
Intervencions institucionals

Visitants il.lustres

Durant el curs 2003-2004, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il.lustres se-

güents:

• Bruce M. Alberts, president de l’Acadèmia de Ciències dels Estats Units d’Amèrica. 3

de setembre de 2003.

• Jean-Luc De Paepe, secretari adjunt de la Unió Acadèmica Internacional. 18 de se-

tembre de 2003.

• Ulisses Moulines, professor de la Universitat de Munic. 6 d’octubre de 2003.

• Josep M. Coll i Alemany, president de l’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i

Alentorn. 6 d’octubre de 2003.

• Felip Puig i Godes, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generali-

tat de Catalunya. 29 d’octubre de 2003.

• Rafael Español i Navarro, president de la Fundació Catalana per a la Recerca. 7 de

novembre de 2003.

• Alexander Rich, professor de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (EUA). 11 de

novembre de 2003.

• Joan Majó i Cruzate, president del Consell General de l’associació Pacte Industrial de

la Regió Metropolitana de Barcelona. 17 de novembre de 2003.

• Jordi Portabella i Calvete, segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i

president de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. 28 de gener

de 2004.

• Josep Ferrer i Llop, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. 9 de febrer

de 2004.

• Joan Viñas Salas, rector de la Universitat de Lleida. 13 de febrer de 2004.

• Enric Banda i Tarradellas, secretari general de la Fundació Europea de la Ciència. 19 de

febrer de 2004.

• Claude Cohen-Tannoudji, professor de l’Escola Normal Superior de París i premi No-

bel de Física de l’any 1997. 4 de març de 2004.

• Joan Batlle i Grabulosa, rector de la Universitat de Girona. 8 de març de 2004.

• Maria Rosa Virós i Galtier, rectora de la Universitat Pompeu Fabra. 11 de març 

de 2004.

• Ramon Pascual de Sans, professor del Departament de Física de la Universitat Autò-

noma de Barcelona. 18 de març de 2004.
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• David Serrat i Congost, rector de la Universitat de Vic. 25 de març de 2004.

• Pere Quer i Aiguadé, vicerector d’Afers Acadèmics de la Universitat de Vic. 25 de

març de 2004.

• Josep M. Serrat, vicerector de Recerca i Transferència de Coneixements de la Univer-

sitat de Vic. 25 de març de 2004.

• Caterina Mieras i Barceló, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 26 de

març de 2004.

• Thomas Banchoff, Universitat de Brown (EUA). 30 de març de 2004.

• Esther Giménez-Salinas i Colomer, rectora de la Universitat Ramon Llull. 31 de març

de 2004.

• Joan Tugores Ques, rector de la Universitat de Barcelona. 2 d’abril de 2004.

• Manuel Castells Oliván, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i president de

la Comissió de l’IN3. 15 d’abril de 2004.

• Gérard Chastagnaret, director de la Casa Velázquez. 20 d’abril de 2004.

• Michel Zimmermann, membre corresponent de l’IEC. 20 d’abril de 2004.

• Pasqual Maragall i Mira, president de la Generalitat de Catalunya. 22 d’abril de 2004.

• Daniel Bastida Obiols, rector de la Universitat d’Andorra. 30 d’abril de 2004.

• Shaul Shaked, president de la Unió Acadèmica Internacional. 25 de maig de 2004.

• Xavier Folch, director de l’Institut Ramon Llull. 27 de maig de 2004.

• Lluís Arola Ferrer, rector de la Universitat Rovira i Virgili. 7 de juny de 2004.

• François Féral, president de la Universitat de Perpinyà. 16 de juny de 2004.

• Josep Bargalló i Valls, conseller en cap de la Generalitat de Catalunya. 25 de juny

de 2004.

• Francisco Tomàs Vert, rector de la Universitat de València. 5 de juliol de 2004.

• Gabriel Ferraté i Pascual, rector de la Universitat Oberta de Catalunya. 12 de juliol

de 2004.

• Avel.lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears. 23 de juliol de 2004.

Assistència a actes, visites i missions institucionals

• Presidència del vicepresident primer, senyor Salvador Giner, en l’acte d’obertura de

les conferències «Cinquanta anys de l’estructura del DNA». L’acte comptà amb la

presència del senyor Andreu Mas-Colell, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de

la Informació de la Generalitat de Catalunya, i amb la intervenció del senyor Bruce M.
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Alberts, president de l’Acadèmia de Ciències dels Estats Units d’Amèrica. L’acte fou

organitzat per la Secretaria Científica i la Societat Catalana de Biologia. 3 i 4 de se-

tembre de 2003.

