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Intervencions institucionals

visitants il·lustres

Durant el curs 2016-2017, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il·lustres següents:

•   Michael  Oberguggenberger,  representant  de  la  Societat  Austríaca  de  Matemàtiques.  

21 de setembre de 2016.

•   Jan Kratochvíl,  representant de  la Societat Txeca de Matemàtiques. 21 de  setembre  

de 2016.

•   Roman Nedela, representant de la Societat Eslovaca de Matemàtiques. 21 de setembre 

de 2016.

•   Jasna Prezelj, representant de la Societat Eslovena de Matemàtiques. 21 de setembre  

de 2016.

•   John Rognes, MarieFrance Vignéras i Luigi Ambrosio, membres del comitè del Premi 

Abel de matemàtiques. 16 de gener de 2017.

•   Kristian Ranestad, president del comitè del Premi Abel de matemàtiques. 16 de gener 

de 2017.

•   Ole M. Sejersted, president de l’Acadèmia Noruega de les Ciències i les Lletres. 16 de 

gener de 2017.

•   Marie Farge, directora de Recerca del Centre Nacional de la Recerca Científica, de París. 

1 de març de 2017.

•   Sento Masià, artista. 4 d’abril de 2017.

•   Salvador  Macip,  president  de  l’Associació  Catalana  per  a  la  Divulgació  Científica.  

18 d’abril de 2017.

•   Darío Villanueva, director de la Real Academia Española. 24 de maig de 2017.

•   JoanEnric Vives, arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra. 6 de juny de 2017.

•   Ramon Ferrer, Joan Rafael Ramos i Verònica Cantó, president, vicepresident i secretària 

de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, respectivament. 13 de juliol de 2017.

Assistència a actes, visites i missions institucionals

2016

•   Inauguració 34a Setmana del Llibre en Català, a l’avinguda de la Catedral de Barcelo-

na. 2 de setembre.

•   Preestrena del documental Jo, Ramon llull, produït per Televisió de Catalunya, Som 

Batabat i la Xarxa Audiovisual Local, a la Filmoteca de Catalunya. 5 de setembre.
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•   Reunió del Consell de Direcció del Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, 

a la seu del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (Barcelona). 5 de se-

tembre.

•   Lliurament del Premi Trajectòria a Anna Casassas, dins de la 34a Setmana del Llibre 

en Català. 7 de setembre.

•   European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE 2016): «Inspiring 

Science Education through Research», organitzada per l’European Association for 

Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) i la Societat Catalana de Química, a l’IEC. 

7 de setembre.

•   Acte inaugural del curs 20162017 del sistema universitari català al Paranimf de l’Edi-

fici Històric de la Universitat de Barcelona, en el transcurs del qual el president de l’IEC 

rebé la Medalla de la UB per la seva jubilació. 7 de setembre.

•   Acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, a Muriel Casals, 

a títol pòstum, que tingué lloc al Palau de la Generalitat. 8 de setembre.

•   Sessió  inaugural del  curs acadèmic 20162017 de  la Universitat de  les  Illes Balears 

(Palma). 9 de setembre.

•   Sessió inaugural del curs acadèmic 20162017 de la Universitat de València. 9 de se-

tembre.

•   Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya organitzat per la Generalitat de 

Catalunya i el Parlament de Catalunya al Born de Barcelona. 10 de setembre.

•   Mobilització  organitzada  per  Òmnium  Cultural  i  l’Assemblea  Nacional  Catalana:  

«A punt. Endavant República catalana», al passeig de Lluís Companys de Barcelona. 

11 de setembre.

•   Presentació a l’IEC del llibre Molts granets de sorra, de Liz Castro. 12 de setembre.

•   Presentació  a  l’IEC  del  portal  transmèdia  d’informació  ambiental  Samaruc  Digital.  

14 de setembre.

•   Missa en memòria de Jordi Carbonell (19242016), membre de la Secció Filològica, al 

monestir de Sant Pere de les Puel·les (Barcelona). 19 de setembre.

•   Entrevista a l’IEC amb Jesús del Hoyo, degà del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de 

Catalunya. 21 de setembre.

•   Recepció dels  representants de  la quarta  edició del CSASC,  congrés de  les  societats 

txeca, eslovena, austríaca, eslovaca i catalana de matemàtiques, que tingué lloc a l’IEC, 

acompanyats del president de la Societat Catalana de Matemàtiques, Xavier Jarque.  

21 de setembre.

•   Josep Guitart, delegat de l’IEC i vicepresident de la Unió Acadèmica Internacional (UAI) 

assisteix a la reunió del Bureau de la UAI a Varsòvia (Polònia). 22 i 23 de setembre. 
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•   Sessió inaugural del curs acadèmic 20162017 de la Universitat Politècnica de Cata 

lunya (Barcelona). 23 de setembre.

•   El president de l’IEC participa de la tertúlia del programa Els matins de TV3, dirigit 

per Lídia Heredia, sobre el futur del món. 23 de setembre.

•   Reunió de la Junta Directiva del Centre UNESCO de Catalunya, a la seu del Centre. 26 

de setembre.

•   El president de l’IEC amb la presidenta de la Secció Filològica reben els autors de la 

Ruta Pompeu Fabra, inclosa en el projecte «GEO Rutes Filològiques» i patrocinada per 

la Càtedra Pompeu Fabra, que els mostren la ruta que han preparat i estableixen el 

calendari de posada en marxa. 26 de setembre.

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

Generalitat. 28 de setembre.

•   Acte  i  concert de  la Beca  Internacional Pau Casals,  organitzat per  la Fundació Pau 

Casals, al Saló del Tinell (Barcelona). 28 de setembre.

•   El president de l’IEC dona la benvinguda als metges i apotecaris que visiten l’IEC amb 

motiu de les activitats organitzades per la celebració del centenari de l’Hospital Santa 

Maria de Lleida. 29 de setembre.

