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Intervencions institucionals

visitants il·lustres

Durant el curs 2015-2016, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il·lustres 

següents:

•     Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 3 de setembre 

de 2015.

•   Salvador Bonjoch Guim, president del Consell Comarcal de l’Urgell. 9 de setembre de 

2015.

•   Jusèp Loís Sans Socasau, president de l’Institut d’Estudis Aranesi. 26 d’octubre de 2015.

•   Robert E. Ricklefs, guanyador de  l’XI edició del Premi Ramon Margalef d’Ecologia.  

29 d’octubre de 2015.

•   Carles Motas i López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols. 11 de novembre de 2015.

•   Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament de Catalunya. 16 de novembre de 

2015.

•   Joaquim Nadal i Farreras, catedràtic d’història de la Universitat de Girona, exconseller 

del Parlament i exalcalde de Girona. 11 de desembre de 2015.

•   Joan Boadas i Raset, arxiver municipal de Girona. 11 de desembre de 2015.

•   Michael Mason, director de l’Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, de 

Washington (Estats Units d’Amèrica). 2 de febrer de 2016.

•   Noelia Martínez, cònsol de l’Uruguai. 3 de febrer de 2016.

•   Magda Stavinschi, presidenta de l’Institut d’Estudis Transdisciplinaris en Ciència, Es-

piritualitat i Societat (Institut Cultural Romanès). 23 de març de 2016.

•   Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

23 d’abril de 2016. 

•   Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 26 d’abril 

de 2016.

•   Xavier Bernadí i Gil, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat 

de Catalunya. 26 d’abril de 2016.

•   Antoni Martínez, president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya. 2 de maig 

de 2016.

•   Arcadi  Navarro  i  Cuartiellas,  secretari  d’Universitats  i  Recerca  de  la  Generalitat  de 

Catalunya. 27 de maig de 2016.

•   Johanna Panthier, Joanna McPake, Francis Goullier, Gunther Abuja i Lid King, membres 

del Consell d’Europa. 30 de maig de 2016.
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•   Ignacio Bosque Muñoz, catedràtic de filologia hispànica a la Universitat Complutense 

de Madrid. 9 de juny de 2016.

•   Manuel Forcano i Aparicio, director de l’Institut Ramon Llull. 22 de juny de 2016.

Assistència a actes, visites i missions institucionals

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

o hi han participat:

2015

•   Celebració de la Diada de Sant Gil a la Vall de Núria i projecció del documental l’exili 

de la marededéu de núria, basat en el llibre de Manuel Castellet; organitzada per la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 1 de setembre.

•   Inauguració del congrés internacional ciència i ficció: l’exploració creativa dels mons 

reals i dels irreals, organitzat per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC), a l’IEC. 2 de setembre. 

•   Sessió d’obertura del  curs acadèmic 2015-2016 del  sistema universitari  català, a  la 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). 4 de setembre.

•   Conferència d’Eva Serra, membre de la Secció Històrico-Arqueològica: «La potenciali-

tat democràtica de la Catalunya històrica», al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barce-

lona. 8 de setembre.

•   Acte institucional de l’Onze de Setembre organitzat per la Generalitat de Catalunya, a 

la Plaça de Sant Jaume de Barcelona. 9 de setembre.

•   Sessió d’obertura del curs 2015-2016 de la Universitat de Lleida, amb el discurs inau-

gural del president de l’IEC: «La funció de l’Institut d’Estudis Catalans al segle xxi».  

9 de setembre.

•   Inauguració de l’exposició «Per Catalunya! Vida i mort de Lluís Companys», organit-

zada per l’IEC i pel Consell Comarcal de l’Urgell. 9 de setembre.

•   Dinar Cambra amb Artur Mas, president de  la Generalitat de Catalunya, a  la Casa 

Llotja de Mar (Barcelona). 9 de setembre.

•   Celebració de la Diada Nacional de Catalunya a l’IEC: jornada de portes obertes a la 

Casa de Convalescència, discurs patriòtic de Damià Pons («Un futur compartit») i ac-

tuació musical del Quartet de la Barítona. 10 de setembre.

•   Ofrena floral de membres  i  treballadors de  l’IEC al monument de Rafael Casanova. 

