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Assistència a actes, visites i missions institucionals

2013

•  Benvinguda, a càrrec del president de l’IEC, al Primer Congrés Internacional Vernià: 

«Ciència, literatura i imaginació: Jules Verne i l’aventura del coneixement», que tingué 

lloc a l’IEC. 4 de setembre.

•  Acte d’inauguració del Born Centre Cultural. 9 de setembre.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Barcelona Cultura, al Palau de la Virreina (Barce-

lona). 10 de setembre.

•  Ofrena floral al peu del monument de Rafael Casanova, en representació de l’Institut 

d’Estudis Catalans; acte institucional de commemoració de la Diada de l’Onze de Se-

tembre, organitzat per Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Parc de la Ciuta-

della de Barcelona, i participació en la Via Catalana al tram 736, a la plaça de Sant 

Jaume de Barcelona. 11 de setembre.

•  Inauguració del curs acadèmic 2013-2014 de la Universitat de València. 12 de setem- 

bre.

•  Benvinguda del president de l’IEC en l’acte de lliurament dels premis de la sisena edició 

del concurs «Un mar de paraules», organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània 

i la Fundació Anna Lindh. 16 de setembre. 

•  Presentació de l’Atles dels ecosistemes dels Països catalans, publicat per Enciclopèdia 

Catalana. 17 de setembre.

•  Inauguració del curs acadèmic 2013-2014 de la Universitat de les Illes Balears. 19 de 

setembre.

•  Assistència de l’Equip de Govern a la presentació de la nova tenora barítona de l’IEC, 

per Joaquim Agulló, vicepresident i director del projecte, en un concert amb instruments 

de cobla redissenyats, sota la coordinació de Jordi Campos. 19 de setembre.

•  Inauguració de l’exposició «Ensenyar valencià», organitzada per la Presidència de l’IEC, 

a càrrec de Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Isidor Marí, president de la Secció 

Filològica. 20 de setembre.

•  Entrevista del president de l’IEC amb Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. 20 de setembre.

•  Assistència al pregó de les Festes de la Mercè de Barcelona. 20 de setembre.

•  Entrevista del president de l’IEC amb Rosa Pujol, diputada de Cultura a la Diputació 

de Lleida, a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 25 de setembre.

•  Entrevista del president de l’IEC amb Jaume Roure, delegat d’Afers Catalans a l’Ajun-

tament de Perpinyà, a l’IEC. 25 de setembre.
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•  Entrevista del president de l’Institut amb Joan Amorós, president de la Fundació Occi-

tano-Catalana, a l’IEC. 25 de setembre.

•  Presidència de Joandomènec Ros, president de l’IEC, juntament amb Isidor Marí, pre-

sident de la Secció Filològica, de l’acte de presentació del Màster Universitari en Estudis 

Catalans de la UOC: «Més enllà de la normalització: La cultura en una Catalunya sobi-

rana», a l’IEC. 26 de setembre. 

•  Assistència del vicepresident Jaume de Puig a la inauguració de l’exposició «La lengua 

y la palabra. Trescientos años de la Real Academia Española», dins la commemoració 

del tercer centenari de la RAE, a la Biblioteca Nacional de Madrid. 26 de setembre.

•  Entrevista del periodista Lluís Reales, de Barcelona Televisió, al president de l’IEC.  

26 de setembre.

•  Assistència d’Isidor Marí, en representació del president de l’IEC, a l’acte d’inauguració 

del curs 2013-2014 del Centre de Formació d’Adults Germà Colón, i a l’homenatge a 

Germà Colón amb motiu del 25è aniversari del Centre, a Castelló de la Plana. 27 de 

setembre. 

•  Entrevista del president de l’IEC amb Albert Vallbé, vicepresident de la Diputació de 

Tarragona, a Tarragona. 27 de setembre.

•  Cloenda del II Iberian Congress of Biological Systematics, organitzat per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC) i ZooSysEvo. 27 de setembre.

•  Lliurament dels Premis Blogs, atorgats per l’Associació STIC.cat, al Teatre Auditori de 

Granollers. 28 de setembre.

•  Celebració del Dia Internacional de la Traducció a l’IEC. 30 de setembre.

•  Presidència, juntament amb Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural, dels semi-

naris del cicle Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur, organitzat per la Pre-

sidència de l’Institut i Òmnium Cultural. 2, 16, 30 d’octubre i 13, 27 i 28 de novembre. 

•  Concert inaugural de la temporada 2013-2014 de la Fundació Orfeó Català - Palau de 

la Música Catalana. 2 d’octubre.

•  Funeral de Joan-Ferran Cabestany, membre de la Secció Històrico-Arqueològica de 

l’IEC, a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. 2 d’octubre.

•  Esmorzar informatiu amb Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Gene-

ralitat de Catalunya, organitzat per Fòrum Europa - Tribuna Catalunya, que tingué lloc 

a l’Hotel Palace de Barcelona. 3 d’octubre.

•  Lliurament dels Premis LIBER 2013, promoguts per la Federación de Gremios de Edi-

tores de España, al Recinte Firal de la Casa de Campo (Madrid). 3 d’octubre.

