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Intervencions institucionals

Visitants il.lustres

Durant el curs 2005-2006, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il.lustres se-

güents:

• John Ball, professor de l’Institut de Matemàtiques de la Universitat d’Oxford i presi-

dent de la Unió Matemàtica Internacional (IMU). 29 de setembre de 2005.

• Paul Preston, professor de l’European Institute, International History Department.

4 d’octubre de 2005.

• Ernesto Capanna, professor de la Universitat La Sapienza de Roma i membre de l’Ac-

cademia Nazionale dei Lincei. 19 d’octubre de 2005.

• Narcís Serra, president de Caixa Catalunya. 3 de novembre de 2005.

• Valentí Fuster, director del Centre de Malalties Cardiovasculars de l’Hospital del

Mont Sinaí de Nova York. 3 de novembre de 2005.

• Lynn Margulis, membre de l’American Academy of Arts and Sciences. 14 de novem-

bre de 2005.

• Richard Clément, professor titular de l’Escola de Psicologia de la Universitat d’Ottawa

i catedràtic de Recerca sobre Bilingüisme i Societat. 24 de novembre de 2005.

• Julio R. Villanueva, vicepresident del comitè científic de la Fundación Ramón Areces.

14 de desembre de 2005.

• Ramón Núñez, director dels Museos Científicos Coruñeses. 18 de gener de 2006.

• James Testa, director de Desenvolupament Editorial del Thomson Institute for Scien-

tific Information (Filadèlfia, EUA). 25 de gener de 2006.

• Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de

Catalunya i president del Servei Meteorològic de Catalunya. 31 de gener de 2006.

• Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya. 8 de febrer

de 2006.

• Mateu Martínez Martínez, conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de Me-

norca i president de l’Institut Menorquí d’Estudis. 1 de març de 2006.

• Dyane Adam, comissària de les llengües oficials del Canadà. 29 de març de 2006.

• Misericòrdia Ramon, Universitat de les Illes Balears. 6 d’abril de 2006.

• Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya. 24 d’abril de 2006.

• Stanley Maloy, president de l’American Society for Microbiology. 27 d’abril de 2006.

• Marie-Odile Gobillard, Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, Laboratoire

Arago, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (França). 27 d’abril de 2006.
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• Gary Olsen, Departament de Microbiologia de la Universitat d’Illinois. 27 d’abril 

de 2006.

• Kieran Egan, Universitat Simon Fraser de Canadà. 4 de maig de 2006.

• Elisabeth Kessler, directora de la revista Ambio, de la Royal Swedish Academy of

Sciences. 10 de maig de 2006.

• Carlo Alberto Redi, professor de zoologia de la Universitat de Pavia. 18 de maig 

de 2006.

• José Manuel Silva, director general de Recerca de la Unió Europea. 22 de maig de 2006.

• Francesc d’A. Casademont, artista plàstic. 3 de juliol de 2006.

Assistència a actes, visites i missions institucionals

• Participació del president de l’IEC i del vicepresident Salvador Alegret en l’acte Els

valencians i l’Onze de Setembre, organitzat per Acció Cultural del País Valencià, al

Fossar de les Moreres. 8 de setembre de 2005.

• Conferència del president de l’IEC amb el títol «Catalunya a la cruïlla: ahir i avui», en

l’acte organitzat per l’Ajuntament de Vic amb motiu de la Diada Nacional de Cata-

lunya. 10 de setembre de 2005.

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

talunya. 11 de setembre de 2005.

• Conferència de premsa a l’IEC de valoració de l’aprovació per part de la Internet Cor-

poration for Assigned Names and Numbers (ICANN) del domini .cat. 16 de setembre

de 2005.

• Sessió inaugural del curs 2005-2006 de l’Institut d’Estudis Catalans sota la presidèn-

cia del conseller primer de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló. 26 de setem-

bre de 2005.

