueològica de l’IEC. 27 de novembre de 2008.

•   El secretari general, en representació del president, assisteix a l’acte de lliurament del 

VII Premi de la Societat Catalana d’Economia de l’Institut d’Estudis Catalans a la sala 

d’actes del Banco de España, juntament amb el president de Caixa de Catalunya, pa-

trocinadora del premi. 27 de novembre de 2008.

•   En el marc de les jornades sobre el català a la Universitat d’Amsterdam, promogudes 

pel membre corresponent de la Secció Filològica, Josep Quer, el president de l’IEC 

pronuncia la conferència titulada «The tradition of Modernity: the Netherlands and 

Catalonia», i el president de la Secció Filològica de l’IEC, la conferència «La llengua 

catalana en el procés de mundialització». 27 de novembre de 2008.
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•   El president de la Secció de Ciències i Tecnologia, delegat pel president, assisteix a la 

tercera reunió de la Xarxa d’Agències d’Avaluació de la Recerca, promoguda per l’Agen-

cia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) de la Secretaria d’Estat d’Universitats 

i Investigació, a l’IEC. 27 de novembre de 2008.

•   En el marc dels actes de commemoració del vuitè centenari del naixement de Jaume I, 

organitzats per la Secció Històrico-Arqueològica, el president de l’IEC inaugura les 

jornades «Economia rural i articulació urbana. Jaume I, família i cort», que se celebren 

a la Universitat de Girona. 1 de desembre de 2008.

•   El vicepresident segon, en representació de l’Institut, assisteix a la cloenda de l’exposi-

ció «Jaume I. Geografia, fets i memòria» al Centre de Cultura Sa Nostra de Palma. 1 de 

desembre de 2008.

•   Assistència del vicepresident segon a l’acte commemoratiu del 800è aniversari del nai-

xement del rei Jaume I organitzat pel Govern de les Illes Balears al Palau de l’Almudai-

na de Palma. 1 de desembre de 2008.

•   El president de  la Secció Filològica, per delegació del president, assisteix a  l’acte de 

lliurament dels premis Pompeu Fabra 2008 al Palau de la Generalitat. 1 de desembre 

de 2008.

•   El vicepresident segon pronuncia la conferència «La construcció naval als Països Catalans 

a la baixa edat mitjana. Una resposta tecnològica a unes necessitats mercantils» en el marc 

del III Congrés d’Enginyeria i Cultura Catalana a Palma. 6 de desembre de 2008.

•   El president de l’IEC presenta i fa una valoració de l’estudi sistema electoral i qualitat 

democràtica en un acte organitzat per la Fundació Catalunya Oberta a l’IEC. 10 de 

desembre de 2008.

•   El president de l’IEC inaugura a l’IEC el Seminari de Tardor de la Societat Catalana de 

Pedagogia, dedicat al maltractament a infants i adolescents. 11 de desembre de 2008.

•   El president de l’IEC participa a l’acte de presentació del llibre El nadal d’un nen a Gal-

les, de Dylan Thomas, publicat per l’editorial Cercle de Viena. 17 de desembre de 2008.

•   Inauguració de l’exposició itinerant del Centenari de l’IEC a Badalona. El president de 

l’IEC la inaugura juntament amb l’alcalde de la ciutat, Jordi Serra. 18 de desembre  

de 2008.

•   El president, el vicepresident i el secretari general de l’IEC assisteixen a l’acte de lliu-

rament dels premis de la 58a Nit de Santa Llúcia, organitzat per l’Ajuntament de 

Barcelona i Òmnium Cultural. 20 de desembre de 2008.

•   El president de l’IEC assisteix a la recepció que, amb motiu de les festes nadalenques, 

ofereix el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla. 23 de desembre  

de 2008.
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•   El president de l’IEC i el president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC 

compareixen al Parlament, a petició de la Comissió d’Educació i Universitats, per in-

tervenir en relació amb la tramitació del Projecte de llei d’educació. 16 de gener de 2009.

•   Conferència del secretari general de l’IEC a l’Espai Betúlia de Badalona, en el marc de 

l’exposició del Centenari, titulada «Una aventura no totalment imprevisible, rarament 

gratuïta i amb una positiva qualitat d’addicció». 20 de gener de 2009.

•   Conferència del president de la Secció Filològica de l’IEC a l’Espai Betúlia de Badalona, 

en el marc de l’exposició del Centenari, titulada «Les llengües minoritzades en el procés 

de mundialització». 22 de gener de 2009.

•   El vicepresident primer de l’IEC participa en la Nit de les Revistes, acte organitzat per 

l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC). 22 de gener de 2009.