•  Acte d’homenatge de la Universitat de Barcelona a Mercè Durfort, membre de la Secció 

de Ciències Biològiques. 4 d’octubre.
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•  Assistència de Ramon Sistac, delegat del president a Lleida, en representació de l’IEC, 

al funeral de l’esposa de Josep M. Llop, president de la Societat Catalana d’Ordenació 

del Territori (IEC), al Tanatori de Lleida. 4 d’octubre. 

•  Entrevista del president de l’IEC amb Bartomeu Marí, director del Museu d’Art Con-

temporani de Barcelona (MACBA). 7 d’octubre.

•  Acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al 

Saló del Tinell (Barcelona). 8 d’octubre.

•  Assistència del vicepresident Jaume de Puig a l’acte d’obertura del cicle de conferències 

El dret català tres-cents anys després de la Guerra de successió, organitzat per la So-

cietat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, a 

l’IEC. 8 d’octubre.

•  Presidència de l’acte de presentació del llibre d’estil de la corporació catalana de 

Mitjans Audiovisuals, que es féu a l’IEC. 9 d’octubre.

•  Presidència de l’acte Espriu Digital. El patrimoni literari de salvador Espriu al corpus 

literari Digital, organitzat per la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida, la 

Institució de les Lletres Catalanes i l’IEC. 14 d’octubre.

•  Presidència de la jornada col·loqui intel·lectuals i política. una cultura d’Estat, en 

homenatge a Joaquim Folch i Torres en el cinquantenari de la seva mort, que es féu a 

l’IEC. Organització: Fundació Folch i Torres i l’IEC. 15 d’octubre.

•  Funeral de Max Cahner, al Tanatori de les Corts. 16 d’octubre.

•  Entrevista del president de l’IEC amb Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Co-

neixement de la Generalitat de Catalunya, acompanyat del gerent, a la seu del Depar-

tament d’Economia i Coneixement (Barcelona). 17 d’octubre.

•  Presidència del vicepresident Jaume de Puig de l’acte d’obertura del II Col·loqui Inter-

nacional Miquel Martí i Pol, organitzat per la Universitat de Vic, que tingué lloc a l’IEC. 

17 d’octubre.

•  Reunió del Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya. 18 d’octubre.

•  Jornada de celebració de l’Any Internacional de l’Estadística, al Parlament de Catalunya. 

18 d’octubre.

•  Debat «Evolució i cultura. La naturalesa humana en transformació», organitzat pel 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i l’International Center for 

Scientific Debate, al CCCB. 19 d’octubre.

•  Jornada en commemoració del quarantè aniversari de la mort de Pau Casals, organitzada 

per la Fundació Pau Casals, a la Vil·la Museu Pau Casals (el Vendrell). 22 d’octubre.

•  Cloenda de la jornada Josep Janés i olivé i l’edició del seu temps (1913-1959), a l’IEC. 

23 d’octubre.
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•  Presidència, juntament amb Josep Massot i Isidor Marí, de la inauguració del congrés 

vuit-cents anys després de Muret: els trobadors i les relacions catalanooccitanes, celebrat 

a l’IEC. 24 d’octubre.

•  Conferència de premsa de presentació de la barítona, nou instrument de la cobla fruit 

d’un programa de recerca de l’IEC sota la direcció de Joaquim Agulló, a l’IEC. 24 d’oc-

tubre.

•  Funeral de Rosa Colomer, que fou directora del TERMCAT del 2002 al 2012, al Tana-

tori de la Ronda de Dalt. 24 d’octubre.

•  Obertura a càrrec del president de l’IEC de l’acte institucional de celebració dels vint-

i-cinc anys del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), a l’IEC. 

25 d’octubre.

•  Participació en la cloenda de la campanya «Anem al Riu», organitzada pel Centre 

d’Educació Ambiental Alt Ter, el GEDENA i el Grup de Defensa del Ter, al CAT Can 

Guetes (Ripoll). 27 d’octubre.

•  Sessió inaugural del curs 2013-2014 de l’IEC. 28 d’octubre.

•  Acte d’homenatge a Joana Raspall en el centenari del seu naixement: Enfilall de mots, 

organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya, el 

PEN Català, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, la Comissió Any Joana Raspall i 

l’IEC, que es féu a l’IEC. 29 d’octubre.

•  Conferència del president de l’IEC: «Patrimoni cultural. Patrimoni natural. Una riquesa 

gairebé desconeguda», organitzada per Amics de la UNESCO de Barcelona i la Universi-

tat Catalana d’Estiu, a la Seu d’Amics de la UNESCO (Barcelona). 4 de novembre.

•  Obertura de l’acte de presentació del llibre Puig i cadafalch, president de catalunya, 

i la seva època, d’Albert Balcells, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, a l’IEC. 

5 de novembre.

•  Visita de l’Equip de Govern i el Consell Permanent a l’abadia de Montserrat, convidats 

pel pare abat amb motiu de la renovació de la Presidència de l’IEC. 6 de novembre.

•  Conferència del president de l’IEC en la sessió inaugural del curs 2013-2014 de la 

Fundació Bosch i Cardellach, amb el títol «El litoral i el mar a Catalunya: llums i om-

bres», que tingué lloc a la seu de la fundació (Sabadell). 7 de novembre.

•  Intervenció del president de l’IEC en la inauguració de l’exposició «Els set tresors del 

Patrimoni Cultural de la Catalunya exterior» i el lliurament dels Premis FIEC 2013, 

organitzat per la Federació Internacional d’Entitats Catalanes, a l’IEC. 8 de novembre.