• Inauguració a l’IEC de l’exposició «La llengua catalana a l’Aragó», de l’Associació Cul-

tural del Matarranya, a càrrec del vicepresident Salvador Alegret i d’Hèctor Moret, re-

presentant d’Iniciativa Cultural de la Franja. L’acte comptà amb la intervenció de Ra-

mon Sistac, professor de dialectologia de la Universitat de Lleida i membre de l’IEC,

amb el títol «La Franja cap al futur: llengua i identitat». 28 de setembre de 2005.

• Inauguració per part del vicepresident Salvador Alegret del curs 2005-2006 de la So-

cietat Catalana de Matemàtiques, en la qual el professor John Ball, de l’Institut de Ma-

temàtiques de la Universitat d’Oxford i president de la Unió Matemàtica Internacio-
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nal (IMU), pronuncià la conferència «Open problems in the calculus of variations and

elasticity». 29 de setembre de 2005.

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

per l’Associació d’Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit, amb el títol «Cap

a on va la sociolingüística?». 20 d’octubre de 2005.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret a l’Assemblea General extraordinària

de l’Associació puntCAT, celebrada a l’Institut. 25 d’octubre de 2005.

• Conferència inaugural del president de l’IEC en la jornada tècnica «Aportacions tec-

nològiques als col.lectius vulnerables» a la Casa de Convalescència de l’Hospital de

Sant Pau, organitzada per la Fundación TECSOS (Tecnologías Sociales), creada per

la Fundación Vodafone i la Creu Roja. 26 d’octubre de 2005.

• Assistència del president, del vicepresident Salvador Alegret i del secretari científic al

sopar de lliurament de la xxxiv edició dels Premis Octubre, de València. 29 d’octubre

de 2005.

• Inauguració de la delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a Alacant, a càrrec del vi-

cepresident Salvador Alegret en representació del president. Durant l’acte inaugural,

presidit pel rector de la Universitat d’Alacant, Ignasi Jiménez Raneda, el conseller

d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya,

Carles Solà, pronuncià la conferència «L’enfortiment dels lligams acadèmics i de re-

cerca en l’Europa del coneixement». 2 de novembre de 2005.

• Assistència del president Salvador Giner a la tribuna de convidats al debat de totali-

tat de Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en el Congrés dels

Diputats. 2 de novembre de 2005.

• Participació del vicepresident Salvador Alegret a l’acte de lliurament del X Premi Ca-

talunya d’Economia, que comptà amb l’assistència de Narcís Serra, president de Cai-

xa Catalunya. Els guardonats Xavier Vives i Lluís Torrens presentaren el tema de l’o-

bra premiada Estratègies de les àrees metropolitanes davant de l’ampliació de la Unió

Europea. 3 de novembre de 2005.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del secretari científic a l’acte d’i-

nauguració de la 10a Setmana de la Ciència, celebrat al Palau del Parlament. 4 de no-

vembre de 2005.

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

lliurament del 10è Premi de Literatura Científica, que atorga la Fundació Catalana

per a la Recerca i la Innovació. 7 de novembre de 2005.

• Inauguració de la delegació de l’IEC a Lleida a càrrec del president de l’IEC, en un

acte presidit pel rector de la Universitat, Joan Viñas. 8 de novembre de 2005.
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• Assistència a Lisboa del vicepresident Salvador Alegret i del president de la Secció Fi-

lològica, Joan Martí i Castell, a la reunió de la Casa de las Lenguas Ibéricas, organit-

zada per l’Instituto Cervantes. 10 de novembre de 2005.

• Assistència del president de l’IEC a la conferència organitzada pel Centre d’Estudis

Jordi Pujol sobre les reformes de l’Estat de benestar a Suècia, a càrrec del diputat suec

d’origen xilè Mauricio Rojas, i al sopar que posteriorment va tenir lloc. 14 de novem-

bre de 2005.

• Assistència del president de l’IEC a la jornada «Multiculturalitat i dret de culte», ce-

lebrada a Badalona i organitzada conjuntament per l’Ajuntament d’aquesta ciutat i el

Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona. 15 de novembre

de 2005.

