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Intervencions institucionals

visitants il·lustres

Durant el curs 2014-2015, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il·lustres 

següents:

•  Göran Hermerén, president del Grup Permanent de Treball sobre Ciències i Ètica de 

la federació All European Academies (ALLEA). 17 d’octubre de 2014.

•  Ramon Pascual de Sans, president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 

27 d’octubre de 2014.

•  Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

29 d’octubre de 2014.

•  Elisenda Vives, presidenta de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO.  

14 de novembre de 2014

•  Christer Laurén, professor de la Universitat de Vaasa (Finlàndia) i membre correspo-

nent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 27 de novembre de 2014.

•  Jordi Munell i Garcia, alcalde de Ripoll. 15 de desembre de 2014.

•  Carmen Cabezas Peña, subdirectora de Promoció de la Salut Pública de Catalunya de 

la Generalitat de Catalunya. 16 de gener de 2015.

•  Glòria Cugat i Pujol, subdirectora general de la Inspecció i Control Agroalimentari del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 

Generalitat de Catalunya. 16 de gener de 2015.

•  Valentí Junyent Torras, alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària 

del Bages. 20 de febrer de 2015.

•  Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes. 

20 de febrer de 2015.

•  Jordi Montaña i Matosas, rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de 

Catalunya. 20 de febrer de 2015.

•  Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

20 de febrer de 2015.

•  Núria de Gispert i Català, presidenta del Parlament de Catalunya. 14 d’abril de 2015.

•  Pere Molas i Ribalta, president de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

14 d’abril de 2015. 

•  Enoch Albertí i Rovira, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.  

14 d’abril de 2015.

•  Josep D. Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 

Catalunya. 14 d’abril de 2015.
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•  Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 14 d’abril 

i 26 de maig de 2015.

•  Josep A. Planell i Estany, president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la 

Universitat Oberta de Catalunya. 22 d’abril de 2015.

•  Anthony Bonner, traductor i lul·lista mallorquí, guanyador del Premi Catalònia de l’IEC. 

22 d’abril de 2015.

•  Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

28 d’abril de 2015.

•  Paul Macé, director de MúSIC, Museu dels Instruments de Ceret. 30 d’abril de 2015.

•  Alejandro Maluquer Solá, secretari del Patronat de la Fundació La Fontana, i Elena 

Martínez-Jacquet, directora de la Fundació La Fontana. 30 d’abril de 2015.

•  Jaume Ayats i Abeyà, director del Museu de la Música de Barcelona, i Núria Ballester 

Valveny, directora de la Vil·la Museu Pau Casals. 30 d’abril de 2015.

•  Oriol Rusca i Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona. 29 de maig de 2015.

•  Francesc Homs i Molist, conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.  

2 de juny de 2015.

•  Marta Casals Istomin, vídua de Pau Casals i vicepresidenta de la Fundació Pau Casals. 

19 de juny de 2015.

•  Martina Camiade, presidenta del Consorci dels Estudis Catalans de Perpinyà. 13 de ju- 

liol de 2015.

Assistència a actes, visites i missions institucionals

2014

•  Josep Guitart, representant de l’IEC a la Unió Acadèmica Internacional (UAI), parti-

cipa en la reunió del Bureau de la UAI, a Londres. 3 i 4 de setembre.

•  Assistència de l’Equip de Govern a la conferència de Sebastià Serrano: «Dansa, comu-

nicació i univers simbòlic», dins el cicle organitzat per l’IEC amb motiu de la comme-

moració Barcelona, capital de la sardana 2014. 4 de setembre. 

•  Participació del president de l’IEC en el Congress on Industrial and Agricultural Canals, 

organitzat per la Fundació Universitat de Lleida (UdL), al campus de la UdL. 4 i 5 de 

setembre.

•  Sessió inaugural del curs acadèmic 2014-2015 del sistema universitari català, a la Seu 

Vella de Lleida. 8 de setembre.
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•  Conferència «El 1714 vist des del 2014», de Joan Rigol, amb motiu de la celebració de 

l’Onze de Setembre, a l’Ajuntament de Barcelona. 8 de setembre.

•  Acte institucional de la Diada de l’Onze de Setembre organitzat per la Presidència de la 

Generalitat de Catalunya, a la Casa Llotja de Mar (Barcelona). 10 de setembre.

•  Ofrena floral d’una representació de l’Institut d’Estudis Catalans, encapçalada pel 

president Joandomènec Ros, al monument de Rafael Casanova i participació de la 

Presidència de l’IEC a la Via Catalana 2014, organitzada per l’Assemblea Nacional 

Catalana i Òmnium Cultural, a Barcelona. 11 de setembre.

•  Vicent Pitarch, representant de l’IEC a Castelló, assisteix a l’acte d’homenatge a Pere-

Enric Barreda i Edo, a l’Ajuntament de Benassal. 13 de setembre. 

•  Commemoració del cinquantè aniversari de la mort de Pius Font i Quer (president de 

l’IEC del 1958 al 1964, rotativament), al Col·legi Oficials de Farmacèutics de Tarragona. 

15 de setembre.

•  Entrevista del president de l’IEC, Joandomènec Ros, acompanyat de Francesco Ballone 

i Antoni Torre, membres corresponents de l’IEC, amb el síndic de l’Alguer, Mario Bruno, 

a l’Ajuntament de l’Alguer. 25 de setembre. 

•  Sessió acadèmica commemorativa de l’any dedicat al cardenal Francesc d’Assís Vidal 

i Barraquer, organitzada per les facultats de Teologia i Filosofia de Catalunya, al 

Seminari Conciliar de Barcelona. 25 de setembre.

•  Acte de presentació d’«Intensive Research Programmes. Call for Proposals», del Centre 

de Recerca Matemàtica, a l’IEC. 25 de setembre. 

•  El secretari general de l’IEC, Romà Escalas, dóna la benvinguda als assistents a la 

reunió de la Comissió Internacional de la tabula imperii Romani de la UAI, celebrada 

a l’IEC. 25 i 26 de setembre.

•  Presentació del llibre blanc de la transició nacional de catalunya, al Palau de la 

Generalitat. 29 de setembre.

•  Acte d’inauguració de la commemoració del 150è aniversari del naixement de Miquel 

dels Sants Oliver (Campanet, 1864 - Barcelona, 1920), a l’IEC. 30 de setembre.

•  Conferència inaugural del curs acadèmic 2014-2015 de l’Ateneu Barcelonès, pronun-

ciada per Artur Mas, president de la Generalitat. 7 d’octubre.

