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Intervencions institucionals

visitants il·lustres

Durant el curs 2010-2011, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il·lustres 

següents: 

•  Tobias Ekholm, president de la Swedish Mathematical Society. 16 de setembre de 2010.

•  Tilman Seebass, president de la Societat Internacional de Musicologia. 4 d’octubre  

de 2010.

•  Nicoletta Guidobaldi, presidenta de l’Study Group on Musical Iconography. 4 d’octubre 

de 2010. 

•  Peterri Pietikäinen, director de programes de l’Acadèmia Finlandesa. 8 d’octubre  

de 2010.

•  Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generali-

tat de Catalunya. 28 d’octubre de 2010.

•  Elio De Anna, conseller de Cultura, Esport, Relacions Internacionals i amb la UE de la 

regió autònoma del Friül - Venècia Júlia. 4 de novembre de 2010.

•  Claudio Violino, conseller per als Recursos Rurals, Agroalimentaris i Forestals de la 

regió autònoma del Friül - Venècia Júlia. 4 de novembre de 2010.

•  Giovanni Da Pozzo, president de la Cambra de Comerç d’Udine. 4 de novembre  

de 2010.

•  Pietro Fontanini, president de la província d’Udine. 4 de novembre de 2010.

•  Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Cata-

lunya. 4 de novembre de 2010.

•  Francesc X. Boya, síndic del Conselh Generau d’Aran. 9 de novembre de 2010.

•  Carme Vidal, diputada de Convergència Democràtica de Catalunya. 9 de novembre  

de 2010.

•  Maria-Àngels Cabasés, diputada d’Esquerra Republicana de Catalunya. 9 de novembre 

de 2010.

•  Francesc Pané, diputat d’Iniciativa per Catalunya Verds. 9 de novembre de 2010.

•  Enric Garriga, president del Cercle d’Agermanament Occitano-Català. 9 de novembre 

de 2010.

•  Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya.  

9 de novembre de 2010.

•  Jordi Galí, director del Centre de Recerca en Economia Internacional de la Universitat 

Pompeu Fabra. 27 de gener de 2011. 
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•  Antoni Plasència, director general de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. 14 

de febrer de 2011. 

•  Graziano Milia, president de la Província de Càller, i Livia Paretti, secretària general 

de la Cambra de Comerç Italiana. 22 de març de 2011.

•  Ana Ripoll, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona. 6 d’abril de 2011.

•  Jaume Giró, director de Comunicació, Relacions Institucionals i Responsabilitat Corpo-

rativa de La Caixa. 15 d’abril de 2011.

•  Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya. 28 d’abril de 2011.

•  Stéphane Michonneau, director d’estudis per a les èpoques moderna i contemporània 

de la Casa de Velázquez, i Yvan Nommik, director d’estudis artístics de la Casa de 

Velázquez. 29 d’abril de 2011.

•  Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. 3 de maig i 28 de juny de 2011.

•  Jordi Pujol, antic president de la Generalitat de Catalunya. 3 de maig de 2011.

•  Xavier Ventura, director territorial de Catalunya Caixa. 23 de maig de 2011.

•  Pilar Fernández, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 23 de maig  

de 2011.

•  Claudi Alsina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya. 22 de juny 

de 2011.

•  Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

22 de juny de 2011.

•  Joaquim Palau, director general de RBA Llibres. 28 de juny de 2011. 

•  Joan B. Renart, president del Grup Vichy Catalán. 28 de juny de 2011.

•  Xavier Mestres, president de la Fundació Institut Català de la Cuina. 28 de juny  

de 2011.

•  José Montilla, antic president de la Generalitat de Catalunya. 28 de juny de 2011.

•  Joaquim Esperalba, director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris de 

la Generalitat de Catalunya. 29 de juny de 2011.

•  Tess Knighton, musicòloga del Clare College Cambridge. 6 de juliol de 2011.

També feren una visita a l’IEC des dels seus punts d’origen i participaren en acti-

vitats de llurs respectives seccions els membres corresponents:

•  Jordi Joaquim Costa i Costa. 17 de setembre, 10 d’octubre, 26 de novembre, 17 de 

desembre de 2010 i 21 de gener, 18 de febrer, 11 de març, 8 d’abril, 13 de maig i 10 

de juny de 2011, França.

•  Enric Ribes i Marí. 10 d’octubre de 2010, Eivissa.

•  Bob de Nijs. 22 d’octubre de 2010 i 21 de gener i 1 de juliol de 2011, Bèlgica.
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•  Nikolas Jaspert. 17 de febrer de 2011, Alemanya.

•  Montserrat Guibernau. 9 de maig de 2011, Regne Unit.

•  Curt J. Wittlin. 13 de maig de 2011, Suïssa.

•  Philip D. Rasico. 16 de maig de 2011, Estats Units. 

•  Dominique de Courcelles. 16 de juny de 2011, França.

•  Antoni Torre. 22 de juny de 2011, l’Alguer. 