•   Celebració del Dia Internacional de  la Traducció a  l’IEC, organitzat per  l’Associació 

d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l’IEC. 30 de setembre.

•   Inauguració de la Jornada catalunya i les noves tendències en cartografia històrica, 

organitzada per la Societat Catalana d’Estudis Històrics (IEC), el Centre d’Història 

Contemporània de Catalunya i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 3 d’octubre.

•   Ara és demà. Debat sobre el futur de l’educació a catalunya, organitzat pel Consell 

Escolar de Catalunya, al Palau de la Generalitat. 3 d’octubre.

•   Solemne acte d’obertura del curs acadèmic 20162017 de la Universitat Internacional 

de Catalunya (UIC), a l’Aula Magna de la UIC (Barcelona). 4 d’octubre.

•   Conferència  del  president  de  l’IEC «L’esdevenidor de  la Mediterrània»,  en  la  sessió 

inau gural del curs 2016-2017 de l’Aula d’Extensió Universitària d’Arenys de Mar per 

a Gent Gran, al Teatre Principal d’Arenys de Mar. 4 d’octubre.

•   Inauguració del  curs acadèmic 20162017 de  la Societat Catalana de Pedagogia de 

l’IEC: «Innovació educativa i sistema pedagògic a l’escola». 5 d’octubre.

•   Inauguració del curs acadèmic 20162017 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. 6 d’oc-

tubre.

•   Acte d’investidura de Joan Veny, membre de la Secció Filològica, com a doctor honoris 

causa de la Universitat de les Illes Balears, a Palma. 10 d’octubre.
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•   Primera trobada dels parcs naturals i reserves marítimes dels Països Catalans, organit-

zada per les delegacions de l’IEC a Perpinyà i a l’Alguer, que tingué lloc a la seu de 

l’IEC. 10 d’octubre.

•   Conferència del president de l’IEC «El mar d’ahir, d’avui i de demà», en el I Cicle de 

Xerrades de Medi Ambient i Participació, organitzat per l’Ajuntament de Calella i la 

Diputació de Barcelona, que tingué lloc a l’Espai Mercat (Calella). 13 d’octubre.

•   Reunió a l’IEC de la Comissió Específica del Consell de Protecció de la Natura de la 

Generalitat de Catalunya. 13 d’octubre.

•   Sessió inaugural del curs acadèmic 20162017 de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts 

de Barcelona. 13 d’octubre.

•   Simposi Music criticism 1900-1950, organitzat pel Centro Studi Opera Omnia Luigi 

Boccherini de Lucca i la Societat Catalana de Musicologia (IEC). 17 d’octubre.

•   Discurs de presentació de José María Murià com a membre corresponent de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials de l’IEC: «Podrem ser el que som?». 17 d’octubre.

•   VI Fòrum del Patrimoni Literari: «L’art d’escriure», organitzat per la Càtedra de Patri-

moni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent, al Centre Cultural La 

Mercè (Girona). 18 d’octubre. 

•   Espais Terminològics 2016: «Creació terminològica: de Llull a les xarxes socials», or-

ganitzats pel TERMCAT, al Museu Marítim (Barcelona). 20 d’octubre.

•   Entrevista amb Mònica Pereña, presidenta de Linguapax, acompanyada d’Alícia Fuen-

tes-Calle, directora de programes, al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 

24 d’octubre.

•   Lliurament del XXVIII Premi Internacional Catalunya als oncòlegs Manel Esteller i Joan 

Massagué, membres de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC, i a Josep Baselga, 

director mèdic del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York, que tingué 

lloc al Palau de la Generalitat. 25 d’octubre.

•   Roda de premsa de presentació de l’ortografia catalana de l’IEC. 25 d’octubre.

•   Acte d’inauguració del  congrés Ferran ii i la corona d’Aragó, organitzat per l’IEC.  

26 d’octubre.

•   Sessió  inaugural del  curs  interacadèmic  i del  curs 20162017 de  l’IEC, presidit per 

Carles Mundó, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya i president del Con-

sell Interacadèmic, amb el discurs reglamentari a càrrec d’Antoni Roca Rosell, membre 

de la Secció de Ciències i Tecnologia: «Un curs matemàtic a la Menorca de la Il·lustració, 

en la commemoració de Pasqual Calbó i Caldés (1752-1817)», i l’actuació musical dels 

ministrers de la companyia Xuriach. 26 d’octubre.
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•   Acte d’homenatge a Jordi Monés PujolBusquets, antic president de la Societat Catala-

na d’Història de l’Educació dels Països Catalans, organitzat per l’Ajuntament de Bada-

lona, Òmnium Cultural i la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, que tingué 

lloc a l’Ajuntament de Badalona. 27 d’octubre.

•   Acte d’inauguració del curs acadèmic 20162017 de la Universitat de Vic  Universitat 

Central de Catalunya. 28 d’octubre.

•   XIV Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, organitzada per la Societat Cata-

lana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, a la Universitat Jaume I de Castelló (IEC). 

29 d’octubre.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Carles Salvador, a Benassal (Castelló). 29 d’octubre. 

•   Assistència de Pere Puigdomènech, en representació del president de l’IEC, a la reunió 

de l’ALLEA Working Group Science & Ethics, a la seu de l’Acadèmia Noruega de Cièn-

cies i Lletres (Oslo). 31 d’octubre. 

•   Reunió de la Comissió Permanent del Consell de Protecció de la Natura, a la seu de la 

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (Barcelona). 31 d’octubre. 

•   Acte d’inauguració de la jornada d’estudis Francesc Maspons i Anglasell (1872-1966), 

organitzada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, a l’IEC. 2 de novembre.

•   Acte inaugural del curs acadèmic 20162017 de la Facultat de Ciències de la Terra de 

la Universitat de Barcelona. 2 de novembre.

•   Sessió de presentació als responsables de les organitzacions administratives, acadèmiques 

i editorials de tot el territori català de la Gramàtica de la llengua catalana i l’ortogra-

fia catalana de l’IEC. 3 de novembre.