• Participació del president de l’IEC a la taula rodona que, amb motiu de les III Jorna-

des Memorial Democràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), va tenir

lloc amb el títol «La universitat sota el franquisme». 16 de novembre de 2005.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament dels VII Premis Nacionals de

Radiodifusió, Televisió, Internet i Telecomunicacions, convocatòria en la qual s’ator-

gà el Premi d’Internet a l’Associació puntCAT. 16 de novembre de 2005.

• Participació del president de l’IEC en el programa Els matins, de TV3, programa di-

rigit i presentat per Josep Cuní, amb motiu del cinquè aniversari de l’assassinat d’Er-

nest Lluch. 21 de novembre de 2005.

• Participació de l’Institut d’Estudis Catalans com a institució copromotora del cicle de

conferències «Salud e investigación biomédica en India: contexto, tendencias y desa-

fíos», promogudes per la Fundación Salud, Innovación y Sociedad del Grup Novartis,

la societat Aragón-Expo 2008, la Casa Àsia, la Global Compact Oficina de Barcelona

de les Nacions Unides, l’Institut de Comerç Exterior i la Cambra de Comerç de Barce-

lona. 25 i 26 de novembre de 2005.

• Participació del president de l’IEC en l’acte inaugural de la jornada «Alan Williams:

who he was and his legacy. His contribution to the way health care decisions are

taken», organitzada per la Fundación Salud, Innovación y Sociedad. 1 de desembre

de 2005.

• Assistència del secretari general a la reunió anual del Consell de les Comunitats 

Catalanes de l’Exterior, al Palau de la Generalitat de Catalunya. 1 de desembre 

de 2005.

• Assistència, en representació del president, del delegat de l’IEC a Perpinyà, Joan Be-

cat i Rajaut, a la reunió del Consell de l’Institut Franco-Català Transfronterer. 16 de

desembre de 2005.
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• Assistència, en representació del president de l’IEC, de Mercè Durfort, membre de la

Secció de Ciències Biològiques, a l’acte de lliurament dels Premis CIRIT per fomentar

l’esperit científic del jovent de la Generalitat de Catalunya. 17 de desembre de 2005.

• Conferència de premsa, presidida per Salvador Giner i Josep Massot, de presentació

de l’exposició «Serra d’Or 1959-2005. Una visió de la societat catalana», situada al

claustre de la Casa de la Convalescència. El mateix dia a la tarda va tenir lloc a la Sala

Prat de la Riba l’acte d’inauguració, que comptà amb la presència de l’abat de Mont-

serrat, Josep M. Soler i Canals. 20 de desembre de 2005.

• Participació del president de l’IEC a la jornada científica «Filosofia i ontologies cultu-

rals. El projecte Philosophy and Catalan Intellectual History», organitzada per la So-

cietat Catalana de Filosofia. 22 de desembre de 2005.

• El president de l’IEC inaugura a l’Institut el màster biennal Història i cultura de l’a-

limentació, organitzat per la Universitat de Barcelona, juntament amb la Universitat de

Bolonya, la Universitat François Rabelais de Tours i l’Institut Européen d’Histoire

de l’Alimentation, sota la coordinació d’Antoni Riera, catedràtic de la Universitat de

Barcelona i vicepresident de l’IEC. 10 de gener de 2006.

• Assistència del president de l’IEC a una reunió dinar amb membres del Consell Audio-

visual de Catalunya. 10 de gener de 2006.

• Acte de signatura i conferència de premsa de presentació del contracte programa en-

tre la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans per al període 2005-

2008, celebrat al Palau de la Generalitat de Catalunya. 11 de gener de 2006.

• Participació del president de l’IEC com a moderador en la segona sessió de la jornada

«Cooperación y libertad. Encuentro Cataluña-España de académicos e intelectuales»,

organitzada a l’Institut per la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Carles Pi i

Sunyer, amb el títol Cataluña desde España. 14 de gener de 2006.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del president de la Societat Cata-

lana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Antoni Roca, a l’acte de cloenda de l’Any

de la Física celebrat al Parlament de Catalunya. 14 de gener de 2006.