• Ofrena floral al monument a Rafael Casanova amb motiu de la Diada Nacional de Ca-

talunya. Assistència del secretari general a la recepció de l’Onze de Setembre, oferta

pel president del Parlament de Catalunya. 11 de setembre de 2003.

• Presidència del vicepresident segon, senyor Antoni Riera, a la reunió de l’Assemblea

Nacional d’Entitats, organitzada per la Institució Joan Fuster, i que va tenir lloc a la

seu de l’Institut. 18 de setembre de 2003.

• El president de l’IEC pronuncià la lliçó inaugural del curs 2003-2004 de la Univer-

sitat Rovira i Virgili, amb el títol «L’IEC, una institució singular». 19 de setembre

de 2003.

• Assistència del president de l’IEC i del secretari general a l’espectacle Flors i plors de

Mercè Rodoreda, organitzat dins el cicle «Les nits al jardí del Palau Robert». 25 de se-

tembre de 2003.

• Presidència del senyor Josep Laporte a l’acte de cloenda a l’Institut del XVIII Congrés

de la Asociación de Geógrafos Españoles, organitzat per la Universitat Autònoma de

Barcelona amb la col.laboració de la Societat Catalana de Geografia. 26 de setembre

de 2003.

• Assistència del secretari general a l’acte d’inauguració de la Porta dels Països Cata-

lans, a Salses. 28 de setembre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a la recepció oferta a l’Auditori del Palau de la Ge-

neralitat de Catalunya pel conseller de Cultura, senyor Jordi Vilajoana, amb motiu de

la celebració del I Simposi Internacional Salvador Espriu. 30 de setembre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a la inauguració del I Simposi Internacional Salva-

dor Espriu, del qual forma part del Comitè d’Honor, que es va celebrar al Paranimf

de la Universitat de Barcelona. 1 d’octubre de 2003.

• Presidència del senyor Josep Laporte a l’acte de cloenda de la jornada «Història in-

tel.lectual i filosofia», organitzada per l’IEC i la Fundació Caixa Sabadell (amb la

col.laboració de la Societat Catalana de Filosofia, la Xarxa Temàtica de Filosofia Ca-

talana, el Grup de Recerca d’Estudis Sociojurídics de la UAB i l’Institut d’Estudis

Humanístics Coll i Alentorn) i inauguració del curs de la Societat Catalana de Filoso-

fia. 6 d’octubre de 2003.

• Visita del president de l’IEC, el vicepresident pimer, senyor Salvador Giner, i el se-

cretari general al Consell Audioviual de Catalunya (CAC), convidats pel seu presi-

dent, senyor Francesc Codina. 7 d’octubre de 2003.
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• Assistència del president de l’IEC a l’acte conjunt d’inauguració del curs 2003-2004

del Consell Interacadèmic, celebrat al Col.legi d’Advocats de Barcelona, i que fou pre-

sidit per la consellera de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, senyora Nú-

ria de Gispert. 7 d’octubre de 2003.

• Assistència del secretari general, en representació del president de l’IEC, a l’acte de

lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya al senyor Ramon Mar-

galef, membre de la Secció de Ciències Biològiques. 7 d’octubre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Ge-

neralitat de Catalunya al senyor Joaquim Molas, membre de la Secció Històrico-Ar-

queològica. 13 d’octubre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi

2003 de la Generalitat de Catalunya, que va celebrar-se al Gran Teatre del Liceu. 14

d’octubre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a la reunió del jurat que elegí la Capital de la Cultu-

ra Catalana 2004. 17 d’octubre de 2003.

• Assistència del secretari general a l’acte de celebració per la publicació el mes d’agost

del número 1000 del setmanari El Temps, que va tenir lloc a Barcelona. 17 d’octubre

de 2003.