•  Acte de comiat a Pep Boixareu, secretari redactor de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials de l’Institut, que es féu a l’IEC. 12 de novembre.

•  Presentació de l’informe sobre la situació de la llengua catalana de la Xarxa CRUSCAT, 
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redactat per l’IEC, amb col·laboració d’Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua, 

al Born Centre Cultural (Barcelona). 13 de novembre.

•  Presidència, juntament amb Ramón Villares, president del Consello da Cultura Galega, 

i Xesús Alonso, president de la Real Academia Galega, de l’acte de commemoració: 

«Catalunya i Rosalía de Castro. 150 anys de cantares gallegos», organitzat pel Conse-

llo de Cultura Galega, a l’IEC. 14 de novembre.

•  Acte de commemoració de les activitats del Consorci de Biblioteques Universitàries de 

Catalunya desenvolupades del 1996 al 2013, al Palau de la Generalitat. 19 de novembre.

•  Lliurament dels Premis CCNIEC 2013, organitzat pel Centre Català de la Nutrició de 

l’IEC, que se celebrà a l’IEC. 21 de novembre.

•  Acte d’homenatge a Manuel Ribas i Piera, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, 

que tingué lloc a l’IEC. 21 de novembre.

•  Benvinguda del president de l’IEC a la I Jornada de Bioinformàtica i Biologia Compu-

tacional, organitzada per l’IEC, Bioinformàtics Barcelona i la Societat Catalana de Bi-

ologia (IEC), a l’auditori RBA (Barcelona). 22 de novembre.

•  Entrevista del president de l’IEC, acompanyat de Mariàngela Vilallonga i Armand Puig, 

degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb Irene Rigau, consellera d’Ensenyament 

de la Generalitat, per presentar-li les adhesions al manifest unes humanitats amb futur, 

al Departament d’Ensenyament (Barcelona). 25 de novembre.

•  Cloenda del centenari de les normes ortogràfiques, organitzat per la Generalitat de 

Catalunya i l’IEC, al Palau Marc (Barcelona). 25 de novembre.

•  Col·loqui internacional Reforma i dissidències religioses a la península ibèrica al se- 

gle xvi, organitzat per la Casa de Velázquez, a l’IEC. 28 de novembre.

•  Acte inaugural del Barcelona Knowledge Hub, l’Oficina de la Mediterrània i el Sud 

d’Europa de l’Academia Europaea, a l’Ajuntament de Barcelona. 28 de novembre.

•  Assistència de David Serrat, en representació del president de l’IEC, a la conferència 

general del Consell Interuniversitari de Catalunya, que tingué lloc al Departament 

d’Economia i Coneixement. 2 de desembre.

•  Entrevista del president de l’IEC amb José López, director de l’Escola Universitària 

d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, a l’IEC. 4 de desembre.

•  Presentació del llibre Medieval European coinage. Volum 6. the iberian Peninsula, de 

Miquel Crusafont i Anna Maria Balaguer, de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics 

(IEC), i de Philip Grierson, que es féu a l’IEC. 4 de desembre.

•  Conferència de premsa de presentació del simposi Espanya contra catalunya: una 

mirada històrica (1714-2014), organitzat pel Centre d’Història Contemporània de 

Catalunya i la Societat Catalana d’Estudis Històrics (IEC), a l’IEC. 9 de desembre.
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•  Visita guiada adreçada als membres de l’IEC al MACBA, convidats pel seu director, 

Bartomeu Marí. 9 de desembre.

•  Cloenda de l’any Bernat Metge i la presentació de l’itinerari literari autoguiat «Siats de 

natura d’anguila: Bernat Metge i Barcelona», a l’IEC. 9 de desembre.

•  Cloenda del centenari del naixement de Marià Villangómez Llobet, a l’IEC. 10 de de-

sembre.

•  Inauguració de les II Jornades: «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua 

catalana», organitzades per la Xarxa CRUSCAT de l’IEC. 11 de desembre.

•  Presa de possessió del nou rector de la Universitat de Girona (UdG), Sergi Bonet, que 

tingué lloc a la UdG. 11 de desembre.

•  Simposi Espanya contra catalunya: una mirada històrica (1714-2014), que tingué lloc 

a l’IEC. 12 de desembre.

•  Inauguració de l’exposició «Premi Internacional Catalunya. 25 anys», organitzat per la 

Conselleria de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Palau Robert. 12 de 

desembre.

•  Col·laboració del president de l’IEC en la recepció de trucades de donants amb motiu de 

la celebració de la Marató de TV3 dedicada a les malalties neurodegeneratives, a Fira 

de Barcelona. 15 de desembre.

•  Concert de Nadal 2013, organitzat per la Fundació de la Junta Constructora del Temple 

Expiatori de la Sagrada Família, a la basílica de la Sagrada Família. 15 de desembre.

•  Inauguració del III Fòrum del Patrimoni Literari «Mecenatge i literatura», a l’IEC.  

19 de desembre.

•  Entrevista del president de l’IEC, acompanyat de Josep Germain, secretari tècnic de la 

Institució Catalana d’Història Natural (IEC), amb el conseller de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, a la seu de la Conselleria. 20 de desembre.