• Presidència de Salvador Giner a la conferència El pintor Josep Amat (1901-1991), a

càrrec de Francesc Fontbona, membre de la Secció Històrico-Arqueològica. Acte pro-

mogut per la Fundació Josep Amat amb motiu dels quinze anys de la mort del pintor,

a la Sala Prat de la Riba. 16 de gener de 2006.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament de les Palmes Acadèmiques a

Pere Ribera, pedagog i fundador de l’Escola Aula. 17 de gener de 2006.

• Entrevista del president de l’IEC en el programa El cafè de la República, de Joan Bar-

ril, a Catalunya Ràdio. 17 de gener de 2006.
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• Assistència, en representació del president de l’IEC, del secretari general a l’acte de

lliurament del I Premi Ramon Margalef d’Ecologia i Ciències Ambientals de la Gene-

ralitat de Catalunya, atorgat a l’investigador Paul K. Dayton. 18 de gener de 2006.

• Presidència del secretari general de la conferència pronunciada a l’Institut per Paul K.

Dayton, premi Ramon Margalef d’Ecologia i Ciències Ambientals 2005, amb el títol

«Bottoms beneath the ice: benthic ecology at McMurdo Sound, Antarctica». 20 de ge-

ner de 2006.

• Presidència del vicepresident Salvador Alegret a l’acte de presentació a l’IEC de l’es-

tudi Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya. 2003. Llengua i societat a Ca-

talunya en els inicis del segle XXI. L’acte fou retransmès per videoconferència a Alacant

i Palma. 24 de gener de 2006.

• El president de l’IEC obre el cicle «Els meus llibres», organitzat per l’Ateneu Barcelo-

nès, en què diverses persones de l’àmbit civil i cultural parlen sobre les seves lectures

preferides (Sala d’Actes de l’Ateneu Barcelonès). 25 de gener de 2006.

• Presidència del president Salvador Giner i del conseller de Medi Ambient i Habitat-

ge de la Generalitat de Catalunya, Salvador Milà, de l’acte de presentació a l’Insti-

tut de la Nota d’estudi núm. 70 - Resum de les notes d’estudi de l’antic Servei Me-

teorològic de Catalunya, organitzat pel Servei Meteorològic de Catalunya. 31 de

gener de 2006.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret a l’acte de presentació del Diccionari de

dret civil, elaborat pel TERMCAT i el Departament de Justícia de la Generalitat de Ca-

talunya. L’acte de presentació tingué lloc al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Es-

pecialitzada del Departament de Justícia. 31 de gener de 2006.

• Assistència a Madrid del vicepresident senyor Antoni Riera a la reunió de l’Assemblea

General del Comitè Espanyol de Ciències Històriques. 1 de febrer de 2006.

• Participació del president de l’IEC en la mostra de cultura catalana organitzada per

l’Institut Ramon Llull a Nova York, sota el títol de «Catalan culture in New York». 1 de

febrer de 2006.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret i del secretari general Joandomènec

Ros a la reunió del Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu. 2 de febrer

de 2006.

• Participació del vicepresident Salvador Alegret en la presentació a l’Institut de les

conclusions de l’Informe Delphi sobre el desenvolupament i la sostenibilitat de la sa-

nitat pública 2005-2020. L’acte fou presidit per la consellera de Salut de la Genera-

litat de Catalunya, Marina Geli, i pel director general de la Fundación Salud, Innova-

ción y Sociedad, Joan J. Artells. 8 de febrer de 2006.
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• Participació del president de l’IEC en la presentació d’un número especial de la revis-

ta El Ciervo en homenatge al seu director i fundador, Llorenç Gomis, a la seu del

Col.legi de Periodistes de Catalunya. 14 de febrer de 2006.

• Participació del president de l’IEC en l’acte d’inauguració a la Residència d’Investi-

gadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) del cicle de confe-

rències i lectures poètiques «El traç que pinta», organitzat conjuntament per l’Institut

d’Estudis Catalans, la Institució de les Lletres Catalanes i la Residència d’Investiga-

dors. 14 de febrer de 2006.