•  Inauguració del cicle de conferències institucions del nostre dret, organitzat per la 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, a 

l’IEC. 8 d’octubre.

•  Conferència «Miquel dels Sants Oliver, historiador», de Jordi Casassas, en el marc de 

la commemoració del 150è aniversari del naixement de Miquel dels Sants Oliver orga-

nitzada per l’IEC. 8 d’octubre.
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•  Reunió del Patronat de la Fundació Salvador Alibau, a l’IEC. 8 d’octubre.

•  Inauguració de la jornada crisi econòmica i reconstrucció nacional (s. xv-xx), organit-

zada per la Societat Catalana d’Estudis Històrics (IEC) i el Centre d’Història 

Contemporània de Catalunya. 9 d’octubre. 

•  Sopar en suport de la campanya «Ara és l’hora» de l’Assemblea Nacional Catalana i 

Òmnium Cultural, a l’IEC. 9 d’octubre.

•  Participació del president de l’IEC en l’activitat «Investigadors a l’escola» en el marc 

de la Festa de la Ciència, organitzada per l’Ajuntament del Soler (Rosselló). 10 d’octubre. 

•  Conferència del president de l’IEC: «El mar d’ahir, d’avui i de demà», organitzada per 

l’Aula d’Extensió Universitària Ciutat Vella per a la Gent Gran, a l’IEC. 13 d’octubre.

•  Sessió inaugural del curs acadèmic 2014-2015 de l’Acadèmia de Jurisprudència  

i Legislació de Catalunya, a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.  

14 d’octubre.

•  Cloenda de la Segona Jornada sobre Estadística i Big Data, organitzada per la Societat 

Catalana d’Estadística, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 14 d’octubre.

•  Conferència inaugural del curs acadèmic 2014-2015 de la Universitat de Barcelona 

(UB), a càrrec de Mercè Durfort: «Els inicis de la microscòpica electrònica a Catalunya», 

al Paranimf de la UB. 15 d’octubre. 

•  Acte d’homenatge a Francesc Vallverdú, coorganitzat amb la Fundació Congrés de 

Cultura Catalana, a l’IEC. 15 d’octubre.

•  Acte d’inauguració de les Jornades sobre Ferran Sor i el seu Temps, en el 175è aniver-

sari de la seva mort, organitzades per la Societat Catalana de Musicologia i la Societat 

Sor de Barcelona, a l’IEC. 16 d’octubre.

•  Acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a Jordi Savall, al 

Palau de la Generalitat. 17 d’octubre. 

•  Reunió del Grup Permanent de Treball sobre Ciències i Ètica de l’ALLEA, que tingué 

lloc a l’IEC. 17 d’octubre.

•  Jornades l’Alguer al Born, organitzades pel Born Centre Cultural (Barcelona). 18 

d’octubre.

•  Benvinguda a la cerimònia de lliurament de premis del concurs «Mar de paraules 2014», 

organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània, a l’IEC. 20 d’octubre.

•  Acte d’inauguració del simposi 1914. la Mancomunitat de catalunya, centenari del 

primer pas vers l’autogovern, organitzat per l’IEC i la Diputació de Barcelona, a l’IEC. 

22 d’octubre.

•  Conferència del periodista Enric Juliana i de l’historiador de la cultura Jordi Amat: 

«Miquel dels Sants Oliver i la vanguardia», en el marc de la commemoració del 150è 
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aniversari del naixement de Miquel dels Sants Oliver, al Col·legi de Periodistes de 

Catalunya. 22 d’octubre.

•  Acte d’inauguració del curs acadèmic 2014-2015 dels estudis catalans a les universitats 

de l’exterior, a la Universitat de Girona. 24 d’octubre.

•  Reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al Palau del Parlament de Catalunya. 24 

d’octubre.

•  Entrevista del president de l’IEC amb Jaume Ciurana, tinent d’alcaldia de Cultura, 

Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, a l’Ajuntament de 

Barcelona. 28 d’octubre.

•  Acte d’inauguració de la Primera Jornada sobre Documentació Ambiental a Catalunya: 

«Gestió, difusió i cooperació», organitzada per la Generalitat de Catalunya i la Diputació 

de Barcelona, a l’IEC. 29 d’octubre.

•  Acte commemoratiu dels setanta-cinc anys de l’abolició del Tribunal de Cassació de 

Catalunya, dins el cicle de conferències institucions del nostre dret, a l’IEC. 29 d’octubre.

•  Conferència de Pere Rosselló, professor de la Universitat de les Illes Balears: «Miquel 

dels Sants Oliver, escriptor modernista», dins la commemoració del 150è aniversari del 

naixement de Miquel dels Sants Oliver, a l’IEC. 29 d’octubre. 

•  Inauguració del simposi Federalisme. Autonomisme. independentisme. El pensament 

catalanista des dels orígens fins al segle xxi, a l’IEC. 30 d’octubre.

•  Entrevista del president de l’IEC amb Michel Bertrand, nou director de la Casa de 

Velázquez; Laurent Callegarin, nou director d’Estudis època antiga i medieval, i Stéphane 

Michonneau, director d’Època moderna i contemporània, a l’IEC. 31 d’octubre. 

•  Conferència de premsa de presentació dels manifestos a favor del 9N i del procés 

d’independència impulsat per les sectorials d’Educació, Universitats i Recerca de l’ANC, 

a l’IEC. 3 de novembre.

•  Participació del president en la reunió del Jurat del Premio a la Mejor traducción y a 

la obra de un traductor 2014, atorgat pel Ministeri de Cultura, a Madrid. 4 de novembre.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda, a l’IEC. 5 de novembre.

•  Inauguració de la X Jornada de Física i Química a l’IEC: «2015 Any Internacional de 

la Llum i de les Tecnologies basades en la Llum», organitzada per la Societat Catalana 

de Química i la Societat Catalana de Física, filials de l’IEC, i l’Associació de Professors de 

Física i Química de Catalunya. 5 de novembre.

•  Presentació del llibre de Josep Perarnau la tragicomèdia del compromís de casp: invent 

i imposició de Benet Xiii, a l’IEC. 5 de novembre. 

•  Esmorzar informatiu del Fòrum Europa - Tribuna Catalunya amb Artur Mas, president 

de la Generalitat de Catalunya, a l’Hotel Princesa Sofía de Barcelona. 5 de novembre.
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•  Esmorzar informatiu del Fòrum Europa - Tribuna Catalunya amb Joan Reñé, president 

de la Diputació de Lleida, a l’Hotel Palace de Barcelona. 6 de novembre.

