
Intervencions institucionals

Visitants il.lustres

Durant el curs 2006-2007, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il.lustres

següents:

• Jean-Robert Pitte, president de la Universitat París-Sorbona. 15 de setembre de 2006.

• Jan Kratochvíl, president de la Societat Matemàtica Txeca. 22 de setembre de 2006.

• Martin Kosatka, ambaixador de la República Txeca a Madrid. 18 d’octubre de 2006.

• Sebastià Millans i Rosich, president del Club Natació Barcelona. 10 de novembre de 2006.

• Stuart Kaufmann, The Santa Fe Institute. 15 de desembre de 2006.

• Pier Luigi Luisi, Departament de Biologia, Universitat de Roma III, Roma. 15 de de-

sembre de 2006.

• Albert Eschenmoser, ETH Zürich & Scripps Research Institute, La Jolla. 15 de desem-

bre de 2006.

• Eugene Garfield, president emèrit de l’Institute for Scientific Information, Filadèlfia,

EUA, i expresident de l’American Society for Information Science and Technology, EUA.

24 de gener de 2007.

• Eliora Ron, Universitat de Tel-Aviv, Israel, i presidenta de la Federació Europea de So-

cietats de Microbiologia. 7 de febrer de 2007.

• Joaquim Puig, alcalde de Morella (Castelló). 26 de febrer de 2007.

• Jordi Rafael Sales Coderch, degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barce-

lona. 5 de març de 2007.

• Antonio Alegre Gorri, vicedegà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelo-

na. 5 de març de 2007.

• Antoni Prevosti i Monclús, vicedegà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Bar-

celona. 5 de març de 2007.

• M. Ángeles del Rincón, degana de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat

de Barcelona. 9 de març de 2007.

• Déwé Epéri Gorodey, vicepresidenta del Govern de Nova Caledònia. 19 de març de 2007.

• Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generali-

tat de Catalunya. 4 d’abril de 2007.

• Ana María Cetto, directora general adjunta de l’Agència Internacional d’Energia Atò-

mica. 18 d’abril de 2007.

• Josep M. Esteve, president dels Laboratoris del Dr. Esteve. 28 de maig de 2007.

• Jordi Hereu, alcalde de Barcelona. 18 de juny de 2007.
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Assistència a actes, visites i missions institucionals

• Amb motiu de la Diada Nacional, el president de l’IEC i una representació de membres

i treballadors de l’Institut dipositen l’ofrena floral al monument a Rafael Casanova de

Barcelona. 11 de setembre de 2006.

• El president de l’IEC inaugura el curs universitari català amb la conferència «Missió de

l’acadèmia». L’acte, que va tenir lloc a la Universitat de Lleida, fou presidit pel presi-

dent de la Generalitat de Catalunya. 13 de setembre de 2006.

• El president rep a l’Institut el president de la Universitat París-Sorbona, Jean-Robert

Pitte, el vicerector Jean-Pierre Bartoli i la directora del Centre d’Estudis Catalans de

París, Denise Boyer. El rector pronuncià a la seu de l’IEC la conferència «Les religions

du Croissant fertile et de la Méditerranée propagatrices de la vigne et du vin». 15 de se-

tembre de 2006.

• El vicepresident Salvador Alegret inaugura a l’Institut el II Congrés Txec-Català de Ma-

temàtiques, organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques. 22 de setembre de 2006.

• Assistència del secretari general a la reunió del Consell de Direcció del Premi Ramon

Margalef de la Generalitat de Catalunya. 26 de setembre de 2006.

• Assistència del president a l’acte d’inauguració de la nova seu de la Fundació Pere Co-

romines a Sant Pol de Mar. 28 de setembre de 2006.

• Presidència del president de l’IEC de la sessió inaugural del curs de la Societat Catala-

na d’Economia. Durant l’acte, Lluís Barbé, de la Universitat Autònoma de Barcelona,

pronuncià la conferència «Història d’una recerca sobre Francis Ysidro Edgeworth».

28 de setembre de 2006.

• Assistència del president de l’IEC a la reunió del Consell Social de la Llengua Catala-

na. 29 de setembre de 2006.

• Assistència del president de l’IEC i del vicepresident Antoni Riera a l’acte d’inaugura-

ció del nou edifici de les facultats de Filosofia i de Geografia i Història de la Universi-

tat de Barcelona. 3 d’octubre de 2006.

• Sessió inaugural del Cicle de Conferències Magistrals del curs 2006-2007, organitzades

per la Secretaria Científica. Primera conferència: «Dels cometes a la lluna: els primers

anys de la cosmoquímica i la geoquímica orgàniques al laboratori de Joan Oró», a càr-

rec d’Emili Gelpí, director de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques del CSIC. 4 d’oc-

tubre de 2006.