2014

•  Entrevista del president de l’IEC, acompanyat de Joan Pino i Josep Germain, president 

i secretari tècnic, respectivament, de la Institució Catalana d’Història Natural (IEC), 

amb el cap de l’Oficina del president de la Generalitat de Catalunya, Joan Vidal de 

Ciurana, al Palau de la Generalitat. 8 de gener.

•  Sessió de benvinguda al Comitè Executiu de l’Academia Europaea, a l’IEC. 9 de gener.

•  Acte inaugural de la commemoració del tricentenari dels fets de 1714, organitzat per 

Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Seu Vella de Lleida. 11 de gener.

•  Funeral de l’editor Josep M. Castellet, al Tanatori de Sant Gervasi (Barcelona). 11 de 

gener.
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•  Entrevista del president de l’IEC, acompanyat de Salvador Alegret i Joan Maluquer, 

rector i gerent, respectivament, de la Universitat Catalana d’Estiu, amb el conseller de 

la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs, al Palau de la Generali-

tat. 13 de gener.

•  Copresidència de l’acte d’inauguració de l’exposició «La superació d’un matemàtic. 

Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967)», al Palau Robert (Barcelona), 14 de gener.

•  Conferència de premsa de presentació del document unes humanitats amb futur, pro-

mogut per l’Institut d’Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya, a l’IEC. 

14 de gener.

•  Presentació del llibre ouranós-Gaia. l’espai a Grècia iii: anomenar l’espai, a l’IEC.  

15 de gener.

•  Presentació del document unes humanitats amb futur, promogut per l’Institut d’Estu-

dis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya, a l’IEC. 16 de gener.

•  Entrevista de Mònica Terribas al president de l’IEC en el programa El matí de catalu-

nya Ràdio sobre el manifest unes humanitats amb futur, a la seu de Catalunya Ràdio 

(Barcelona). 16 de gener.

•  Entrevista a Mariàngela Vilallonga i Perico Pastor, signants del manifest sobre les hu-

manitats, emesa al telenotícies migdia de TV3. 16 de gener.

•  Acte d’inauguració de l’escultura SOLC, de Frederic Amat, en homenatge a Salvador 

Espriu, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, als Jardinets de Gràcia (Barcelona). 

20 de gener.

•  Cloenda de l’acte de presentació del portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia), 

a l’IEC. 21 de gener.

•  Sessió inaugural del curs acadèmic 2014 de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de 

Catalunya, a la seu de l’acadèmia (Barcelona). 21 de gener.

•  Conferència «La robòtica actual i reptes de cara al futur», de Josep Amat, membre de 

la Secció de Ciències i Tecnologia, a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 

23 de gener.

•  Acte d’inauguració de l’any de commemoració del vintè aniversari de la Xarxa Vives 

d’Universitats, a la Universitat d’Alacant. 24 de gener.

•  Inauguració de l’exposició «Els orígens de la llengua catalana: Jo fideles vos seré», pro-

moguda per l’Ajuntament de Tremp i d’Areny de Noguera, les diputacions d’Osca i de 

Lleida i l’IEC, a l’Ajuntament de Tremp. 25 de gener.

•  Trobada de Tibles i Tenores a l’IEC. 25 de gener.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el director del Consell Assessor per al Desenvo-

lupament Sostenible, Arnau Queralt. 27 de gener.
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•  Acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2013, organitzat per Presidència 

de la Generalitat de Catalunya, al Teatre Nacional de Catalunya (Barcelona). 27 de 

gener.

•  Visita guiada per Manuel Castellet de l’exposició «La superació d’un matemàtic. Ferran 

Sunyer i Balaguer (1912-1967)», al Palau Robert (Barcelona). 29 de gener.

•  Tercera edició del Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà, orga-

nitzat per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer de l’IEC i la Fundació Príncep de Gi-

rona, al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer de Figueres. 1 de febrer.

•  Sessió informativa sobre l’estratègia del Govern de la Generalitat per a promoure l’apro-

fitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, al Palau de la Generalitat. 5 de 

febrer.

•  Sessió en record de la biòloga Lynn Margulis: «Allò que tal vegada s’esdevingué», a 

l’Ateneu Barcelonès. 5 de febrer.

•  Entrevista del president de l’IEC amb la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, 

i amb el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder. 6 de febrer.

•  Assistència de Josep Guitart, delegat de l’IEC i vicepresident de la Unió Acadèmica 

Internacional (UAI), a la Reunió del Bureau de la UAI, que tingué lloc a l’Institut de 

France (París). 5-7 de febrer.

•  Presentació del llibre costums sobre termenals, camins i aigües, reeditat per la Societat 

Catalana de Geografia (IEC) en el marc de les activitats en commemoració del cente-

nari de la Mancomunitat. 13 de febrer.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el president de la Generalitat de Catalunya, Artur 

Mas, al Palau de la Generalitat. 13 de febrer.

•  Reunió del Jurat del Premi Crítica «Serra d’Or» de Recerca 2014, a la seu de Publica-

cions de l’Abadia de Montserrat (Barcelona). 13 de febrer.

•  Presentació de l’obra Poesia completa, de Rafael Caria, a l’IEC. 14 de febrer.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el rector de la Universitat Oberta de Catalunya, 

Josep A. Planell, a l’IEC. 17 de febrer.