•  Conferència de Josep M. Casasús: «La sardana comunica emocions», dins els actes de 

la commemoració Barcelona, capital de la sardana 2014, a l’IEC. 6 de novembre.

•  Acte de cloenda i inici de la itinerància de l’exposició «Les lletres d’ahir i d’avui», 

organitzada pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya i el Bisbat de Girona, 

a la basílica de Sant Feliu de Girona. 6 de novembre.

•  Inauguració del congrés de la Societat Catalana de Matemàtiques: Barcelona 

Mathematical Days, a l’IEC. 7 de novembre. 

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

7 de novembre.

•  Benvinguda a la III Jornada Tècnica d’Espais Escrits, organitzada per Espais Escrits. 

Xarxa del Patrimoni Literari Català i la Institució de les Lletres Catalanes, a l’IEC.  

10 de novembre.

•  Presentació del llibre Per què en sóc?, de José M. Murià, publicat per Pagès Editors, a 

l’IEC. 11 de novembre.

•  Reunió del Consell Interacadèmic de Catalunya, a la seu del Departament de Justícia 

(Barcelona). 11 de novembre.

•  Reunió del Consell de Direcció del Centre UNESCO de Catalunya, a la seu del Centre. 

13 de novembre.

•  Presentació del web Experiencing Maths en català (Matemàtiques Experimentals), 

organitzat pel Centre de Recerca Matemàtica, a l’IEC. 14 de novembre.

•  Jornada vacunes, ciència i societat, en el marc de la 19a Setmana de la Ciència, or- 

ganitzada per l’IEC i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, a l’IEC.  

17 de novembre.

•  Presentació de la Càtedra Pompeu Fabra de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 

dirigida per M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica, a l’Edifici Balmes de 

la UPF. 18 de novembre.

•  Entrevista amb el president executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), 

Senén Florensa, per presentar el projecte «Ciutats mediterrànies», a la seu de l’IEMed. 

20 de novembre.

•  Reunió dels representants de l’IEC en els Jurats dels Premios Nacionales, del Ministeri 

de Cultura, a l’IEC. 24 de novembre.

•  Entrevista amb la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, 

per a tractar sobre la commemoració del setè centenari de la mort de Ramon Llull 

(1232-1316), a la seu de la Conselleria. 25 de novembre.
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•  Conferència d’Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya: «Després del 9N: 

temps de decidir, temps de sumar», a l’Auditori Fòrum (Barcelona). 25 de novembre.

•  Dinar col·loqui amb Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat 

de Catalunya, organitzat per l’associació Moment Zero i El Punt Avui en col·laboració 

amb El Born Centre Cultural, al Born (Barcelona). 25 de novembre.

•  Inauguració de la jornada Els espais de la pedagogia avui, a l’IEC. 26 de novembre.

•  Reunió de treball per a l’elaboració del tercer informe sobre el canvi climàtic a catalunya, 

a l’IEC. 26 de novembre.

•  Assistència de Josep Massot, com a representant del president de l’IEC, a la reunió de 

la Comissió de Commemoracions de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la 

Generalitat. 27 de novembre.

•  Homenatge al professor Germà Colón, a la Universitat de Barcelona. 27 de novembre.

•  Presentació de l’estudi de Pere Villalba Ramon llull. vida i obres, a la Biblioteca de 

Catalunya. 27 de novembre.

•  Conferència de Josep Batlló: «Ramon Jardí: meteorologia i instrumentació», organitza-

da per l’IEC i l’Associació Catalana de Meteorologia, a l’IEC. 27 de novembre.

•  Obertura de la jornada de debat cap al iv congrés universitari de catalunya, a la 

Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. 27 de novembre.

•  Acte de benvinguda a Christer Laurén, membre corresponent a Finlàndia de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials, a l’IEC. 27 de novembre.

•  Premi a les Iniciatives Renovadores, atorgat a l’IEC per la Federació Sardanista de 

Catalunya, la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i l’Obra del Ballet Popular, en 

el marc de la commemoració Barcelona. capital de la sardana 2014, al Saló de Cent 

de l’Ajuntament de Barcelona. 28 de novembre. 

•  Inauguració del I Simposi Internacional sobre el Noucentisme, organitzat pel Consorci 

del Patrimoni de Sitges, a l’IEC. 28 de novembre.

•  Jornada the Mediterranean in the crossroad. Past, present and future, dins la Disputatio 

2014, organitzada per l’IEC i el Barcelona Knowledge Hub de l’Academia Europaea, 

a l’IEC. 28 de novembre. 

•  Assistència de Vicent Pitarch, membre de la Secció Filològica, en representació del 

president de l’IEC, a la reunió del Patronat de la Fundació Carles Salvador, a Benassal 

(Castelló). 29 de novembre.

•  Assistència del president de l’IEC a la reunió del Patronat de la Universitat Catalana 

d’Estiu, a l’IEC. 1 de desembre.

•  Sessió científica en el marc de la commemoració del cinquantenari de la mort de Pius 

Font i Quer (1964-2014): «Font i Quer, llavor de futur. Els reptes de la botànica 

catalana per al segle xxi», a l’IEC. 2 de desembre.
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•  Acte de lliurament del Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2014 atorgat per la Generalitat 

de Catalunya a David Tilman, al Palau de Pedralbes (Barcelona). 2 de desembre.

•  Presentació del llibre la sardana a Barcelona i del CD-ROM 100 anys de música 

catalana, en el marc de la commemoració Barcelona, capital de la sardana 2014, a 

l’IEC. 4 de desembre.

•  Reunió del Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya, a la Biblioteca de Catalunya. 

5 de desembre.

•  Presentació del llibre coneixement i situació, de Jordi Sales, a l’IEC. 9 de desembre.

•  Reunió del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), al 

Palau del Parlament de Catalunya. 9 de desembre.

•  Acte d’investidura de David Jou i Mirabent, membre de l’IEC, com a doctor honoris 

causa de la Universitat de Girona. 10 de desembre.

•  Sessió plenària del Patronat de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, a la seu 

de la Fundació. 10 de desembre.

•  Presentació del llibre la defensa de les constitucions de catalunya. El tribunal de 

contrafaccions 1702-1713, de Josep Capdeferro i Eva Serra, al Palau de la Generalitat. 

10 de desembre.

•  Acte commemoratiu del 50è aniversari de l’Anuario de estudios medievales, publicat 

per la Institució Milà i Fontanals (CSIC), a la delegació del CSIC a Catalunya. 11 de 

desembre.