• En el marc del VII Congrés Internacional d’Ontologia, celebrat a Sant Sebastià, con-

ferència del president de l’IEC amb el títol «La socialización moderna del ser». 4 d’oc-

tubre de 2006.
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• Inauguració a càrrec del president de l’IEC de la jornada interdisciplinària «Infonano-

tecnologia: aplicacions per al segle xxi», organitzada per la Secretaria Científica de

l’IEC en col.laboració amb la Fundación Vodafone España. 5 d’octubre de 2006.

• Conferència «Missió de l’acadèmia» del president de l’IEC en l’acte d’obertura dels es-

tudis d’humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, que tingué lloc a l’auditori

de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. 7 d’octubre de 2006.

• En el marc del curs La multiculturalitat i les llengües, organitzat pel Consorci Univer-

sitat Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch sota la direcció del president

de la Secció Filològica, conferència del president de l’IEC amb el títol «La sociologia de

la multiculturalitat». 9 d’octubre de 2006.

• Copresidència del president de l’IEC i del president i fundador de l’associació interna-

cional Le Kangourou sans Frontières, André Deledicq, de l’acte d’obertura de la reunió

que l’esmentat organisme va celebrar a l’Institut del 12 al 15 d’octubre, per mitjà de la

Societat Catalana de Matemàtiques. 12 d’octubre de 2006.

• Acte d’inauguració del I Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans. 16 d’octubre de 2006.

• Presidència del vicepresident Antoni Riera de l’acte de presentació a l’Institut del primer

volum de la col.lecció «Història de la Ciència a les Illes Balears», amb la conferència «Gè-

nesi d’un projecte utòpic», a càrrec de Vicenç M. Rosselló, membre de la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials i director del projecte. L’acte fou organitzat per la Societat Cata-

lana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, i comptà amb la presència del president de

Sa Nostra, Fernando Alzamora, i de la directora general de Recerca, Desenvolupament

Tecnològic i Innovació del Govern balear, Marta Jacob Escauriza. 19 d’octubre de 2006.

• Participació, en representació del president de l’IEC, del president de la Societat Catalana

d’Estudis Històrics, Gaspar Feliu, en l’obertura de la jornada «Els centres d’estudis i el pa-

trimoni cultural», organitzada pel Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. 20 d’octubre de 2006.

• Participació del president de l’IEC en la sessió de cloenda a l’Institut de la jornada de-

bat «L’accés a nous fàrmacs oncològics i el seu finançament: reptes i futur a Europa»,

organitzada conjuntament per l’Institut amb la Fundación SIS, l’Institut Català d’On-

cologia i el Pla Director d’Oncologia. 23 d’octubre de 2006.

• Assistència del president de l’IEC a València a la inauguració de l’Octubre Centre de

Cultura Contemporània i a l’acte de lliurament dels 35ns Premis Octubre. 28 d’octubre

de 2006.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte organitzat a l’IEC en homenatge a Josep M. Mas

i Solench, antic president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, mort recentment,

organitzat per la societat filial de l’IEC i la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barce-

lona. 6 de novembre de 2006.
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• Conferència inaugural del curs 2006-2007 de la Fundació Bosch i Cardellach, a càrrec

del president de l’IEC amb el títol «Catalunya a la cruïlla». 9 de novembre de 2006.

• Acte de signatura del conveni de col.laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i Tele-

fónica Móviles España en matèria de normalització lingüística, a la seu de l’empresa de

telefonia. Per part de l’Institut, signaren el conveni el president de l’IEC i el president

de la Secció Filològica. 13 de novembre de 2006.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del secretari general a l’11è Premi

de Literatura Científica, convocat conjuntament per la Fundació Catalana per a la Re-

cerca i la Innovació i Edicions 62. 14 de novembre de 2006.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret i del secretari general a l’acte de lliura-

ment del II Premi Ramon Margalef d’Ecologia i Ciències Ambientals, atorgat per la Ge-

neralitat de Catalunya a John Lawton. 14 de novembre de 2006.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte a l’Institut de presentació del Premi Espasa

d’Assaig concedit a l’obra de Víctor Gómez Pin Entre lobos y autómatas: La causa del

hombre. 14 de novembre de 2006.

• Conferència a l’Institut del professor John Lawton, guanyador del II Premi Ramon

Margalef d’Ecologia i Ciències Ambientals, amb el títol «Biodiversity and unsustain-

able development». 15 de novembre de 2006.

• Presentació a càrrec del president de l’IEC de l’Informe sobre l’Estat de la Societat

2006, elaborat per la Fundació Catalunya Oberta. 16 de novembre de 2006.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte celebrat a l’Institut de lliurament de la Borsa

d’Estudis d’Arqueologia Josep M. Portús, que atorga la Fundació Privada l’Esquerda.

