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Intervencions institucionals

Visitants il·lustres

Durant el curs 2011-2012, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il·lustres 

següents:

•  Ramón Villares, president del Consello da Cultura Galega. 15 de setembre de 2011.

•  Pere Gimferrer, escriptor. 15 de setembre de 2011.

•  Notaris nord-catalans, acompanyats per Joan Peytaví, membre de la Secció Filològica. 

16 de setembre de 2011.

•  Carlos Andradas, president de la Confederación de Sociedades Científicas de España. 

23 de setembre de 2011.

•  Membres de la Casa de Velázquez, acompanyats per Stéphane Michonneau, director 

d’Estudis per a les Èpoques Moderna i Contemporània, i Xavier Baudoin, director d’Es-

tudis Artístics. 29 de setembre de 2011.

•  Ferran Ruiz Tarragó, president del Consell Escolar de Catalunya. 6 d’octubre de 2011.

•  Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya. 11 d’octubre de 2011.

•  José M. Murià, historiador de la Universitat de Guadalajara (Mèxic). 19 d’octubre de 

2011.

•  Pedro Menéndez, director de l’IES Miquel Tarradell. 23 de gener de 2012.

•  Jaume Martín Puchol, cònsol honorari de la República Txeca. 25 de gener de 2012.

•  Delegació del poble aromanès, acompanyada per Jaume de Puig i Oliver, membre de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials. 8 de febrer de 2012.

•  Lars Walloe, Roger Elliott i Dan Coates, president, tresorer i secretari executiu, respec-

tivament, de l’Academia Europaea. 10 de febrer de 2012.

•  Josep Romeu i Castell, president del Centre d’Estudis d’Ulldecona. 13 de febrer de 2012.

•  Marçal Sintes, director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 18 d’abril 

de 2012.

•  Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement. 12 de juny de 2012.

•  Francesc Monjo, president de l’Institut d’Estudis Calpins. 13 de juny de 2012.

•  Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. 25 de juny de 2012.
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Assistència a actes, visites i missions institucionals

El president de l’IEC i els membres de l’Equip de Govern han presidit els actes següents 

o hi han participat:

2011

•  Inauguració de la Reunió Estatal de Ciència del Sòl - Catalunya 2011, organitzada per la 

Secció de Sòls de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (IEC) i la Sociedad Españo- 

la de la Ciencia del Suelo, que tingué lloc a l’IEC. 4 de setembre.

•  Inauguració del XXIV Congrés Internacional del Consell Internacional sobre Ciències 

Onomàstiques, organitzat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona 

(UB) i el Consell Internacional de Ciències Onomàstiques, al paranimf de la UB. 5 de 

setembre.

•  Homenatge a Antoni M. Badia i Margarit, dins del XXIV Congrés Internacional de Cièn-

cies Onomàstiques, celebrat a l’IEC. 6 de setembre.

•  Lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya en la categoria d’or a 

Pep Guardiola. 8 de setembre.

•  Inauguració del Parc Arqueològic i del Centre d’Interpretació de la ciutat romana de 

Iesso al Museu de Guissona Eduard Camps. 10 de setembre.

•  Ofrena floral al peu del monument de Rafael Casanova i acte institucional de comme-

moració de la Diada de l’Onze de Setembre, organitzat per Presidència de la Generali-

tat de Catalunya, al Parc de la Ciutadella (Barcelona). 11 de setembre. 

•  Taula rodona «Cunqueiro e a cultura catalá», emmarcada dins la celebració del cente-

nari del naixement d’Álvaro Cunqueiro, a l’IEC. 15 de setembre.

•  Lliurament del Premi Godó de Periodisme, atorgat a Joaquim Muns, membre de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, al monestir de Pedralbes. 20 de setembre.

•  Assistència del vicepresident de l’IEC a la reunió del Consell Català de la Comunicació 

Científica (C4), a la seu del C4 (Barcelona). 21 de setembre.