•  Reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, convocada pel president de la Generalitat 

de Catalunya, al Parlament de Catalunya. 19 de febrer.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el director del TERMCAT, Jordi Bover, a l’IEC. 

20 de febrer.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el delegat d’Afers Catalans de l’Ajuntament de 

Perpinyà, Jaume Roure, a l’IEC. 20 de febrer.

•  Inauguració de la jornada Els mitjans de comunicació al servei de la democràcia: present 

i futur, organitzada per la Societat Catalana de Comunicació (IEC), a l’IEC. 20 de febrer.
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•  Presentació del llibre Barcino ii. Marques i terrisseries d’àmfores al Baix llobregat, 

editat per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’IEC, al Museu de Sant Boi de Llo-

bregat. 20 de febrer.

•  Conferència del president de l’IEC: «El paper de l’Institut d’Estudis Catalans en la 

Catalunya independent», al Centre Comarcal Lleidetà (Barcelona). 20 de febrer.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el responsable de Relacions Institucionals i Polí-

tiques de l’Assemblea Nacional Catalana, Pere Pugès, a l’IEC. 21 de febrer.

•  Assistència de Vicent Pitarch a la 45a Renovació de la Flama de la Llengua catalana, a 

Montserrat. 23 de febrer.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el president del Grup Bonpreu, Joan Font, a la 

seu del Grup Bonpreu a les Masies de Voltregà (Barcelona). 24 de febrer.

•  Acte d’inauguració del congrés internacional catalunya (i els Països catalans) abans i 

després de l’onze de setembre de 1714, organitzat per l’IEC. 24 de febrer.

•  Entrevista de la periodista Mònica Ibáñez, del diari Ara, al president de l’IEC. 25 de 

febrer.

•  Acte acadèmic d’oferiment del volum E l’amic digué a l’amat, miscel·lània d’homenat-

ge a Josep Perarnau, a la Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona). 26 de febrer.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el president de la Universitat de Perpinyà Via 

Domitia, Fabrice Lorente, a la Universitat de Perpinyà Via Domitia. 27 de febrer.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el president del Consell Assessor de la Universitat 

Oberta de Catalunya, Josep Vilarasau, a l’IEC. 28 de febrer. 

•  Reunió preparatòria de la commemoració del 50è aniversari de la mort de Pius Font i 

Quer, a l’IEC. 28 de febrer.

•  Acte d’inauguració de la XI Jornada de Protecció Vegetal: «Mengem sa?», organitzada 

per la Institució Catalana d’Estudis Agraris i l’Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació (IEC). 28 de febrer.

•  Acte d’investidura com a doctor honoris causa de la Universitat de Lleida de Salvador 

Giner. 4 de març.

•  Recepció, pel vicepresident Jaume de Puig, de la periodista i metgessa Nadia El-Awady, 

conferenciant dins dels actes programats per l’IEC i l’Academia Europaea per a celebrar 

el Dia Internacional de les Dones 2014, a l’IEC. 5 de març. 

•  Jornada d’homenatge a Lynn Margulis amb motiu de la celebració a l’IEC del Dia In-

ternacional de les Dones: la terra és el nostre cos. lynn Margulis i Gaia. 6 de març.

•  Acte institucional de commemoració del Dia Internacional de les Dones, al Parlament 

de Catalunya. 7 de març.

•  Reunió del Jurat dels Premis Pompeu Fabra, premis que atorga la Direcció General de 
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Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, al restaurant Ca l’Estevet (Barcelo-

na). 14 de març.

•  Entrevista del president de l’IEC, acompanyat de Flocel Sabaté i Antoni Simon, amb el 

conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs, al Palau de 

la Generalitat. 19 de març. 

•  Entrevista del president de l’IEC amb el president de la Fundació World Nature, Anto-

ni Carulla, a l’IEC. 19 de març.

•  Jornada de commemoració del cinquantè aniversari de la mort de Rafael Patxot i Jubert, 

a l’IEC. 20 de març.

•  Trobada dinar de cloenda dels promotors del manifest unes humanitats amb futur, a la 

seu de la Facultat de Teologia de Catalunya. 26 de març.

•  Acte de commemoració del 40è aniversari del Grup Català de Sociolingüística, a l’IEC. 

27 de març.

•  Acte l’abat Escarré en el 50è aniversari de les seves declaracions a le Monde, organit-

zat per la Societat Catalana d’Estudis Històrics (IEC) i el Centre d’Història Contempo-

rània de Catalunya, a l’IEC. 27 de març.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el president del Consell Assessor de la Universitat 

Oberta de Catalunya, Josep Vilarasau. 28 de març.

•  Acte de cloenda del centenari de l’Institut del Teatre, al Teatre Lliure. 31 de març.

•  Conferència de premsa de presentació de la remodelació de la plaça del Diamant, a la 

seu del Districte de Gràcia. 31 de març.

•  Funeral de Modest Prats, membre de la Secció Filològica, a l’església de Santa Susanna 

del Mercadal (Girona). 31 de març.

•  Assistència d’Antoni Riera, en representació del president de l’IEC, a l’Assemblea gene-

ral del Comité Español de Ciencias Históricas, a la seu de la Real Academia de la His-

toria (Madrid). 1 d’abril.