•   Entrevista  amb  Mireia  Boya,  diputada  al  Parlament  de  Catalunya  per  Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, al Parlament de Catalunya. 3 de novembre.

•   Jornada en commemoració del desè aniversari de la Comissió Dona i Ciència del Consell 

Interuniversitari de Catalunya, a l’Aula Magna de la Casa de Convalescència (Barcelo-

na). 4 de novembre.

•   Lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló, a l’Auditori Pedro Mercader (Be-

nicarló). 4 de novembre.

•   Reunió del Patronat de  la Vil·la dels Ametllers de Tossa de Mar,  a  l’Ajuntament de 

Tossa de Mar. 7 de novembre.

•   Conferència a l’IEC de Najat El Hachmi «La veu que perdura», en l’acte de lliurament 

de premis del concurs literari un mar de paraules, atorgats per l’Institut Europeu de la 

Mediterrània i la Fundació Anna Lindh. 7 de novembre.

•   Entrevista amb Antonello Usai, vicesíndic de l’Alguer, a l’IEC. 8 de novembre.

•   Inauguració del simposi sobre la figura de Caterina Albert/Víctor Català, organitzat per 

l’IEC i la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya. 8 de novembre.
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•   Acte  de  lliurament  al  Palau  de  la  Generalitat  amb  la  presidència  del  president  de  

la Generalitat del Premi Ramon Margalef d’Ecologia a Josep Peñuelas, membre de la 

Secció de Ciències Biològiques de l’IEC. 8 de novembre.

•   Benvinguda als assistents a la reunió estratègica de la xarxa ALTERNet, que tingué lloc 

a l’IEC. 8 de novembre.

•   Conferència  «La universitat  i  la  recerca  en un  context de  recursos  limitats:  algunes 

experiències», d’Andreu Mas-Colell, en l’acte de celebració dels deu anys de l’Espai 

Ciència de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània (València). 9 de novembre.

•   Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra de la UPF: «El multilingüisme en blanc i 

negre», que tingué lloc a l’IEC i a la UPF. 10 i 11 de novembre.

•   Acte d’inauguració de la 21a Setmana de la Ciència a Catalunya, organitzada per la 

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, al Palau del Parlament de Catalunya. 

11 de novembre.

•   Presentació a l’IEC del llibre l’organització territorial i el règim jurídic dels governs 

locals de catalunya, de Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Bar-

celona. 14 de novembre.

•   Inauguració del Congrés internacional de NETSCARCE: Rivers under Water scarcity: 

threats and challenge, que tingué lloc a l’IEC. 15 de novembre.

•   Presentació del llibre Raó de catalunya. la societat catalana al segle xxi, dirigit pels 

sociòlegs Salvador Giner i Oriol Homs i publicat per l’IEC i Enciclopèdia Catalana, al 

Palau de la Generalitat. L’acte fou presidit per Santi Vila, conseller de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. 15 de novembre. 

•   Roda de premsa de presentació del llibre Raó de catalunya. la societat catalana al 

segle xxi, publicat per l’IEC i Enciclopèdia Catalana. 15 de novembre.

•   Acte d’homenatge a Josep Perarnau i Espelt, membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials, a la Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona). 16 de novembre.

•   Presentació de l’Informe anual sobre l’Estat de la Cultura i de les Arts 04_2016, publi-

cat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), al Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona. 17 de novembre.

•   Concert a  l’IEC: iter luminis, de Lídia Pujol, organitzat per l’oficina de l’Academia 

Europaea com a cloenda de la Disputatio of Barcelona 2016. 21 de novembre.

•   Lliurament del títol de Membre d’Honor i Medalla d’Or en homenatge al doctor Joaquim 

Ramis i Coris, organitzat per l’Institut Medicofarmacèutic de Catalunya a la seva seu. 

22 de novembre. 

•   Seminari internacional: ciutats mediterrànies: l’espai i el territori; organitzat per l’IEC 

i l’Institut Europeu de la Mediterrània. 22-25 de novembre.
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•   Presentació  a  l’IEC  del  llibre El reconeixement internacional de l’institut d’Estudis 

catalans i les seves filials, de Josep M. Camarasa, publicat per la Federació d’Organit-

zacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR). 23 de novembre.

•   Conferència de premsa de presentació de la Gramàtica de la llengua catalana, a l’IEC. 

23 de novembre.

•   Entrevista a  l’IEC amb Mònica Güell, directora del Centre d’Estudis Catalans de  la 

Universitat de la Sorbona de París. 24 de novembre.

•   Reunió a l’IEC del Patronat de la Fundació Salvador Alibau. 24 de novembre.

•   Reunió plenària extraordinària del Consell de Protecció de la Natura (CPN) i acte com-

memoratiu dels 30 anys del CPN, al Palau de Pedralbes (Barcelona). 28 de novembre.

•   Presentació a l’IEC del iX informe sobre la situació de la llengua catalana (2015), co-

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

Plataforma per la Llengua. 29 de novembre.

•   Lectura pública en diferents llengües de fragments del Quixot amb motiu de la celebra-

ció de l’Any Cervantes, organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, a la Reial Acadèmia de Bones Lletres (Barcelona). 29 de novembre.

•   Acte de presentació del llibre d’estil de la Diputació de Barcelona, a l’edifici de Can 

Serra de la Diputació de Barcelona. 30 de novembre.

•   Inauguració del simposi A 80 anys del cop d’Estat de Franco. la Generalitat de cata-

lunya i la Guerra civil (1936-1939), organitzat per la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC), el Centre d’Història Contemporània de Catalunya i el Departament 

d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Cata-

lunya, a l’IEC. 1 de desembre.

•   Inauguració de la jornada d’estudis Enric Prat de la Riba (1870-1917), presidida pel 

conseller de Cultura de la Generalitat i organitzat per la Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC), a l’IEC. 1 de desembre.