Assistència a actes, visites i missions institucionals

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte commemoratiu del 50è aniversari de l’Aca-

dèmia de Ciències Veterinàries, que va tenir lloc al Museu Nacional d’Art de Catalunya 

(MNAC). 2 de setembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte «La llengua catalana i la Sentència del Tribunal 

Constitucional sobre l’Estatut. Anàlisi i perspectives», organitzat per l’IEC, amb la col-

laboració d’Òmnium Cultural, que va tenir lloc a la seu de l’Institut. 8 de setembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte d’inauguració de l’exposició «100 % Residen-

cia. 1910-2010. La Residencia de Estudiantes compleix 100 anys», organitzada per la 

Residencia de Estudiantes i la Generalitat de Catalunya, que va tenir lloc al Palau 

Robert (Barcelona). 9 de setembre de 2010.

•  Conferència pronunciada pel president de l’IEC «Catalunya a la cruïlla» amb motiu de 

l’acte institucional de commemoració de la Diada de l’Onze de Setembre. L’acte fou 

organitzat per l’Ajuntament de Valls, on tingué lloc. 10 de setembre de 2010.

•  Ofrena floral al peu del monument de Rafael Casanova, en representació de l’Institut 

d’Estudis Catalans, del president de l’IEC i del vicepresident Joandomènec Ros. 11 de 

setembre de 2010.

•  Participació del president de l’IEC en l’acte institucional de commemoració de la Diada 

de l’Onze de Setembre, organitzat per Presidència de la Generalitat de Catalunya, que 

tingué lloc al Parc de la Ciutadella (Barcelona). 11 de setembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC, del vicepresident Joandomènec Ros i del secretari 

general Romà Escalas a l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat de 

Catalunya a l’Institut d’Estudis Catalans. L’acte es va dur a terme al Saló Sant Jordi 

del Palau de la Generalitat de Catalunya (Barcelona). 11 de setembre de 2010.

•  Atenció per part del president de l’IEC de la visita a l’IEC del científic britànic James 

Lovelock a l’IEC. 13 de setembre de 2010.
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•  Assistència del president de l’IEC a l’acte d’inauguració de la Primera Trobada Mate-

màtica Catalanosueca, organitzat per la Swedish Mathematical Society i la Societat 

Catalana de Matemàtiques. 16 de setembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de commemoració del 850è aniversari del 

Reial Monestir de Santes Creus. 18 de setembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de cloenda del simposi «La incidència de 

l’islam a Europa», organitzat pel Centre d’Estudis Jordi Pujol, l’Institut Europeu de la 

Mediterrània, l’Arquebisbat de Barcelona i l’IEC (Secció de Filosofia i Ciències Socials). 

21 de setembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC i del vicepresident Joan Solà en l’acte d’atorgament 

del Primer Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana Joan Solà, acte orga-

nitzat i promogut per la Delegació de l’IEC a Lleida. La celebració va tenir lloc a la 

Universitat de Lleida. 22 de setembre de 2010.

•  Assistència de Francesc Gonzàlez i Sastre, per delegació del president, al sopar col·loqui 

«Sopars amb estrelles», organitzat per la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empre-

sa i amb l’assistència del conseller Josep Huguet. L’acte va tenir lloc a l’Observatori 

Fabra. 23 de setembre de 2010.

•  Visita del president de l’IEC a la Fira Internacional del Llibre Liber 2010, celebrada a 

Fira de Barcelona. 1 d’octubre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament del XX Premi Internacional 

Ramon Llull 2010 a Malika Ahmed Zaid, de la Universitat de Tizi-Ouzou (Algèria), 

que va tenir lloc a la seu de l’Institut. 1 d’octubre de 2010. 

•  Assistència del secretari general Romà Escalas a la inauguració del congrés internacio-

nal «La iconografia musical a la Mediterrània i el seu impacte sobre la cultura europea 

al llarg de la història», organitzat per la Societat Catalana de Musicologia, el Departa-

ment d’Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu de la 

Música. L’acte va tenir lloc a l’IEC. 4 d’octubre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del jurat dels premis Pompeu Fabra al 

Palau de la Generalitat (Barcelona). 4 d’octubre de 2010.

•  Atenció per part del president i del secretari general de l’IEC de la visita a l’IEC dels 

membres de l’Associacion Prefigurativa de l’Organisme de Regulacion de la Lenga d’Òc 

(APORLÒC). 7 d’octubre de 2010.

•  Assistència del vicepresident Joandomènec Ros a l’acte de lliurament del Premi Ramon 

Margalef d’Ecologia al Palau de la Generalitat (Barcelona). 7 d’octubre de 2010.

•  Assistència de Josep González-Agàpito, en representació del president de l’IEC, a l’acte 

d’investidura com a doctors honoris causa de la Universitat Ramon Llull als doctors 
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Antonio Damasio i Octavi Fullat. L’acte va tenir lloc a la Facultat de Psicologia, Cièn-

cies de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Barcelona). 8 d’octubre de 2010.

•  Assistència del vicepresident Joandomènec Ros a l’Open Day del Centre de Recerca 

Matemàtica, celebrat a l’IEC. 8 d’octubre de 2010.