•  Entrevista del president de l’IEC, acompanyat de Vicent Pitarch, delegat a la seu de l’IEC 

a Castelló, amb Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I (UJI), i signatura d’un 

conveni de col·laboració amb la mateixa universitat per a l’intercanvi d’informació esta-

dística en matèria de recerca. La trobada tingué lloc a la UJI (Castelló). 21 de setembre.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del Patronat de la Fundació Barcelona 

Cultura, a l’Ajuntament de Barcelona. 22 de setembre.

•  Pregó de les Festes de la Mercè de Barcelona, pronunciat per Joaquim M. Puyal, mem-

bre de la Secció Filològica, a l’Ajuntament de Barcelona. 22 de setembre.
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•  Assistència del president de l’IEC a l’esmorzar col·loqui amb Xavier Trias, alcalde de 

Barcelona, organitzat pel Fòrum Europa, a l’Hotel Juan Carlos I (Barcelona). 23 de se-

tembre.

•  Conferència del president de l’IEC en l’acte de presentació del núm. 15 de la revista 

Eines, publicada per la Fundació Josep Irla, a la seu de la Fundació. 28 de setembre.

•  Presidència, juntament amb Irene Rigau, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, en la presentació del llibre Josep M. Puig Salellas. En homenatge, publicat per 

l’IEC, en un acte organitzat per la Societat d’Estudis Jurídics (IEC). 29 de setembre.

•  Celebració a l’IEC del Dia Internacional de la Traducció, organitzat per l’Associació 

d’Escriptors en Llengua Catalana i l’IEC. 30 de setembre.

•  Assistència de Romà Escalas, secretari general de l’IEC, a la reunió per tractar de la 

celebració a Barcelona del bicentenari del naixement de Richard Wagner, al Gran Tea-

tre del Liceu (Barcelona). 4 d’octubre.

•  Presentació de la Revista d’Història de la Filosofia Catalana / Journal of Catalan Inte-

llectual History, a càrrec del president de l’IEC; Pompeu Casanovas, de la UAB, i Vicenç 

Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull, a l’Ateneu Barcelonès. 4 d’octubre.

•  Presidència, juntament amb Martí Teixidó, president de la Societat Catalana de Peda-

gogia (SCP), del col·loqui «Aprendre en català, un objectiu educatiu i social irrenunci-

able. Fonamentació pedagògica», dins l’acte inaugural de la SCP. 5 d’octubre.

•  Inauguració oficial del curs 2011-2012 de la Facultat de Teologia de Catalunya, a la 

seu del Seminari Conciliar de Barcelona. 6 d’octubre.

•  Acte d’inauguració del Centre Internacional d’Estudis Arnau de Vilanova, centre de la 

Facultat de Teologia de Catalunya en règim de copatronatge amb l’IEC, que tingué lloc 

a la seu del Seminari Conciliar de Barcelona. 7 d’octubre. 

•  Inauguració del Teatre de l’Arxipèlag de Perpinyà, organitzada pel Servei d’Afers Ca-

talans i per l’alcaldia de Perpinyà. 10 d’octubre.

•  Inauguració de l’exposició «Joan Miró. L’escala de l’evasió», a la Fundació Joan Miró 

(Barcelona). 15 d’octubre.

•  Presentació del Diccionari d’educació, elaborat pel TERMCAT i finançat pel Govern 

d’Andorra, que tingué lloc a l’IEC. 18 d’octubre.

•  Acte d’obertura del curs 2011-2012 de les Reales Academias del Instituto de España, 

presidit pels reis d’Espanya, que tingué lloc a la Real Academia Española (Madrid). 18 

d’octubre.

•  Acte d’homenatge a Manuel Sanchis Guarner amb motiu del centenari del seu naixement, 

dins de les Jornades de la Secció Filològica a València i Alcoi, a la Universitat de Valèn-

cia. 20 d’octubre.
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•  Inauguració del curs 2011-2012 de les acadèmies catalanes, celebrada a la seu de la 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 20 d’octubre.