17 de novembre de 2006.

• Presidència de Maria Teresa Ferrer, presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica, en

nom del president Salvador Giner, de l’acte de presentació del llibre Medalles comme-

moratives dels Països Catalans i de la Corona catalanoaragonesa: Segles XV-XX, de Mi-

quel Crusafont. La presentació fou a càrrec de Francesc Fontbona, membre de la Sec-

ció Històrico-Arqueològica. 21 de novembre de 2006.

• Presència de l’Institut d’Estudis Catalans al II Saló del Llibre de Barcelona 2006 (Pa-

lau Firal de Barcelona). Del 21 al 26 de novembre de 2006.

• El secretari general participa en l’acte de presentació a l’Institut del II Congrés Fores-

tal Català, presidit pel conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Fran-

cesc Baltasar. 22 de novembre de 2006.

• Participació del vicepresident Salvador Alegret a l’acte de lliurament del VI Premi de

la Societat Catalana d’Economia, que comptà amb l’assistència de Narcís Serra, pre-

sident de Caixa Catalunya, patrocinadora del premi. El guardonat, Germà Bel i Que-
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ralt, presentà el tema de l’obra premiada, Economia i política de la privatització local.

28 de novembre de 2006.

• Cloenda a càrrec del president de l’IEC del cicle de conferències «Identitats. Debat so-

bre immigració», coordinat per l’Associació Catalana de Sociologia. Michel Wieviorka,

catedràtic de Sociologia de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, hi

pronuncià la conferència «Identitats: està tancat el debat sobre multiculturalisme?».

L’acte comptà amb la presència del cònsol de França a Barcelona, Pascal Brice. 29 de no-

vembre de 2006.

• Participació del vicepresident Salvador Alegret i del secretari científic, Ricard Guerre-

ro, en el VI Memorial Enric Casassas, que tingué lloc a l’Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili. Coincidint amb aquesta edició, es

féu la presentació del llibre del doctor Casassas, antic president de l’IEC, Rússia, qua-

tre trossets de guia. 30 de novembre de 2006.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte d’inauguració a l’Institut de l’exposició «Els

papers de la Colla Cargol. Barcelona, 1952-1961», visitable al pati de la Casa de

Convalescència del 30 de novembre al 20 de desembre de 2006. 30 de novembre 

de 2006.

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

losofia i Ciències Socials, Joan Vilà-Valentí, a l’acte en memòria de Josep M. Mas i

Solench, antic president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics i de l’Associació

d’Amics de Sant Ramon de Penyafort, associació que organitzà l’acte. 1 de desembre

de 2006.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte de presentació a l’Institut del Corpus de la cui-

na catalana. 11 de desembre de 2006.

• Participació del president de l’IEC en el seminari sobre diversitat cultural organitzat

per la Fundació Interarts a la seu de l’Ateneu Barcelonès. 11 de desembre de 2006.

• Primera conferència del cicle «Els premis Nobel de l’any 2006»: conferència sobre el

Premi Nobel de Física concedit a John C. Mather i George F. Smoot, a càrrec d’Eduard

Salvador, de l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. 11 de de-

sembre de 2006.

• Segona conferència del cicle «Els premis Nobel de l’any 2006»: conferència sobre el

Premi Nobel d’Economia concedit a Edmund S. Phelps, a càrrec de Francesc Xavier

Mena, d’ESADE i la Universitat Ramon Llull. 12 de desembre de 2006.

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

«Dona, societat i ciència», organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la

Innovació amb motiu del 20è aniversari de la institució. 12 de desembre de 2006.
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• Participació del president de l’IEC en la recepció oferta per l’alcalde de Barcelona amb

motiu de la constitució del Consell Promotor de Barcelona Ciència 2007. Durant la re-

cepció tingué lloc la signatura del manifest pel qual l’Institut i entitats vinculades a la

ciència formen part del Consell Promotor. 12 de desembre de 2006.

• Presentació als mitjans de comunicació del projecte Scriptorium a càrrec del vicepresi-

dent Salvador Alegret i del secretari científic. 13 de desembre de 2006.

• Tercera conferència del cicle «Els premis Nobel de l’any 2006»: conferència sobre el Pre-

mi Nobel de Química concedit a Roger D. Kornberg, a càrrec de Jordi Bernués, de l’Ins-

titut de Biologia Molecular de Barcelona, CSIC, Parc Científic de Barcelona. 13 de

desembre de 2006.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació de la biografia Josep Maria

Castellet. Retrat de personatge en grup, que amb motiu del 80è aniversari de l’editor

ha publicat Edicions 62. 14 de desembre de 2006.