•   Seminari d’homenatge a Pere Verdaguer, membre de la Secció Filològica, organitzat per 

l’IEC, l’Institut Franco-Català Transfronterer i l’Institut Català de Recerca en Ciències 

Socials de la Universitat de Perpinyà, que tingué lloc a la Casa dels Països Catalans de 

la Universitat de Perpinyà. 1 de desembre.

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

la Generalitat. 2 de desembre. 

•   El president de l’Institut, acompanyat dels directors de l’obra Gemma Rigau i Manuel 

Pérez Saldanya, lliura un exemplar de la Gramàtica de la llengua catalana al president 

de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, al Palau de la Generalitat. 2 de 

desembre.
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•   Cloenda de l’Any Llull, organitzada pel Departament de la Presidència de la Generali-

tat de Catalunya, al Teatre Nacional de Catalunya. 13 de desembre.

•   Reunió del Consell de Direcció del TERMCAT, a la seu del centre (Barcelona). 13 de 

desembre.

•   El president de l’IEC condueix la taula rodona «Què fem amb la natura en un món 

dirigit per l’home?», en el marc de la Jornada IRBio la biodiversitat enfront el canvi 

global, organitzada per l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat 

de Barcelona. 13 de desembre.

•   Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, al Palau de Pedralbes. 

14 de desembre.

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

14 de desembre.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, a l’IEC. 15 de desembre.

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

15 de desembre.

•   Presentació al Palau Macaya de la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC, presidi-

da per Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Joandomènec 

Ros, president de l’Institut; M. Teresa Cabré, presidenta de l’SF; Gemma Rigau i Ma-

nuel Pérez Saldanya, directors de l’obra, i Àngel Font, director corporatiu de Persones 

i Estratègia de la Fundació Bancària La Caixa. 15 de desembre.

•   El president de l’IEC col·labora en la recepció de trucades de donants amb motiu de la 

celebració de la 25a Marató de TV3, dedicada a la recerca en l’ictus i les lesions medul-

lars i cerebrals traumàtiques, a la Fira de Barcelona. 18 de desembre.

•   Acte commemoratiu del 10è aniversari de la celebració a Madrid de l’ICM2006 (Inter-

national Congress of Mathematicians), organitzat pel Comité Español de Matemáticas, 

al Paranimf de la Universitat Complutense de Madrid. 19 de desembre. 

•   31a Nit de l’Edició, organitzada pel Gremi d’Editors de Catalunya, a la Filmoteca de 

Catalunya (Barcelona). 19 de desembre.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Pau Casals, al CCCB. 21 de desembre.

•   Reunió del Patronat de  la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, a  la seva seu.  

22 de desembre.

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

(Barcelona). 23 de desembre. 

2017

•   El  president  de  l’IEC visita  el Centre  d’Estudis Pere Virgili,  a Vilallonga del Camp 

(Tarragonès). 11 de gener. 
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•   Funeral de Joan Rodés i Teixidor, membre de la Secció de Ciències Biològiques, al Ta-

natori de Sant Gervasi (Barcelona). 12 de gener.

•   Conferència de premsa de presentació de la jornada Abel in Barcelona, a l’IEC. 16 de 

gener.

•   Acte d’inauguració de la jornada acadèmica Abel in Barcelona, organitzada per l’Aca-

dèmia de Ciències i Lletres de Noruega, en cooperació amb l’Ambaixada de Noruega, 

la UAB, la UPC, el Centre de Recerca Matemàtica, l’Institut de Matemàtica de la UB, la 

Barcelona Graduate School of Mathematics i l’IEC. 16 de gener.

•   Recepció  oferta  per  l’Ambaixada Noruega  amb  motiu  de  la  celebració  de  la  reunió  

de l’Abel Committee i la jornada científica Abel in Barcelona. 16 de gener.

•   Reunió de  la Comissió Cívica per a  la commemoració dels 125 anys de  les Bases de 

Manresa, a l’Ajuntament de Manresa. 17 de gener. 

•   Entrevista a l’IEC amb Alà BaylacFerrer, director de l’Institut FrancoCatalà Trans-

fronterer de la Universitat de Perpinyà. 20 de gener.

•   Reunió del Consell de Direcció del tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, 

a la seu del CADS. 20 de gener. 

•   Inauguració del Museu Joan Fuster, a Sueca (País Valencià). 25 de gener.

•   Acte institucional del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes 

de l’Holocaust, al Parlament de Catalunya. 26 de gener.

•   Commemoració del trentè aniversari de la Societat Catalana de Comunicació en el marc 

de la 8a Jornada de Recerca, a l’IEC. 26 de gener.

•   Reunió informativa amb els responsables i caps dels serveis de l’IEC sobre els canvis en 

la normativa i la seva aplicació. 27 de gener.

•   1a Jornada de Metrologia a Catalunya (jornada de presentació de la nova Secció Ca

talana de Metrologia de la Societat Catalana de Tecnologia), que tingué lloc a l’IEC.  

27 de gener. 

•   Presentació al Palau de la Generalitat del tercer informe sobre el canvi climàtic a ca-

talunya (TICCC), impulsat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible  

i l’Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat, el Servei Meteorològic de Catalunya i 

l’IEC. 30 de gener.

•   Presentació a  l’Arxiu del Regne de Mallorca (Palma) de  la Gramàtica de la llengua 

catalana de l’IEC, organitzat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern 

de les Illes Balears. 31 de gener. 

•   Entrevista al Palau Marc amb Ester Franquesa, directora general de Política Lingüísti-

ca de la Generalitat de Catalunya. 1 de febrer.

•   Presentació a la Casa de Cultura de Girona del llibre Joan subias Galter (1897-1984): 

Dues vides i una guerra, de Joaquim Nadal, publicat per l’IEC. 1 de febrer.