•  Commemoració del 40è aniversari del discurs pronunciat per Pau Casals a l’assemblea 

de les Nacions Unides, celebrada al Palau del Parlament de Catalunya. 24 d’octubre.

•  Conferència del president de l’IEC «L’Institut d’Estudis Catalans, ahir, avui i demà», 

en l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2011-2012 del Centre de Lectura de Reus. 

24 d’octubre.

•  Lliurament del Premi Ramon Margalef d’Ecologia, atorgat a l’ecòleg xilè Juan Carlos 

Castilla, que tingué lloc al Palau de la Generalitat. 24 d’octubre.

•  Assistència de Josep Guitart, en representació del president de l’IEC, a l’acte de presen-

tació del tercer volum que recull els resultats del «Projecte Ager Tarraconensis. Estudi 

del paisatge arqueològic antic (a la dreta del riu Francolí)», a la seu de l’Institut d’Ar-

queologia Clàssica (Tarragona). 25 d’octubre.

•  Inauguració del curs 2011-2012 de la Casa de Cultura de Girona, dedicat al centenari 

de la Secció Filològica de l’IEC, que se celebrà a l’auditori Josep Viader (Girona). 25 

d’octubre.

•  Presentació de l’informe d’avaluació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis 

Avançats (ICREA), celebrada a l’IEC, i lliurament dels premis de la tercera convocatò-

ria ICREA Acadèmia, presidit per Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-

ment. 25 d’octubre.

•  Assistència del president de l’IEC i Antoni Riera a la reunió de la Junta Rectora de 

l’Institut Ramon Llull, a Palma. 26 d’octubre.

•  Participació del president de l’IEC en el col·loqui «Escola i família. Una relació de 

confiança i compromís», a l’Escola Voramar (Barcelona). 26 d’octubre.

•  Jornada d’homenatge a Josep M. de Sagarra, amb motiu del cinquantenari de la seva 

mort, a l’IEC. 27 d’octubre.

•  Acte d’homenatge a Joan Solà: «Joan Solà, de viva veu», que tingué lloc a l’IEC i fou 

organitzat per la UB, la UdL, Òmnium Cultural i l’IEC. 3 de novembre.

•  Benvinguda a càrrec del president de l’IEC en l’acte de celebració del desè aniversari de 

la Fundació Ajudant Ajudar, celebrat a l’IEC. 7 de novembre.

•  Presentació a l’IEC del llibre Llum entre ombres. 6 biblioteques singulars a la Catalunya 

contemporània, publicat per la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Gel-

trú. 9 de novembre.

•  Acte d’obertura del congrés internacional «Construcció i projecció de la memòria per-

sonal a l’Europa moderna», organitzat per la UAB, la Casa de Velázquez i l’IEC. 10 de 

novembre.
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•  Acte d’obertura a l’IEC de la jornada d’estudi de les relacions entre Catalunya i Sarde-

nya, organitzada per Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l’IEC, la província 

de Càller i la Cambra de Comerç Italiana de Barcelona. 14 de novembre.

•  Participació del vicepresident Joandomènec Ros en la presentació del llibre 200 anys 

del naixement de Darwin i 150 anys de L’origen de les espècies / 4ts Debats de recerca: 

La llengua catalana i Andorra, organitzada per la Societat Andorrana de Ciències 

(Andorra la Vella). 15 de novembre.

•  Seminari internacional «Ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament», orga-

nitzat per l’IEC i l’IEMed, que tingué lloc a l’IEC. 16 de novembre.

•  Acte de celebració del Dia de la Justícia, organitzat per Presidència de la Generalitat de 

Catalunya, al Palau de la Generalitat. 17 de novembre.

•  Lliurament dels Premis CCNIEC 2011, dins de les sessions científiques del Centre Ca-

talà de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans, que es féu a la Facultat de Medicina 

i Ciències de la Salut de la URV (Reus). 17 de novembre.

•  Acte d’inauguració de la 16a Setmana de la Ciència a Catalunya, al Palau del Parlament. 

18 de novembre.