•  Assistència de Jaume de Puig a la reunió del Patronat de l’Institut Ramon Muntaner, 

a la seu del Departament de Cultura (Barcelona). 11 de desembre.

•  El president de l’IEC participa a La Marató de TV3, dedicada enguany a les malalties 

del cor, atenent les trucades de donatius, a Fira de Barcelona. 14 de desembre. 

•  Reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya, a la seu del Departament d’Economia 

i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 15 de desembre.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, a l’IEC. 16 de desembre.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Salvador Alibau, a l’IEC. 16 de desembre.

•  Acte de presentació del llibre De França a Mèxic, d’Artur Bladé i Desumvila, a l’IEC. 

16 de desembre.

•  Reunió del Consell de Direcció del TERMCAT, a la seu del TERMCAT (Barcelona).  

17 de desembre.

•  Sessió pública de recepció de l’acadèmic electe Tomàs de Montagut a la Reial Acadèmia 

de Bones Lletres, a la seu de l’Acadèmia. 18 de desembre.

•  Presentació del llibre Aportacions catalanes universals, promogut per la Fundació 

Occitano-Catalana, al Palau de la Generalitat. 18 de desembre.
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•  Entrevista amb el director general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de 

Catalunya, Santiago Ballester, per tractar sobre la Universitat Catalana d’Estiu i 

l’Avantprojecte de creació de l’Acadèmia de Catalunya, a la seu de la Conselleria de 

Justícia. 19 de desembre.

•  Acte d’inauguració de la reobertura dels museus del Cau Ferrat i de Maricel de Sitges. 

22 de desembre.

•  Lliurament dels premis de la 64a Nit de Santa Llúcia, atorgats per Òmnium Cultural, 

al Gran Teatre del Liceu. 22 de desembre.

•  Inauguració de l’exposició «Catalunya Ciutats», organitzada pel Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Museu Marítim de Barcelona. 23 de 

desembre.

2015

•  Lliurament de les medalles ACUP al reconeixement universitari, atorgades per 

l’Associació Catalana d’Universitats Públiques a Jaume Porta, Josep M. Bricall i Carmina 

Virgili, a la Universitat de Barcelona. 8 de gener.

•  Homenatge a l’editor Josep Maria Castellet, al Teatre Romea. 12 de gener.

•  Reunió de la Comissió d’Investigació de l’IEC, a l’IEC. 12 de gener.

•  Reunió dels presidents de les acadèmies integrants del Consell Interacadèmic, a la seu 

de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (Barcelona). 13 de gener. 

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

Patronat del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), a la seu 

del Departament de Territori i Sostenibilitat. 13 de gener.

•  Reunió del Consell Interacadèmic de Catalunya, a la seu del Departament de Justícia 

(Barcelona). 14 de gener.

•  Entrevista amb el director de l’Institut Ramon Llull (IRL), Àlex Susanna, per establir 

relacions entre ambdós instituts i la Fira del Llibre de Frankfurt, a la seu de l’IRL.  

14 de gener.

•  Assistència de Josep Guitart, en representació de l’IEC, a la Reunió del Consell de les 

Comunitats Catalanes de l’Exterior, al Palau de la Generalitat. 15 de gener.

•  Acte de lliurament dels Premis CCNIEC 2014, atorgats pel Centre Català de la Nutrició 

de l’Institut d’Estudis Catalans, a l’IEC. 16 de gener.

•  Inauguració de l’exposició de tesis doctorals sobre ciència econòmica escrites en llengua 

catalana, organitzada per la Societat Catalana d’Economia, a l’IEC. 19 de gener.

•  Acte de lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Cultural, atorgada per l’Ajuntament de 

Barcelona a Armand de Fluvià, al Saló de Cent de l’Ajuntament. 20 de gener.
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•  Acte de celebració dels vint-i-cinc anys del Centre de Normalització Lingüística de 

Barcelona, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 21 de gener.

•  Assistència de Manuel Castellet, en representació del president de l’IEC, a l’acte 

d’homenatge a Pere Duran i de presentació del llibre Pere Duran Farell, de Pere-A. 

Fàbregas, al Cercle d’Economia de Barcelona. 21 de gener. 

•  Acte d’inauguració del curs interacadèmic 2014-2015, a la seu de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona. 22 de gener.

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

•  Entrevista amb el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, per tractar de 

l’Avantprojecte de creació de l’Acadèmia de Catalunya, al Palau de la Generalitat.  

23 de gener. 

•  Acte d’inauguració del seminari noves aproximacions a l’estudi de la Mediterrània.  

20 anys de canvis, una regió diferent, organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània, 

a l’IEC. 26 de gener.

•  Conferència col·loqui a càrrec d’Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, 

en el marc del cicle de conferències Moment zero, organitzat per El Punt Avui i El Born 

Centre Cultural, al Born (Barcelona). 26 de gener.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Salvador Alibau, a l’IEC. 26 de gener.

•  Acte institucional de descobriment del bust de Josep Puig i Cadafalch, al Palau de la 

Generalitat. 27 de gener.

•  Acte de presentació del llibre les plantes i la salut d’Homo sapiens. Herbes remeieres 

del Montseny, de Rosa Costa-Pau, a les Cotxeres de Sants (Barcelona). 28 de gener.

•  Entrevista amb el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Germà Gordó, 

per presentar les al·legacions a l’Avantprojecte de llei de l’Acadèmia de Catalunya, a 

la seu de la Conselleria de Justícia (Barcelona). 29 de gener.

•  Acte de lliurament del VI Premi Crims de Tinta i acte inaugural de BCNegra 2015, a 

l’auditori de l’editorial RBA. 29 de gener.

•  Reunió de Bioinformàtics Barcelona (BIB), a l’auditori de la Fundació Catalana per a 

la Recerca i la Innovació (Barcelona). 29 de gener.

•  Sessió extraordinària del plenari del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta 

de Catalunya (assistència no presencial). 30 de gener.

•  Assistència del president de l’IEC, acompanyat de Joan A. Solans, president de la Secció 

de Ciències i Tecnologia, i de Jaume Porta, membre de l’IEC i president de la Societat 

Espanyola de la Ciència del Sòl, a una entrevista amb el director del CosmoCaixa 

Barcelona, Lluís Noguera, per tractar sobre l’Any Internacional dels Sòls 2015, al 

CosmoCaixa (Barcelona). 2 de febrer.
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•  Acte de lliurament de la Medalla d’Or de l’Ajuntament de Barcelona al Mèrit Cultural 

al Teatre Romea, al Saló de Cent de l’Ajuntament. 3 de febrer.