00 Memoria 2016-2017.indb   270 31/5/18   14:25



A
c

t
iv

it
A

t
 i

n
st

it
u

c
io

n
A

l

271

•   Reunió a l’IEC del Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya. 1 de febrer.

•   Reunió del Pacte Nacional pel Referèndum, al Parlament de Catalunya. 1 de febrer.

•   Reunió de la Comissió Permanent i del plenari del Consell de Protecció de la Natura, a 

la seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (Barcelona). 2 de febrer.

•   Funeral de Pere Verdaguer, membre de la Secció Filològica de l’IEC, al Crematori de 

Perpinyà. 3 de febrer.

•   Funeral de Pere Artís i Benach, patró de la Fundació Pau Casals, al Tanatori de les Corts. 

3 de febrer.

•   Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà 2017, que tingué lloc al 

Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres) i fou organitzat per 

la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, la Fundació Princesa de Girona i l’Ajuntament 

de Figueres. 4 de febrer.

•   El president de l’IEC participa en la mobilització de suport a l’expresident de la Gene-

ralitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau amb motiu del judici pel 

procés participatiu del 9-N del 2014, que tingué lloc a l’exterior del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya (Barcelona). 6 de febrer.

•   Presentació a l’IEC del llibre Joan subias Galter (1897-1984): Dues vides i una guerra, 

de Joaquim Nadal. 7 de febrer.

•   Inauguració de la restauració de la biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Bar-

celona i de l’exposició de llibres i edicions jurídiques de l’ICAB i la Diputació de Barce-

lona relacionats amb la Mancomunitat de Catalunya. 8 de febrer.

•   Cloenda de la Jornada d’Investigadors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI) 2017, al 

Paranimf de la Universitat de Barcelona. 9 de febrer.

•   Presentació a la Universitat de Barcelona de la Gramàtica de la llengua catalana i de 

l’ortografia catalana. 10 de febrer.

•   Entrevista amb Faust Ripoll, director del Servei Cultura del Vicerectorat de Cultura, 

Esport i Llengües de la Universitat d’Alacant, i Ferran Isabel, director del Servei de 

Llengües de la Universitat d’Alacant. 10 de febrer.

•   Entrevista a  l’IEC amb Marta Rovira, directora de  la Fundació Congrés de Cultura 

Catalana, i Sergi Torres, cap de l’Oficina de la directora. 14 de febrer.

•   Inauguració de la nova seu de la UVicUCC a Barcelona (Via Augusta, 123). 14 de febrer.

•   Presentació a l’IEC del llibre editat per Pagès Editors i la Càtedra UNESCO de Diver-

sitat Lingüística i Cultural de l’IEC Els gitanos catalans de França, d’Eugeni Casanova. 

15 de febrer.

•   Acte de lliurament a l’Ajuntament de Barcelona dels Premis Ciutat de Barcelona 2016. 

La Gramàtica de la llengua catalana rep una menció especial en la categoria d’Assaig, 

Ciències Socials i Humanitats. 16 de febrer.
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•   Entrevista amb Francesc Farré, director de la Residència d’Investigadors. 17 de febrer.

•   Ruta Pompeu Fabra a Prada de Conflent, amb la col·laboració de l’IEC i la Càtedra 

Pompeu Fabra de la Universitat Pompeu Fabra. 18 de febrer.

•   Presa de possessió del president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, 

en què el president de l’IEC assisteix convidat pel president de la Generalitat Valencia-

na, Ximo Puig. 20 de febrer.

•   Entrevista amb Lluís Font, president del Consell Escolar de Catalunya. 20 de febrer.

•   Presentació del compendi de les constitucions de catalunya, de Narcís de Sant Dionís, 

i signatura del conveni de col·laboració entre l’IEC i l’Institut d’Estudis Gironins, a la 

seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. 21 de febrer.

•   Reunió del Jurat del Premi Serra d’Or, a la seu de Publicacions de l’Abadia de Mont  

serrat (Barcelona). 21 de febrer.

•   Presentació  a  la Universitat d’Alacant de  la Gramàtica de la llengua catalana i de 

l’ortografia catalana. 22 de febrer.

•   Lliurament a l’Ajuntament de Barcelona de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, 

a títol pòstum, a Muriel Casals. 23 de febrer.

•   Inauguració de la jornada internacional Genocidis del segle xx, organitzada pel Centre 

d’Història Contemporània de Catalunya, l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals i 

l’IEC. 24 de febrer.

•   Inauguració de Menador Espai Cultural, seu de la delegació de l’IEC a Castelló, orga-

nitzat per la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Castelló. 24 de febrer. 

•   Acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a 

Joan Veny, que tingué lloc al Conservatori Superior de Música (Palma). 28 de febrer.

•   Reunió de  la Comissió Cívica 125 anys de  les Bases de Manresa, a  l’Ajuntament de 

Manresa. 28 de febrer. 

•   Entrevista amb Marie Farge, directora de Recerca al Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) de París. 1 de març. 

•   Acte institucional de l’Any Bertrana, organitzat pel Departament de la Presidència de 

la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat. 1 de març.

•   Lliurament dels Premis d’Actuació Cívica, atorgats per la Fundació Carulla. 2 de març.

•   Entrevista amb Pere Pugès, Alícia Casals i Josep Ferrer, impulsors d’un projecte relaci-

onat amb Reinicia Catalunya. 6 de març.

•   Entrevista amb Pasqual Bernat, vocal al Consell Directiu de la Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica. 6 de març.

•   Homenatge a Gabriel Ferraté, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, amb motiu 

del seu 85è aniversari, organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya, al Teatre 

Poliorama. 6 de març.
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•   Entrevista amb  Jusèp Maria Boya, director general d’Arxius, Biblioteques, Museus  i 

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 6 de març.

•   Reunió a l’IEC amb els representants de les cinc seccions per a preparar la participació 

de l’IEC a la Conferència Internacional de les Humanitats a Lieja el 2017. 6 de març. 