•  Assistència d’Àngel Messeguer, en representació del president de l’IEC, a l’acte d’inau-

guració de les XI Jornades de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment 

Reconegudes (FOCIR). 26 de novembre.

•  Conferència del president de l’IEC «L’Institut d’Estudis Catalans, acadèmia de les cièn-

cies i humanitats: Avui, ahir i demà», dins de la LVII Anglo-Catalan Society Confe rence, 

a la Queen Mary University (Londres). 26 de novembre.

•  Lliurament del XIII Premi Catalunya d’Economia, de la Societat Catalana d’Economia 

(IEC), presidit pel president de l’IEC; Manel Rosell, president de Catalunya Caixa, i Eduard 

Arruga, president de la SCE, que tingué lloc a La Pedrera (Barcelona). 29 de novembre.

•  Presentació a l’IEC del llibre Història de la Generalitat de Catalunya. Dels orígens 

medievals a l’actualitat, 650 anys, organitzada per la Generalitat de Catalunya i l’IEC, 

i presidida pel secretari general del Departament de la Presidència i portaveu del Govern, 

Francesc Homs, i per Salvador Giner, president de l’IEC. 30 de novembre.

•  Presentació del llibre La transición en Cuadernos del Ruedo Ibérico, en el marc del 50è 

aniversari de la fundació de l’editorial Ruedo Ibérico, a l’IEC. 1 de desembre.

•  Assistència del president de l’IEC a la inauguració de l’exposició «Biblioteca Nacional 

de España. 300 años haciendo historia», a la Biblioteca Nacional de Madrid, en un acte 

presidit pels reis d’Espanya. 13 de desembre.

•  Acte de celebració del cinquè aniversari del domini .cat i lliurament dels Ajuts puntCAT 

2011, que tingué lloc a l’IEC. 14 de desembre.
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•  Presentació del Pla Nacional de Lectura, presidida per Ferran Mascarell, conseller de 

Cultura, a la seu del Departament de Cultura (Barcelona). 19 de desembre.

•  Assistència de Mariàngela Vilallonga a la commemoració del 25è aniversari del Consell 

Escolar de Catalunya, celebrada al Palau de la Generalitat. 20 de desembre.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament dels premis de la 61a Nit de 

Santa Llúcia, Festa de les Lletres Catalanes, organitzat per Òmnium Cultural, a l’Au-

ditori de Barcelona. 20 de desembre.

2012

•  Inauguració del centenari de la Societat Catalana de Biologia, a l’IEC. 18 de gener.

•  Presentació del llibre El ágora compartida, de Paquita Sanvicén, Dolors Mayoral i Fidel 

Molina, a l’Ajuntament de Lleida. 20 de gener.

•  Assistència de Josep Guitart, delegat, i Antoni Riera, delegat adjunt, a la 86a Assemblea 

General de la Unió Acadèmica Internacional, a Delhi (Índia). 22-28 de gener.

•  Entrevista del president de l’IEC amb Jaume Martín Puchol, cònsol honorari de la Re-

pública Txeca, a l’IEC. 25 de gener.

•  Lliurament del XXXII Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, al Palau de la Ge-

neralitat. 26 de gener.

•  Visita del president de l’IEC a Francesc Perarnau, rector de l’Església de Santa Maria 

de Montalegre, al barri del Raval (Barcelona). 7 de febrer.

•  Presentació del llibre Les monedes de l’edat antiga a la península Ibèrica, organitzada 

per la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC). 7 de febrer.

•  Lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2011, atorgats per la Fundació Institució 

Catalana de Suport per a la Recerca, que tingué lloc al Teatre Nacional de Barcelona. 

El Premi Nacional de Recerca fou atorgat a Jordi Galí, membre de l’IEC. 7 de febrer.

•  Conferència del president de l’IEC «Universidad. Problemas emergentes éticos y socia-

les», a la VI Trobada de Càtedres UNESCO d’Espanya, organitzada pel Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, a la UPC. 10 de febrer. 