•  Participació del president de l’IEC a l’acte d’inauguració del bust dedicat a Joan Mara-

gall, organitzat per l’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, i que tingué lloc a la plaça 

de Molina (Barcelona). 10 d’octubre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC i del vicepresident Joandomènec Ros a la reunió del 

Consell de Direcció del Centre de Recerca Matemàtica, que tingué lloc a la seu del Co-

missionat per a Universitats i Recerca (Barcelona). 13 d’octubre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a la sessió d’inauguració del Workshop on Sound 

Change, organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’IEC, que va tenir lloc 

a l’IEC. 21 d’octubre de 2010.

•  Assistència de Romà Escalas i Antoni Riera a la reunió amb la rectora de la Universitat 

de les Illes Balears (UIB), Montserrat Casas, que va tenir lloc a la seu de la UIB. 22 

d’octubre de 2010.

•  Assistència del vicepresident Joandomènec Ros a l’acte de benvinguda de les X Jornades 

de la FOCIR (Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes), 

que es van celebrar a l’IEC. 23 d’octubre de 2010.

•  Viatge del president de l’IEC i del vicepresident Joandomènec Ros a Xàbia i a Alacant 

per a visitar la propietat de l’IEC a Xàbia. 25-26 d’octubre de 2010.

•  Assistència de Santiago Riera i Tuèbols, en representació del president, a l’acte d’inau-

guració del simposi sobre «L’ager tarraconensis», que va tenir lloc a la seu de la Di- 

putació de Tarragona. 27 d’octubre de 2010.

•  Assistència de Salvador Giner a l’acte de presentació del projecte reSOLC-mitjansCAT, 

la plataforma de consulta en línia per a professionals de la llengua oral. L’acte, orga-

nitzat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i l’Institut Universitari de 

Lingüística Aplicada (IULA), va tenir lloc a l’IEC. 28 d’octubre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació del llibre de Joaquim Sempere 

Mejor con menos. necesidades, explosión consumista y crisis ecológica, organitzat per 

la Societat Catalana de Sociologia, a l’IEC. 28 d’octubre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament dels XXXIX Premis Octubre, 

organitzat per Edicions 3 i 4, i la Fundació Ausiàs March, que va tenir lloc a l’Octubre 

Centre de Cultura Contemporània (València). 29 d’octubre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del jurat del Premio Nacional de Sociolo-

gía, convocat pel Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que va tenir lloc a la seu 

del CIS (Madrid). 2 de novembre de 2010.
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•  Assistència del president de l’IEC a l’acte d’inauguració de la jornada «Identitats, pobles, 

Mediterrània. El turisme en el context de la crisi», organitzat per la Càtedra UNESCO 

de Llengües i Educació, el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i 

les Nacions (CIEMEN) i el grup d’estudis històrics i socials Historia, de Pordenone. La 

jornada es va celebrar a l’IEC. 4 de novembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió a la seu de la nova Fundació Salvador 

Alibau, a Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona). 4 de novembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament dels premis Pompeu Fabra 2010, 

atorgats per la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, que tingué lloc al Palau 

de la Generalitat (Barcelona). 4 de novembre de 2010.

•  Reunió del president de l’IEC i del vicepresident Joandomènec Ros amb el conseller 

d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet, per 

a tractar de la Universitat Catalana d’Estiu. La trobada tingué lloc a la seu del Depar-

tament (Barcelona). 5 de novembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació de la Llei de l’occità, amb 

l’assistència del vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, Josep-Lluís 

Carod-Rovira, que va tenir lloc a la seu de l’Institut. 9 de novembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC, Isidor Marí i Antoni Riera a la reunió de la Junta 

Rectora i del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull (IRL), que tingué lloc a la 

seu de l’IRL (Palma). 10 de novembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC i del vicepresident Joandomènec Ros a la reunió del 

Patronat de la Universitat Catalana d’Estiu, que tingué lloc a l’IEC. 11 de novembre  

de 2010.

•  Participació del president de l’IEC en el cicle de debats «Reflexión estratéxica sobre a 

cultura galega», organitzat pel Consello da Cultura Galega, que tingué lloc a Santiago 

de Compostel·la. 12 de novembre de 2010.

•  Assistència del vicepresident Joandomènec Ros a la reunió de la Comissió d’Avaluació 

de les Ciències Socials i Humanitats, del Consell Interuniversitari de Catalunya, que va 

tenir lloc a la Universitat de Barcelona. 15 de novembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte sobre la figura de Hobbes «L’actualitat de 

Hobbes i la traducció de Bartomeu Forteza del De corpore», organitzat per la Societat 

Catalana de Filosofia, a l’IEC. 17 de novembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte d’inauguració de la 4th International Confe-

rence of the European Society for the History of Science and Technology, organitzada 

per la Societat Catalana de la Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC) i celebrada a 

la Universitat de Barcelona. 18 de novembre de 2010.
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•  Assistència del president de l’IEC, Salvador Giner; la vicepresidenta, Mariàngela Vila-

llonga; el secretari general, Romà Escalas; el delegat Damià Pons, Isidor Marí i Joan 

Veny a l’acte d’inauguració de la seu de l’IEC a Palma i d’homenatge a Aina Moll, que 

tingué lloc a Palma. 18 de novembre de 2010.