•   Funeral de M. Teresa Ferrer  i Mallol, membre de  l’Institut  i presidenta de  la Secció 

Històrico-Arqueològica durant el període 2006-2014, al Tanatori de les Corts (Barce-

lona). 6 de març.

•   Entrevista amb Josep Marquès, gestor de Programació de l’Espai Mallorca. 8 de març. 

•   Primera edició del cicle ciència i dona, organitzat pel Centre d’Història Contemporània 

de Catalunya i la Societat Catalana d’Estudis Històrics de l’IEC, al Museu d’Història de 

Catalunya. 8 de març.

•   Entrevista amb Sebastià Xambó, vicepresident de l’Associació Catalana de Divulgadors 

Científics. 9 de març.

•   Homenatge pòstum al doctor Joan Rodés, membre de la Secció de Ciències Biològiques 

de l’IEC, organitzat per l’Hospital Clínic de Barcelona, al Paranimf de la Facultat de 

Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. 9 de març.

•   Acte  institucional  d’obertura de  l’Any Puig  i Cadafalch,  al Palau de  la Generalitat.  

13 de març.

•   Reunió a  l’IEC amb els representants de  les acadèmies catalanes per a organitzar el 

cicle interacadèmic Els aliments. 14 de març.

•   Acte d’homenatge pòstum a Gregori Estrada, membre de la Secció HistòricoArqueolò-

gica de l’IEC, amb la col·laboració de l’Abadia de Montserrat, a l’IEC. 15 de març.

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

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

Palau del Parlament de Catalunya. 20 de març.

•   Entrevista amb Jordi Ferrer, alcalde de Sant Llorenç d’Hortons, a l’Ajuntament de Sant 

Llorenç d’Hortons. 20 de març. 

•   Lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2016, atorgats per la Fundació Catalana 

per a la Recerca i la Innovació, al Teatre Nacional de Catalunya. 21 de març.

•   Celebració dels 95 anys de la col·lecció de clàssics Bernat Metge, organitzat pel grup 

SOM, a CaixaForum (Barcelona). 22 de març.

•   Sessió acadèmica: Raimon Galí i Herrera (1917-2005). Humanisme i compromís amb 

catalunya, organitzada per la Societat Catalana d’Estudis Històrics (IEC). 23 de març.

•   Simposi la cultura que ve, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, a l’Auditori de la Fundació Miró (Barcelona). 23 i 24 de març.

•   Acte solemne d’inici de la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa, 

a l’Ajuntament de Manresa. 24 de març.
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•   Presentació a l’IEC del llibre santuaris, ermites i capelles a l’època del barroc. Geogra-

fia sagrada de la muntanya catalana, de Maria Garganté i Xavier Solà, publicat per 

l’IEC i la Diputació de Barcelona. 28 de març.

•   Presentació de la Gramàtica a Perpinyà, acte organitzat per la Casa de la Generalitat 

de Catalunya a Perpinyà, l’Institut Franco-Català Transfronterer, la Casa dels Països 

Catalans i l’IEC, a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà. 29 de març.

•   Commemoració dels 40 anys del Congrés de Cultura Catalana, a la seu de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona. 29 de març.

•   Assemblea General Ordinària de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacio-

nalment Reconegudes (FOCIR), a la SGAE (Barcelona). 29 de març.

•   Reunió de la Comissió Permanent del Consell de Protecció de la Natura, a la seu de la 

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (Barcelona). 29 de març.

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

30 de març.

•   Sessió plenària del Patronat de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), 

a la seu de la FUOC (Barcelona). 30 de març.

•   Entrevista amb Joaquim Coello, president de la Fundació Carulla, a la seu de la Fun-

dació. 30 de març.

•   Jornada a l’IEC en record de Josep Puig i Cadafalch, amb motiu de l’Any Puig i Cada-

falch 2017. 30 de març.

•   Cloenda de la XXVIII Olimpíada Espanyola de Física, organitzada per la Universitat 

de Girona i l’IEC, a l’Auditori EspaiCaixa de Girona. 3 d’abril.

•   Presentació a l’IEC del llibre testimonis de la catalunya contemporània (1875-1986), 

d’Albert Balcells, publicat per Obrador Edèndum i l’IEC. 4 d’abril.

•   Conferència d’Abel Soler, investigador de la Universitat de València, a l’IEC: «curial e 

Güelfa: text català, context italià». 6 d’abril.

•   Entrevista amb Jaume Collboni i Janet Sanz, tinents d’alcalde de Cultura i d’Urbanisme, 

respectivament, a l’Ajuntament de Barcelona. 11 d’abril.

•   Reunió a l’IEC del Patronat de la Fundació Privada Salvador Alibau. 12 d’abril.

•   Conferència de premsa a l’IEC per a presentar l’Associació Catalana per a la Divulgació 

Científica i signatura del conveni de vinculació amb l’IEC. 18 d’abril.

•   Entrevista amb Míriam Romeu, de la Institució de les Lletres Catalanes, i Manel Guer-

rero, comissari de l’Any Palau i Fabre, a l’IEC. 19 d’abril.

•   Entrevista amb Josep Barba, president del Centre d’Estudis Amazònics, a l’IEC. 20 d’abril.

•   Discurs d’ingrés de  Joan Martí  i Castell, membre de  la Secció Filològica,  a  la Reial 

Acadèmia de les Bones Lletres. 20 d’abril.
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•   Participació del president de l’IEC en l’acte de lectura pública «Lletres al Parlament», 

organitzat pel Parlament de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes, davant 

del Parlament de Catalunya. 21 d’abril.

•   Acte de lliurament de la LXXXVI edició dels Premis Sant Jordi de l’IEC, presidit per 

Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya. 21 d’abril.

•   Parada de llibres de l’IEC a la Rambla. 23 d’abril. 

•   Acte de presentació del nomenclàtor toponímic de les illes Balears (NOTIB), al Teatre 

Xesc Forteza (Palma). 25 d’abril. 