L’Equip de Govern de l’IEC participa en la Via Lliure a la República Catalana, orga-

nitzada per l’Assemblea Nacional Catalana. 11 de setembre.
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•   Entrevista amb Jordi Ferrer, alcalde de Sant Llorenç d’Hortons, a l’Ajuntament de Sant 

Llorenç d’Hortons. 14 de setembre.

•   Presentació a l’IEC del primer volum de l’obra Ramon llull. vida i obres, de Pere Vi-

llalba, publicat per l’IEC i la Fundació Elsa Peretti; amb l’assistència de Ferran Mas-

carell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 15 de setembre. 

•   Presentació a l’IEC de l’obra Estudis medievals en homenatge a curt Wittlin, editada 

per Lola Badia, Emili Casanova i Albert Hauf, dins la col·lecció «Symposia Philologica» 

de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 18 de setembre.

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

(Barcelona). 21 de setembre.

•   Acte d’inauguració del nou grau de ciències del mar de la Universitat de Barcelona, a 

la Facultat de Geologia de la UB. 23 de setembre.

•   Presentació a l’IEC de les actes de la primera trobada científica sobre les ciutats medi-

terrànies: ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament, publicades per l’IEC, 

en el marc de la reunió científica «Ciutats i regió a la Mediterrània. Comparació diacrò-

nica». 28 de setembre.

•   Entrevista amb Amèlia Trueta, filla del doctor Josep Trueta i vídua de Ramon Trias 

Fargas, acompanyada de Josep Monserrat i Molas, president de la Societat Catalana de 

Filosofia (IEC). 29 de setembre. 

•   Jornada en honor de Francesc Vallverdú (1935-2014), a l’IEC. 29 de setembre.

•   Dia Internacional de  la Traducció a  l’IEC, coordinat pel Gabinet de  la Presidència  i 

l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. 30 de setembre.

•   Presentació a l’IEC del Diccionari grec-català. D’Homer al segle ii dc, dirigit per Joan 

Alberich i Francesc J. Cuartero i publicat per Enciclopèdia Catalana i la Fundació Ins-

titut Cambó. 30 de setembre.

•   Reunió del Consell de Direcció del Premi Ramon Margalef d’Ecologia i Ciències Ambi-

entals, al Palau de la Generalitat. 1 d’octubre.

•   Acte d’inauguració del Dia de l’Estadística 2015, organitzat per la Societat Catalana 

d’Estadística, al Paranimf de la UB. 2 d’octubre.

•   Sessió inaugural del curs acadèmic 2015-2016 de la Universitat de Girona. 6 d’octubre.

•   Entrevista dels periodistes de la cadena de televisió coreana KBS al president de l’IEC. 

7 d’octubre.

•   Presentació a l’IEC del llibre Entendre les religions. una perspectiva sociològica, de Joan 

Estruch, membre de l’IEC, i publicat per l’editorial Mediterrània. 7 d’octubre.

•   Commemoració del 25è aniversari dels Mossos d’Esquadra, a Sabadell. 8 d’octubre.

•   Sessió inaugural del curs acadèmic 2015-2016 de la Universitat de Barcelona. 9 d’oc-

tubre.
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•   Entrevista a l’IEC amb Claude H. Potts, bibliotecari de les col·leccions de llengües ro-

màniques a la Universitat de Califòrnia a Berkeley. 13 d’octubre.

•   Lliurament de premis del concurs literari «Un mar de paraules», organitzat per l’Insti-

tut Europeu de la Mediterrània. 14 d’octubre.

•   Projecció a l’IEC del documental l’exili de la marededéu de núria, basat en el llibre 

homònim de Manuel Castellet. 15 d’octubre.

•   Presentació dels volums i i ii de la Història de la música de l’Enciclopèdia de Menorca, 

i del CD la creació del món, de Joseph Haydn, segons la versió il·lustrada menorquina 

(1807) d’Antoni Febrer i Cardona i la transcripció musical de Joan Vidal i Seguí. Or-

ganitzat per l’Institut Menorquí d’Estudis. Exposició sobre Josep Miquel Vidal (1939-

2013), director de l’Enciclopèdia. 16 d’octubre.

•   Reunió del Patronat  de  la Fundació Barcelona Cultura,  al Palau de  la Virreina.  20 

d’octubre.

•   Commemoració del 20è aniversari de la UOC, al Born Centre Cultural. 20 d’octubre.

•   Sessió inaugural del curs interacadèmic 2015-2016, a la Reial Acadèmia de Belles Arts 

de Sant Jordi. 21 d’octubre.