• Reunió a Jerusalem del president de l’IEC i de Josep-M. Terricabras, director del pro-

jecte Dignitat de la persona humana, amb la resta de membres de la UAI al projecte.

Del 16 al 18 de desembre de 2006.

• Signatura del document de donació de l’obra completa de Ferran Canyameres a l’Ins-

titut d’Estudis Catalans, acte en el qual van prendre part el secretari general de l’IEC;

Montserrat Canyameres i Casals, filla i curadora de l’obra, i Enric Agut Canyameres,

nét i marmessor de l’obra. 18 de desembre de 2006.

• Quarta conferència del cicle «Els premis Nobel de l’any 2006»: conferència sobre el

Premi Nobel de Literatura concedit a Orhan Pamuk, «el turc de veu occidental», a càr-

rec de Matilde V. Alsina, periodista del suplement de cultura del diari Avui. 18 de de-

sembre de 2006.

• Participació del president de l’IEC a la conferència de premsa i a l’acte de constitució

de la Federació Internacional d’Associacions de Catalanística, que tingueren lloc a la

seu de l’Institut. 21 de desembre de 2006.

• Participació del vicepresident Salvador Alegret en l’acte de presentació de les primeres

normes UNE de terminologia en català, que tingué lloc a l’Associació d’Enginyers In-

dustrials de Catalunya. 21 de desembre de 2006.

• Participació del president de l’IEC en la jornada «Societat, salut, tecnologia i col.lectius

vulnerables», coorganitzada per la Fundació Viure i Conviure de l’Obra Social de Cai-

xa Catalunya, la Fundación Vodafone España i la Creu Roja, a la Pedrera. 19 de gener

de 2007.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret a l’acte de lliurament de premis de la So-

cietat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País. Andreu Mas-Colell, membre de la Secció
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de Filosofia i Ciències Socials i catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra,

pronuncià el discurs d’obertura, que titulà «La ciutat i la toga». 25 de gener de 2007.

• Assistència del president de l’IEC a la gala de lliurament del Premi Català de l’Any

2006, que atorga El Periódico de Catalunya. 2 de febrer de 2007.

• Presidència de Salvador Giner de la conferència organitzada per la Societat Catalana

d’Estudis Jurídics amb el títol «Com va ser el procés del consell de guerra de Salvador

Puig Antich», a càrrec de Francesc Caminal i Badia, advocat de l’equip de defensa.

5 de febrer de 2007.

• El president de l’IEC, acompanyat del secretari científic, Ricard Guerrero, rep a l’Ins-

titut Eliora Ron, de la Universitat de Tel-Aviv, Israel, i presidenta de la Federació

Europea de Societats de Microbiologia. En el marc del Cicle de Conferències Magistrals,

Eliora Ron pronuncià la conferència «Microbiological sciences, a European perspec-

tive». 7 de febrer de 2007.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte de presentació a l’IEC de l’Anuari territorial

de Catalunya 2005, una iniciativa de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, fi-

lial de l’Institut, amb el suport de la Diputació de Barcelona i els departaments de Po-

lítica Territorial i Obres Públiques, Medi Ambient i Habitatge i Interior, Relacions Ins-

titucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya. 8 de febrer de 2007.

• El president de l’IEC i el vicepresident Salvador Alegret inauguren al pati de la Casa de

Convalescència l’exposició itinerant «L’Institut d’Estudis Catalans, avui». 9 de febrer

de 2007.

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

Comissió de la Veritat, sota la presidència d’honor de Franco Frattini, vicepresident de

la Comissió Europea i responsable de Seguretat i Justícia. 10 de febrer de 2007.

• Roda de premsa presidida per Salvador Alegret, vicepresident de l’IEC i de la Fundació

puntCAT, amb motiu del primer any del llançament del domini .cat. 14 de febrer de 2007.

• Conferència del president de l’IEC a Cerdanyola del Vallès amb el títol «Ciutadania pú-

blica, immigrants i democràcia», convidat per l’Ajuntament de la ciutat en el marc del

programa «La immigració. Converses de Cerdanyola». 15 de febrer de 2007.

• Conferència del president de l’IEC amb el títol «Era importància d’ua institucion coma

un Institut d’Estudis entara identitat d’un pòble», en l’acte de presentació a Vielha de

l’Institut d’Estudis Aranesos. 23 de febrer de 2007.

• Participació del president de l’IEC en la Mayors Conference 2007, celebrada a Barcelo-

na, amb el títol «Generations of immigrants, citizenship and cities». 2 de març de 2007.