• Assistència del secretari general al sopar de lliurament dels XXXII Premis Octubre,

celebrat a València. 25 d’octubre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte d’inauguració de l’edifici de l’Internet In-

terdisciplinary Institute (IN3), del qual és membre de la Comissió Científica. 28 d’oc-

tubre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació del Manifest en defensa del

dret civil de Catalunya, celebrat a l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona. 28 d’oc-

tubre de 2003.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del president de la Secció Histò-

rico-Arqueològica, senyor Albert Balcells, a l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de

la Generalitat de Catalunya al senyor Antoni Pladevall, membre també d’aquesta Sec-

ció. 28 d’octubre de 2003.

• Presidència del senyor Josep Laporte en l’acte de presentació a l’Institut del Nomenclà-

tor oficial de toponímia major de Catalunya. L’acte comptà amb la presència del con-

seller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, senyor

Felip Puig, i del conseller de Cultura, senyor Jordi Vilajoana. 29 d’octubre de 2003.

• Entrevista al president de l’IEC en el programa de TV3 Bon dia, Catalunya. 31 d’oc-

tubre de 2003.
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• Presidència de l’acte d’homenatge a Joaquim Ruyra, celebrat a l’Institut, amb motiu

del centenari de l’obra de l’escriptor  de  Marines i boscatges. 3 de novembre de 2003.

• Entrevista del president de l’IEC amb el president de la Diputació de Barcelona, se-

nyor José Montilla. 4 de novembre de 2003.

• Representació, en nom del president de l’IEC, del senyor Manuel Mundó, membre de

la Secció Històrico-Arqueològica, a la sessió inaugural del VIII Simposi Internacional

de la Sociedad Española de Plutarquistas, organitzat per la Universitat de Barcelo-

na. 6 de novembre de 2003.

• Assistència del secretari general a l’acte de lliurament del XXVII Premi d’Honor Jau-

me I i dels XXI Premis Jaume I d’Actuació Cívica de la Fundació Jaume I. 6 de no-

vembre de 2003.

• Inauguració a l’Institut de la 8a Setmana de la Ciència, sota la presidència del con-

seller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, senyor Andreu Mas-Colell.

7 de novembre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació de la memòria de la Institu-

ció Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), celebrat a l’Institut d’Estudis

Catalans. En el decurs de l’acte, el doctor Joan Massagué, membre del Consell Asses-

sor d’ICREA i director del Cell Biology Program del Memorial Sloan-Kettering Can-

cer pronuncià la conferència «Genoma i càncer: grans promeses, petits passos». 10 de

novembre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a la conferència pronunciada a l’Institut pel pro-

fessor Alexander Rich, «The central role of DNA in understanding disease: a 21st

century example», dins del cicle «Cinquanta anys del descobriment de l’estructura

del DNA». L’acte fou organitzat per la Secció de Ciències Biològiques i la Secció de

Ciències i Tecnologia amb la col.laboració de la Secretaria Científica. 10 de novem-

bre de 2003.

• Conferència de premsa de presentació del cicle de conferències «Perspectives del segle

xxi: recerca i país». 12 de novembre de 2003.

• Assistència del secretari general al III Memorial Casassas, organitzat pels departa-

ments d’Enginyeria Química i de Robòtica i Enginyeria de l’Automatització de la

Universitat Politècnica de Catalunya, en el qual es presentà el Curs avançat en quí-

mica analítica de processos (PAC, process analytical chemistry). 13 i 14 de novem-

bre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a la inauguració de l’exposició «Torres-García» al

Museu Picasso, en la qual l’IEC ha participat amb la cessió del quadre La Filosofia

presentada per Pal.las al Parnàs. 24 de novembre de 2003.
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• Entrevista del secretari general amb el senyor Manel Martí, director insular de Cultu-

ra del Consell Insular de Menorca, i el senyor Josep Miquel Vidal, de l’Institut Menor-

quí d’Estudis. 26 de novembre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC i del secretari general a la jornada «European Re-

search Council. Instruments i estratègies per a la política científica a Europa», orga-

nitzada per la Conselleria d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Ge-

neralitat de Catalunya. 5 de desembre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC i del secretari general al sopar amb motiu de la 53a

Festa de les Lletres Catalanes de la Nit de Santa Llúcia, organitzat per Òmnium Cultu-

ral de Granollers. 12 de desembre de 2003.