•  Entrevista amb Agustí Bosch, director acadèmic del Consorci Universitat Internacional 

Menéndez Pelayo (CUIMP) de Barcelona, per presentar el programa d’activitats de la 

Universitat. 4 de febrer.

•  Entrevista del president de l’IEC, acompanyat d’Antoni Riera, membre de l’IEC, amb 

Vicenç Villatoro, director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), 

per tractar del projecte de recerca «Ciutats mediterrànies», al CCCB. 4 de febrer.

•  Acte de clausura de la Tercera Jornada d’Investigadors Predoctorals Interdisciplinària, 

a la Universitat de Barcelona. 5 de febrer.

•  Sessió inaugural del curs acadèmic 2015 de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de 

Catalunya, al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. 5 de febrer.

•  Entrevista amb Santiago Ballester, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de 

la Generalitat de Catalunya, per tractar sobre la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 

a la seu de la Conselleria de Justícia (Barcelona). 6 de febrer. 

•  Reunió internacional sobre el projecte de l’IEC «Les ciutats mediterrànies: els factors 

de desenvolupament i de progrés. Anàlisi diacrònica, transversal i multidisciplinària», 

a l’IEC. 6 de febrer.

•  Acte d’inauguració de la seu de la Casa de Velázquez a la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF), al Campus de la Ciutadella de la UPF. 10 de febrer.

•  Debat col·loqui «Ciutat, territori. Territori, ciutat», organitzat pel Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’IEC. 10 de febrer.

•  Acte de lliurament dels premis Ciutat de Barcelona 2014, al Saló de Cent de l’Ajuntament 

de Barcelona. 10 de febrer.

•  Inauguració de l’exposició «El mapa com a eina de govern: centenari de la creació dels 

serveis geogràfic i geològic de Catalunya», organitzada per l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC), a la seu de l’ICGC. 11 de febrer.

•  Sessió pública d’ingrés a l’Acadèmia de Bones Lletres d’Isabel Rodà de Llanza, a la seu 

de l’Acadèmia. 12 de febrer.

•  Entrevista amb Xavier López Andrés, president de la Societat Catalana d’Estadística, 

a l’IEC. 12 de febrer.

•  Reunió de la Junta Directiva del Centre UNESCO, a la seu del Centre. 13 de febrer.

•  Acte d’inauguració dels jardins de Ramon Aramon i Serra, al barri d’Hostafrancs 

(Barcelona). 15 de febrer.

•  Acte acadèmic d’inauguració de l’Any Internacional de la Llum, al Teatre Poliorama. 

16 de febrer.
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•  Entrevista amb Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a la 

UIB. 18 de febrer.

•  Jornada Arqueologia de l’aigua ii, organitzada per la Reial Acadèmia de Farmàcia de 

Catalunya, a la seu de l’Acadèmia. 18 de febrer.

•  Jornada de clausura de l’homenatge a Antoni M. Badia i Margarit, organitzada per 

l’IEC i la Universitat de les Illes Balears (UIB), a l’Edifici Sa Riera de la UIB. 18 de 

febrer.

•  Entrevista amb Jaume Mateu, president de l’Obra Cultural Balear, a Can Alcover 

(Palma). 19 de febrer.

•  Acte d’investidura de M. del Mar Bonet com a doctora honoris causa de la Universitat 

de les Illes Balears (UIB), a l’Aula Magna de l’Edifici Arxiduc Lluís Salvador (UIB). 

19 de febrer.

•  Conferència «Les idees jurídiques de Ramon Llull», organitzada per la Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC) i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, a l’IEC. 19 de 

febrer.

•  Acte de balanç del primer aniversari de la federació de la Universitat de Vic i la 

Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), a l’IEC. 20 de febrer.

•  Cloenda de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 2015, a l’IEC. 20 de febrer.

•  Acte de presentació de l’Any de les Biblioteques 2015, al Palau de la Generalitat.  

20 de febrer. 

•  Reunió de l’Equip Rector de la Universitat Catalana d’Estiu, a l’IEC. 20 de febrer. 

•  Jornada sobre el Futur de la Recerca a Catalunya, organitzada per la Sectorial de 

Recerca de l’Assemblea Nacional Catalana, a l’IEC. 21 de febrer.

•  Entrevista amb Joan Auladell i Salvador Jorba, de l’Institut d’Estudis Humanístics 

Miquel Coll i Alentorn, per tractar sobre l’Any Coll i Alentorn 2015, a l’IEC. 23 de 

febrer. 

•  Acte d’obertura de la Commemoració del 750è aniversari del naixement de Ramon 

Muntaner, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona. 23 de febrer.

•  Inauguració de l’exposició «Rafael Patxot. Mecenes, científic…, l’home», organitzada 

per l’IEC i la Diputació de Barcelona, a l’edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona. 

27 de febrer.

•  Reunió del Consell Interacadèmic, a la seu del Departament de Justícia (Barcelona).  

2 de març.

•  Acte d’homenatge a Marc Taxonera i Pere Carbonell, organitzat pel Centre d’Història 

Contemporània de Catalunya i la Societat Catalana d’Estudis Històrics, a l’auditori del 

Museu d’Història de Catalunya (Barcelona). 3 de març.
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•  Assistència del vicepresident Jaume de Puig a la reunió del Comitè Editorial de RACO, 

a la seu de la Institució de les Lletres Catalanes (Barcelona). 4 de març.

•  Participació del president de l’IEC en el debat «L’aportació del pensament ecologista 

a l’Estat propi», a l’Ateneu Barcelonès. 4 de març.

•  Esmorzar col·loqui amb Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona, organit-

zat per Primera Plan@ (El Periódico - Banc de Sabadell), a l’Hotel Juan Carlos I de 

Barcelona. 5 de març.

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

6 de març.

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

l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a Neus Català, 

a Josep M. Espinàs, i a Joan Rodés, membre de la Secció de Ciències Biològiques, al 

Palau de la Generalitat. 9 de març.

•  Commemoració institucional del Dia Internacional de les Dones, al Palau del Parlament 

de Catalunya. 10 de març.

•  Inauguració del I Congrés del Món de la Masia: «Passat, present i futur del territori 

català», organitzat per la Secció d’Història Rural de la filial Institució Catalana d’Estudis 

Agraris, a l’IEC. 11 de març.

•  Reunió del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana, al Palau Marc (Barcelona). 

11 de març.