•  Entrevista del president de l’IEC amb Josep Romeu, director del Centre d’Estudis 

d’Ulldecona, a l’IEC. 13 de febrer.

•  Presentació de la campanya «Cuina catalana, patrimoni de la humanitat: candidatura 

UNESCO 2013», promoguda per l’Institut Català de la Cuina i amb el suport de l’IEC, 

que tingué lloc al Palau de la Generalitat. 14 de febrer.

•  Presentació del Primer Rànquing de Mitjans Digitals en Català, al Palau de la Genera-

litat. 15 de febrer.

•  Assistència de Vicent Pitarch, en representació del president de l’IEC, als actes comme-
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moratius dels cinquanta anys de la publicació de Nosaltres, els valencians, de Joan 

Fuster, que se celebraren a la Universitat de València. 16 de febrer.

•  Conferència «Maria Aurèlia Capmany», a càrrec de Guillem Jordi Graells, emmarcada 

dins l’homenatge amb motiu dels vint anys de la mort de l’escriptora, que tingué lloc a 

l’IEC. 20 de febrer.

•  Inauguració de l’exposició «El Carxe, territori de frontera», a l’IEC. 20 de febrer.

•  Presentació dels cinc primers volums de la col·lecció d’autors clàssics del pensament 

social, organitzada per l’Associació Catalana de Sociologia (IEC) i Editorial UOC, que 

es féu a l’IEC. 22 de febrer.

•  El president de l’IEC lliurà els premis del Dissabte de les Matemàtiques a l’Alt Empor-

dà, organitzat per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i la Fundació Príncep de Gi-

rona, que tingué lloc al Centre de Formació Integrat (Figueres). 25 de febrer.

•  Acte d’homenatge a la biòloga Lynn Margulis: «Lynn Margulis: la voluntat d’ésser, 

l’impuls de fer», amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona a l’IEC. 

5 de març.

•  Presentació a l’IEC de l’anuari Societat catalana 2011, organitzada per l’Associació 

Catalana de Sociologia (IEC). 6 de març.

•  Commemoració dels vint anys de polítiques ambientals del Govern de la Generalitat de 

Catalunya, organitzada per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, al Palau de la 

Generalitat. 7 de març.

•  Conferència del president de l’IEC «El futur del capitalisme: teories i realitats», dins del 

cicle Capitalisme sense alternatives, a la Universitat d’Alacant. 7 de març.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer 

i a la inauguració del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer de Figue-

res, presidida per Artur Mas, a Figueres. 9 de març.

•  Assistència de David Serrat, en representació del president de l’IEC, a l’acte d’home-

natge a l’enginyer industrial Enric Freixa, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona. 12 de març.

•  Participació del president de l’IEC, convidat per la Direcció de Política Científica del 

Govern Basc, en la reunió del Jurat del Premi Euskadi d’Investigació que tingué lloc a 

Bilbao. 14 de març.

•  Acte d’inauguració de l’exposició «Imaginary/BCN. La mirada matemàtica, les arts i el 

patrimoni», organitzada per la Real Sociedad Matemática Española i la Societat Cata-

lana de Matemàtiques (IEC), al Museu d’Història de Barcelona. 16 de març.

•  Acte d’homenatge a Oriol Riba i Arderiu, organitzat per la Reial Acadèmia de Ciències 

i Arts de Barcelona, la UB i l’IEC, al Paranimf de la UB. 22 de març.
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•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del Patronat de la Fundació Barcelona 

Cultura, al Museu Picasso (Barcelona). 26 de març.

•  Jornada commemorativa Els 100 anys de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 

Catalans, amb les conferències de Salvador Giner, Mariàngela Vilallonga, Isidor Marí i 

Carles Miralles; organitzada pel Centre d’Études Catalanes de la Universitat de París 

- La Sorbona. 29 de març.

•  El periodista Justo Molinero, de Ràdio Tele-Taxi, entrevista el president de l’IEC, a 

Santa Coloma de Gramenet. 4 d’abril.