• Presidència del senyor Josep Laporte a l’acte inaugural a l’IEC del Cinquè Congrés

d’Història Moderna de Catalunya, organitzat pel Departament d’Història Moderna de

la Universitat de Barcelona. 15 de desembre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de celebració a Barcelona del Dia d’Andor-

ra, organitzat pel Govern d’Andorra. 17 de desembre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de celebració del tercer aniversari de Lle-

tra, l’espai virtual de la literatura catalana, que, amb el títol «Anatomia. Balanç i

profecia de la literatura catalana», fou organitzat per la Universitat Oberta de Ca-

talunya i la Institució de les Lletres Catalanes. L’acte tingué lloc a la Reial Acadè-

mia de Medicina de Catalunya i acabà al jardí Mercè Rodoreda de l’Institut. 18 de

desembre de 2003.

• Conferència a l’Institut sobre «Propostes per a la recerca europea. El Consell Europeu

de Recerca», a càrrec del senyor Federico Mayor Zaragoza, president del grup d’ex-

perts per a la creació del Consell Europeu de Recerca (European Research Council), i

organitzada pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

L’acte comptà amb la presència del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la

Informació, senyor Andreu Mas-Colell. 19 de desembre de 2003.

• Assistència en representació del president de l’IEC del secretari general a l’acte de ce-

lebració de la XVII edició de la Nit de la Cultura - Gala dels Premis 31 de Desembre,

organitzat per l’Obra Cultural Balear. 20 de desembre de 2003.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de presa de possessió del senyor Pasqual

Maragall, president electe de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generali-

tat. 20 de desembre de 2003.

• Assistència del secretari general a la presentació de la nova edició ampliada del Llibre

de Sent Soví, publicat per l’Editorial Barcino de la Fundació Jaume I. L’acte fou or-

ganitzat pel Centre d’Informació de Catalunya. 22 de desembre de 2003.
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• Assistència del secretari general als actes d’homenatge al científic Esteve Terradas

Illa, organitzats amb motiu de la celebració del centenari de la implementació dels es-

tudis universitaris de La Salle a Barcelona, i a la inauguració de l’exposició, en què

l’IEC ha col.laborat, i que restarà oberta fins al 17 de març. 28 de gener de 2004.

• Conferència de premsa a l’Institut del president de l’IEC i del senyor Jordi Portabella,

segon tinent d’alcalde de Barcelona i president de l’Institut Municipal del Paisatge

Urbà i la Qualitat de Vida, amb motiu de la inauguració de l’exposició «Un segle de

Modernisme a Europa. Art Nouveau in Progress», visitable al claustre de la Casa de Con-

valescència fins al 26 de març. 28 de gener de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte acadèmic d’investidura del senyor Jordi Pu-

jol i Soley, expresident de la Generalitat de Catalunya, com a doctor honoris causa de

la Universitat Ramon Llull. 6 de febrer de 2004.

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, senyor Josep

Ferrer. 9 de febrer de 2004.

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat de Lleida, senyor Joan Viñas, acompa-

nyat del vicerector d’Acció Cultural i Projecció Universitària, senyor Jaume Barrull, i

del vicerector de Recerca, senyor Ramon Canela. 13 de febrer de 2004.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte acadèmic d’investidura com a doctors ho-

noris causa de la Universitat Politècnica de Catalunya dels senyors Gregorio López

Raimundo i Agustí de Semir Rovira i de la senyora Maria Salvo Iborra, en represen-

tació de totes les persones que van dur a terme la lluita antifranquista per a la recu-

peració de la democràcia i les llibertats nacionals. 23 de febrer de 2004.

• Presidència del senyor Josep Laporte a l’acte d’inauguració a l’Institut de les jornades «El

foc i el medi», organitzades per l’IEC i la Fundació Caixa Sabadell. 23 de febrer de 2004.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del secretari general a l’acte de

signatura de constitució del Consell Promotor de l’Any del Llibre i la Lectura 2005,

promogut per l’Institut de Cultura de Barcelona. 25 de febrer de 2004.

• Intervenció del president de l’IEC a l’acte d’obertura de l’Any Dr. Josep Alsina i Bo-

fill, amb motiu del centenari del seu naixement, que commemora el Col.legi de Metges

de Barcelona, amb el títol «El Dr. Alsina i Bofill i l’Institut d’Estudis Catalans». 25 de

febrer de 2004.  (Vegeu-ne el text complet a l’apartat «Discursos institucionals», dins

d’aquest mateix capítol.)