•   El president de l’IEC presideix la conferència del conseller Antoni Castells, convidat per 

l’IEC i l’Associació Catalana de Ciència Regional, sota el títol «Autogovern polític i fi-

nançament». 29 de gener de 2009.

•   Inauguració de l’exposició «Universitat Catalana d’Estiu, Prada (Conflent), 1969-2008. 

40 anys» al claustre de l’IEC. 2 de febrer de 2009.

•   Jornada de portes obertes amb motiu de l’Any Darwin. 12 de febrer de 2009.

•   El  president  de  l’IEC  presideix  l’acte  de  presentació  del  llibre  de  Josep  Vigo  l’alta 

muntanya catalana. Flora i vegetació, publicat per l’IEC i el Centre Excursionista de 

Catalunya (CEC). 19 de febrer de 2009.

•   El president de l’IEC i Francisco Tomás, rector de la Universitat de València, inauguren 

a València l’exposició «Darwin: el seu temps, la seua obra, la seua influència». 20 de 

febrer de 2009.

•   El president de l’IEC rep a l’IEC la visita d’Andrés Urrutia, president de l’Euskaltzain-

dia. 23 de febrer de 2009.

•   José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya, pronuncia la primera conferèn-

cia del Cicle «25 anys de la Llei de normalització lingüística». 2 de març de 2009.

•   El president de l’IEC assisteix al sopar ofert per Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, amb 

motiu de la visita a Barcelona de Benita Ferrero-Waldner, comissària europea de Rela-

cions Exteriors. 10 de març de 2009.

•   Conferència a l’IEC de Jordi Pujol, antic president de la Generalitat de Catalunya, en 

ocasió de la celebració dels 25 anys de la Llei de normalització lingüística. 17 de març 

de 2009.

•   El president de l’IEC presideix l’acte d’homenatge al jurista i membre de l’IEC Josep 

M. Puig i Salellas (1924-2007), organitzat conjuntament per la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials i la Societat Catalana d’Estudis Jurídics. 19 de març de 2009.
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•   El president de l’IEC assisteix a l’acte d’inauguració de la Casa dels Països Catalans i a 

la presentació d’un pla estratègic pel foment del català a la Catalunya del Nord, que 

dirigeix Joan Becat. 20 de març de 2009.

•   El secretari general participa com a ponent en la sessió sobre reptes per a la biodiversi-

tat, dins del congrés científic sobre el valor de les cultures «Cohesió i pau a través del 

diàleg», organitzada per Unescocat. 23 de març de 2009.

•   El cap de govern d’Andorra, Albert Pintat, i el president de l’IEC presideixen a l’IEC 

l’acte de presentació del llibre nova aproximació a la història d’Andorra, coordinada 

per Jordi Guillamet. 26 de març de 2009.

•   El president de l’IEC obre a l’IEC el simposi amb el títol «WePreserve Forum 2009», 

organitzat per la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de la Biblioteca de Ca-

talunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’IEC. 27 de març de 2009.

•   Presidència a càrrec dels directors i secretaris de Política Lingüística Aina Moll, Miquel 

Reniu, Lluís Jou, Miquel Pueyo i Bernat Joan, de la taula rodona que en ocasió de la 

celebració dels 25 anys de la Llei de normalització lingüística va cloure el cicle d’acti-

vitats de celebració. 31 de març de 2009.

•   El president de l’IEC participa en el debat a l’Avui juntament amb Aina Moll, Eduardo 

Mendoza, Carme Junyent, Martí Gasull i Miquel de Palol sobre els 25 anys de la Llei de 

normalització lingüística. 31 de març de 2009.

•   Francesc Vallverdú assisteix a Perpinyà a l’acte del lliurament dels premis del Dictat en 

Català, delegat pel president de l’IEC. 1 d’abril de 2009.

•   El president de l’IEC presideix l’acte de presentació del llibre Estimat doctor / Admirat 

mestre. l’esperit d’una amistat en 79 cartes (un epistolari entre Pau casals i Josep 

trueta), organitzat conjuntament amb l’editorial A Contravent a l’IEC. 1 d’abril  

de 2009.

•   El president de  l’IEC assisteix  al  dinar-debat  organitzat per  la Fundació Catalunya 

Oberta en el qual participa Peter Loescher, president mundial de Siemens. 8 d’abril  

de 2009.

•   El president de l’IEC participa en la reunió de constitució del Consell de Participació 

del Memorial Democràtic. 14 d’abril de 2009.

•   El president de l’IEC presideix l’acte d’inauguració i de cloenda del V Congrés Català 

de Sociologia, organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS). 17 d’abril de 

2009.

