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per
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Arran del trasllat de l'Institut a l'antiga seu a la Casa de Convalescen-
cia, el Sr. Enric Casassas, com a President de l'Institut , convida, a fer-hi
una visita, els membres de la Comissio de Politica Cultural del Parla-
ment de Catalunya, presidida per I'll-lustre Sr. Xavier Folch, i la Mesa
del Parlament de Catalunya.

La visita de la Mesa del Parlament de Catalunya tingue lloc el dia 2 1
de mare de 1983 i hi assistiren el President i Vice-presidents respecti-
vament, del Parlament de Catalunya, I. Srs. H. Barrera, C. Ferrer i I.
Moles, aixi com els Secretaris, Srs. R. Camps, R. Espasa i F. Lorda.

El Sr. Enric Casassas els dona la benvinguda i regracia la subvencio
de cinquanta milions de pessetes concedida pel Parlament de Catalunya
del pressupost de la Generalitat per al 1982, amb la unanimitat dc tots
els grups parlamentaris. Endemes, oferi els seus serveis i els de l'Institut
per tal de col.laborar en qualsevulla tasca que el Parlament de Catalunya
tingues l'amabilitat d'encarregar-los.

Val a dir que, d'aleshores enca, la col.laboracio entre ambdos organis-
mes cada cop ha esdevingut mes estreta i cordial. Els fets demostren que
en temes tan diversos com son la Llei de Proteccio de diversos espais na-
turals (la Garrotxa, el Delta de 1'Ebre, els aiguamolls de l'alt Emporda),
la Declaracio de Monuments Artistics, 1'heraldica, la toponimia i mes
recentment la Llei de la Corporacio Catalana de Radio i Televisio, el
Parlament de Catalunya ha tingut tothora en compte 1'assessorament de
membres delegats de l'Institut.

Posteriorment, el Sr. Heribert Barrera, en nom de la Mesa del Parla-
ment de Catalunya, pronuncia uns mots d'elogi vers l 'Institut 1 agrai la
gentilesa demostrada en convidar-los. Rcmembra que el Parlament de
Catalunya considera I'Institut una institucio cabdal del nostra pals i
que s'ha guanyat a pols una confianca al llarg del temps, des de la seva
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Mun(cnt do la ^ uita d'alguns Jcl, nu nthres 'k 'a .Alcsa ,1. I I'.u '.i ._ ,.., .,

a la seu de l institut d ' Estudis Catalans . D'csquerra a drcta, R. Aranwn, 11. Barrcra,

E. Casassas . I_ Alolas, P . Bohigas , R. Espasa , N. Aramon, F. Iorda i 1. Carhonell.

Jusep M. font. aClual President do la S(:(1 QAl I I'I- Sr. Ilcrihert B.trrcr,(. Lie u

dent del Parliament de Catalunya, en cl moment del lliurament del Diploma del

Cinquentenari.
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fundacio, 1'any 1907, fins als nostres dies. Quant a l'aspecte economic,
afegi que, tot i esser el nostre un pais amb possibilitats i recursos limi-
tats, com a President del Parlament faria tot alto que fos al seu abast per
tal que 1'Institut tires endavant i pogues reeixir en la seva tasca.

Finalment, en acabar, rememora el fet que, malgrat el parentesi
d'aquest darrers anys, 1'Institut ha continuat ininterrompudament el seu
quefer diari fins avui. A tall de cloenda encoratja tots els presents
perque aquesta tasca continues en el futur.

Despres d'aquestes paraules, la Mesa del Parlament de Catalunya,

acompanyada pel Sr. Enric Casassas, visita detingudament les dependen-

cies de l'Institut. En la sala de la nostra Societat, el Sr. Josep M. Tura i

el Sr. F. Gacia, President i Secretari, respectivament de la SCCFQM, ob-
sequiaren el President Barrera amb un Diploma del Cinquantenari de la
fundacio de la nostra Societat, en homenatge al periode 1976-1978, en

el qual el Sr. Heribert Barrera exerci de President de la SCCFQM.
A les fotografies seguents, facilitades per la Sra. Anna Boye, hom pot

observar alguns moments de 1'emot'u acte.