• Assistència del president de l’IEC a la reunió inicial del Consell Rector del Pla Estra-

tègic del Sector Cultural de Barcelona, procés de reflexió que inicia l’Institut de Cul-

tura de Barcelona amb el nom de Nous Accents 2006. 16 de febrer de 2006.

• Participació del president de l’IEC a l’acte de lliurament del IV Premi Estrella Casas

i Costa a la qualitat docent en ciències socials, organitzat per l’Institut de Ciències de

l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Estrella Casas i

Costa i Manuel Parés i Maicas. 20 de febrer de 2006.

• Presidència del president Salvador Giner a l’acte de commemoració del quarantè ani-

versari de la Fundació Escoles Garbí, amb el títol «L’educació en un món en canvi: del

segle xx al xxi». 21 de febrer de 2006.

• Presidència del president Salvador Giner a la sessió inaugural a l’Institut del Semina-

ri Internacional «Geografia i gènere al món: qüestionant l’hegemonia angloamerica-

na», organitzat per la Societat Catalana de Geografia. 22 de febrer de 2006.

• Conferència de premsa de presentació dels Reports de la recerca a Catalunya, 1996-

2002, presidida pel president Salvador Giner, i amb la participació del director ge-

neral de Recerca de la Generalitat de Catalunya, Xavier Hernández. 27 de febrer 

de 2006.

• Participació del president de l’IEC en la taula rodona «La societat d’avui i de demà»,

organitzada en el marc de la XX Escola d’Hivern del Partit dels Socialistes de Cata-

lunya (PSC). 4 de març de 2006.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació de la Càtedra Antoni Serra i

Ramoneda, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a promoure la recerca en el

camp de l’economia de l’empresa. 6 de març de 2006.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret, convidat per la Biblioteca de Catalu-

nya, a l’estrena de l’obra Antígona, de Sòfocles, sota la direcció d’Oriol Broggi, orga-

nitzada per la Biblioteca de Catalunya. 8 de març de 2006.

• Visita institucional de l’Equip de Govern a l’Abadia de Montserrat, convidats per l’a-

bat Josep M. Soler, amb motiu de l’elecció del nou Equip. 9 de març de 2006.
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• Conferència del president de l’IEC a Manresa en el marc de les activitats del Projecte

Educatiu de la Ciutat, que organitza aquest Ajuntament. 9 de març de 2006.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret a la 11a edició de «La Nit de les Tele-

comunicacions», que promou el Col.legi Oficial i l’Associació Catalana d’Enginyers de

Telecomunicació, celebrada al Palau de Congressos de Barcelona. 9 de març de 2006.

• Reunió de treball del president de l’IEC amb l’Acadèmia Francesa i les nou acadèmies

de Catalunya, a la seu de l’IEC. 13 i 14 de març de 2006.

• Participació del president de l’IEC al programa Dues cares d’Andorra TV. 16 de març

de 2006.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, de Carles Miralles a l’acte d’ho-

menatge a Antoni Comas i Pujol, membre de l’Institut, celebrat a la Sala de Sessions

de l’Ajuntament de Mataró, amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de la seva mort.

23 de març de 2006.

• Inauguració a l’Institut del president de l’IEC de la Trobada d’Investigació i de For-

mació Universitària en Immigració Estrangera a Catalunya, organitzada per la Secre-

taria per a la Immigració i per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Ca-

talunya. 30 de març de 2006.

• Presidència de Salvador Giner en l’acte de presentació a l’Institut de la Memòria de

l’Any Patufet, organitzat pel Patronat de la Fundació Folch i Torres. 4 d’abril de 2006.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret, en representació del president de

l’IEC, a l’acte de proclamació dels premis Crítica «Serra d’Or». 6 d’abril de 2006.

• El vicepresident Salvador Alegret inaugura a l’Institut el seminari Gestió integrada de

la conca de l’Ebre. Aspectes ambientals i socioeconòmics en el projecte de la Unió Eu-

ropea Aquaterra, organitzat conjuntament per l’IEC, el CSIC i el projecte Aquaterra.