• Obertura a càrrec del secretari general de la jornada organitzada per la Fundación Sa-

lud, Innovación y Sociedad a l’IEC amb el títol «Qui rema i qui governa la barca de la
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sanitat? Influències del Servei Català de la Salut en el nou NHS d’Anglaterra». 2 de març

de 2007.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte de presentació de l’obra Història de l’Institut

d’Estudis Catalans, vol. ii, De 1942 als temps recents, d’Albert Balcells, Santiago Iz-

quierdo i Enric Pujol. 5 de març de 2007.

• Presentació a càrrec del president de l’IEC del llibre Institut d’Estudis Empordanesos:

50 anys d’història, amb motiu del cinquantè aniversari del centre d’estudi, al saló de

plens de l’Ajuntament de Figueres. 6 de març de 2007.

• Participació del vicepresident Antoni Riera en la inauguració de l’exposició «Puig i Ca-

dafalch, arquitecte i polític, i el monument de les quatre columnes de Montjuïc», orga-

nitzada per la Xarxa d’Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans en col.labora-

ció amb l’IEC, a la seu del CIEMEN. 6 de març de 2007.

• Reunió del president de l’IEC i del president de la Secció Filològica amb el conseller

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall. 12 de març de 2007.

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

del Comité Español de Ciencias Históricas. 14 de març de 2007.

• El vicepresident Antoni Riera i el director de la Càtedra UNESCO de Llengües i Edu-

cació de l’IEC, Joan A. Argenter, reben a l’Institut la vicepresidenta de Nova Caledò-

nia, Déwé Epéri Gorodey, amb motiu de la signatura del conveni marc de col.labora-

ció entre el Govern d’aquest país, l’Institut d’Estudis Catalans (Càtedra UNESCO de

Llengües i Educació) i Linguapax Pacífic per a la conservació de les llengües canac.

19 de març de 2007.

• Roda de premsa a l’Institut de presentació de la segona edició del Diccionari de la llen-

gua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, sota la presidència del president de

l’IEC, acompanyat del president de la Secció Filològica, Joan Martí i Castell, i del di-

rector de les Oficines Lexicogràfiques, Joaquim Rafel. 26 de març de 2007.

• Audiència dels membres del Consell Permanent i del president de la Comissió de Lexi-

cografia, Carles Miralles, amb el president de la Generalitat de Catalunya, José Monti-

lla, en la qual el president de l’IEC li lliurà el nou Diccionari. 26 de març de 2007.

• En el marc de la jornada «El pensament en la societat actual», organitzada per la Cà-

tedra Josep Lluís Blasco de la Universitat de València, conferència del president de

l’IEC amb el títol «L’ètica a la cruïlla». 27 de març de 2007.

• En el marc del cicle de conferències «Política i ciutadania: cap a uns nous models 

de representativitat política?», organitzat per la Universitat d’Alacant, conferència del

president de l’IEC amb el títol «Ciutadania i filosofia republicana». 28 de març de

2007.
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• Copresidència de Salvador Giner i del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de

la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel Tresserras, de la sessió celebrada a l’IEC en

memòria de Jordi Sarsanedas i Vives (1924-2006), antic membre de la Secció Filològi-

ca. 29 de març de 2007.

• Reunió del president de l’IEC i de Joaquim Molas, membre de la Secció Històrico-

Arqueològica i de la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, amb el director

de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Izquierdo, i el director de l’Àrea d’Hu-

manitats i Ciència de l’Institut Ramon Llull, Carles Torner, per a parlar de l’Any Ro-

doreda. 30 de març de 2007.

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

Consell de Direcció del Premi Ramon Margalef de la Generalitat de Catalunya. 2 d’a-

bril de 2007.

• Reunió a l’IEC del president de l’IEC, el vicepresident Salvador Alegret i el secretari ge-

neral amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, i

el cap del Gabinet del Conseller, Carles Mundó. 4 d’abril de 2007.

• Entrevista del president de l’IEC i del president de la Reial Acadèmia de Farmàcia de

Catalunya, Miquel Ylla-Català, amb el director general d’Entitats Jurídiques de la Ge-

neralitat de Catalunya, Pascual Ortuña. 11 d’abril de 2007.

• El president de l’IEC i el president de la Fundació Caixa Sabadell, Lluís Brunet, co-

presideixen la conferència de presentació del Premi de Medi Ambient 2007 de l’IEC

a la sala d’actes de Caixa Sabadell a Barcelona. El guanyador de la present edició,

David Saurí, pronuncià la conferència «Una nova cultura de l’aigua? Gespes, pisci-

nes i altres artefactes hídrics a la regió metropolitana de Barcelona». 11 d’abril de

2007.