•  Assistència de Joandomènec Ros i Isidor Marí a la jornada a l’IEC amb els correctors 

del Dictat en Català de l’Institut Font Nova de Perpinyà, convidats per la Presidència 

de l’IEC. 22 de novembre de 2010.

•  Participació del president de l’IEC en la taula rodona «L’Escola d’Art Dramàtic Adrià 

Gual en el context del teatre català i la cultura catalana», dins de les jornades «Geogra-

fies Salvat», organitzades per l’Associació d’Investigació i Experimentació Teatral i que 

tingueren lloc a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 22 

de novembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte d’inauguració del congrés internacional «ia-

nua coeli: la porta monumental romànica als territoris peninsulars», organitzat pels 

Amics de l’Art Romànic (IEC). 24 de novembre de 2010.

•  Participació del president de l’IEC en l’acte de lliurament del VIII Premi Societat Ca-

talana d’Economia, que va tenir lloc a la seu de la Fundació Universitat-Empresa de la 

Universitat de València. 24 de novembre de 2010.

•  Visita de Salvador Giner, Joandomènec Ros i M. Teresa Ferrer i Mallol al Parc Arqueo-

lògic de Guissona. 26 de novembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC en la sessió inaugural de la III Jornada sobre el Mer-

cat Cultural en Català - «Àmbit internacional», organitzada per la Federació d’Or- 

ganitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) i celebrada a l’IEC. 27 de novembre  

de 2010.

•  Visita del Consell Permanent de l’IEC (Salvador Giner, Mariàngela Vilallonga, Joando-

mènec Ros, Romà Escalas, Isidor Marí, M. Teresa Ferrer, Francesc Gonzàlez i Sastre i 

David Serrat) a l’Abadia de Montserrat, convidats per l’abat de Montserrat. 29 de no-

vembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del Consell de Direcció del TERMCAT, 

tinguda a la seu del TERMCAT (Barcelona). 30 de novembre de 2010.

•  Conferència de Salvador Giner «Catalunya a la cruïlla» dins el cicle de conferències del 

col·lectiu La Gràcia de les Tertúlies, celebrat als Lluïsos de Gràcia (Barcelona). 30 de 

novembre de 2010.

•  Assistència de Salvador Giner a la reunió del Consell Interuniversitari de Catalu- 

nya, que tingué lloc a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona. 2 de desembre  

de 2010.
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•  Assistència de Joandomènec Ros a la reunió del Consell de Direcció del Premi Ramon 

Margalef d’Ecologia, celebrada al Palau de la Generalitat (Barcelona). 2 de desembre 

de 2010.

•  Lliçó inaugural del president Salvador Giner «El meu Josep Ferrater Mora» a la V 

Jornada Científica «La sòlida fragilitat de la filosofia catalana: continuïtat i persistència», 

organitzada per la Societat Catalana de Filosofia. 2 de desembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació de la plataforma Amics dels 

Clàssics, organitzat per l’Editorial Barcino, a l’IEC. 9 de desembre de 2010.

•  Assistència de Francesc Gonzàlez i Sastre, per delegació del president, a la reunió del 

Patronat del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), celebrada 

a la seu del Departament de Medi Ambient i Habitatge (Barcelona). 13 de desembre  

de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC, Salvador Giner, a la inauguració de l’Any Interna-

cional de la Química i del curs 2010-2011 de la Societat Catalana de Química, a la seu 

de l’IEC. 14 de desembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte d’homenatge a Emili Giralt, celebrat a l’Ins-

titut. 15 de desembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a la sessió constitutiva de la IX legislatura del Parla-

ment de Catalunya, que tingué lloc al Palau del Parlament (Barcelona). 16 de desembre 

de 2010.

•  Participació del president de l’IEC en la sessió de benvinguda a les jornades sobre la 

Mediterrània «Homère», organitzades per la Casa de Velázquez i que van tenir lloc a 

l’IEC. 17 de desembre de 2010.

•  Participació del president de l’IEC en la LVI Anglo-Catalan Society Conference, que 

tingué lloc a l’Institut. 17-18 de desembre de 2010.

•  Entrevista al president de l’IEC en relació amb el mercat cultural català en l’àmbit 

internacional, organitzada per la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana 

(FOLC). 22 de desembre de 2010.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presa de possessió d’Artur Mas com a 

president electe de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat (Barcelona). 

27 de desembre de 2010.