6 d’abril de 2006.

• Assistència del president de l’IEC als actes institucionals i acadèmics organitzats a Chi-

cago per l’Institut Ramon Llull amb motiu de la inauguració de la Càtedra Joan Coro-

mines d’Estudis Catalans de la Universitat de Chicago. Del 7 al 10 d’abril de 2006.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret, en representació del president de

l’IEC, a l’acte de lliurament del XXXV Premi Joan Crexells, que atorga l’Ateneu Bar-

celonès. 11 d’abril de 2006.

• Cloenda a l’Institut, presidida pel president Salvador Giner i pel conseller d’Univer-

sitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Carles

Solà, del seminari Actors i polítiques de digitalització del patrimoni cultural en ca-

talà, organitzat conjuntament per l’IEC i el Departament d’Universitats. 18 d’abril

de 2006.
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• Presidència del vicepresident Salvador Alegret a l’acte de presentació de l’exposició

«Lluís Companys i la seva època (1882-1940)». 19 d’abril de 2006.

• Presidència de Salvador Giner a l’acte de presentació a l’Institut de l’obra La norma-

lització terminològica en català: criteris i termes, 1986-2004, elaborada pel Centre de

Terminologia TERMCAT i coeditada amb Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

20 d’abril de 2006.

• Assistència del president de l’IEC a la trobada d’experts sobre polítiques del món lo-

cal organitzada per la Diputació de Barcelona. 20 d’abril de 2006.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret al sopar de lliurament dels Premis Joan

Coromines que atorga la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana

(CAL). Fou guardonada, entre d’altres, la Fundació puntCAT. 21 d’abril de 2006.

• Conferència del president de l’IEC a l’Aula de la Gent Gran de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya a Vilanova i la Geltrú amb el títol «Civisme». 21 d’abril 

de 2006.

• Inauguració a l’Institut presidida pel vicepresident Salvador Alegret del simposi in-

ternacional Contribución de los microbios a la biología, organitzat per la Fundación

Ramón Areces. 27 d’abril de 2006.

• Participació a Venècia del president de l’IEC en la jornada «Societat civil i cultura de-

mocràtica», coorganitzada per l’ambaixada d’Espanya a Itàlia i la Universitat Ca’Fos-

cari de Venècia, amb el títol Plena ciutadania i llibertat republicana. 28 i 29 d’abril

de 2006.

• El president de l’IEC presideix l’acte de lliurament dels XI Premis Cangur de la So-

cietat Catalana de Matemàtiques, al Paranimf de la Universitat de Barcelona. 4 de

maig de 2006.

• El secretari científic, Ricard Guerrero, rep a l’Institut Kieran Egan, de la Universitat

Simon Fraser, de Vancouver, Canadà. El professor Egan pronuncia a la Sala Prat de

la Riba la conferència «Pedagogia imaginativa al llarg de la vida. (Les etapes de la

comprensió de la infància a la maduresa)», en un acte organitzat per la Societat Ca-

talana de Pedagogia. 4 de maig de 2006.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret a l’acte commemoratiu del 75è Aniver-

sari de la Proclamació de la República, organitzat per la Conselleria de Relacions Ins-

titucionals i Participació. 4 de maig de 2006.

• Presidència de Salvador Giner a l’acte d’homenatge al doctor Alfred Rubio de Caster-

lenas, organitzat a l’Institut per l’Àmbit Maria Corral. 9 de maig de 2006.

• El president de l’IEC obre el Programa Vicens Vives «Globalització i identitat cultu-

ral», organitzat per ESADE a l’Institut. 12 de maig de 2006.
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• El president de l’IEC, acompanyat per una part del Consell de Govern, visita les no-

ves instal.lacions del Centre de Recerca Matemàtica (CRM), atenent a la invitació del

director del CRM, Manuel Castellet. 15 de maig de 2006.

• Conferència del president de l’IEC amb el títol «En clau sociopolítica» en el marc del

cicle de conferències «Claus per llegir el món» organitzat per la Fundació Ajudant

Ajudar. 15 de maig de 2006.

