
V. Activitat institucional

Inauguració del curs

l dia 27 de setembre de 2004

tingué lloc, a la Sala Prat de 

la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, la

sessió inaugural del curs 2004-2005.

El discurs reglamentari fou a càr-

rec de l’Il.lm. Sr. Joan Francesc Mira i

Casterà, membre de la Secció de Filosofia

i Ciències Socials, amb el títol Nosaltres i

els italians. L’acte comptà també amb un

discurs del president de l’Institut, Hble.

Sr. Josep Laporte i Salas, i amb un parla-

ment del conseller d’Universitats, Recer-

ca i Societat de la Informació de la Gene-

ralitat de Catalunya, Hble. Sr. Carles

Solà i Ferrando. Així mateix, el secretari

general de l’Institut, Il.lm. Sr. Salvador
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Alegret i Sanromà, féu una lectura del re-

sum de la Memòria del curs 2003-2004.

Durant l’acte es féu el lliurament de me-

dalles als membres emèrits.

Durant la sessió inaugural del

curs és feu homenatge a l’obra musical i

musicològica de Bernhard Rövenstrunck

(Essen, Rin del Nord - Westfàlia, 1920),

amb la interpretació de S’estava la Blan-

caflor, cançó popular catalana harmo-

nitzada pel compositor alemany per a un

cor de veus blanques (cor d’alumnes de

l’Escola Santa Anna, de Barcelona, diri-

git per Joan Bofill), i de composicions del

músic per a dos violoncels (Marta Morros

i Mariona Tuset).

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

niciem avui un nou curs i tra-

vessem així l’equador del man-

dat de l’actual Equip de Govern de

l’IEC. Entenc que, en línies generals, po-

dem estar ben satisfets de la marxa de la

nostra institució, marxa que ha estat ex-

posada pel secretari general i, amb més

detall, en el resum de la Memòria que re-

bran tots els assistents.

Voldria que les meves primeres

paraules fossin d’agraïment a tots els que

ens honoren amb la seva presència en

I aquest acte. Lamento que una cir-

cumstància inesperada ens hagi privat de

la presència del conseller en cap, que ha-

via acceptat presidir-lo. En nom del Go-

vern de Catalunya ens acompanya avui el

nostre col.lega Hble Sr. Carles Solà, con-

seller d’Universitats, Recerca i Societat de

la Informació a qui em complau donar la

benvinguda a casa seva, així com a totes

les autoritats que avui ens acompanyen.

M’és molt plaent també agrair 

la conferència pronunciada pel nostre
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