•  Assistència de M. Teresa Ferrer i David Serrat, en representació de l’IEC, i altres mem-

bres al funeral de Manuel Riu i Riu, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, que 

tingué lloc a Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). 4 de gener de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC al funeral de Carme Aramon i Stein, esposa del mem-

bre de la Secció Històrico-Arqueològica Manuel Mundó i Marcet, i filla de Ramon 
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Aramon i Serra, secretari general de l’IEC (1942-1989), i secretari general honorari de 

l’IEC (1989-2000). L’acte va tenir lloc a Barcelona. 7 de gener de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC i de Josep Guitart a l’acte de presentació del llibre 

Felix turissa. la vil·la romana dels Ametllers i el seu fundus (tossa de Mar, la selva) 

de Lluís Palahí i Josep M. Nolla, i publicat per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 

La presentació va tenir lloc a la Casa de Cultura de Tossa de Mar. 22 de gener de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del Comitè Científic del I Congrés Inter-

nacional Edificar la Pau al Segle xx, organitzada per la Fundació Carta de la Pau di-

rigida a l’ONU i que tingué lloc a la seu de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU 

(Barcelona). 25 de gener de 2011.

•  Entrevista de l’Equip de Govern amb Xavier Trias, president del Grup Municipal de 

Convergència i Unió a l’Ajuntament de Barcelona. La reunió va tenir lloc a la seu de l’IEC. 

26 de gener de 2011.

•  Participació de la vicepresidenta Mariàngela Vilallonga en l’acte d’obertura de les I 

Jornades «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana», de la Xarxa 

CRUSCAT, que se celebrà a l’IEC. 27 de gener de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la conferència inaugural «La crisi del deute a Eu-

ropa», de Jordi Galí, dins del cicle «Les reformes per a sortir de la crisi», organitzat per 

la Societat Catalana d’Economia i celebrat a l’IEC. 27 de gener de 2011.

•  Roda de premsa, en què l’Equip de Govern de l’IEC fa pública la «Declaració de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans sobre els drets del poble català», a l’IEC. 3 de febrer de 2011.

•  Entrevista del president i el secretari general de l’IEC amb Joan Francesc Marco, direc-

tor general del Gran Teatre del Liceu, sobre la celebració del Festival de Bayreuth  

el 2012 al Liceu. La trobada va tenir lloc a l’IEC. 9 de febrer de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació de l’estudi Malalties emergents, 

coordinat pels doctors Màrius Foz i Francesc Gonzàlez i Sastre, presidit pel president 

de l’IEC i per Antoni Plasència, director general de Salut Pública de la Generalitat de 

Catalunya. La presentació va tenir lloc a l’IEC. 14 de febrer de 2011.

•  Reunió del president de l’IEC i del vicepresident Joandomènec Ros amb Artur Mas, 

president de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat (Barcelona). 15 de 

febrer de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte d’homenatge al catedràtic d’antropologia de 

la Universitat de Londres Josep R. Llobera, presidit per Salvador Giner i organitzat per 

l’Institut Català d’Antropologia i l’IEC. 17 de febrer de 2011.

•  Participació de Francesc Vallverdú, en representació del president, en la taula rodona 

«Cooficialitat de les llengües: instrument d’enteniment o de separació?», organitzada 
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pel Colegio Mayor Ayete amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna. L’ac-

te tingué lloc al Colegio Mayor Ayete (Sant Sebastià). 21 de febrer de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del Consell Assessor de la Facultat de 

Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, que tingué lloc a la Facultat de Geo- 

grafia i Història de la Universitat de Barcelona. 22 de febrer de 2011.

•  Assistència de David Serrat, en representació del president, a l’acte de restitució de les 

Quatre Columnes projectades per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch a Montjuïc, orga-

nitzat per l’Ajuntament de Barcelona, que tingué lloc al Parc de Montjuïc (Barcelona). 

27 de febrer de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació del llibre Musyca. Música, 

sociedad y creatividad artística, de Javier Noya, organitzat per l’Associació Catalana 

de Sociologia ( IEC). 1 de març de 2011.

•  Conferència de premsa de l’Equip de Govern per a presentar els actes de la commemo-

ració del centenari de la Secció Filològica i les seccions de ciències de l’IEC. 2 de març 

de 2011.

•  Assistència del secretari general Romà Escalas a la reunió en relació amb la celebració 

del Festival de Bayreuth el 2012 al Liceu. La reunió va tenir lloc al Gran Teatre del 

Liceu (Barcelona). 14 de març de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de commemoració del 25è aniversari de l’Ins-

titut Menorquí d’Estudis, que va tenir lloc a l’IEC. 15 de març de 2011.

•  Entrevista de Salvador Giner, Joandomènec Ros i Salvador Alegret amb l’alcalde de 

Tortosa, Ferran Bel, en relació amb la Fundació Galindo. La trobada va tenir lloc a 

l’IEC. 16 de març de 2011.

•  Assistència de Salvador Giner i Isidor Marí a la reunió del Consell de Direcció de l’Ins-

titut Ramon Llull, que tingué lloc a la seu del Departament de Cultura de la Generali-

tat (Barcelona). 17 de març de 2011.

•  Atenció per part de Salvador Giner, Mariàngela Vilallonga, Romà Escalas i Joan Argen-

ter de la visita de Graziano Milia, president de la província de Càller (Sardenya), i Livia 

Paretti, secretària general de la Cambra de Comerç Italiana de Barcelona. 22 de març 

de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la commemoració del 10è aniversari de la Institució 

Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), celebrada a l’auditori del campus de 

la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. 25 de març de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte d’inauguració del Museu de les Ciències Na-

turals, al Museu Blau de Barcelona. 27 de març de 2011.

