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E l dia 26 d’octubre de 2016 tingué 

lloc a la Sala Prat de la Riba de 

l’Institut d’Estudis Catalans la sessió 

inaugural del curs interacadèmic i de 

l’IEC 2016-2017.

L’acte va ser presidit per Carles 

Mundó i Blanch, conseller de Justícia de 

la Generalitat de Catalunya i president 

del Consell Interacadèmic de Catalunya, 

que pronuncià un parlament, i per l’Equip 

de Govern de l’IEC. La sessió s’obrí amb 

l’actuació musical dels ministrers de la 

companyia Xuriach, que interpretaren 

peces del Renaixement a Catalunya. El 

secretari general de l’IEC, Romà Escalas, 

presentà un resum de la Memòria del curs 

2015-2016, i es lliuraren els diplomes als 

membres de l’Institut que han passat a la 

condició d’emèrit i les insígnies als nous 

membres. La lliçó inaugural, titulada «Un 

curs matemàtic a la Menorca de la Il-

lustració, en la commemoració de Pasqual 

Calbó i Caldés (1752-1817)», va ser 

dictada per Antoni Roca Rosell, membre 

de la Secció de Ciències i Tecnologia. 

L’acte inclogué també un discurs del 

president de l’Institut, Joandomènec Ros, 

que, tal com estableix la tradició de l’ini-

ci del curs interacadèmic, va proposar un 

tema de treball comú per a totes les aca-

dèmies: «Els aliments».

V. Activitat institucional

Inauguració del curs

Discurs del president de l’Institut d’Estudis Catalans

E ls discursos inaugurals dels tres 

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’estalvi que, per 

força, s’havien hagut d’implantar a la casa 

a fi de resoldre-les de la millor manera 

possible. Avui no els en parlaré, de difi-

cultats econòmiques, però sí que recorda-

ré que el Govern de la Generalitat encara 

no té aprovats els pressupostos per al 

2017, però sembla que l’Institut podrà 

comptar, si més no, amb els mateixos 

ingressos que va rebre el curs passat de la 

Generalitat, de la Diputació de Barcelona 

i del Ministeri de Cultura, i que intentarem 

aprovar els pressupostos de l’Institut 

abans d’acabar l’any. Els diré també que, 

finalment, hem pogut vendre les finques 

que fa anys havíem rebut com a llegat i 

que fins enguany només ens generaven 

despeses. 
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