•  Presentació del llibre la Guerra de successió i l’orde de Malta a catalunya, de Francesc 

Amorós, al Born Centre Cultural. 11 de març.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Barcelona Cultura, al Museu de Cultures del Món 

(Barcelona). 12 de març. 

•  II Conferència Magistral Jaume Sabartés: «Picasso i l’abstracció», pronunciada per 

Yve-Alain Bois, al Museu Picasso. 12 de març.

•  Assemblea del Centre UNESCO de Catalunya, a la seu del Centre (Barcelona). 16 de 

març. 

•  Reunió del Comitè de Direcció del tercer informe sobre el canvi climàtic a catalunya 

(TICCC). 18 de març.

•  Reunió del Patronat de la Universitat Catalana d’Estiu, a l’IEC. 18 de març.

•  Funeral de Joaquim Molas, al tanatori de les Corts (Barcelona). 18 de març.

•  Presentació del llibre Deu anys d’‘Anuari territorial de catalunya’ (2003-2012), editat 

per la filial Societat Catalana d’Ordenació del Territori. 19 de març.

•  Presentació del Diccionario de la lengua española, al Cercle del Liceu. 19 de març. 

•  Inauguració de l’exposició «Picasso/Dalí. Dalí/Picasso», al Museu Picasso. 19 de març.
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•  Assistència del secretari general, Romà Escalas, a la missa exequial per a Gregori 

Estrada, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, a la basílica de Santa Maria de 

Montserrat. 20 de març.

•  Sessió en memòria de Modest Prats i Domingo (1936-2014), membre de la Secció 

Filològica, a l’IEC. 24 de març.

•  Presentació del llibre Patrimoni i guerra. Girona 1936-1940, de Joaquim Nadal i 

Farreras, a l’auditori del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Girona). 25 de març. 

•  Entrevista amb Josep M. Bosch, delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, per 

tractar sobre la col·laboració entre l’IEC i el Centre Cultural Blanquerna, a l’IEC.  

27 de març. 

•  Entrevista amb Joan René, president de la Diputació de Lleida, i amb Joan Maluquer, 

gerent de la Universitat Catalana d’Estiu, a l’IEC. 27 de març.

•  Entrevista amb Joan Rigol, president del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, a l’IEC. 

30 de març.

•  Dinar xerrada amb Oriol Junqueras, president d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

organitzat per l’associació Moment Zero i El Punt Avui, al Born Centre Cultural. 31 de 

març.

•  Acte de celebració del 10è Aniversari del Barcelona Supercomputing Center, a l’edifici 

Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona). 1 d’abril.

•  Presentació de la nova etapa de la revista treballs de la societat catalana de Biologia, 

a l’IEC. 8 d’abril.

•  Acte d’inauguració del Centre Transfronterer Pau Casals, a Prada de Conflent. 9 d’abril.

•  Reunió del Consell de Direcció del TERMCAT, a la seu del TERMCAT (Barcelona).  

10 d’abril.

•  Acte del Consell Promotor per a la presentació de la candidatura de Barcelona com a 

Ciutat de la Literatura de la UNESCO, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 

13 d’abril.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Salvador Alibau, a l’IEC. 13 d’abril.

•  Acte d’homenatge al doctor Josep M. Font i Rius, membre de la Secció Històrico-

Arqueològica, amb motiu del seu centè aniversari, a l’IEC. 14 d’abril.

•  Visita del Consell de Govern de l’IEC a l’Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del 

Vallès). 14 d’abril.

•  Seminari la Mancomunitat de catalunya: aspectes històrics i competencials, organit-

zat per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, a l’IEC. 15 d’abril.

•  Presentació de la novel·la l’home de la campana, de Joan Girbau, matemàtic i membre 

de l’IEC, a l’IEC. 16 d’abril.
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•  Entrevista amb Brice Lafontaine, delegat d’Afers Catalans a l’Ajuntament de Perpinyà, 

per tractar sobre les relacions de l’IEC amb la Catalunya del Nord, a l’IEC. 16 d’abril.

•  Entrevista del president de l’IEC, juntament amb Josep Guitart i Marta Prevosti, amb 

Artur Serra, adjunt a direcció i responsable de relacions internacionals de la Fundació 

i2CAT, per tractar del projecte internacional TIR-FOR, a l’IEC. 20 d’abril.

•  Acte de lliurament dels premis i les borses d’estudi corresponents al lXXXiv cartell de 

premis i de borses d’estudi amb la copresidència de Josep A. Planell, president de la Xarxa 

Vives d’Universitats i rector de la Universitat Oberta de Catalunya, a l’IEC. 22 d’abril.

•  Assistència de Montserrat Jufresa, presidenta de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, 

en representació de la Universitat de Barcelona i l’IEC, a l’acte d’homenatge a Carles 

Miralles, a la Universitat de Roma III. 22 d’abril.

•  Acte titulat lletres al Parlament, commemoració institucional del 750è aniversari del 

naixement de Ramon Muntaner, al Palau del Parlament de Catalunya. 22 d’abril.

•  Diada de Sant Jordi: Commemoració dels 100 anys del genocidi armeni amb la lectu-

ra de Quadern d’Aram, de M. Àngels Anglada, al pati de l’IEC, i jornada de portes 

obertes, a la Casa de Convalescència. 23 d’abril.

•  Assistència del president de l’IEC a l’Assemblea General de l’ALLEA (All European 

Academies), a l’Academia das Ciências (Lisboa). 23 i 24 d’abril.

•  Assistència de David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, en repre-

sentació del president de l’IEC, a l’acte de lliurament dels Premis de Recerca Jove 2014, 

a l’Auditori (Barcelona). 25 d’abril.

•  Assistència de Josep Amat, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, en represen-

tació del president de l’IEC, a la reunió de la Comissió de Seguiment del Conveni de 

col·laboració subscrit entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 

i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 

de Castellar del Riu, l’Institut d’Estudis Catalans, per a la restauració i conservació del 

Pi de les Tres Branques i del Pi Jove, a Castellar del Riu (Berguedà), a la Diputació de 

Barcelona. 27 d’abril.

•  Presentació del llibre la catalanofonia. una comunitat del segle xxi a la recerca de la 

normalitat lingüística, de Miquel Àngel Pradilla, membre de la Secció Filològica; amb 

la presència de Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

a l’IEC. 28 d’abril.

•  Acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2014, a l’Auditori (Barcelona). 

28 d’abril.

•  Acte de proclamació dels Premis Crítica Serra d’Or 2015, al Palau Moja (Barcelona). 