•  Participació del president de l’IEC en la benvinguda, a l’IEC, al rector de la Universitat 
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Indígena Aimara (UNIBOL), Benecio Quispe, i al director de l’Institut d’Investigacions 

de la Cultura i Llengua Aimara (IICLA), Benigno Callisaya. 28 de març de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del Patronat de la Fundació Barcelona 

Cultura que va tenir lloc al Museu Blau (Barcelona). 30 de març de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació de la Bíblia popular, editada 

per Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Happy Books, Centre de Pastoral Litúrgi-

ca, Editorial Claret, Societat Bíblica i Associació Bíblica de Catalunya. La presentació 

tingué lloc al Petit Palau de l’Orfeó Català (Barcelona). 30 de març de 2011.

•  Assistència de la vicepresidenta de l’IEC a la presentació als mitjans de comunicació de 

l’estudi coneixements i usos del català a catalunya el 2010: dades del Baròmetre de 

la comunicació i la cultura, de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC, que tingué lloc a la seu 

de l’Institut. 31 de març de 2011.

•  Assistència de Salvador Giner, Mariàngela Vilallonga i Romà Escalas a la conferència 

de premsa de presentació del centenari de la Secció Filològica, que tingué lloc a la seu de 

l’Institut Ramon Llull (Palma). 4 d’abril de 2011.

•  Assistència de Salvador Giner, Mariàngela Vilallonga i Romà Escalas a l’acte de pre- 

sentació del centenari de la Secció Filològica, al Teatre Principal de Palma. 4 d’abril  

de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació del llibre Els elements, de 

Theodore Gray, elaborat per l’IEC, Publicacions de la Universitat de València i la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona; i a la inauguració de l’exposició «Marie Curie 1867-

1934» de l’IEC. 6 d’abril de 2011.

•  Assistència d’Isidor Marí, en representació de l’IEC, a l’acte de commemoració del 25è 

aniversari del TERMCAT, celebrat a l’auditori del CaixaForum (Barcelona). 6 d’abril 

de 2011.

•  Audiència del president de l’IEC amb l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan 

Enric Vives, en el marc de la reunió del Ple de la Secció de Filosofia i Ciències Socials 

al Principat d’Andorra. L’audiència es va fer al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell i en 

diversos espais del Principat d’Andorra. 7 d’abril de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del jurat del Premi Unescocat, a la seu del 

Centre UNESCO (Barcelona). 11 d’abril de 2011.

•  Participació de David Serrat i Ricard Guerrero en la reunió constitutiva del Consell 

Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) al Palau del Parlament 

(Barcelona). 11 d’abril de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament del Premi Gaziel de Biografies 

i Memòries 2010, que tingué lloc a la Pedrera (Barcelona). 11 d’abril de 2011.
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•  Entrevista del president de l’IEC amb Josep M. Nin, director general de La Caixa, en 

relació amb la Universitat Catalana d’Estiu. La trobada tingué lloc a la seu de La Cai-

xa (Barcelona). 13 d’abril de 2011.

•  Entrevista del president i la vicepresidenta de l’IEC amb la consellera d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, a la seu del Departament d’Ensenya- 

ment (Barcelona). 14 d’abril de 2011.

•  Assistència de l’Equip de Govern a la presentació del web Corpus de Trobadors, que se 

celebrà a l’IEC. 14 d’abril de 2011.

•  Assistència de l’Equip de Govern a l’acte d’inauguració del centenari de la Secció Filo-

lògica de l’IEC, celebrat al Palau de la Generalitat (Barcelona). 14 d’abril de 2011.

•  Atenció per part de Mariàngela Vilallonga i l’Equip de Govern de la Secció Filològica 

de la visita a l’IEC de Jaume Giró, director de Comunicació, Relacions Institucionals i 

Marca de La Caixa, i dinar de cortesia per la signatura del conveni. 15 d’abril de 2011.

•  Entrevista del president de l’IEC amb Adolf Todó, director general de Caixa Catalunya, 

en relació amb la Universitat Catalana d’Estiu, a la seu de Caixa Catalunya (Barcelona). 

19 d’abril de 2011.

•  Entrevista del president i el vicepresident de l’IEC amb el conseller d’Economia i Co-

neixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, tinguda a la seu del 

Departament d’Economia i Coneixement (Barcelona). 20 d’abril de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament del Premio Nacional de Socio-

logía y Ciencia Política, a l’Hotel Wellington (Madrid). 26 d’abril de 2011.

•  Participació de Salvador Giner, Mariàngela Vilallonga i Romà Escalas en la inauguració 

de l’exposició commemorativa dels cinc mil exemplars d’El Periódico en català, a l’IEC. 

29 d’abril de 2011.