• El vicepresident Salvador Alegret rep a l’Institut el president del Parlament de Catalu-

nya, Ernest Benach, que presideix la inauguració del seminari «L’Estatut del 2006. El

dret i els drets de Catalunya a la cruïlla del segle xxi», organitzat per la Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics. 11 d’abril de 2007.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte inaugural del col.loqui «Santiago Rusiñol, del

Modernisme al Noucentisme», organitzat per la Societat Catalana de Llengua i Litera-

tura. 12 d’abril de 2007.

• Inauguració presidida per Salvador Giner, president de l’IEC, i Arcadi Calzada, pre-

sident de la Fundació Caixa Girona, de l’exposició «L’Institut d’Estudis Catalans,

1907-2007. Un segle de cultura i ciència als Països Catalans» al Centre Cultural de

Caixa Girona, a Girona. L’exposició restarà instal.lada fins al 20 de maig de 2007.

13 d’abril de 2007.
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• Participació del president de l’IEC en la sessió de cloenda al Palau de Maricel de Sitges

del col.loqui «Santiago Rusiñol, del Modernisme al Noucentisme», organitzat per la So-

cietat Catalana de Llengua i Literatura. 14 d’abril de 2007.

• Entrevista del president de l’IEC per al Diari de Balears, a càrrec de Pere Antoni Pons.

16 d’abril de 2007.

• En el marc del Cicle de Conferències Magistrals del curs 2006-2007, que organitza

la Secretaria Científica, conferència d’Ana María Cetto, de l’Agència Internacional

d’Energia Atòmica (IAEA), Viena, Àustria, amb el títol «La energía nuclear del fu-

turo». 17 d’abril de 2007.

• Acte de presentació del nou DIEC als professionals de la llengua i al públic en general,

a UAB - Casa de Convalescència. 18 d’abril de 2007.

• Conferència del president de l’IEC amb el títol «La promoció d’una cultura cívica com

a element integrador i de cohesió», en la jornada de treball organitzada pel Servei de

Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona sobre polítiques lo-

cals, a l’Espai Francesca Bonnemaison. 19 d’abril de 2007.

• En el marc del 23è cicle de conferències que organitza la Societat Andorrana de Cièn-

cies, conferència del president de l’IEC a Andorra amb el títol «El present i el futur de

les acadèmies científiques». 19 d’abril de 2007.

• Assistència del vicepresident Salvador Alegret a l’acte d’inauguració a Lleida de la ter-

cera edició de RECERCAT, jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla ca-

talana, que organitza l’Institut Ramon Muntaner. 21 d’abril de 2007.

• Acte de presentació de la tenora i el concert de Sant Jordi, a càrrec de Jaume Vilà,

Jordi Campos i la Cobla Sant Jordi, al pati de la Casa de Convalescència. 23 d’abril

de 2007.

• Jornada de portes obertes a l’Institut d’Estudis Catalans, amb motiu de la diada de

Sant Jordi, i emissió en directe des de la Sala Pere Coromines del programa de Catalu-

nya Ràdio L’oracle, conduït per Xavier Grasset. 23 d’abril de 2007.

• Acte de lliurament dels Premis Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans 2007, amb la

presidència del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Ca-

talunya, Josep Huguet. 24 d’abril de 2007.

• En el marc dels actes del 25è aniversari del diari Segre, participació del president de

l’IEC en la inauguració de les jornades «Lleida, compromís de futur», amb la ponència

«El territori i la societat davant les noves tecnologies, la immigració i els canvis ac-

tuals». 26 d’abril de 2007.

• Entrevista a l’Institut del vicepresident Antoni Riera i del membre de la Secció Històri-

co-Arqueològica Josep Guitart, ambdós representants de l’IEC a la Unió Acadèmica In-
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ternacional, amb Rüdiger Klein, coordinador dels programes EUROCORES de l’Euro-

pean Science Foundation. 27 d’abril de 2007.

• Presidència del vicepresident Antoni Riera, president de la Comissió Executiva del Cen-

tenari, de l’acte d’obertura del Curs d’alts estudis sobre cultura, política i societat

(1907-2007) «Deu testimonis del segle xx. Deu lliçons per al segle xxi», organitzat per

la Secció de Filosofia i Ciències Socials, del 2 al 8 de maig de 2007. 2 de maig de 2007.

• Participació del president de l’IEC en el debat «La cultura europea avui. Reptes es-

tratègics i oportunitats», organitzat per la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del

País i el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, a la Capella de Santa Àgata de

Barcelona. 7 de maig de 2007.

• Presidència del vicepresident Antoni Riera de l’acte d’obertura de les jornades «Present

i futur de les relacions alimentació-salut: Noves necessitats i nous aliments», organitza-

des pel Centre Català de la Nutrició de l’IEC i l’Associació Catalana de Ciències de

l’Alimentació, els dies 10 i 11 de maig. 10 de maig de 2007.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte de cloenda a l’Institut de l’Any Coromines

(2005-2006), commemoratiu del centenari del naixement de Joan Coromines i Vi-

gneaux (1905-1997), organitzat per la Generalitat de Catalunya amb la col.laboració

de l’Institut d’Estudis Catalans. 14 de maig de 2007.

