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E l dia 5 d’octubre de 2009 tingué 

lloc, a la Sala Prat de la Riba de 

l’Institut d’Estudis Catalans, la sessió 

inaugural del curs 2009-2010.

El discurs reglamentari fou a càrrec 

de Joan Mas i Vives, membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica, amb el títol «Evo-

cació de Josep Lluís Pons i Gallarza i Joan 

Alcover». L’acte comptà també amb un 

discurs del president de l’Institut d’Estudis 

Catalans, Salvador Giner. Així mateix, el 

secretari general de l’Institut, Romà Esca-

las i Llimona, féu una lectura del resum de 

la Memòria del curs 2008-2009, i Joan 

Majó, comissionat per a Universitats i 

Recerca del Departament d’Innovació, 

Universitats i Empresa de la Generalitat 

de Catalunya, clogué l’acte.

V.  Activitat institucional

Inauguració del curs

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

L’ Institut d’Estudis Catalans inau-

gura avui solemnement el curs 

2009-2010, el que fa cent dos de la seva 

centenària història.

Ara fa un any em referia —també 

en l’obertura de curs— a la situació deli-

cada que travessava el país, principalment 

en l’àmbit econòmic. En un moment en 

què aquella «delicada situació» ha esde-

vingut una crisi —primer financera, 

després econòmica— que ha compromès 

la capacitat de creixement en tots els 

països del món, m’adreço a vosaltres com 

a president d’aquesta institució, conscient 

de les dificultats del moment, a les quals 

haurem de fer front. 

Enguany les circumstàncies que 

ens envolten són especials. D’una banda, 

la situació econòmica a què m’acabo de 

referir. De l’altra, les eleccions a la Presi-

dència de l’Institut, que tingueren lloc el 

passat 2 de juny. Unes eleccions a què em 

vaig presentar amb un equip de «conti-

nuisme renovat», si em permeteu l’expres-

sió. De continuisme perquè les persones 

que conformàvem la candidatura estàvem 

decidides a continuar endavant el projec-

te d’Institut del segle xxi per al qual hem 

treballat durant la darrera legislatura; i 

també de renovació perquè s’hi afegien 

dues persones de notable vàlua i empenta. 

El Ple de l’Institut ens atorgà la confian-

ça, i tinc l’honor de presidir aquest Insti-

tut una legislatura més.

Amb aquest nou equip, l’Institut 

afrontarà les dificultats a què tot just m’he 

referit. Ho farem amb la imaginació que 

ens exigeix la conjuntura i amb el treball 
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