•  Reunió de Salvador Giner, Mariàngela Vilallonga i Romà Escalas amb Stéphane Michon-

neau, director d’estudis per a les èpoques moderna i contemporània, i Yvan Nommick, 

director d’estudis artístics, de la Casa de Velázquez. 29 d’abril de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la conferència «La societat del futur i la transfor-

mació del treball», dins de la jornada «Futur, formació i ocupació», organitzada per la 

Fundació Inform, i que tingué lloc a la sala d’actes de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (Barcelona). 29 d’abril de 2011.

•  Assistència del president i la vicepresidenta de l’IEC a l’acte d’homenatge a Joan Tria-

dú, organitzat per Òmnium Cultural, que tingué lloc al Palau de la Generalitat (Barce-

lona). 3 de maig de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació de la col·lecció «Ubertas», 

publicada per la Fundació Torrens-Ibern, l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i 
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Aeroespacial de Castelldefels i el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya. 

La presentació es va fer al campus de la UPC de Castelldefels. 3 de maig de 2011.

•  Assistència del secretari general a la reunió de presidents d’acadèmies, prèvia al Consell 

Interacadèmic, celebrada a la seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres (Barcelona). 

4 de maig de 2011.

•  Acte de presentació del llibre El futur del capitalisme, de Salvador Giner, president de 

l’IEC; organitzat per la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 4 de maig de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament dels premis Crítica Serra d’Or 

2011, celebrat a l’Hotel Alimara (Barcelona). 4 de maig de 2011.

•  Assistència de Josep Guitart i Antoni Riera a la 85a Assemblea de la Unió Acadèmica 

Internacional, celebrada a Brussel·les. 8-13 de maig de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’esmorzar informatiu del Fòrum Europa Tribuna 

Catalunya amb el conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 

Andreu Mas-Colell, que tingué lloc a l’Hotel Palace (Barcelona). 9 de maig de 2011.

•  Conferència «L’Institut d’Estudis Catalans i les societats filials» de Salvador Giner a 

l’Assemblea de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori. 10 de maig de 2011.

•  Assistència de Salvador Alegret, en representació del president, a la reunió del Patronat 

de la Fundació Carles Salvador, a Benassal (Castelló). 14 de maig de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del Patronat de la Fundació Salvador 

Alibau, celebrada a l’IEC. 16 de maig de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació de l’exposició «Torres-García. 

A les seves cruïlles», al Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). 17 de maig  

de 2011.

•  Assistència de la vicepresidenta Mariàngela Vilallonga a l’esmorzar informatiu del 

Fòrum Europa Tribuna Catalunya amb la consellera d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, Irene Rigau, que tingué lloc a l’Hotel Palace (Barcelona). 19 de maig  

de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament dels premis de les XVI Proves 

Cangur de matemàtiques, organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques. 

L’acte es va dur a terme al Paranimf de la Universitat de Barcelona. 19 de maig de 2011.

•  Assistència del vicepresident Joandomènec Ros a l’acte de presentació de l’estudi valors 

rurals, valors urbans, organitzat per la Fundació del Món Rural, que tingué lloc a la 

seu del Departament d’Agricultura (Barcelona). 20 de maig de 2011.

•  Presència d’alguns representants de l’Equip de Govern de l’IEC a l’European Mathe-

matical Foundation Board Meeting, celebrat a l’Institut. 21 de maig de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC i del vicepresident a la reunió del Consell de Direcció 
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del Centre de Recerca Matemàtica, celebrada a la seu de la Secretaria d’Universitats i 

Recerca (Barcelona). 23 de maig de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació a l’Institut del Diccionari ju-

rídic català, organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, la Presidència de 

l’IEC i amb el suport de Catalunya Caixa. 23 de maig de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament dels premis Català de l’Any 

2010, organitzat per El Periódico de catalunya, que tingué lloc al Teatre Nacional de 

Catalunya (Barcelona). 24 de maig de 2011.

•  Conferència de Salvador Giner «L’aportació de Manuel Sales i Ferré a les ciències so-

cials», a l’IES Manuel Sales i Ferré (Ulldecona). 26 de maig de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de clausura de l’Any Internacional de la Quí-

mica 2011, organitzat per la Societat Catalana de Química. L’acte es va fer al Parlament 

de Catalunya. 30 de maig de 2011.

•  Assistència de la vicepresidenta Mariàngela Vilallonga a la reunió del Consell Interaca-

dèmic de Catalunya, celebrada a la seu del Departament de Justícia (Barcelona). 8 de 

juny de 2011.

•  Assistència de la vicepresidenta Mariàngela Vilallonga a la sessió d’obertura de les 

Quartes Jornades de Revistes Científiques, organitzades per l’IEC. 9 de juny de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament del Premi Catalunya de Socio-

logia a Marina Subirats, organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia (IEC), el 

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i l’Obra Social Fundació La Caixa. L’ac-

te es va celebrar a la seu de l’IEC. 9 de juny de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del Patronato de la Biblioteca Nacional de 

España (BNE), celebrada a la seu de la BNE (Madrid). 13 de juny de 2011.