•  Lliurament de premis del Dictat en català, organitzat per l’Oficina d’Afers Catalans de 

la Vila de Perpinyà, al Teatre de l’Arxipèlag (Perpinyà). 4 d’abril.

•  Sessió d’obertura de les Primeres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica, 

organitzades per l’Observatori de la Recerca de l’IEC. 12 d’abril.

•  Sessió d’investidura com a doctora honoris causa per la UdG d’Encarna Roca, membre 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 13 d’abril.

•  Presentació del Pla de Valors del Departament de Benestar Social i Família de la Gene-

ralitat de Catalunya, al Palau de Mar (Barcelona). 16 d’abril.

•  Assistència a la reunió del Jurat dels Premis Pompeu Fabra, a la seu de la Direcció 

General de Política Lingüística (Barcelona). 16 d’abril.

•  Entrevista del president de l’IEC amb Marçal Sintes, director del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona, a l’IEC. 18 d’abril.

•  Acte de lliurament dels Premis Sentit Comú 2011, atorgats pel Grup Cívic Sentit Comú 

per Catalunya, a l’Hotel Juan Carlos I (Barcelona). 19 d’abril.

•  Acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi 2012 atorgada a la Societat Catalana de 

Biologia, al Palau de la Generalitat. 20 d’abril.

•  Assistència de la vicepresidenta Mariàngela Vilallonga al dinar ofert per la casa reial 

amb motiu de la concessió del Premio Cervantes 2011 al poeta xilè Nicanor Parra, al 

Palacio Real (Madrid). 20 d’abril.

•  Diada de Sant Jordi a l’IEC: inauguració de l’exposició «Rodoreda, mirall de llengües. 

La plaça del Diamant, cinquanta anys», a càrrec del president de l’IEC; lectura de La 

plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, i itinerari guiat per la vicepresidenta Mariàn-

gela Vilallonga pel jardí Mercè Rodoreda de l’IEC. 23 d’abril.

•  Esmorzar col·loqui amb Martin Shulz, president del Parlament Europeu; organitzat per 

Primera Plana - El Periódico, que es féu a l’Hotel Juan Carlos I (Barcelona). 2 de maig.

•  Acte de lliurament dels Premis Crítica Serra d’Or 2012, al Palau Moja (Barcelona).  

4 de maig.

•  Lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a Antoni M. Badia i 
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Margarit i Josep M. Ainaud de Lasarte, que va tenir lloc al Palau de la Generalitat.  

4 de maig.

•  Reunió dels presidents de les acadèmies catalanes, a la seu de l’Acadèmia de Ciències 

(Barcelona). 4 de maig.

•  Acte de cloenda de l’Any de la Paraula Viva i de lliurament dels Premis Pompeu Fabra 

i Robèrt Lafont de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Música (Barcelona). 5 de 

maig.

•  Reunió de la comissió de seguiment dels acords de col·laboració entre les institucions de 

cultura del Raval, a la Facultat de Filosofia de la UB. 7 de maig.

•  Sessió d’investidura d’Aina Moll, membre de la Secció Filològica, com a doctora hono-

ris causa per la UOC, a la seu de la UOC (Barcelona). 8 de maig.

•  Benvinguda a càrrec del president de l’IEC en el seminari «La cuina catalana a la cruï-

lla: entre la cuina d’autor i la desaparició de la cuina casolana», organitzat per l’Aca-

dèmia Catalana de Gastronomia i l’IEC, a l’IEC. 9 de maig.

•  Intervenció de la vicepresidenta de l’IEC i presidenta de la Xarxa CRUSCAT en la pre-

sentació de l’estudi El català, al 2011: capacitat d’atracció i llengua de consum als 

mèdia, elaborat per la Xarxa CRUSCAT, a l’IEC. 9 de maig.

•  Parlament del president de l’IEC en la festa de cloenda de l’Any de la Paraula Viva, 

centenari de la Secció Filològica, a l’IEC. 9 de maig.