• Presidència del senyor Josep Laporte en la conferència «Manipulating atoms with

light», a càrrec del professor Claude Cohen-Tannoudji, de l’Escola Normal Superior

de París i premi Nobel de Física de l’any 1997. L’acte fou organitzat per la Societat

Catalana de Física. 4 de març de 2004.
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• Visita a l’Institut del rector de la Universitat de Girona, senyor Joan Batlle i Grabulo-

sa, acompanyat del vicerector primer, senyor Ramon Moreno, i del vicerector d’Estu-

diants i Relacions amb l’Exterior, senyor David Brusi. 8 de març de 2004.

• Inauguració del president de l’IEC de la I Jornada Filològica organitzada a l’Institut

per l’Associació d’Amics del Dr. Antoni M. Badia i Margarit. 11 de març de 2004.

• Visita a l’Institut de la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, senyora M. Rosa Vi-

rós, acompanyada del vicerector de Relacions Institucionals i secretari general, senyor

Tomàs de Montagut (membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC), i del vi-

cerector de Comunitat Universitària, senyor Josep M. Vilajosana. 11 de març de 2004.

• Visita per als membres de l’IEC de l’exposició «Esteve Terradas Illa (1883-1950).

Enginyeria, arquitectura i ciència al segle xx», que les escoles d’Enginyeria i Arqui-

tectura de La Salle van organitzar amb motiu del centenari de l’inici dels primers cur-

sos universitaris. La visita fou comentada pel senyor Antoni Roca, subcomissari de

l’exposició i president de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

11 de març de 2004.

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat de Vic, senyor David Serrat i Congost,

acompanyat del vicerector d’Afers Acadèmics, senyor Pere Quer, i del vicerector de Re-

cerca i Transferència de Coneixements, senyor Josep M. Serrat. 25 de març de 2004.

• Reunió entre l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA). 

Assistiren a la reunió: per part de l’IEC, el vicepresident segon, senyor Antoni Riera,

el secretari general i els senyors Jacint Corbella, vicepresident de la Secció de Ciències

Biològiques; Joaquim Agulló, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, i Joan

Vilà-Valentí, president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials; per part de l’IEA,

les senyores Marta Bertrán, directora de l’IEA; Ester Armengol, responsable de l’IEA

a Barcelona; Montse Mases, directora del Centre de Ciències de la Terra, i els senyors

Joan Micó, director del Centre de Recerca Sociològica, i Xavier Monje Vega, director

del Centre de Biodiversitat, de l’IEA. 26 de març de 2004.

• Conferència de premsa, presidida pel president de l’IEC, per a presentar el professor

Thomas Banchoff, de la Universitat de Brown, que parlà sobre «Salvador Dalí i la

quarta dimensió (Salvador Dalí and the Fourth Dimension)», en un acte organitzat

per la Secció de Ciències i Tecnologia i la Societat Catalana de Matemàtiques. 30 de

març de 2004.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del vicepresident segon, senyor

Antoni Riera, a l’acte de presentació de l’edició de les Actes corresponents al Simposi

Internacional d’Arqueologia del Baix Penedès (2001), celebrat a la Vil.la Casals, del

Vendrell. 30 de març de 2004.
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• Visita a l’Institut de la rectora de la Universitat Ramon Llull, senyora Esther Gimé-

nez-Salinas, acompanyada del vicerector Acadèmic i secretari general, senyor Josep

Gallifa; del vicerector de Tecnologia i Investigació, senyor Josep M. Garrell, i de la vi-

cerectora de Relacions Internacionals, senyora Rosa Nomen. 31 de març de 2004.

• Assistència del secretari general al sopar de lliurament dels premis crítica Serra d’Or,

de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 1 d’abril de 2004.

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat de Barcelona, senyor Joan Tugores,

acompanyat del vicerector adjunt, senyor Ramon Alemany; del vicerector de Rela-

cions Internacionals, senyor Jordi Martinell; del vicerector de Recerca, senyor Jordi

Suriñach, i del vicerector de Projectes Institucionals, senyor Agustín González. 2 d’a-

bril de 2004.

• Assistència del secretari general a l’acte de presentació del Codi Internacional de No-

menclatura Zoològica, organitzat per la Secció de Ciències Biològiques, que comptà

amb la presència del doctor Enric Macpherson, representant de la Comissió Interna-

cional de Nomenclatura Zoològica. 6 d’abril de 2004.