•  Assistència de la vicepresidenta Mariàngela Vilallonga, en representació del president 

de l’IEC, a la reunió del Consell del Centre d’Estudis Catalans de la Universitat París-

Sorbona, que tingué lloc a París. 16 de juny de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la sessió d’obertura del simposi «La posició de les 

llengües mitjanes com a eines científiques», organitzat per les seccions de ciències de 

l’IEC i emmarcat dins la commemoració del seu centenari. La celebració tingué lloc  

a l’IEC. 21 de juny de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la sessió d’obertura de la VI Jornada de Recerca i 

Immigració, organitzada per la Direcció General per a la Immigració del Departament 

de Benestar Social i Família i la Direcció General de Recerca del Comissionat per a 

Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’IEC. 22 

de juny de 2011.
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•  Participació del president i la vicepresidenta de l’IEC en l’acte de presentació del corpus 

del patrimoni culinari català, organitzat per la Fundació Institut Català de la Cuina i 

Projecte Marca Cuina Catalana; amb l’assistència d’Artur Mas, president de la Genera-

litat de Catalunya. L’acte tingué lloc a la seu de l’IEC. 28 de juny de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC al Dotzè Simposi de la Fundació La Marató de TV3, 

celebrat a l’IEC. 29 de juny de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del Patronat i de la Comissió Executiva 

de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, que tingué lloc a l’IEC. 29 de juny de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació de la col·lecció d’art romànic del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), celebrat al MNAC. 29 de juny de 2011.

•  Assistència del vicepresident Joandomènec Ros a la reunió del Consell de Direcció del 

Premi Ramon Margalef d’Ecologia, al Palau de la Generalitat (Barcelona). 30 de juny 

de 2011.

•  Assistència del president de l’IEC a la sessió constitutiva de la nova corporació munici-

pal a l’Ajuntament de Barcelona. 1 de juliol de 2011.

•  Acte de presentació del llibre la nissaga catalana del món clàssic, publicat per la re-

vista Àuriga, amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut Català d’Arqueo-

logia Clàssica i el Departament de Cultura. 4 de juliol de 2011.

•  Reunió de Salvador Giner amb Ramón Jáuregui, ministre de la Presidència del Govern 

espanyol, per a tractar de la iniciativa legislativa popular (ILP) «Televisió sense fron-

teres». També hi van assistir Mercè Teodoro, de la Comissió Promotora de la ILP; Eliseu 

Climent, president d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV); Xosé Luis Méndez 

Ferrín, president de la Real Academia Galega, i Xabier Kintana, secretari de l’Euskalt-

zaindia. La reunió tingué lloc a la seu del Ministeri de la Presidència (Madrid). 5 de 

juliol de 2011.

•  Recepció per part del president de l’IEC dels participants al Congrés Internacional  

de Música de l’Edat Mitjana i del Renaixement, organitzat per la Societat Catalana de 

Musicologia i la Institució Milà i Fontanals (CSIC). 6 de juliol de 2011.

•  Participació del president de l’IEC en el debat sobre el capitalisme en el marc de les 

jornades de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), celebrat a la seu 

de la UGT (Barcelona). 7 de juliol de 2011.

•  Conferència de Salvador Giner «El culte a la natura: una nova religió», en l’acte d’inau-

guració de la quinzena edició de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei 

(UIMIR), celebrat a la sala d’actes de l’Ajuntament de Maó. 11 de juliol de 2011.

•  Assistència del vicepresident de l’IEC a l’acte de commemoració dels cinquanta anys 

d’Òmnium Cultural, celebrat a l’Auditori de Barcelona. 11 de juliol de 2011.
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•  Assistència de Francesc Gonzàlez i Sastre, en representació del president, a la reunió 

del Patronat del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), cele - 

brada a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat (Barcelona). 12 de juliol  

de 2011.

•  Assistència de la vicepresidenta Mariàngela Vilallonga a la reunió del Ple del Consell 

Escolar de Catalunya, celebrada a la seu del Departament d’Ensenyament (Barcelona). 

13 de juliol de 2011.

•  Presentació del programa de la quaranta-tresena edició de la Universitat Catalana 

d’Estiu, a l’IEC. 14 de juliol de 2011.

•  Assistència del president i la vicepresidenta de l’IEC a l’acte de lliurament del XXI 

Premi Internacional Ramon Llull, atorgat a l’Associació Italiana d’Estudis Catalans 

(AISC), organitzat per l’Institut Ramon Llull, la Fundació Congrés de Cultura Catala-

na i l’IEC. El lliurament del premi es va fer a la seu de l’IEC. 15 de juliol de 2011.

•  Participació del president de l’IEC en la sessió dedicada a «Responsabilitats socials  

de la cultura», dins les Terceres Reflexions Crítiques, organitzades pel Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. La sessió tingué lloc al Centre d’Arts Santa 

Mònica (Barcelona). 20 de juliol de 2011.

•  Participació del president de l’IEC en la presentació del llibre What catalans want. 

could catalonia become Europe’s next state? de Toni Strubell. Presentació a càrrec de 

Jordi Pujol i Salvador Giner. 21 de juliol de 2011.

•  Ponència «Interpretació de la biodiversitat», de Joandomènec Ros, a la XLIII edició de 

la Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent). 21 d’agost de 2011.
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