•   Inauguració a Organyà de la Ruta de la Llengua, promoguda per l’associació Amics de 

les Homilies d’Organyà, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament d’Organyà i el Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 24 d’octubre.

•   Sessió constitutiva de l’XI Legislatura del Parlament de Catalunya, al Palau del Parla-

ment. 26 d’octubre.

•   Lliurament del Premi Ramon Margalef d’Ecologia al professor Robert E. Ricklefs, al 

Palau de Pedralbes. 27 d’octubre.

•   Inauguració a  l’IEC del cicle Xerrades amb M. teresa cabré castellví. Reflexions al 

voltant de la lingüística aplicada i el lèxic, organitzat per l’IEC, la Universitat Pompeu 

Fabra, la Universitat de Barcelona i el TERMCAT. 28 d’octubre.

•   Reunió del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España a la seu de la BNE. 29 

d’octubre.

•   Acte de cloenda de  l’Any Patxot  i  inauguració de  l’exposició sobre Rafael Patxot, al 

Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols. 31 d’octubre.

•   Acte d’inauguració a l’IEC de la I Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, organitzat per 

la Universitat Pompeu Fabra i l’IEC. 5 de novembre.

•   Jornada la costa catalana davant d’un escenari de canvi de clima, organitzada pel 

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i el Centre Internacional d’Inves-

tigació dels Recursos Costaners, que tingué lloc a l’Escola de Camins de Barcelona.  

9 de novembre.
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•   Sessió inaugural del curs acadèmic 2015-2016 de l’Acadèmia de Jurisprudència i Le-

gislació de Catalunya, a la seu de l’Acadèmia. 10 de novembre.

•   Acte de benvinguda als assistents a la 2a Trobada de l’Associació Internacional euroCRIS: 

«Current Research Information Systems», que tingué lloc a l’IEC. 10 de novembre.

•   Debat: «Humans o posthumans? Què ens pot fer ser  la biotecnologia?», en  la sessió 

inaugural del curs 2015-2016 de la Societat Catalana de Biologia. 11 de novembre.

•   Sessió en memòria d’Antoni M. Badia i Margarit (1920-2014), membre de la Secció 

Filològica, que es feu a l’IEC. 12 de novembre.

•   Acte de presentació del llibre recull de les conferències i debats de recerca celebrats per 

la Societat Andorrana de Ciències (SAC) els anys 2012 i 2014, organitzat per la SAC, 

a Andorra la Vella. 12 de novembre.

•   Inauguració de la 20a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC15), organitzada per la 

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 16 de novembre.

•   Inauguració de l’exposició «Els sòls  i  la biodiversitat forestal. La ciència del sòl a la 

bibliografia: un tast». 16 de novembre.

•   Seminari d’Espais Escrits: «Cultural Learning» (projecte europeu Horitzó 2020 sobre 

patrimoni cultural, patrimoni oblidat), a l’IEC. 27 de novembre. 

•   Presentació del llibre nobiliari general català (vol. v), d’Armand de Fluvià, publicat 

per la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica. 30 de novembre.

•   Acte d’inauguració institucional de l’Any Llull 2016 al Palau de la Generalitat. 30 de 

novembre. 

•   Celebració a l’IEC de l’acte Punt i seguit. Aportacions d’El País que volem a l’etapa 

constituent, organitzat per l’IEC i l’associació El País que Volem. 1 de desembre.

•   V Fòrum del Patrimoni Literari: «Traduir, la millor manera de llegir», organitzat per la 

Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent, que 

tingué lloc a la Biblioteca Fages de Climent (Figueres). 2 de desembre.

•   Acte de celebració dels cinquanta anys d’Enciclopèdia Catalana, al Palau de la Música. 

3 de desembre. 

•   Reunió a l’IEC del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la 

Generalitat de Catalunya. 4 de desembre.

•   Reunió dels representants de l’IEC en els jurats dels Premios Nacionales, que convoca 

el Ministeri de Cultura. 14 de desembre.

•   Reunió del Consell Assessor per  al Desenvolupament Sostenible,  a  la  seu del CADS 

(Barcelona). 16 de desembre.

•   Reunió de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull (IRL), a la seu de l’IRL (Barce lona). 

16 de desembre.
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•   Sessió acadèmica d’homenatge a Joan Triadú, organitzada per la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, a l’IEC. 17 de desembre.

