
11 de setembre de 2001 

Ofrena floral al 
monument de 
Rafael Casanova 
Un grup de membres de I'IEC, amb 

motiu de la Diada Nacional de 

Catalunya, participaren en I'acte 

d'homenatge als patriotes mirtirs 

de 1714 amb una ofrena floral al 

monument de Rafael Casanova. 

El viqresideat, la eenyora Me& 
Durfort i e4 ecnyor Salvador 

Alegnet fan I'ofnnn f iod  al maau- 

mnit a Rafael Cawova. 

12 - 14 de eetembre 
de 2001 

Societat Catalana 
de Física. 
XVII Trobades 
Científiques de la 
Mediterrania 
La ciutat de Maó (Menorca), com 

en totes les edicions anteriors, va 

acollir les trobades Nanotecnolo- 

gies: materials, estructures i les 

seties aplicacions, organitzades per 

la Societat Catalana de Física, en 

col.laboració amb la Secció de 

Ciencia i Tkcnica de I'Institut 

Menorqui d'Estudis, i que compten 

amb el suport de les institucions del 

Principat i de les Illes. 

19 de eetembre de 2001 

Inauguració del 
curs 2001 -2002 

Sota la presidencia del senyor 

Andreu Mas-Colell, conseller 

d'llniversitats, Recerca i Societat de 

la Inforniació, de la Generalitat de 

Catalunya, va tenir lloc la sessió 

inaugural del curs 2001-2002: e1 

senyor Carles Miralles, secretari 

general de I'IEC, fou l'eiicarregat 

de llegir la Memoria del eiirs 2000- 

2001 i el senyor Jaiiine Cabré i 

Fabré, ineiribre de la Secció 

Filolbgica de I'IEC, va iiiipartir la 

Iliqó inaugural Llegia pera no 

rnoiiia els llacis (not~s sobw la Ier- 

tura litemria). 

20 de setembre de 2001 

Secció de 
Ciencies 
Biologiques . 
Avencos en medi- 
cina: de les 
~ ~ l * l ~ l e s  mares 

les cel-lules 
em brionhries toti- 

En el marc de les jomades en com- 

memoració dels 600 anys de la fun- 

dació de I'Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau, la Secció de Cikncies 

Biolhgiques va organitzar aquest 

acte en que intervingueren els espe- 

cialistes Josep Egozcue, Jordi 

Sierra, Felipe Prósper i Clas B. 
Johansson. 