• Presidència del vicepresident primer, senyor Salvador Giner, a l’acte de presentació

a l’Institut de l’obra Écrire et lire en Catalogne (IXe-XIIe siècle), del senyor Michel

Zimmermann, membre corresponent de la Secció Històrico-Arqueològica. L’acte

comptà amb l’assistència del director de la Casa de Velázquez, senyor Gérard Chas-

tagnaret. 20 d’abril de 2004.

• Assistència del president de l’IEC i del secretari general al sopar d’homenatge a Jordi

Carbonell (amb motiu del seu vuitantè aniversari), membre de la Secció Filològica,

organitzat per Esquerra Republicana de Catalunya. 23 d’abril de 2004.

• Entrevista al secretari general a la tertúlia del migdia de Catalunya Cultura, progra-

ma d’Agustí Pons. 26 d’abril de 2004.

• Participació del president de l’IEC en les Jornades Catalanes «Le fait Catalan en Eu-

rope» organitzades per la Universitat de París VIII i la Maison de la Catalogne a Pa-

rís. 26, 27 i 28 d’abril de 2004. (Vegeu-ne el text complet a l’apartat «Discursos ins-

titucionals», dins d’aquest mateix capítol.)

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat d’Andorra, senyor Daniel Bastida, acom-

panyat del director de l’Escola d’Informàtica i de Gestió de la Universitat, senyor Flo-

renci Pla. 30 d’abril de 2004.

• Participació del president de l’IEC a l’acte celebrat a l’Institut en homenatge a Miquel

Coll i Alentorn en el centenari del seu naixement, organitzat per l’Institut d’Estudis

Humanístics Miquel Coll i Alentorn (INEHCA). L’acte fou presidit pel president del

Parlament de Catalunya, senyor Ernest Benach, i comptà amb les intervencions dels
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senyors Josep M. Coll, president de l’INEHCA, i Hilari Raguer, monjo de Montserrat i

historiador; dels anteriors presidents del Parlament de Catalunya, senyors Heribert

Barrera, Joaquim Xicoy i Joan Rigol; del president de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca, senyor Albert Balcells, i del president del Comitè de Govern d’Unió Democràtica

de Catalunya, senyor Josep Antoni Duran i Lleida. 3 de maig de 2004.

• Compareixença del president de l’IEC davant la Ponència redactora de la proposta

de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del Parlament de Catalunya. 6 de

maig de 2004.

• Inauguració de la segona edició de la fira «Viu la ciència contemporània», organitza-

da per la Societat Catalana de Biologia en col.laboració amb el Parc Científic de Bar-

celona, i visitable al claustre de la Casa de Convalescència els dies 6 i 7 de maig. 6 de

maig de 2004.

• Participació en les VIII Jornades de la Curie «Intercanvi d’experiències de física i de

química», celebrades a la Universitat d’Alacant. Hi col.laboren l’Institut d’Estudis Ca-

talans per mitjà de la Secretaria Científica, el Cefire d’Alacant, l’ICE de la Universitat

d’Alacant i Bancaixa. 6-8 de maig de 2004.

• Presidència del secretari general de la VII Trobada Matemàtica, organitzada per la

Societat Catalana de Matemàtiques. 8 de maig de 2004.

• Conferència del president de l’IEC amb el títol «El català, una llengua amenaçada», a

la Fundació Privada Cal Ble, d’Igualada. 13 de maig de 2004.

• Intervenció del president de l’Institut d’Estudis Catalans en la sessió d’obertura de la 78a

Assemblea General de la Unió Acadèmica Internacional. 28 de maig de 2004. (Vegeu-ne

el text complet a l’apartat «Discursos institucionals», dins d’aquest mateix capítol.)

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat Rovira i Virgili, senyor Lluís Arola,

acompanyat del vicerector de Campus i de Relacions Institucionals, senyor Antoni

González Senmartí, i de la vicerectora de Comunitat Universitària, senyora Joana Za-

ragoza. 7 de juny de 2004.