•   Reunió del Consell Social de la Llengua Catalana, al Palau Marc (Barcelona). 17 de 

desembre.

•   Presentació a Palma del llibre de Joan Veny Perfils lingüístics balears, a la seu de l’Ins-

titut d’Estudis Baleàrics (Palma), i entrevistes amb Miquel Ensenyat, president del 

Consell Insular de Mallorca, i Teodor Suau, sacerdot i biblista, a Palma, per a tractar 

de les jornades sobre Ramon Llull a l’IEC. 18 de desembre.

•   Presentació a l’IEC de l’obra Aportacions catalanes universals, promoguda per la Fun-

dació Occitano-Catalana. 21 de desembre.

2016

•   Presa de possessió del Molt Honorable Senyor Carles Puigdemont i Casamajó, president 

electe de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat. 12 de gener.

•   Homenatge a Josep Amat i Pagès (1901-1991), a la Sala Parés (Barcelona). 13 de gener.

•   Conferència del president de l’IEC: «Aprendre ecologia amb els  llibres de… ciència-

ficció», a l’IES Sant Quirze del Vallès. 20 de gener. 

•   Reunió a l’IEC de la Comissió Avaluadora dels Ajuts Mario Sàlvia. 21 de gener.

•   Acte d’homenatge i col·locació d’una placa a la casa on va viure Pompeu Fabra, orga-

nitzat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines. 24 de gener.

•   Celebració a l’IEC del desè aniversari del portal lingüístic de la Corporació Catalana  

de Mitjans Audiovisuals: «10 anys d’ÉsAdir: Una eina viva per a una llengua viva».  

25 de gener.

•   Cloenda de l’acte d’homenatge a Pere Duran: «Pere Duran Farell i l’economia de Cata-

lunya», organitzat per la Societat Catalana d’Economia (IEC), Foment del Treball 

Nacional i la Societat d’Estudis Econòmics, que es feu a l’IEC. 25 de gener.

•   Conferència de premsa a  l’IEC per a presentar el  llibre obra de joventut, de Mercè 

Rodoreda, organitzada per l’IEC, el Grup 62 i la Fundació Mercè Rodoreda. 26 de gener.

•   Conferència del president de l’IEC: «Uns mol·luscs ben interessants», organitzada per 

la Fundació Universitària Martí l’Humà, al Teatre de la Garriga - El Patronat. 26 de 

gener.

•   Presentació de la publicació El mapa com a eina de govern. centenari de la creació dels 

serveis geogràfic i geològic de catalunya (1914-2014), a l’edifici Can Serra de la Dipu-

tació de Barcelona. 27 de gener.

•   Lliurament del VII Premi Crims de Tinta, acte inaugural de BCNegra 2016, a l’Audi-

tori RBA (Barcelona). 28 de gener.
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•   Sessió en memòria de Carles Miralles i Solà (1944-2015), a l’IEC. 28 de gener.

•   Esmorzar amb Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, organitzat per 

Fòrum Europa - Tribuna Catalunya, a l’Hotel Palace. 2 de febrer.

•   Jornada d’Investigadors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI2016), al Paranimf de la 

Universitat de Barcelona. 2 de febrer.

•   Presentació a l’IEC de l’obra Els llibres de l’ànima de la Diputació del General de ca-

talunya (1493-1714), coordinada per Eva Serra, membre de l’IEC. 4 de febrer. 

•   Lliurament dels premis del Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empor-

dà, que tingué lloc al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer de Figueres. 

6 de febrer.

•   Presentació a l’IEC del llibre Rafael Patxot i Jubert. una vida de tramuntana, de Núria 

Delétra-Carreras i Patxot, publicat per l’IEC. 6 de febrer.

•   Conferència del president de l’IEC: «Ramon Margalef, gran referent de l’ecologia ma-

rina. Visions de la ciència», a la Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert (Barcelo-

na). 8 de febrer.

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

organitzada per l’IEC i la Diputació de Barcelona; amb l’assistència de Santi Vila, con-

seller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i Mercè Conesa, presidenta de la Di-

putació de Barcelona. 11 de febrer.

•   Acte institucional d’homenatge a Muriel Casals, que fou presidenta d’Òmnium Cultural, 

al Palau del Parlament de Catalunya. 18 de febrer.