•  Assistència de Francesc Gonzàlez i Sastre, en representació del president de l’IEC, a 

l’acte d’inauguració del nou edifici de la Fundació Puigvert, a Barcelona. 15 de maig.

•  Lliurament del Premi Euskadi d’Investigació a Ibon Sarasola, a Vitòria. 16 de maig.

•  Acte d’inauguració de les noves instal·lacions de la Casa de Velázquez, a Madrid. 17 de 

maig.

•  El president de l’IEC i el cardenal Gianfranco Ravasi, prefecte del Pontifici Consell de 

la Cultura, presideixen la tercera sessió del fòrum Atri dels gentils: «Crear i recrear: els 

sentits espirituals», celebrat a l’IEC. 18 de maig.

•  Quarta sessió del fòrum Atri dels gentils: «El diàleg de les veus: poesia i música a la 

Sagrada Família», a la basílica de la Sagrada Família. 18 de maig.

•  Reunió del Consell de Participació del Memorial Democràtic, que tingué lloc a la seu del 

Departament de Governació i Relacions Institucionals. 21 de maig.

•  Lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a Òmnium Cultural, a l’Ajuntament de 

Barcelona. 23 de maig.

•  Presentació a l’IEC del llibre El ágora compartida. Democracia y asociacionismo de 

inmigrantes, de Dolors Mayoral, Fidel Molina i Paquita Sanvicén, organitzada per 

l’Associació Catalana de Sociologia (IEC) i Editorial Milenio. 23 de maig.
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•  Conferència del president de l’IEC «El futur del capitalisme», a l’ambaixada d’Espanya 

a Andorra. 24 de maig.

•  El president de l’IEC inaugurà les 5es Jornades Catalanes de Revistes Científiques, or-

ganitzades per l’IEC. El vicepresident Ros hi pronuncià la conferència «Revistes naci-

onals en un context internacional. La selecció natural en la difusió de la ciència». 24 de 

maig.

•  El secretari general de l’IEC clausurà la X Jornada de la Societat Catalana de Termino-

logia: «Els manlleus en la terminologia musical», a l’IEC. 24 de maig.

•  Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament dels premis de les proves Cangur 

2012, organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques (IEC), al rectorat de la UAB 

(Bellaterra). 29 de maig.

•  Parlament del president de l’IEC en l’acte d’inauguració de la 9a Fira del Llibre Ebrenc, 

organitzada pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, l’Ajuntament de Móra d’Ebre i 

l’Institut Ramon Muntaner, al Recinte Firal de Móra d’Ebre. 2 de juny.

•  Intervenció del president de l’IEC en l’acte de presentació del llibre de David Pagès Un 

país que fa camí, a la seu d’Òmnium Cultural de Barcelona. 6 de juny.

•  La vicepresidenta de l’IEC dóna la benvinguda a la I Jornada Temàtica de la Xarxa 

CRUSCAT: «La sociolingüística de la variació en l’àmbit de la llengua catalana», a l’IEC. 

6 de juny.

•  Obertura de l’acte de presentació del llibre Selecta Ferran Sunyer i Balaguer, a càrrec 

del president de l’IEC, i cloenda del conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-

Colell. 12 de juny.

•  Presentació del llibre Ta zôia. L’espai a Grècia II. Els animals i l’espai, editat per Mont-

serrat Jufresa i Montserrat Reig, a l’IEC. 12 de juny.

•  Lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural 

a Josep Massot i Muntaner, celebrat al Palau de la Música Catalana. 13 de juny.

•  Presentació de les Actes del III Simposi Carles Riba, publicades per l’IEC, que tingué 

lloc a l’Aula Magna de la UB. 18 de juny.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del Consell del Centre d’Études Catalanes, 

a la Universitat de París - La Sorbona. 19 de juny.

•  Conferència del president de l’IEC «Societat i educació», a l’acte de cloenda del curs 

2011-2012 de les Aules Universitàries del Col·legi d’Enginyers, que tingué lloc al Col-

legi Casp - Sagrat Cor de Jesús (Barcelona). 20 de juny.