• Visita del president de l’IEC, el secretari general i el president de la Secció de Filosofia

i Ciències Socials, Joan Vilà-Valentí, a la Universitat Abat Oliba, on són rebuts pel rec-

tor de la Universitat, Josep M. Alsina, i els membres dels equips directius. 16 de maig

de 2007.

• Conferència del president de l’IEC amb el títol «Drets i deures dels ciutadans, avui i

demà», al Centre d’Educació Infantil i Primària Escola Barcelona, en un acte organit-

zat per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. 16 de maig de 2007.

• Inauguració pel president de l’IEC de la III Jornada Filològica organitzada a l’Institut

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

tí al romanç, com hem emplenat el buit?». 17 de maig de 2007.

• Amb motiu de la clausura del seminari «L’Estatut del 2006. El dret i els drets de Ca-

talunya a la cruïlla del segle xxi», organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics,

el president de l’IEC rep al seu despatx la consellera de Justícia de la Generalitat de Ca-

talunya, Montserrat Tura, que presideix l’acte de cloenda. 23 de maig de 2007.

• El president de l’IEC presideix la roda de premsa de presentació del primer anuari de

l’Associació Catalana de Sociologia, Societat Catalana 2007, en què participa el presi-

dent de l’ACS, Oriol Homs, i la coordinadora de l’obra, Teresa Montagut. 29 de maig

de 2007.
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• Emissió en directe des de la seu de l’Institut del programa El matí de Catalunya Ràdio,

dirigit per Antoni Bassas. 1 de juny de 2007.

• Concert del Centenari de l’IEC al pati de la Casa de Convalescència de l’IEC. 1 de juny

de 2007.

• Assistència de Josep Guitart i d’Antoni Riera, delegats de l’IEC a la Unió Acadèmica In-

ternacional, a la 81a Assemblea General, celebrada a Oslo. Del 2 al 6 de juny de 2007.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte de lliurament a la seu de l’IEC del XVII Premi

Internacional Ramon Llull, que atorguen l’Institut Ramon Llull i la Fundació Congrés

de Cultura Catalana. És guardonat el professor Alan Yates, catedràtic emèrit d’Estudis

Catalans a la Universitat de Sheffield i membre corresponent de la Secció Filològica.

5 de juny de 2007.

• Cloenda a càrrec del president de l’IEC en l’acte de presentació del llibre Mirador

(1929-1937): Un model de periòdic al servei d’una idea de país, de Carles Singla, tre-

sorer de la Societat Catalana de Comunicació i guanyador del Premi Joan Givanel i Mas

de Comunicació Social 2005 de la SCC. L’acte és presidit pel conseller de Cultura i Mit-

jans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel Tresserras. 5 de juny

de 2007.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte de cloenda de la jornada acadèmica i comme-

morativa de la Societat Catalana d’Economia «Aportacions a la recerca i el debat en

economia a Catalunya», que havia tingut lloc durant la tarda. 5 de juny de 2007.

• En el marc del Cicle de Conferències Magistrals del curs 2006-2007, que organitza la

Secretaria Científica, conferència de Roberto Kolter, de l’Escola de Medicina de Har-

vard, Universitat Harvard, EUA, amb el títol «Los antibióticos y la salud: pasado, pre-

sente y futuro». 7 de juny de 2007.

• Inauguració de l’exposició «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007. Un segle de cultu-

ra i ciència als Països Catalans» al Claustre dels Miralls del santuari de Nostra Senyora de

Meritxell d’Andorra, que comptà amb les intervencions del president de l’IEC; del minis-

tre portaveu de Cultura i Universitats del Govern d’Andorra, Juli Minoves; del cònsol ma-

jor de Canillo, Enric Casadevall, i de la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències,

Àngels Mach. L’exposició restarà instal.lada fins al 17 de juny de 2007. 7 de juny de 2007.

• Obertura a càrrec del vicepresident Antoni Riera de la II Jornada de Recerca i Immi-

gració, organitzada a l’IEC per la Secretaria per a la Immigració i la Direcció General

de Recerca de la Generalitat de Catalunya. 13 de juny de 2007.