• Copresidència del president de l’IEC a l’acte organitzat per Universitat de Barcelona

d’homenatge al catedràtic Carles Miralles, membre de la Secció Filològica, amb mo-

tiu del seu seixantè aniversari, en què es presentà el seu llibre Studies on elegy and

iambus. El volum, editat en cinc idiomes (anglès, italià, francès, castellà i català), reu-

neix tots els estudis que el doctor Miralles ha publicat al llarg de la seva carrera al vol-

tant de la poesia elegíaca i iàmbica, tant grega com llatina. 8 de juny de 2004.

• Assistència dels membres del Consell Permanent a l’acte de lliurament del Premi d’Ho-

nor de les Lletres Catalanes 2004, atorgat al senyor Joan-Francesc Mira i Casterà,

membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 8 de juny de 2004.
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• Assistència del vicepresident primer, senyor Salvador Giner, en representació del pre-

sident de l’IEC, a la reunió del Consell d’Administració del Centre d’Estudis Catalans

de la Universitat de París-Sorbona. 14 de juny de 2004.

• Visita del president de l’IEC i del secretari general al monestir de Montserrat, on s’en-

trevistaren amb l’abat de Montserrat, Josep M. Soler, acompanyat de Josep Massot,

monjo de Montserrat i membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC. 15 de

juny de 2004.

• Presidència del senyor Josep Laporte a l’acte de presentació a l’Institut de la biogra-

fia de la doctora Creu Casas, per la Fundació Catalana per a la Recerca. 21 de juny

de 2004.

• Reunió entre el president de l’IEC i el secretari general, juntament amb els signants

del document sobre la «taxa Fuster», i el president del Parlament de Catalunya, se-

nyor Ernest Benach, a qui feren lliurament formal d’aquesta sol.licitud al Parlament

de Catalunya. 22 de juny de 2004.

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, senyor Lluís

Ferrer, acompanyat de la vicerectora de Relacions Exteriors, senyora Muriel Casals;

del vicerector d’Economia, senyor Santiago Guerrero; del vicerector de Doctorat i For-

mació Continuada, senyor Joan Gómez Pallarès, i del vicerector d’Estudiants i Pro-

moció Cultural, senyor Joan Carbonell. 23 de juny de 2004.

• Presidència del senyor Josep Laporte a l’acte organitzat per la Societat Catalana de

Biologia en homenatge al senyor Lluís Cornudella, membre de la Societat Catalana

de Biologia i coordinador des dels seus inicis del Seminari Conjunt de Biologia Molecular

i Biologia del Desenvolupament, amb motiu del seu recent traspàs. 1 de juliol de 2004.

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat de València, senyor Francisco Tomàs

Vert, acompanyat del vicerector de Política Científica i Cooperació Internacional, se-

nyor Manuel Costa Talens, i de la vicerectora d’Investigació i Tercer Cicle, senyora

Maria Josep Cuenca Ordinyana. 5 de juliol de 2004.

• Assistència a la reunió del president de l’IEC i representants i professionals del món

cultural amb el senyor Josep M. Bricall, de l’Oficina del Comissionat per al Consell de

la Cultura i de les Arts de la Generalitat de Catalunya al Palau de la Generalitat, per

a parlar sobre l’esmentat Consell. 8 de juliol de 2004.

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat Oberta de Catalunya, senyor Gabriel Fer-

raté, acompanyat del vicerector de Política Acadèmica, senyor Carles Sigalés; del

vicerector de Relacions Internacionals, senyor Francesc Rubio, i del director d’Estu-

dis d’Humanitats i Filologia i membre de la Secció Filològica de l’IEC, senyor Isidor

Marí. 12 de juliol de 2004.
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• Conferència de premsa del president de l’IEC, del vicepresident segon, senyor Antoni

Riera, i del president de la Secció Històrico-Arqueològica, senyor Albert Balcells, per

a presentar la proposta que el 2008 sigui declarat Any Jaume I, amb motiu del vuitè

centenari del naixement del monarca. 14 de juliol de 2004.

• Visita a l’Institut del rector de la Universitat de les Illes Balears, senyor Avel.lí Blas-

co, acompanyat del vicerector d’Estudiants, senyor Joan Antoni Mesquida. 23 de ju-

liol de 2004.

• Participació del secretari general, senyor Salvador Alegret, a la Jornada Menorqui-

na: «25 Anys d’Enciclopèdia de Menorca», organitzada a Prada en el marc de la

XXXVI Universitat Catalana d’Estiu. 18 d’agost de 2004.
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