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E l dia 26 d’octubre de 2015 tingué 

lloc, a la Sala Prat de la Riba de 

l’Institut d’Estudis Catalans, la sessió 

inaugural del curs 2015-2016.

El discurs reglamentari fou a càr-

rec de Jordi Casanova, membre de la 

Secció de Ciències Biològiques, amb el 

títol «Animals, tanmateix». El secretari 

general de l’IEC, Romà Escalas, presentà 

la síntesi de la Memòria del curs 2014-

2015, i es lliuraren els diplomes als mem-

bres de l’Institut que han passat a la 

condició d’emèrit i les insígnies als nous 

membres. L’acte inclogué també un dis-

curs del president de l’Institut, Joando-

mènec Ros, i tingué com a convidat espe-

cial Jusèp Loís Sans, president de 

l’Institut d’Estudis Aranesi. La sessió es 

clogué amb el recital de la pianista Alba 

Ventura en homenatge a Enric Granados, 

en el centenari de la seva mort.

V. Activitat institucional

Inauguració del curs

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

E ls discursos inaugurals dels dos 

darrers cursos, que he tingut 

l’honor de dirigir, així com els darrers que 

va dictar el president Giner, feien referèn-

cia obligada a les dificultats econòmiques 

a les quals s’enfrontava el país —i, de 

retruc, l’Institut— i a les mesures d’estal-

vi que, velis nolis, s’havien hagut d’im-

plantar a la casa a fi de resoldre-les de la 

millor manera possible. Avui no els en 

parlaré, de dificultats econòmiques, o ho 

faré només per recordar que el Govern de 

la Generalitat ha prorrogat els pressupos-

tos del 2015 per al 2016, i, per tant, 

nosaltres també ho hem hagut de fer; que 

encara no hem pogut llogar el local de la 

plaça de Salvador Seguí (però que ens 

n’hem estalviat les despeses de funciona-

ment), i que, sense dificultats majors, el 

personal de la casa, les oficines i els pro-

jectes de recerca s’han pogut reubicar 

entre la Casa de Convalescència i el local 

de Maria Aurèlia Capmany. El que enca-

ra és més de destacar és que enguany hem 

pogut tornar a remunerar el personal de 

l’IEC com cal, sense la retallada d’una 

paga i mitja extra que vam haver d’adop-

tar l’any passat. Alhora que torno a 

agrair als treballadors de l’Institut que en 

el seu moment acceptessin aquesta reta-

llada, els vull transmetre que soc ben 

conscient que encara resten serrells eco-

nòmics per a resoldre, i espero que aviat 

també els podrem abordar. 
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