•  Acte de lliurament de premis del Dictat en Català, organitzat per la Federació per a la 

Defensa de la Llengua i Cultura Catalanes i l’IEC, entre altres entitats, a la Sala de les 

Llibertats de Perpinyà. 2 d’abril.

•  Taula rodona tapís de la creació, organitzada per la Diputació de Girona, el Col·legi 

Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya i el Capítol de la Catedral de Girona, a l’Audi-

tori Viader de Girona. 3 d’abril.

•  Viatge del president a l’Alguer, on s’entrevistà amb Attilio Mastino, rector de la Univer-

sitat de Sàsser, i Michele Scano, comissari extraordinari de la Ciutat de l’Alguer, i pre-

sidí l’acte «L’Alguer i l’Institut d’Estudis Catalans», en què intervingueren els membres 

corresponents algueresos de l’IEC. 3 i 4 d’abril.
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•  Acte central del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, organitzat per la Presi-

dència de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat. 6 d’abril.

•  Acte de presentació de la publicació Ager tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultu-

ra material i història, organitzat per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, a la seu 

de la Diputació de Tarragona. 7 d’abril.

•  Commemoració del centenari de la Reial Acadèmia de Doctors (1914-2014) i inaugu-

ració de la seva nova seu social, a la seu de Foment del Treball (Barcelona). 7 d’abril.

•  Entrevista d’Oriol Pi de Cabanyes, de la Revista de catalunya, al president de l’IEC.  

7 d’abril.

•  Acte d’inauguració de l’espai expositiu Top Ciència, al Cosmocaixa (Barcelona). 8 d’abril.

•  Acte de lliurament dels V Premis Pompeu Fabra, atorgats per la Direcció General de 

Política Lingüística, al Palau de la Generalitat. 8 d’abril.

•  Jornada El paper de l’agricultura al segle xxi, organitzada per la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC) i la Fundació del Món Rural. 10 d’abril.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el rector de la Universitat Oberta de Catalunya, 

Josep A. Planell, a la UOC. 10 d’abril.

•  Conferència del vicepresident Joaquim Agulló «La tenora i la barítona de l’IEC», dins 

els actes de la celebració de Barcelona, capital de la sardana 2014, a l’IEC. 10 d’abril.

•  Inauguració de l’exposició «Investigació científica. Mancomunitat de Catalunya, 1914-

2014. L’inici del demà», organitzada per la Diputació de Barcelona i l’IEC, a l’IEC.  

11 d’abril.

•  Entrevista del president de l’IEC amb la directora del Centre d’Études Catalanes de la 

Universitat de París-Sorbona, Mònica Güell, a l’IEC. 14 d’abril.

•  Conferència de premsa de presentació del projecte de la Generalitat de Catalunya i l’IEC 

«Vitralls catalans», que tingué lloc a l’IEC. 14 d’abril.

•  Presentació del llibre la Mancomunitat de catalunya, 1914-1925. El primer pas vers 

l’autogovern des de la desfeta de 1714, d’Albert Balcells, a la seu de la Diputació de 

Barcelona. 15 d’abril.

•  Funeral de l’escriptor Albert Manent, al Tanatori de la Ronda de Dalt. 16 d’abril.

•  Acte de lliurament dels Premis Sant Jordi 2014 de l’IEC, presidit per Øivind Andersen, 

president de la UAI, i trobada del Sr. Andersen amb els membres del Consell Permanent, 

a l’IEC. 22 d’abril.

•  Assistència de Ricard Guerrero, en representació del president de l’IEC, a l’acte de 

presentació de Bioinformàtics Barcelona (BIB), al CaixaForum (Barcelona). 22 d’abril. 

•  Funeral de Josep Carreras, membre de la Secció de Ciències Biològiques, al Tanatori 

Sancho de Ávila. 22 d’abril.
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•  Participació en la jornada de portes obertes a l’IEC amb motiu de la Diada de Sant 

Jordi. 23 d’abril.

•  Terceres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (GJIC 2014), organitzades 

per l’Observatori de la Recerca de l’IEC, a l’IEC. 24 d’abril.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el director de la Fundació La Marató de TV3, 

Lluís Bernabé, a l’IEC. 24 d’abril.

•  Reunió del Consell Assessor del IV Congrés Universitari Català, que tingué lloc a l’IEC. 

24 d’abril.

•  Acte institucional d’homenatge a Pius Font i Quer, organitzat per l’Ajuntament de 

Manresa, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Manresa. 25 d’abril.

•  Jornada de presentació del cinquè informe de l’Intergovernmental Panel of Climate 

Change (IPCC), a La Pedrera. 29 d’abril.

•  Conferència inaugural dels actes d’homenatge a l’ecòleg Ramon Margalef, en el desè 

aniversari de la seva mort: «Ecologia i evolució o evolució i ecologia?», per Joandomènec 

Ros, a la Universitat de Barcelona. 29 d’abril.

•  Acte de lliurament del Premi Catalunya Nord, atorgat per l’IEC, al Palau de Congressos 

de Perpinyà. 30 d’abril.

•  Reunió del Consell Assessor de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, 

a la Facultat de Filosofia. 30 d’abril.

•  Reunió de la Comissió Executiva de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, a l’IEC. 

7 de maig.