•   Presentació a l’IEC del llibre El dret públic català. les institucions a catalunya fins al 

Decret de nova Planta, de Víctor Ferro Pomà, publicat per l’IEC. L’acte fou presidit 

per la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. 24 de febrer. 

•   Reunió de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull, a la seu de l’IRL (Barcelona).  

1 de març. 

•   Acte de presentació del Pla d’acció per a la conservació de la natura a Catalunya, de 

Conservació.cat. 3 de març.

•   Women’s Week 2016, organitzada pel Barcelona Knowledge Hub de l’Academia Euro-

paea. 3 de març.

•   Presentació del projecte de la Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya (CCCC), 

organitzada per la plataforma Reinicia Catalunya, al Paranimf de la Facultat de Medi-

cina de la Universitat de Barcelona. 5 de març.

•   Reunió del Consell Interacadèmic, a la seu del Departament de Justícia (Barcelona). 8 

de març.
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•   Conferència del president de l’IEC: «Els efectes del canvi climàtic al mar», organitzada 

per la delegació de l’IEC a Palma, que tingué lloc al Club Diario de Mallorca (Palma). 

10 de març. 

•   Commemoració del cinquantè aniversari de l’Assemblea Constituent del Sindicat De-

mocràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, al Paranimf de la Universitat de 

Barcelona. 11 de març.

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

de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (Barcelona). 14 de març.

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

Palau del Parlament de Catalunya. 14 de març.

•   Conferència del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila: «Demà 

és ara. Les polítiques culturals en un moment fundacional», al Petit Palau del Palau de 

la Música. 15 de març.

•   Cloenda del  cicle  Reflexions: créixer sense consumir, organitzat per Obra Social La 

Caixa, al Palau Macaya (Barcelona). 16 de març.

•   Reunió del Consell Assessor del IV Congrés Universitari Català, a l’IEC. 29 de març.

•   Reunió del Consell de Direcció del TERMCAT, a la seu del TERMCAT (Barcelona). 30 

de març.

•   Reunió del Patronat del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), 

a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat. 30 de març.

•   Conferència de Pere Aragonès, secretari d’Economia de la Generalitat de Catalunya: 

«L’economia catalana: reptes de futur», organitzada per la Societat Catalana d’Econo-

mia (IEC), a l’IEC. 30 de març.

•   Reunió de l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Organitzacions Catalanes 

Internacionalment Reconegudes (FOCIR), a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona. 31 de març. 

•   Sessió en memòria del pare Gregori Estrada i Gamissans (1918-2015), organitzada per 

la Societat Catalana de Musicologia (IEC), a l’IEC. 5 d’abril.

•   Acte en record d’Albert Serratosa i Palet (1927-2015), organitzat per la Societat Cata-

lana d’Ordenació del Territori (IEC), a l’IEC. 5 d’abril.

•   Presentació a l’IEC del llibre la saviesa combinada. Reflexions sobre ecologia i altres 

ciències, de Joandomènec Ros, publicat per Edicions de la Universitat de Barcelona. 6 

d’abril. 

•   Presentació a  l’IEC de  les publicacions de  l’Institut d’Estudis Aranesi - Acadèmia  

Aranesa dera Lengua Occitana: Gramatica basica der occitan aranés i Per escriure 

l’occitan, i els discursos de presentació i l’entrada dels nous membres de l’Institut  

d’Estudis Aranesi. 7 d’abril. 
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•   Presentació del llibre d’Andreu Mas-Colell: General equilibrium and game theory: ten 

papers, a la Universitat Pompeu Fabra. 8 d’abril.

•   Presentació a l’IEC del llibre Miscel·lània d’homenatge a Joan Martí i castell, organit-

zat per l’IEC, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili. 11 d’abril.

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

Palau del Parlament. 11 d’abril.

•   Lliurament dels VI Premis Pompeu Fabra, atorgats per la Generalitat de Catalunya, al 

Palau de la Generalitat. 12 d’abril. 

•   Conferència a l’IEC amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de la mort de Josep Amat: 

«El pintor Josep Amat (1901-1991)», a càrrec de Francesc Fontbona, membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica. 13 d’abril. 

•   Jornada d’estudi Ramon llull des de Mallorca, amb motiu del set-centè aniversari de 

la mort de Ramon Llull (1232-1316/2016), organitzada pel Gabinet de la Presidència 

de l’IEC. 14 d’abril.

•   Presentació del llibre Història de la medicina catalana, de Jacint Corbella, a la seu de 

la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 14 d’abril. 