•   Reunió de  la Comissió Cívica 125 anys de  les Bases de Manresa, a  l’Ajuntament de 

Manresa. 25 d’abril.

•   III Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes a la secundària 

i a la universitat, organitzat pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, que tingué lloc a l’IEC. 26 d’abril.

•   Entrevista a  l’IEC amb Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern de  la Generalitat  

de Catalunya. 27 d’abril.

•   Entrevista amb Òscar Esteban i Roger Marcet, director i president, respectivament, de 

la Fundació Tot Raval, a l’IEC. 27 d’abril. 

•   XXVIII Nit de Sant Jordi, organitzada per Òmnium Catalunya Nord, i lliurament del 

Premi Catalunya del Nord de l’IEC, al Palau de Congressos de Perpinyà. 28 d’abril.

•   Acte «Actualitat i vigència de M. Àngels Anglada», organitzat per l’IEC i la Càtedra de 

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de la Universitat 

de Girona, a l’IEC. 2 de maig. 

•   Entrevista amb Conxa Planas  i Meritxell Anton, cap de Serveis Lingüístics  i  cap de 

Publicacions, respectivament, de la Universitat de Barcelona, que tingué lloc a l’IEC.  

3 de maig.

•   Acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi a Joan Martí i Castell i Jaume Miranda i 

Canals, membres de l’IEC, i Miquel de Crusafont i Sabater, president de la Societat 

Catalana d’Estudis Numismàtics, al Palau de la Generalitat. 3 de maig. 

•   Acte de proclamació dels Premis Crítica Serra d’Or, a l’Espai Endesa (Barcelona). 3 de 

maig.

•   Taula rodona «El nacionalisme català en la transició democràtica espanyola», organit-

zada per l’IEC i la Casa de Velázquez. 4 de maig.

•   Entrevista amb Josep Codina i Rosa M. Domenjó, president i vicepresidenta respectiva-

ment de l’Associació d’Amics i Amigues de M. Aurèlia Capmany. 8 de maig.

•   Sessions acadèmiques d’homenatge a  l’IEC als historiadors Joan Reglà  i Campistol  i 

Joan Mercader i Riba, organitzades per la Societat Catalana d’Estudis Històrics, l’IEC 

i el Centre d’Història Contemporània de Catalunya. 8 i 10 de maig. 
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•   Entrevista amb Rafael Marín i Laura Rubio, director i directora de Comunicació i Divul-

gació, respectivament, de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 9 de maig. 

•   Reunió del Bureau de la Unió Acadèmica Internacional a Viena, en què assistí Josep 

Guitart, delegat del president i vicepresident de la UAI. 12 de maig. 

•   Commemoració del  25è  aniversari  del  desplegament del  sistema universitari  català, 

organitzat pel Departament de la Presidència de la Generalitat, al Palau de la Genera-

litat. 16 de maig.

•   Acte  d’inauguració  a  l’IEC  de  la  reunió  del  Centro  Interuniversitario  de  Desarrollo 

Andino (CINDA). 17 de maig.

•   Reunió del Comitè Editorial de RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), a l’IEC. 

17 de maig.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Privada Salvador Alibau, a l’IEC. 18 de maig.

•   Entrevista amb Joan Cuyàs, membre del Consell de Redacció de la revista l’Agró negre, 

de DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, a l’IEC. 18 de maig.

•   Presentació a l’IEC del llibre carles Riba. Retrat de grup. Protagonistes de la cultura 

catalana del segle xx, de Carles-Jordi Guardiola. 18 de maig.

•   Commemoració dels 20è aniversari de la Universitat de Vic  Universitat Central de 

Catalunya, a la UVic. 19 de maig.

•   Acte central de la campanya del Pacte Nacional pel Referèndum, al Palau de Congres-

sos de Catalunya (Barcelona). 19 de maig.

•   Lliurament dels Premis Nacionals Joan Coromines, atorgats per la Coordinadora d’As-

sociacions per la Llengua Catalana (amb premi pòstum a Jordi Carbonell), a la Sala 

Pal·làdius (Pallejà). 20 de maig.

•   Entrevista amb Laia Altarriba, directora del diari Jornada. 22 de maig.

•   Inauguració de l’exposició «Enemic de gàbies. Joaquim Molas i les avantguardes», al 

Palau Robert (Barcelona). 22 de maig.

•   Lliurament al Palau de la Generalitat de la Insígnia d’Or de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) al membre de l’IEC Gabriel Ferraté, que fou fundador i rector de la 

UOC. 23 de maig.

•   Presentació a l’IEC del Glossari català de numismàtica (amb totes les poblacions emis-

sores), de Miquel de Crusafont, publicat per l’IEC. 23 de maig.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda, a l’IEC. 24 de maig.

•   Reunió extraordinària del Consell de Protecció de la Natura, a la seu de la Secretaria de 

Medi Ambient i Sostenibilitat. 24 de maig.

•   Lliurament  del Premi  Societat Catalana d’Economia,  al  Palau Macaya  (Barcelona).  

25 de maig.
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•   Acte organitzat per la Comissió 125 anys Bases de Manresa: «Les Bases de Manresa, del 

passat al futur. Les constitucions en la història», a l’Institut Lluís de Peguera (Manresa). 

25 de maig.

•   Inauguració a l’IEC del 1r Congrés de la Societat Catalana d’Economia (CESC). 26 de 

maig.

•   Lliurament  dels  premis  de  la  Prova  Cangur  de  Matemàtiques,  al  Teatre  Poliorama 

(Barcelona). 29 de maig.

•   Conferència del president de  l’IEC al Centre d’Estudis Catalans de París: «El  canvi 

climàtic i el mar», a la seu del Centre, a París. 29 de maig.

•   Inauguració  a  l’IEC de  l’exposició  «L’enginy  (in)visible. Dones  i  tecnologia:  passat, 

present i futur» i conferència «Dones, ciència i tecnologia: una “carrera” de fons», de 

Núria Salán, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. 30 de maig.