• Clausura del Cicle de Conferències Magistrals del curs 2006-2007 «Ciència per a la

ciutadania», que organitza la Secretaria Científica, amb la conferència de Lynn Mar-

gulis, de la Universitat de Massachusetts a Amherst i membre de la National Academy
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of Sciences dels EUA, amb el títol «Una irrefrenable pasión por los escarabajos: 3.500

millones de años de evolución». 13 de juny de 2007.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del vicepresident Antoni Riera a

l’Assemblea General de l’Associació per a la Promoció de la Cultura Catalana a París.

14 de juny de 2007.

• Presidència de Salvador Giner i del president del Parlament de Catalunya, Ernest Be-

nach, de la sessió acadèmica commemorativa del centenari de l’escoltisme, organit-

zada a l’Institut per la Secció de Filosofia i Ciències Socials, els dies 15 i 16 de juny.

16 de juny de 2007.

• Sota la presidència de l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, conferència commemorati-

va de la data de l’acord de creació de l’Institut d’Estudis Catalans (signat el 18 de juny

de 1907), a càrrec d’Albert Balcells, historiador i membre de l’Institut d’Estudis Cata-

lans, amb el títol «Cent anys de vida de l’Institut d’Estudis Catalans». 18 de juny de

2007.

• Presentació de la segona edició del Diccionari de la llengua catalana a Andorra, en un

acte celebrat a la seu de l’Institut d’Estudis Andorrans, a Sant Julià de Lòria, en què el

president de l’IEC, acompanyat del secretari general, fa lliurament del nou DIEC al mi-

nistre portaveu de Cultura i Universitats del Govern andorrà, Juli Minoves. 19 de juny

de 2007.

• Celebració a l’Institut de la BioMed Conference on Inflammation and Chronic Disease,

organitzada per l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona en col.laboració amb la

Secretaria Científica de l’IEC. Del 25 al 27 de juny de 2007.

• Participació a Rabat del president de l’IEC en la reunió internacional de treball sobre

el projecte de la Unió Acadèmica Internacional La dignitat de la persona humana, amb

la ponència «Philosophical perspectives». També hi van participar el director del pro-

jecte, Josep-Maria Terricabras, membre de l’IEC, i el secretari científic, Ricard Guerre-

ro. 26 i 27 de juny de 2007.

• Participació del secretari general de l’IEC en la presentació del Projecte Frankfurt

2007, organitzat per l’Institut Ramon Llull, al Centre de Cultura Contemporània de

Barcelona. 27 de juny de 2007.

• Presidència del vicepresident Salvador Alegret de l’acte de presentació a l’Institut de

l’exposició «Etiòpia: pobles i natura», organitzada per World Nature i visitable al

pati de la Casa de Convalescència de l’IEC de l’11 de juny al 5 de juliol. 27 de juny

de 2007.

• Participació del vicepresident Salvador Alegret en l’acte de presentació de l’obra Com-

pendi de nomenclatura de química analítica: Regles definitives de 1997, de la qual ha
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estat editor. Presideix l’acte el president de la Secció de Ciències i Tecnologia, David

Serrat. 28 de juny de 2007.

• Participació, en representació del president de l’IEC, del vicepresident Antoni Riera en

la sessió inaugural del Centenari de la fundació de la Biblioteca de Catalunya. 29 de

juny de 2007.

• En el marc de la Fira del Llibre de Frankfurt, participació del president de l’IEC en el

col.loqui científic germanocatalà celebrat a la ciutat alemanya de Tübingen sota el lema

«Catalunya. Cultura de la modernitat», en la sessió «La cultura catalana des de la pers-

pectiva sociològica». 2 de juliol de 2007.

• Celebració del V Congrés de la Institució Catalana d’Estudis Agraris «1907-2007: Cent

anys d’agricultura catalana. Cent anys de l’Institut d’Estudis Catalans», a l’Escola Su-

perior d’Agricultura de la UPC, al campus del Baix Llobregat. El president de l’IEC

presideix l’acte de cloenda, que té lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. Del 4 al

6 de juliol de 2007.

• Roda de premsa a l’IEC de presentació del programa de la Universitat Catalana d’Es-

tiu (UCE) 2007, sota la presidència de Salvador Giner, president de l’IEC i de la FUCE,

i Joandomènec Ros, secretari general i rector de la UCE. 6 de juliol de 2007.

• En el marc de l’Escola d’Estiu Rosa Sensat, conferència del president de l’IEC amb el

títol «Llibertat i vida quotidiana». 10 de juliol de 2007.

• Presidència de Salvador Giner de l’acte de presentació a l’Institut del segon volum de

La ciència en la història dels Països Catalans: Del naixement de la ciència moderna a

la Il.lustració. L’acte comptà amb la presència del conseller de Cultura i Mitjans de Co-

municació, Joan Manuel Tresserras, i del vicerector d’Investigació i de Política Cientí-

fica de la Universitat de València, Esteban Morcillo. 10 de juliol de 2007.
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