•  Entrevista de Joan-Ramon Gordo, de la revista canemàs, al president de l’IEC. 7 de maig.

•  Inauguració de l’exposició «250 anys interaccionant amb la societat» i presentació del 

llibre l’edifici de la Reial Acadèmia de ciències i Arts de Barcelona. un testimoni viu 

de 250 anys d’història urbana, a la seu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona. 8 de maig.

•  Acte d’obertura de la jornada preparatòria del IV Congrés Universitari Català, a l’IEC. 

9 de maig.

•  Lliurament per part del president de l’IEC i la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel 

Casals, de les conclusions Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur al vicepre-

sident del Parlament, Lluís Corominas, a la seu del Parlament. 9 de maig.

•  Lliurament de premis de la XIX Prova Cangur de Matemàtiques, al Campus de la Ciu-

tadella de la UPF. 15 de maig.

•  Reunió del Comitè Editorial de RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), a la Fa-

cultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. 15 de maig.

•  Reunió preparatòria del IV Congrés Universitari Català, a l’IEC. 20 de maig.
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•  Assistència de Manuel Castellet, en representació del president de l’IEC, a la cerimònia 

de lliurament del Premi Abel 2014, atorgat a Yakov G. Sinai, que es féu a la University 

Aula (Oslo). 20 de maig.

•  Intervenció del president de l’IEC en l’acte de presentació del projecte de la Fundació 

World Nature «Refugis WN de fauna i flora. Convida la natura a casa teva!», als jardins 

de la Tamarita (Barcelona). 21 de maig.

•  Acte d’inauguració del simposi la universitat a catalunya, ahir i avui, organitzat per 

la Societat Catalana d’Estudis Històrics (IEC), a l’IEC. 21 de maig.

•  Reunió de la Comissió Gestora del Centre UNESCO de Catalunya, a la seu del centre 

(Barcelona). 21 de maig.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, a l’IEC. 22 de maig.

•  Esmorzar informatiu amb Josep Maria Terricabras i Ernest Maragall, organitzat per 

Fòrum Europa - Tribuna Catalunya, a l’Hotel Palace de Barcelona. 22 de maig.

•  Assemblea General, convocada pel Consell d’Administració de La Caixa, a la seva seu 

social a Barcelona. 22 de maig.

•  Funeral de Natàlia Solé, filla de Carlota Solé, membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials, al Tanatori de Les Corts (Barcelona). 22 de maig. 

•  Visita institucional a l’Institut del Teatre de Barcelona, acompanyats de Joan Viñas i 

Ignasi Casadesús, vicepresident i secretari executiu, respectivament, de la Xarxa Vives 

d’Universitats. 23 de maig.

•  Acte d’obertura de la jornada la convivència lingüística a la catalunya del futur, or-

ganitzada pels Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, que 

tingué lloc a l’IEC. 23 de maig.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el secretari d’Universitats i Recerca de la Gene-

ralitat de Catalunya, Antoni Castellà, al despatx del director general d’Universitats.  

23 de maig.

•  Acte d’obertura de la commemoració del trentè aniversari de la Fundació del Centre de 

Recerca Matemàtica (CRM) i de l’exposició «Créixer en matemàtiques, fer país», a l’IEC. 

27 de maig.

•  Salutació al conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Germà Gordó, amb qui 

presidí la clausura del cicle El dret català tres-cents anys després de la Guerra de suc-

cessió, a l’IEC. 28 de maig.

•  Recepció dels ponents al col·loqui Mirades de la ciència sobre el temps, organitzat per 

la Universitat de Barcelona, a l’IEC. 28 de maig.

•  Acte d’homenatge a Josep Roca-Pons en el centenari del seu naixement, organitzat per 

la Societat Catalana de Llengua i Literatura (IEC). 29 de maig.
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•  Salutació al conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, amb motiu de 

la celebració del XXVI Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia a l’IEC. 30  

de maig.

•  Acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al 

Teatre Josep Maria de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet). 2 de juny.

•  Trobada dinar dels signants del document unes humanitats amb futur, promogut per 

l’Institut d’Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya, amb el conseller 

d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, a l’IEC. 

2 de juny.

•  Conferència de premsa de presentació de la Guia pràctica per conèixer la natura de 

catalunya, publicada per la Diputació de Barcelona, DEPANA i la Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC), a l’IEC. 2 de juny.

•  Acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya a Desmond Tutu, al Palau de la 

Generalitat. 3 de juny.

•  Benvinguda als assistents a l’acte de commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient 

i assistència al lliurament dels Premis Medi Ambient i dels Premis de les Escoles Verdes 

2014, organitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-

talunya, a l’IEC. 5 de juny.

•  Reunió del Consell d’Administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer, a la Casa 

dels Països Catalans (Perpinyà). 5 de juny.

•  Acte de reconeixement a Jordi Carbonell amb motiu dels seus noranta anys, a l’IEC.  

6 de juny.

•  Entrevista del president de l’IEC, acompanyat de Joan Pino i Josep Germain, president 

i secretari tècnic, respectivament, de la Institució Catalana d’Història Natural (IEC), 

amb el president delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelo-

na, Joan Puigdollers, a la seu de la Diputació de Barcelona. 10 de juny.

•  Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, a la seu del Departament 

d’Economia i Coneixement (Barcelona). 10 de juny.