• El vicepresident Salvador Alegret presideix a la Sala Pere Coromines l’obertura del

3rd SWIFT-WFD Workshop in Collaboration with Aquaterra, coordinat per Damià

Barceló, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia i cap del Departament de Quí-

mica Ambiental del Centre d’Investigació i Desenvolupament del CSIC. 15 i 16 de

maig de 2006.

• Entrevista al president de l’IEC de Jordi Garcia Soler per al programa de Catalunya

Ràdio Converses. 16 de maig de 2006.

• El secretari científic, Ricard Guerrero, rep a l’Institut Carlo Alberto Redi, de la Uni-

versitat de Pavia i membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei. Redi pronuncia la

conferència La paura della nuova medicina nella società en un acte organitzat per

la Secretaria Científica dins del cicle «Conferències magistrals del curs 2005-2006».

18 de maig de 2006.

• El president de l’IEC rep a l’Institut José Manuel Silva, director de Recerca de la Unió

Europea, acompanyat per Vladimir de Semir. Posteriorment, Silva pronuncia a la Sala

Prat de la Riba la conferència «¿Qué aporta el séptimo programa marco a la investiga-

ción europea?», en un acte organitzat conjuntament per la Secretaria Científica de l’IEC

i el Comissionat de Cultura Científica de l’Ajuntament de Barcelona. 22 de maig de 2006.

• Assistència, en representació de l’IEC, del secretari general a la reunió de la Casa de

las Lenguas Ibéricas que va tenir lloc a València. 23 de maig de 2006.

• Presidència de Salvador Giner en l’acte de presentació a la Sala Prat de la Riba del lli-

bre Els terratrèmols dels segles XIV i XV a Catalunya, de Carme Olivera, Esther Redon-

do, Jérôme Lambert, Antoni Riera i Antoni Roca, editat per l’Institut Cartogràfic de

Catalunya. 24 de maig de 2006.

• El vicepresident Salvador Alegret lliura en representació del president de l’IEC el ter-

cer premi de Creació Literària Adults, en el marc del sopar de lliurament dels Premis

Llavor de Lletres de Creació i Recerca, que organitza el setmanari La Fura —infor-

matiu de l’Alt i el Baix Penedès— amb el patrocini de la Fundació Ferrer Sala Freixe-

net. 26 de maig de 2006.

• En el marc del VIII Seminari de Filosofia organitzat a Madrid per la Fundación Juan

March «La filosofía política republicana», conferències del president de l’IEC amb els
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títols Razón republicana, democràcia y virtud cívica (30 de maig) i La estructura so-

cial de la libertad republicana (1 de juny). Del 30 de maig al 4 de juny de 2006.

• Presidència de Salvador Giner en l’acte d’inauguració dels nous edificis de l’Escola

Aula, de Barcelona. 6 de juny de 2006.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret a l’acte de lliurament del 38è Premi

d’Honor de les Lletres Catalanes, que atorga Òmnium Cultural, celebrat al Palau de

la Música Catalana. 6 de juny de 2006.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de cloenda a la Residència d’Investigadors

del cicle de conferències i lectures poètiques «El traç que pinta», organitzat conjunta-

ment per l’Institut d’Estudis Catalans, la Institució de les Lletres Catalanes i la Resi-

dència d’Investigadors del CSIC. 6 de juny de 2006.

• Presidència a càrrec de Salvador Giner de l’acte d’inauguració a la Sala Prat de la

Riba de les Jornades sobre l’Organització Territorial, que amb el patrocini del Depar-

tament de Governació de la Generalitat de Catalunya organitza la Universitat Catala-

na d’Estiu. 7 de juny de 2006.

• Participació del president de l’IEC a les Jornades sobre la Regió Metropolitana de Bar-

celona i el Pla Territorial Metropolità, organitzades per Aula Barcelona - Fundació

CIDOB en col.laboració amb l’IEC. 7 de juny de 2006.
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