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V. Activitat institucional

Inauguració del curs

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

�E l dia 26 de setembre tingué lloc,

a la Sala Prat de la Riba de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans, la sessió inau-

gural del curs 2005-2006.

El discurs reglamentari fou a càr-

rec de l’Il.lm. Sr. Pere Roca i Fabregat,

membre de la Secció de Ciències i Tecno-

logia, amb el títol Antoni Gaudí i el dis-

seny estructural. La síntesi de la geome-

tria i de la resistència. L’acte comptà

també amb un discurs del president de

l’Institut d’Estudis Catalans, l’Il.lm. Sr.

Salvador Giner de San Julián, i amb un

parlament de l’Hble. Sr. Josep Bargalló,

conseller primer de la Generalitat de Ca-

talunya. Així mateix, el secretari general

de l’Institut, Il.lm. Sr. Joandomènec Ros i

�E ncetem avui un nou curs de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans, la nos-

tra acadèmia nacional de les ciències i les

humanitats. L’Institut té la missió d’aco-

llir i representar la recerca científica, la

cultura i la llengua pròpies dels Països

Catalans, al més alt nivell de coneixement

i rigor. El malfat de la mort del president

Josep Laporte, el febrer d’enguany, obli-

gà l’Equip de Govern a convocar unes in-

esperades eleccions. És per això que, un

cop triat el nou equip de la Presidència

Aragonès, féu una lectura del resum de la

Memòria del curs 2004-2005. Durant

l’acte es féu el lliurament de medalles als

membres emèrits.

Durant la sessió inaugural del

curs es féu la presentació de l’obra musi-

cal i musicològica de la senyora Matilde

Salvador, a qui fou lliurat el diploma

d’honor en reconeixement de la seva obra

musical i musicològica i, especialment, de

la seva contribució a la cultura catalana,

i es féu una audició d’un fragment de l’ò-

pera Marxa del Rei Barbut.

En aquest acte d’inauguració, per

primera vegada, es connectà amb les seus

de Castelló de la Plana, Lleida i Menorca

per mitjà de videoconferència.

pels membres de l’Institut i pels presi-

dents de les societats filials, em correspon

l’honor de dirigir-vos avui la paraula en

aquesta inauguració del curs 2005-2006.

Durant els quatre mesos d’ençà de

les eleccions, el nou equip de la Presi-

dència ha dut a terme la doble tasca de

continuar la feina encetada en el bienni

precedent i començar a engegar amb dili-

gència el programa d’actuacions pel qual

rebé la confiança de la nostra corporació
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