•   Acte de cloenda a l’IEC de la 1a Convenció Ciutadana sobre la Universitat Catalana. 

31 de maig.

•   EuroMeSCo Annual Conference: «Confronting Violent Extremism in the EuroMediter-

ranean Region», jornada organitzada per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 

que tingué lloc a l’IEC. 1 de juny. 

•   European Forum on Urban Forestry, organitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

a l’IEC. 2 de juny.

•   Reunió a l’IEC del Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu. 2 de juny.

•   Preestrena a l’IEC del documental dirigit per Eduard Miguel El segrest de núria, pro-

duït per Zeba i TV3. 6 de juny.

•   Reunió del Pacte Nacional pel Referèndum, al Parlament de Catalunya (Barcelona).  

6 de juny.

•   Seminari al monestir de Poblet: «Memòria d’una determinació», en commemoració del 

40è aniversari del retorn del president Josep Tarradellas, organitzat per la Diputació de 

Barcelona i l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. 7 de juny.

•   Diada de l’Enginyer a Les Arenes de Barcelona, organitzada per l’Associació d’Enginyers 

Industrials de Catalunya. 7 de juny.

•   Presentació a l’IEC del llibre editat per edicions Bromera Encara no és tard. claus per 

a entendre i aturar el canvi climàtic, d’Andreu Escrivà. 9 de juny.

•   Acte de presentació de la delegació de l’Alguer, firma del conveni de col·laboració entre 

l’IEC i l’Ajuntament de l’Alguer i acte de presentació de la Gramàtica de la llengua 

catalana. 12 de juny.

•   Seminari internacional Repensant el patrimoni. natura, cultura i paisatge, organitzat 

pel Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona, a la Facultat de 

Lletres. 14 de juny.
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•   Lliurament  del XXXII Premi Ferran Soldevila,  atorgat  per  la Fundació Congrés  de 

Cultura Catalana. 14 de juny.

•   Lliurament dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al Teatre 

Municipal La Sala (Rubí). 14 de juny.

•   Reunió del Consell de Direcció del Centre de Recerca Matemàtica. 14 de juny.

•   Acte d’agraïment a Joan Vilà Valentí, en reconeixement a la seva tasca de delegat de 

l’IEC a la Societat Catalana de Geografia (2002-2017). 15 de juny.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Pau Casals, a la Casa del Gremi dels Velers (Bar-

celona). 16 de juny.

•   Reunió del Consell del Centre d’Estudis Catalans de París, a la Universitat París Sor-

bona. 20 de juny.

•   Participació  de  l’IEC  a  la sessão de homenagem a Raimundo lúlio (1232-1315) e  

à catalunha, organitzada per l’Academia das Ciências de Lisboa. 22 de juny.

•   Presentació a l’IEC del tercer número de la revista El Món d’Ahir, publicada per Mino-

ria Absoluta. 26 de juny.

•   Homenatge  a  l’escriptora  i  lingüista RenadaLaura Portet,  organitzat  per  l’IEC  i  la 

Institució de les Lletres Catalanes, que tingué lloc a l’IEC. 28 de juny.

•   Cloenda de la XXVII Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació, en 

memòria de Josep M. Muntaner, que tingué lloc a la Universitat de Girona. 30 de juny.

•   Conferència de Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, organit-

zada per Barcelona Tribuna, a l’Hotel Palace (Barcelona). 3 de juliol.

•   Presentació del llibre editat per Arpa Editores Dos Estados, de Ferran Mascarell, a la 

Casa del Llibre (Barcelona). 3 de juliol.

•   Presentació de l’Observatori de l’Enginyeria, organitzat pel Col·legi d’Enginyers Indus-

trials de Catalunya, al Museu de les Aigües (Cornellà de Llobregat). 6 de juliol.

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

la Generalitat. 6 de juliol.

•   Primer i segon concert del cicle Música al claustre a l’IEC: «Cent anys del llegat cien-

tífic i musical de Felip Pedrell». 6 i 13 de juliol.

•   Reunió a l’IEC de la Comissió Permanent del Consell de Protecció de la Natura. 10 de 

juliol.

•   Segona Nit de la Biologia, a la Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau (Bar-

celona). 11 de juliol.

•   Conferència del president de l’IEC: «L’assaig científic vist per l’autor i pel traductor» 

en el marc del curs d’estiu de la Universitat Jaume I (Castelló). 12 de juliol.

00 Memoria 2016-2017.indb   278 31/5/18   14:25



A
c

t
iv

it
A

t
 i

n
st

it
u

c
io

n
A

l

279

•   Reunió a  l’IEC amb Ramon Ferrer,  Joan Rafael Ramos  i Verònica Cantó, president, 

vicepresident i secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, respectivament.  

13 de juliol.

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

Palau del Parlament de Catalunya. 17 de juliol.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), a la seu 

de la Fundació. 19 de juliol.

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

Departament de Territori i Sostenibilitat. 25 de juliol.

•   Presentació dels resultats del procés participatiu de l’Estratègia del Patrimoni Natural 

i la Biodiversitat de Catalunya, organitzat per la Secretaria de Medi Ambient i Sosteni-

bilitat de la Generalitat de Catalunya, al Palau Robert (Barcelona). 26 de juliol.

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

i roda de premsa de presentació de la XLIX de la Universitat Catalana d’Estiu: «Una 

societat, una cultura, un país, un futur». 26 de juliol.

•   Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat sobre el 

Projecte de llei del canvi climàtic, al Palau del Parlament de Catalunya. 27 de juliol.

•   Acte d’homenatge a Joan Coromines, a l’Ajuntament de Vilamòs (Vall d’Aran). 15 d’agost.

•   XLIX Universitat Catalana d’Estiu: «Una societat, una cultura, un país, un futur», a 

Prada de Conflent. 16-23 d’agost.
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