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E l dia 27 d’octubre de 2014 tingué 

lloc, a la Sala Prat de la Riba de 

l’Institut d’Estudis Catalans, la sessió 

inaugural del curs 2014-2015.

El discurs reglamentari fou a càr- 

rec de Joan Egea, president del Consell 

de Garanties Estatutàries i membre de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials, amb 

el títol «L’ordenació conjunta de la suc-

cessió hereditària en el Codi civil de 

Catalunya». El secretari general de l’IEC, 

Romà Escalas, presentà la síntesi de la 

Memòria del curs 2013-2014, i es lliura-

ren els diplomes als membres de l’Institut 

que han passat a la condició d’emèrit i 

les insígnies als nous membres. L’acte 

inclogué també un discurs del president 

de l’Institut, Joandomènec Ros, i tingué 

com a convidat especial Ramon Pascual, 

president de la Reial Acadèmia de Ciències 

i Arts de Barcelona. La sessió acabà amb 

l’actuació musical de la soprano Olga 

Miracle i el pianista Jordi Tomàs.

V. Activitat institucional

Inauguració del curs

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

E l curs acadèmic 2013-2014 ha 

estat el primer presidit per 

l’Equip de Govern sorgit de les eleccions 

del darrer any, que m’honora encapçalar. 

L’Institut ha afrontat aquest curs acadè-

mic amb la voluntat de prosseguir les 

tasques fonamentals de recerca i divulga-

ció científiques, implicació amb la socie-

tat, assessorament a les administracions 

públiques i servei al país. Per aquesta raó, 

les nostres fites principals han persistit en 

els àmbits de projecció del país al món i 

la defensa de la genuïnitat de la cultura 

pròpia. Hem continuat treballant per a 

mantenir-nos a l’altura de les expectatives 

pel que fa a l’estudi, la recerca, l’organit-

zació d’activitats científiques i institucio-

nals i la realització de projectes acadèmics 

d’abast nacional i internacional.

I hem fet tot això en un entorn 

social marcat per dues circumstàncies que 

afecten de ple el país i l’Institut i que, si 

no són noves, sí que s’han manifestat força 

més intenses que en cursos anteriors. I 

com sigui que l’Institut no funciona des 

de la tòpica torre de vori, sinó que els seus 

membres són ben conscients d’aquest 

entorn social i moltes de les seves activi-

tats hi van dirigides, l’Institut ha hagut 

de conviure amb aquesta situació. Em 

refereixo, ja ho haureu endevinat, a la 

situació econòmica, general a tots els 

00 Memoria 2014-2015.indb   169 21/04/17   08:37