•  Reunió del Consell del Centre d’Études Catalanes de la Universitat de París-Sorbona, a 

la seu del centre (París). 12 de juny.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, a l’IEC. 13 de juny.

•  Acte institucional de commemoració del trentè aniversari del Centre de Recerca Mate-

màtica, al Palau de la Generalitat. 13 de juny.

•  Funeral de Francesc Vallverdú, membre de la Secció Filològica, al Tanatori de les Corts 

(Barcelona). 14 de juny.

•  Presentació de la revista Quaderns de la Mediterrània 20-21: Escenarios mediterrá- 
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neos / Mediterranean scenarios, publicada per l’Institut d’Europeu de la Mediterrània 

(IEMed), a la seu de l’IEMed a Barcelona. 17 de juny. 

•  Reunió del Comitè d’Avaluació de la Xarxa de Custòdia del Territori, administradora 

del Fons Andrena, a l’IEC. 17 de juny.

•  Assistència del secretari general de l’IEC, Romà Escalas, a la reunió del Patronat de la 

Fundació Pau Casals, a la seu de la fundació a Barcelona. 18 de juny.

•  Acte Margalef i la biodiversitat en commemoració del desè aniversari de la mort de 

Ramon Margalef, a l’IEC. 18 de juny.

•  Assistència de Romà Escalas, secretari general de l’IEC, al concert commemoratiu del 

trentè aniversari de la creació de la Beca Pau Casals, atorgada per la Fundació Pau 

Casals, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 18 de juny.

•  Assistència del vicepresident Jaume de Puig i Manuel Castellet, delegat del president  

de l’IEC per als actes dedicats a Rafael Patxot, a la descoberta d’una placa en honor de 

Rafael Patxot a Sant Feliu de Guíxols i a la taula rodona posterior. 20 de juny.

•  Entrevista de Joandomènec Ros, president de l’IEC, acompanyat de Joan Pino, president 

de la Institució Catalana d’Història Natural (IEC), amb el president de la Generalitat de 

Catalunya, Artur Mas, al Parlament de Catalunya. 25 de juny.

•  Dinar de Joandomènec Ros, president de l’IEC, acompanyat de Jordi Sargatal i Jaume 

Terradas, amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 

Santi Vila, a Barcelona. 25 de juny.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el president del Consell Assessor de la UOC, Josep 

Vilarasau, i amb el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, a 

l’IEC. 25 de juny.

•  Conferència de premsa de presentació de l’edició 2014 de la Universitat Catalana d’Es-

tiu, a l’IEC. 25 de juny.

•  Debat «Neurociència i política», organitzat per l’IEC, el Centre de Regulació Genòmica 

i l’Institut de Cultura de Barcelona, que es féu a l’IEC. 26 de juny.

•  Intervenció del president en l’acte de cloenda del XV Simposium Fundació La Marató 

de TV3 dedicada a les malalties mentals greus, a l’IEC. 26 de juny. 

•  Assistència a l’acte de cloenda del curs acadèmic 2013-2014 de la Xarxa Vives d’Uni-

versitats i al lliurament de la Medalla d’Honor de la institució a Germà Colon, membre 

de la Secció Filològica, al Palau dels Reis de Mallorca (Perpinyà). 2 de juliol.

•  Reunió del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España (BNE), a la seu de la 

BNE (Madrid). 4 de juliol.

•  Presentació del llibre del president de l’IEC Més de quaranta senyals. noves reflexions 

sobre medi ambient, publicat per Pagès Editors, a l’IEC. 10 de juliol.
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•  Entrevista amb el president del Consell Assessor de la UOC, Josep Vilarasau, al despatx 

del Sr. Vilarasau a Barcelona. 16 de juliol.

•  Reunió del Consell Social de l’Ateneu Barcelonès, a l’Ateneu Barcelonès. 16 de juliol.

•  Acte d’inauguració del XXVI Congrés Anual de l’Academia Europaea: «Young Europe: 

realities, dilemmas and opportunities for the new generation», a l’IEC. 16 de juliol.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Ge-

neralitat de Catalunya, Santi Vila, a la seu del Departament. 17 de juliol.

•  Entrevista amb el vicepresident d’All European Academies (ALLEA), Ed Noort, a l’IEC. 

17 de juliol.

•  Reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al Palau del Parlament de Catalunya.  

18 de juliol.

•  Reunió constitutiva del nou Patronat de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 

a l’IEC. 22 de juliol.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el director general de la Fundació Catalana per 

a la Recerca i la Innovació, Enric Claverol, a l’IEC. 23 de juliol.

•  Presentació del llibre Ager tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial del camp 

de tarragona, al Museu de Reus Salvador Vilaseca. 28 de juliol.

•  Entrevista amb el secretari d’Universitats i Recerca de Catalunya, Antoni Castellà, 

acompanyat d’Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats, a 

la seu de la Secretaria d’Universitats i Recerca. 30 de juliol.

•  Conferència de premsa a l’IEC de presentació de la desena edició de l’Orquestra de 

Joves Intèrprets dels Països Catalans, que se celebrarà entre el 16 i el 23 d’agost a la 

Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent. 30 de juliol.

•  Participació en la XLVI Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent. 16-21 d’agost.

 Memoria 2013-2014.indb   245 08/03/17   11:09


