
23 d'octubre de 2001 

Societat Catalana r 
1 Homenatge a 
1 Laureii Figuerola 

1 i la pesseta 

La Societat Catalana d'Economia 

organitza un cicle d'actes en home- 

natge a I'il.lustre economista, 

intel.lectua1 i polític de Calaf arran 

de la desaparició de la pesseta. En 

el segon acte, Formació, el convidat 

d'honor fou Artur Mas, conseller en 

cap de la Generalitat de Catalunya. 

Hi intervingueren Josep Lluís 

Vilaseca, president de la Fundació 

Agrupació Mútua; Francesc 

Cabana, historiador; Joaquim 

Muns, catedratic d'organització 

Econbrnica Internacional, i José M. 

Serrano, catedratic d'Economia 

Aplicada. 

Presentació del 
Fons d'Art de 
ZYnstitut 
d'Estudis 
Catalans 

Compareixenca 
davant el Senat 
El president va cornpareixer davant 

l 

la Comissió d'Educació, Cultura i 

Esports del Senat a fi d'exposar la 

seva diagnosi de la situació actual i 

perspectives de la llengua catalana. 

Abans de la compareixenca, la pre- 

sidenta del Senat, Esperanza 

Aguirre, va rebre el president de 

I'lnstitut, acompanyat de Vicent 

Pitarch, membre de la Secció 

Filolbgica. 

Davant una nodrida assistencia de 

públic i artistes, el president de 

I'IEC; el curador del Ilibre, Francesc 

Fontbona, i I'artista Perejaume, que 

ha fet un grafit al sostre de la Sala 

Pere Coromines, van presentar el 

catiileg d'obres del Fons d'Art con- 

temporani de I'Institut, creat amb la 

finalitat d'acollir una mostra dels 

creadors pliistics de les terres de 

parla catalana. 

8 - 10 de novembre 
de 2001 

1 Simposi 1 Internacional 
1 d'Arqueologia del 

( Baix Penedes 
Els Territoris antics a la 

Mediterrhnia i a la Cossethnia 

oriental va ser el tema central d'a- 

quest simposi celebrat al Vendrell i 

articulat en ponencies d'especialis- 

tes en arqueologia i estudi del terri- 

tori i visites comentades a la 

Ciutadella iberica i al jaciment del 

Vilarenc de Calafell, al parc arqueo- 

Ibgic Magí Inglada i al Museu Pau 

Casals del Vendrell. L'Institut 

d'Estudis Catalans ha dirigit el pro- 

jecte d'estudi diacrbnic i pluridisci- 

plinar sobre el 

paisatge 

arqueolbgic 

antic de la 

Cossethia 

oriental. 