•   Reunió del Consell Assessor de la Masia Mariona, a l’IEC. 14 d’abril.

•   Acte d’investidura de Josep Massot i Muntaner i Saskia Sassen com a doctors honoris 

causa a la Universitat de València. 15 d’abril.

•   Dissetena Assemblea General de l’ALLEA (All European Academies), a la seu de l’Aca-

dèmia Austríaca de Ciències (Viena). 18 i 19 d’abril.

•   Presentació a  l’IEC del  llibre de Montserrat Coberó lluís companys. una vida pels 

catalans. una mort per catalunya!, publicat per Pagès Editors. 20 d’abril.

•   Lliurament dels Premis Sant Jordi 2016 a  l’IEC, corresponents al lXXXv cartell de 

premis i de borses d’estudi, amb l’assistència de Josep Rull, conseller de Territori i Sos-

tenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 21 d’abril.

•   IV Conferència Internacional Biennal de la Federació Mundial d’Associacions per a la 

Formació del Professorat (WFATE), a la Universitat de Barcelona i a l’IEC. 21-23 d’abril.

•   Lliurament dels Premis de l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA), al MACBA, 

en què l’IEC rebé el Premi ACCA 2015 en la categoria d’iniciatives pel projecte Dicci-

onari d’Historiadors de l’Art Català-Valencià-Balear, dirigit per Francesc Fontbona i 

Bonaventura Bassegoda. 26 d’abril. 

•   Lliurament al Palau de la Generalitat de la Creu de Sant Jordi 2016, amb què set mem-

bres de l’IEC foren distingits. 26 d’abril.

•   Acte en record de les víctimes de l’accident d’autocar de Freginals, en què moriren es-

tudiants Erasmus de la Universitat de Barcelona, al Paranimf de la UB. 27 d’abril.
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•   XVII Nit de Sant Jordi, la festa literària d’Òmnium Catalunya Nord, al Palau de Con-

gressos de Perpinyà. 30 d’abril.

•   Entrevista amb Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació i Universitats de l’Ajun-

tament de Barcelona, a la seu de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 2 de 

maig.

•   Acte de proclamació de la cinquantena edició dels Premis Crítica Serra d’Or, al Palau 

Moja. 2 de maig.

•   Presentació a l’IEC del número 5 de la publicació nemus, Revista de l’Ateneu de natu-

ra. 5 de maig.

•   Conferència «El món a Barcelona: 95è aniversari de la Conferència Internacional de 

Comunicacions i Trànsit», a càrrec de Manuel Manonelles, director general d’Afers 

Multilaterals i Europeus de la Generalitat de Catalunya, organitzada per la Societat 

Catalana d’Estudis Històrics, a l’IEC. 10 de maig.

•   Reunió  a  l’IEC de  la Comissió  Internacional  de  la Tabula  Imperii Romani  - Forma 

Orbis Romani (TIR-FOR), de la Unió Acadèmica Internacional. 12 i 13 de maig.

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

•   Dinar col·loqui amb Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, organitzat per 

Barcelona Tribuna, a l’Hotel Palace (Barcelona). 18 de maig.

•   Conferència de Carlos Ferrater: «Fronts marítims», a la seu de la Reial Acadèmia Ca-

talana de Belles Arts de Sant Jordi. 18 de maig.

•   Lliurament de premis als guanyadors del concurs Bioenigmes 2016, organitzat per la 

Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biologia i els Serveis Lingüístics 

de la Universitat de Barcelona. 18 de maig.

•   Jornada Avaluació temàtica de pol·linitzadors, pol·linització i producció d’aliments, 

organitzada per l’IEC, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) 

i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), que tingué lloc a 

l’IEC. 23 de maig.

•   Homenatge a Vicenç Biete (1921-2015), president de la Societat Catalana de Geografia 

(1982-1991) i vicepresident de la Societat d’Onomàstica (2001-2007), traspassat el  

15 de desembre de 2015, que tingué lloc a l’IEC. 24 de maig.

•   Lliurament dels Premis Cangur de Matemàtiques, a l’Hotel Campus de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 25 de maig. 

•   Inauguració de la 2a Jornada sobre Documentació Ambiental a Catalunya, organitzada 

per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Soste-

nibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Dipu-

tació de Barcelona, a l’IEC. 26 de maig.
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•   Presentació a l’IEC de la primera edició crítica de l’obra completa per a cobla d’Eduard 

Toldrà. 30 de maig.