29 d’abril.
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•  Presentació del llibre vàrem mirar ben al lluny del desert. Actes del simposi «Espanya 

contra catalunya: una mirada històrica (1714-2014)», a l’Auditori del Museu d’Història 

de Catalunya. 29 d’abril. 

•  Lliurament de premis de la XXVI Nit de Sant Jordi, organitzada per Òmnium Catalunya 

Nord, al Palau de Congressos de Perpinyà. 30 d’abril.

•  Reunió del Comitè de Direcció del tercer informe sobre el canvi climàtic a catalunya, 

a la seu del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (Barcelona). 30 d’abril.

•  Reunió de l’Eix de Museus de Música a Catalunya, a l’IEC. 30 d’abril.

•  Acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi 2015, al Gran Teatre del Liceu (Barcelona). 

4 de maig.

•  Reunió de la Comissió de Publicacions de l’IEC, a l’IEC. 6 de maig.

•  Reunió de la Junta Directiva del Centre UNESCO de Catalunya, a la seu del Centre 

(Barcelona). 8 de maig.

•  Inauguració de la II Jornada Mengem Sa?: «La carn en l’alimentació», a l’IEC. 12 de 

maig.

•  Reunió extraordinària del Consell de Direcció del TERMCAT, a la seu del TERMCAT 

(Barcelona). 13 de maig.

•  Col·loqui dinar amb Xavier Trias, organitzat per Barcelona Tribuna, a l’Hotel Palace 

(Barcelona). 15 de maig.

•  Acte de cloenda del curs acadèmic 2014-2015 i lliurament de premis de l’Acadèmia de 

Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, i presentació del Diccionari 

enciclopèdic de medicina (DEM), realitzat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 

la Salut de Catalunya i de Balears, Enciclopèdia Catalana, el TERMCAT i l’IEC, a 

l’auditori de l’Acadèmia. 19 de maig.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda, a l’IEC. 20 de maig.

•  Entrevista amb Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

per tractar sobre la Universitat Catalana d’Estiu, a la seu de la Conselleria. 21 de maig.

•  Acte de presentació del núm. 84 de la revista Mètode. Revista de difusió de la investi-

gació de la universitat de valència, a l’IEC. 21 de maig.

•  Quartes Jornades sobre la Gestió de la Informació Científica (JGIC-2015), organitzades 

per l’Observatori de la Recerca, a l’IEC. 21 de maig.

•  Assistència de Josep Guitart i Antoni Riera, membres de la Secció Històrico-Arqueològica 

(SHA) i representants de l’IEC a la Unió Acadèmica Internacional (UAI), a la 88a 

Assemblea General de la UAI, a Brussel·les, en què Flocel Sabaté, membre de la SHA, 

presentà el projecte «Ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament». 24-28 de 

maig.
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•  Entrevista amb Cristòfol Jordà Sanuy, cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 

d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, per tractar del Museu de Ciències 

Naturals, a l’IEC. 25 de maig. 

•  Lliurament de premis de la Prova Cangur de Matemàtiques 2015, en el seu 25è ani-

versari, organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques de l’IEC, al Paranimf de 

la Universitat de Barcelona. 26 de maig.

•  Presentació del llibre editat per l’IEC la Franja de Ponent: aspectes històrics i jurídics, 

de Joaquim Montclús, a l’IEC. 26 de maig.

•  Fòrum congrés Alternatives al territori i l’urbanisme de catalunya, organitzat per la 

Societat Catalana d’Ordenació del Territori (IEC), a l’IEC. 27 de maig.

•  Jornada dedicada a Eugeni d’Ors, organitzada per l’IEC i la Institució de les Lletres 

Catalanes, a l’IEC. 28 de maig.

•  Conferència de premsa de presentació de l’obra publicada per l’IEC Anàlisi històrica 

de la identitat catalana, a l’IEC. 29 de maig.

•  Conferència de premsa de denúncia davant la negativa del Govern espanyol a incloure 

el català en les proves d’accés a l’advocacia (organitzada pel Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, el Consell de l’Advocacia Catalana i la Societat Catalana d’Estudis Jurídics 

de l’IEC), a l’IEC. 29 de maig. 

•  Presentació de l’obra Anàlisi històrica de la identitat catalana, dirigida per Flocel 

Sabaté, a l’IEC. 2 de juny.

•  Entrevista amb Joan Amorós, president de la Fundació Occitano-Catalana, per al 

lliurament del llibre Aportacions catalanes universals, publicat per la Fundació, a l’IEC. 

3 de juny.

•  Acte de lliurament del I Premi de Foment de la Llengua de Signes Catalana, al Palau 

de la Generalitat. 3 de juny.

•  Acte de lliurament del Premi Manel Xifra Boada a la Societat Catalana de Tecnologia, 

organitzat pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, 

al Castell de Peralada. 5 de juny.

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

del Departament d’Economia i Coneixement (Barcelona). 5 de juny.

•  Assistència del president de l’IEC a la jornada titulada 30 anys de la llei d’espais 

naturals: balanç i reptes, a la Universitat de Girona. 5 de juny.

•  Presentació dels resultats de la recerca biomèdica finançada per La Marató de TV3 del 

2009, dedicada a les malalties minoritàries, a l’IEC. 8 de juny.

•  Acte de lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2015, atorgat per Òmnium 

Cultural a Joan Veny, al Palau de la Música Catalana. 8 de juny.
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•  Presentació del número set de la revista digital divÈrsia, un monogràfic amb el subtítol 

«La llengua catalana del present al futur», publicada per la Càtedra UPF sobre Diversitat 

Social, a l’IEC. 9 de juny.

•  Acte de cloenda dels premis Sala-Trepat i anunci dels nous premis de la Societat Catalana 

de Biologia, a l’IEC. 10 de juny.

•  Entrevista amb Francesc Homs, conseller de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya, per tractar sobre la Universitat Catalana d’Estiu, a la seu de la Conselleria. 

10 de juny.

•  Entrevista amb Rosa Garcia, directora de la Fundació per a la Prevenció de Residus i 

el Consum Responsable, a l’IEC. 10 de juny. 

•  Taula rodona El submarinisme a les Medes a debat, organitzada per l’Associació de 

Naturalistes de Girona, al Museu de la Mediterrània - Can Quintana (Torroella de Mont- 

grí). 11 de juny.

•  Assistència del vicepresident Joaquim Agulló a la Diada de l’Enginyer, organitzada per 

l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, al Museu Marítim de Barcelona.  

12 de juny.