•  Conferència del president de l’IEC «L’Università di fronte alle attese dei giovani», al IX 

Simposio Internazionale dei Docenti Universitari, organitzat per Vicariato di Roma - 

Ufficio Pastorale Universitaria, a Roma. 21 de juny.
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•  Salvador Giner, president de l’IEC; Brauli Duart, president de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals i de la Fundació La Marató de TV3, i Boi Ruiz, conseller de 

Salut, clouen el Tretzè Simposi de la Fundació La Marató de TV3, a l’IEC. 25 de juny.

•  Presentació a l’IEC del número 100 de la revista de poesia Reduccions, organitzada per 

Eumogràfic, la UVic i l’IEC. 28 de juny.

•  Fòrum Impulsa 2012, organitzat per la Fundació Príncep de Girona, que va tenir lloc 

a Fira de Girona. 29 de juny.

•  Entrevista del president de l’IEC amb Alícia Sánchez-Camacho, presidenta del Grup 

Parlamentari del PPC, al Palau del Parlament de Catalunya. 5 de juliol.

•  Acte inaugural del 14è Congrés de la Unió Internacional de la Ciència del Sòl, organit-

zat per la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, a l’IEC. 8 de juliol.

•  Acte commemoratiu: «Els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana: passat, 

present i futur», organitzat per la Fundació Alsina Bofill, la Reial Acadèmia de Medici-

na de Barcelona, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i l’IEC, que tingué lloc a la 

Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. 9 de juliol.

•  Cloenda del centenari de l’Escola d’Agricultura de Barcelona i presentació del llibre 

L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Cent anys d’ensenyament universitari: 

1912-2012, a l’IEC. 9 de juliol.

•  El vicepresident de l’IEC assisteix a la reunió de l’Assemblea del Centre UNESCO de 

Catalunya, a la seu del Centre (Barcelona). 9 de juliol.

•  Sessió inaugural del congrés «Global Questions on Advanced Biology», en el marc de la 

celebració del primer centenari de la Societat Catalana de Biologia, que tingué lloc a 

l’IEC. 9 de juliol.

•  Reunió del Consell de Direcció del Premi Ramon Margalef d’Ecologia i nomenament de 

Joandomènec Ros com a president del Jurat del Premi. L’acte tingué lloc a l’edifici Sant 

Honorat de la Generalitat de Catalunya (Barcelona). 11 de juliol.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Barcelona Cultura, al Museu Picasso (Barcelona). 

11 de juliol.

•  Conferència de premsa de presentació del programa de la Universitat Catalana d’Estiu 

2012, a l’IEC. 12 de juliol.

•  Taula rodona «Policy nexus applied to migration studies», a l’IEC, dins de l’escola 

d’estiu GRITIM-UPF, organitzada per la Universitat Pompeu Fabra. 13 de juliol.

•  Presentació a l’IEC de l’Anuari polític de Catalunya 2011, organitzada per l’Institut de 

Ciències Polítiques i Socials i l’IEC. 17 de juliol.

•  Entrevista del president i el vicepresident de l’IEC amb Albert Esteve, ministre de Cultu ra 

del Govern d’Andorra, a la seu del Ministeri de Cultura (Andorra la Vella). 25 de juliol.
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•  Trobada del president i el vicepresident de l’IEC amb Jordi Guillamet, president de 

l’Institut d’Estudis Andorrans, a Andorra la Vella. 25 de juliol.

•  Participació del vicepresident Joandomènec Ros en les II Jornades de les Àrees Protegi-

des: «La mirada del paisatge», a la Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent). 

18 d’agost.

•  Participació del president de l’IEC en la taula rodona «Josep Ferrater Móra, l’assaig 

d’idees i la vida filosòfica. Als cents anys del naixement», dins la Universitat Catalana 

d’Estiu (Prada de Conflent). 22 d’agost.

•  Acte de cloenda de la XLIV Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent). 23 d’agost.
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