•   Lliurament de premis del 17è Concurs de Fotografia Matemàtica, organitzat per l’As-

sociació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM), al 

CosmoCaixa (Barcelona). 31 de maig.

•   III Jornades de la Xarxa CRUSCAT: «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua 

catalana», a l’IEC. 31 de maig.

•   Lliurament del 48è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a l’escriptora i traductora 

Maria-Antònia Oliver, al Palau de la Música Catalana. 6 de juny. 

•   Conferència de premsa a l’IEC: «El retorn de la senyera de Rafael Patxot», organitzada 

per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l’IEC. 7 de juny.

•   Presentació a l’IEC del llibre Per una ètica pública a catalunya, publicat per l’IEC.  

7 de juny.

•   Conferència CERCA 2016, organitzada per  la  Institució dels Centres de Recerca de 

Catalunya, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 8 de juny.

•   Lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2016, atorgats per la Generalitat de Ca-

talunya, al Teatre Metropol (Tarragona). 8 de juny.

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

de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda. 9 de juny.

•   Presentació del primer volum de l’obra Ramon llull. vida i obres, coeditat per l’IEC  

i la Fundació Elsa Peretti, al Centre d’Études Catalanes (París). 13 de juny.

•   Acte de celebració de l’èxit de la Declaració de compromís amb el mecenatge cultural, 

a l’Ateneu Barcelonès. 14 de juny.

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

14 de juny. 

•   Acte  de  clausura del XVII  Simpòsium de  la Fundació La Marató de TV3,  a  l’IEC.  

15 de juny.

•   Sessió de cloenda del cicle de conferències l’any de l’aigua a les acadèmies catalanes, 

a la seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 15 de juny.

•   Lliurament del XXXI Premi Ferran Soldevila, atorgat per la Fundació Congrés de Cul-

tura Catalana, a l’IEC. 16 de juny.

•   Lliurament del Premi Joan Crexells de narrativa, atorgat per l’Ateneu Barcelonès a Joan 

Benesiu, a la seu de l’Ateneu. 22 de juny.

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

27 de juny.

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

a la seu del CADS (Barcelona). 28 de juny.
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•   Inauguració de la jornada tècnica the world of natural wine, organitzada per la Insti-

tució Catalana d’Història Natural de l’IEC. 28 de juny.

•   Reunió del Jurat del Premi Ramon Margalef d’Ecologia i Ciències Ambientals, al Palau 

de la Generalitat de Catalunya. 29 de juny.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Pau Casals, a la seu de la Fundació. 30 de juny.

•   Roda de premsa de presentació del llibre obra plàstica, de Mercè Rodoreda, publicat 

per la Fundació Mercè Rodoreda de l’IEC. 4 de juliol.

•   Presentació a l’IEC del llibre Pere Abelard. un humanista del segle xii, de Lluís Nicolau 

d’Olwer, publicat per l’editorial Obrador Edèndum. 5 de juliol.

•   Reunió del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), a l’IEC. 

5 de juliol.

•   Roda de premsa a l’IEC de presentació de la XLVIII de la Universitat Catalana d’Estiu: 

«L’eix mediterrani: camins de mar, de terra i de cultura». 6 de juliol.

•   Presentació a l’IEC del llibre confessions d’un metge, de Miquel Vilardell, publicat per 

Plataforma Editorial. 7 de juliol.

•   Nit de la Biologia 2016, organitzada per la Societat Catalana de Biologia (IEC), a l’au-

ditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. 7 de juliol.

•   Presentació a l’IEC del llibre Enric Huguet. 60 anys de la història del disseny gràfic 

català, publicat pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya. 11 de juliol.

•   Reunió del Consell Social de l’Ateneu Barcelonès, a l’IEC. 11 de juliol. 

•   Reunió de la Comissió Permanent del Consell de Protecció de la Natura de la Generali-

tat de Catalunya, a la seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 14 de ju liol.

•   First Conference on Social Impact of Science (SIS 2016), organitzada pel Social Impact 

Open Repository i la Universitat de Barcelona, que tingué lloc a l’IEC. 25 de juliol. 

•   XLVIII Universitat Catalana d’Estiu: «L’eix mediterrani: camins de mar, de terra i de 

cultura», a Prada (Conflent). 16-23 d’agost.
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