•   El president de l’IEC presideix l’acte de lliurament dels Premis Sant Jordi 2009 de l’IEC. 

22 d’abril de 2009.

•   Inauguració del nou local de la plaça de Salvador Seguí. 27 d’abril de 2009.
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•   Acte de commemoració del XXV aniversari del Centre de Recerca Matemàtica (CRM). 

27 d’abril de 2009.

•   El president de l’IEC assisteix a l’acte d’investidura com a doctor honoris causa per la 

Universitat de Barcelona de Josep Perarnau. 28 d’abril de 2009.

•   El president de l’IEC presideix l’acte de presentació de la publicació l’ús de l’energia 

a catalunya, publicada pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 

Catalunya (CADS). 6 de maig de 2009.

•   El president de l’IEC assisteix a l’acte d’investidura del doctor Joan Solà, com a doctor 

honoris causa, a la Universitat de Lleida. 7 de maig de 2009.

•   Visita de la ministra de Cultura del Govern espanyol, Ángeles González-Sinde, a l’IEC, 

i reunió amb l’Equip de Govern de l’IEC. 21 de maig de 2009.

•   Acte de lliurament dels Premis Cangur, atorgats per la Societat Catalana de Matemàti-

ques. Presideixen l’acte el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, el 

rector de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso, i el president de l’IEC, 

Salvador Giner. 25 de maig de 2009.

•   Presentació del llibre ser metge. l’art i ofici de curar, de Miquel Vilardell, amb l’assis-

tència de la consellera de Salut, Marina Geli, i del president de l’IEC. 26 de maig  

de 2009.

•   Presentació de la revista catalan Historical Review, editada per la Secció Històrico-

Arqueològica de l’Institut. Intervenció en la conferència de premsa del president de l’IEC, 

i de l’historiador Albert Balcells, director de la revista i membre de l’IEC. 27 de maig 

de 2009.

•   Inauguració de la mostra «Mirades creuades: Miquel Martí i Pol i Antoni Miró», exposada 

a la seu de l’IEC des del 28 de maig fins al 29 de juny de 2009. 28 de maig de 2009.

•   Inauguració de la VII Jornada de la SCATERM: «Terminologia i documentació». 29 de 

maig de 2009.

•   Assistència del vicepresident primer de l’IEC a la reunió del Patronat de la Fundació 

Carles Salvador a Benassal. 30 de maig de 2009.

•   El secretari general de l’IEC assisteix a la presentació de l’Atles de la nova ruralitat, 

impulsat per la Fundació del Món Rural, a l’IEC. 8 de juny de 2009.

•   El secretari general assisteix al lliurament, al Palau de la Música Catalana, del Premi 

d’Honor de les Lletres Catalanes a Joan Solà, vicepresident segon de l’IEC. 9 de juny 

de 2009.

•   El president de l’IEC assisteix al simposi «Darwin: 150 anys de la teoria de l’evolució», 

organitzat per la Secretaria Científica, a la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de les 

Illes Balears (Palma). 11 i 12 de juny de 2009.
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•   Conferència del president de l’IEC «El darwinisme social» en la clausura de les Confe-

rències Magistrals 2008-2009. 18 de juny de 2009.

•   El president de l’IEC assisteix a la reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya. 22 

de juny de 2009.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda. 29 de juny de 2009.

•   El president de l’IEC inaugura la IV Jornada de Recerca i Immigració, organitzada per 

la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. 30 de juny de 2009.

•   Intervenció en el Ple del Parlament de Catalunya de Joan Solà, Premi d’Honor de les 

Lletres Catalanes i vicepresident segon de l’IEC. 1 de juliol de 2009.

•   El president de  l’IEC dóna  la benvinguda al workshop de Parole Consortium «New 

horizons for linguistic resources in a global context», organitzat pel Diccionari del Ca-

talà Contemporani. 8 de juliol de 2009.

•   El president de  l’IEC presideix  l’acte de presentació del  llibre d’Oriol Riba  i Ferran 

Colombo Barcelona: la ciutat vella i el Poblenou. Assaig de geologia urbana, organit-

zat per la Societat Catalana de Tecnologia. 22 de juliol de 2009.

•   Conferència del president de l’IEC «La evolución de la humanidad», dins el curs Darwin 

y las ciencias sociales (Cursos de Verano de la Universidad Complutense). 31 de juliol 

de 2009.

•   El president de l’IEC participa en la Universitat Catalana d’Estiu a Prada (Conflent). 

16-25 d’agost de 2009.
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