•  Assistència del vicepresident Jaume de Puig a la sessió constitutiva de la nova Corporació 

Municipal, a l’Ajuntament de Barcelona. 13 de juny.

•  Assistència de Vicent Pitarch, membre de la Secció Filològica, en representació del 

president de l’IEC, a la reunió del Patronat de la Fundació Carles Salvador, a Benassal 

(Castelló). 13 de juny.

•  Acte d’homenatge a Marc Taxonera i Antoni M. Badia i Margarit, al Centre d’Études 

Catalanes de la Universitat París-Sorbona. 15 de juny.

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

París. 16 de juny.

•  Acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura, atorgats per la Generalitat de 

Catalunya, al Teatre Romea (Barcelona). 17 de juny.

•  Presentació de l’obra Josep Pijoan. la vida errant d’un català universal, publicada per 

Edicions Galerada, a l’IEC. 17 de juny.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Pau Casals, a la seu de la Fundació (Barcelona). 

17 de juny.

•  Assistència del vicepresident Joaquim Agulló a la reunió del Consell de Direcció del 

Centre de Recerca Matemàtica, a la seu de la Secretaria d’Universitats i Recerca 

(Barcelona). 19 de juny.

•  Acte de presentació de l’Any Muntaner i del llibre la crònica de Ramon Muntaner: 

edició i estudi, de Josep Antoni Aguilar i Àvila (Premi R. Aramon i Serra 2001, publi-
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cat per la Secció Filològica de l’IEC), al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de 

Peralada. 20 de juny.

•  Conferència de premsa de presentació de la XLVII Universitat Catalana d’Estiu, a l’IEC. 

22 de juny.

•  Presentació del llibre Pere Quart / Joaquim Molas: diàleg epistolar il·lustrat, publicat 

per Pagès Editors, a l’IEC. 25 de juny.

•  Reunió del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), al 

Palau del Parlament de Catalunya. 29 de juny.

•  Entrevista amb Josep Vinaròs, president de la Cobla Simfònica Catalana, a l’IEC.  

1 de juliol.

•  Congrés de la North American Catalan Society (NACS), a l’IEC. 29 de juny - 2 de 

juliol.

•  Reunió per a l’elaboració del tercer informe sobre el canvi climàtic a catalunya, a 

Poblet. 2 i 3 de juliol.

•  Acte de constitució de l’associació Bioinformàtics Barcelona (BIB), a l’auditori de la 

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 5 de juliol.

•  Reunió d’entitats de l’àmbit cultural del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, a l’IEC.  

6 de juliol.

•  Presentació a l’IEC del viii informe sobre la situació de la llengua catalana (2014), 

elaborat per la Xarxa CRUSCAT de l’IEC, amb la col·laboració d’Òmnium Cultural i 

Plataforma per la Llengua. 6 de juliol.

•  Assistència del president de l’IEC, acompanyat de Josep Ferrer, de Tribuna Universitària, 

a l’entrevista amb Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca, i Lluís Jofre, 

director general d’Universitats, a la seu del Departament d’Economia i Coneixement 

(Barcelona). 7 de juliol.

•  Presentació del IV Congrés Català de Filosofia, organitzat per la Societat Catalana de 

Filosofia, a l’IEC. 7 de juliol.

•  Primera sessió del cicle Debat a bat, organitzat per l’associació El País que Volem, al 

Restaurant Citrus de Barcelona. 8 de juliol.

•  Reunió del Consell Social de l’Ateneu Barcelonès, a l’Ateneu Barcelonès. 8 de juliol.

•  Inauguració del simposi A 40 anys de la mort de Franco (1975-2015), organitzat pel 

Centre d’Història Contemporània de Catalunya i la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 

a l’IEC. 8-10 de juliol.

•  Assistència de David Serrat, secretari científic de l’IEC, en representació del president, 

a la Reunió del Patronat del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

(CREAF), a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat. 9 de juliol.
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•  Reunió del Consell Interacadèmic de Catalunya i presentació de l’Institut d’Estudis 

Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua occitana, a Vielha. 10 de juliol.

•  Assistència del president de l’IEC, acompanyat de Jacint Berenguer, membre del Patronat 

de la Fundació Salvador Alibau, a l’entrevista amb Santiago Ballester, director gene- 

ral de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, a la seu de la Direcció 

General (Barcelona). 13 de juliol.

•  Presentació de la versió catalana del document de la UNESCO Rethinking Education, 

a l’auditori de la Pedrera (Barcelona). 14 de juliol.

•  Jornada El medi ambient a catalunya i a Europa, organitzada pel Consell Assessor per 

al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, a la Casa Museu Colet 

(Barcelona). 14 de juliol.

•  Entrevista a l’IEC amb els promotors de la candidatura a la UNESCO del Turó de la 

Seu Vella de Lleida: Josep Tort, director del Consorci; Antoni Llebot, comissari de  

la candidatura, i Òscar Castro, coordinador tècnic. 15 de juliol.

•  Assistència del president de l’IEC, acompanyat de Flocel Sabaté, membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica, a l’entrevista amb Senén Florensa, president executiu de 

l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), a l’IEMed. 15 de juliol.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, a l’IEC. 17 de juliol.

•  Entrevista amb Santiago Ballester, director general sortint de Dret i Entitats Jurídiques 

de la Generalitat de Catalunya, i amb Jordi Cabré, nou director general, a la seu de la 

Direcció General (Barcelona). 20 de juliol. 

•  Reunió del Consell Directiu del Centre UNESCO de Catalunya, a la seu del Centre 

(Barcelona). 20 de juliol.

•  Reunió del Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea de la Generalitat 

de Catalunya, al Palau de la Generalitat. 20 de juliol.

•  Jornada d’estudi amb motiu de l’acabament i la presentació pública del darrer volum 

del Corpus Vitrearum Medii Aevi - Catalunya: 1. vitralls de la catedral de la seu 

d’urgell i de la col·legiata de santa Maria de cervera; 2. Estudis entorn del vitrall a 

catalunya, a l’IEC. 20 de juliol. 

•  Celebració del 30è aniversari del TERMCAT, al Teatre de Sarrià (Barcelona). 23 de 

juliol.

•  Lliurament del XXVII Premi Internacional Catalunya a la primatòloga Jane Goodall, 

al Palau de la Generalitat de Catalunya. 27 de juliol.

•  Reunió del Consell de Direcció del Premi Ramon Margalef d’Ecologia, al Palau de la 

Generalitat. 28 de juliol.

00 Memoria 2014-2015.indb   224 21/04/17   08:37


