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Intervencions institucionals

visitants il·lustres

Durant el curs 2017-2018, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il·lustres 

següents:

•  Birte Wassenberg, de la Universitat d’Estrasburg, i Rémi Caucanas, de l’Institut Catòlic 

de la Mediterrània (21 de setembre de 2017).

•  Josep Pellicer i Bru, president de l’Asociación Numismática Española (27 de setembre 

de 2017).

•  Joan Rigol i Roig, antic president del Parlament de Catalunya (27 de setembre de 2017).

•  Mònica Güell, directora del Centre Català de París (25 d’octubre de 2017).

•  Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura de Menorca (25 d’octubre de 2017).

•  Josep Dallerès, president de la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO (26 

d’octubre de 2017).

•  Michele Chiaruzzi, director del Centre de Recerca de Relacions Internacionals de la 

Universitat de San Marino (26 d’octubre de 2017).

•  Joan Gómez Pallarès, director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, ICAC (5 de 

febrer de 2018).

•  Miquel Strubell, president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana (28 de febrer 

de 2018).

•  Martí Vallès Prats, alcalde de Cassà de la Selva (1 de març de 2018).

•  Xavier Carbó i Cañigueral, familiar de Xavier Carbó i Maymí (1 de març de 2018).

•  Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona (20 d’abril de 2018).

•  Fanny Tur Riera, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes 

Balears (20 d’abril de 2018).

•  Vicent Flor Moreno, director de la Institució Alfons el Magnànim - Centre Valencià 

d’Estudis i d’Investigació (10 de maig de 2018).

•  Vicent Escartí Soriano, director de la Revista valenciana de Filologia (10 de maig de 

2018).

•  Rafael Roca Ricart, secretari de la Revista valenciana de Filologia (10 de maig de 2018).

•  Mircea Cărtărescu, escriptor romanès (14 de maig de 2018).

•  Andrés Urrutia Badiola, president de l’Euskaltzaindia (31 de maig de 2018).

•  Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Genera-

litat de Catalunya (27 de juny de 2018).

•  Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya (23 de juliol de 2018).
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Assistència a actes, visites i missions institucionals

2017

•  Assemblea general de l’ALLEA (All European Academies) i primer congrés conjunt de 

l’ALLEA i l’Academia Europaea: sustainability and resilience, a l’Acadèmia de Ciències 

d’Hongria (Budapest). 4-6 de setembre.

•  Cloenda a l’IEC de l’11th European Conference on Theoretical and Computational 

Chemistry, organitzada per la Societat Catalana de Química (IEC) i l’Associació Euro-

pea de Ciències Químiques i Moleculars (EuCheMS). 7 de setembre.

•  Acte d’inauguració del curs acadèmic 2017-2018 del sistema universitari català, al 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 8 de setembre.

•  Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya al Born de Barcelona, organitzat 

per la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya. 10 de setembre.

•  Celebració de la Diada Nacional de Catalunya a l’IEC: conferència de Carles Boix, ca-

tedràtic de ciència política de la Universitat de Princeton i membre de l’IEC: «Catalunya, 

subjecte sobirà, a la recerca de garanties polítiques: el referèndum de l’1 d’octubre»; 

interpretació musical de la companyia Xuriach, i jornada de portes obertes amb visites 

guiades. 11 de setembre.

•  Conferència commemorativa de l’Onze de Setembre: «Catalunya avui, una mirada des 

d’Espanya», de Suso de Toro, a l’Ateneu Barcelonès. 12 de setembre.

•  Mariàngela Vilallonga, vicepresidenta de l’IEC, glossa Aurora Bertrana en l’acte de com-

memoració del 125è aniversari del naixement d’Aurora Bertrana (1892-1974), en la 

Setmana del Llibre en Català, a l’avinguda de la Catedral (Barcelona). 12 de setembre.

•  Acte de cloenda del debat «Ara és demà», organitzat pel Consell Escolar de Catalunya, 

al Palau de la Generalitat. 13 de setembre.

•  Tercer concert del cicle Música al claustre de l’IEC dedicat a l’obra del compositor, 

musicòleg, pedagog i crític Felip Pedrell: «La puresa de la música instrumental», a 

càrrec del Trio Arriaga, format per Daniel Ligorio (piano), Felipe Rodríguez (violí) i 

David Apellániz (violoncel). 14 de setembre. 

•  Lliurament del Premi Trajectòria a Jaume Cabré, en el marc de la Setmana del Llibre 

en Català, a l’avinguda de la Catedral (Barcelona). 14 de setembre.

•  Presentació del llibre Més de quaranta senyals. noves reflexions sobre medi ambient, 

de Joandomènec Ros (publicat per Pagès Editors), al Museu del Clima i de la Ciència 

(Lleida). 15 de setembre.

•  Sessió inaugural del curs 2017-2018 de la Universitat de Barcelona, a l’edifici històric 

de la Universitat de Barcelona. 18 de setembre.
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•  Reunió de la Comissió Cívica dels 125 anys de les Bases de Manresa, a l’Ajuntament de 

Manresa. 19 de setembre.

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

Generalitat de Catalunya. 19 de setembre.

•  Sessió inaugural del curs 2017-2018 de la Universitat Politècnica de Catalunya, a 

l’edifici Vèrtex de la UPC (Barcelona). 22 de setembre.

•  Sessió de recepció del membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials 

Guillem López Casasnovas. 26 de setembre.

•  Presentació del llibre publicat per l’IEC catalunya i futur, a l’IEC. 27 de setembre.

•  Acte de benvinguda a l’IEC a la reunió de la Comissió de Terminologia Científica i 

Tècnica de l’IEC. 27 de setembre. 

•  Reunió del Consell de Direcció del Centre de Recerca Matemàtica, a la seu de la Secre-

taria d’Universitats i Recerca. 27 de setembre.

•  Dia Internacional de la Traducció, organitzat per l’IEC i l’Associació d’Escriptors en 

Llengua Catalana, a l’IEC. 28 de setembre.

•  Presentació a l’IEC de la jornada de ciència i art «Science Needs You!», organitzada per 

l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC). 28 de setembre.

•  Sessió inaugural del curs 2017-2018 de la Universitat de Girona, a l’Aula Magna Modest 

Prats de la UdG. 29 de setembre.

•  Sessió en memòria de Jordi Carbonell i de Ballester, membre de la Secció Filològica, a 

l’IEC. 4 d’octubre.

•  Acte inaugural del curs 2017-2018 de la Universitat d’Andorra amb la conferència de 

Núria Salán, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia: «Dones, ciència i tecno-

logia: una carrera de fons», a Sant Julià de Lòria. 6 d’octubre.

•  XIII Jornada Realiter: «Terminologia per a la normalització i terminologia per a la in-

ternacionalització», organitzada per la UPC i l’IEC, que tingué lloc a l’IEC. 6 d’octubre.

•  Inauguració del congrés internacional Music criticism 1950-2000, organitzat per la 

Societat Catalana de Musicologia, a l’IEC. 9 d’octubre. 

•  Lectura en veu alta: «A l’IEC llegim Rodoreda», al pati de l’IEC. 10 d’octubre.

•  Conferència del reverendíssim pare Josep M. Soler, organitzada per Barcelona Tribuna, 

a l’Hotel Palace (Barcelona). 16 d’octubre.

•  Ple del Consell Social de la Llengua Catalana, al Palau Marc (Barcelona). 16 d’octubre.

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

•  Inauguració del curs de l’IEC 2017-2018, presidit per Lluís Puig, conseller de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya, i discurs inaugural de Pere J. Quetglas i Nicolau, mem-

bre de la Secció Filològica, amb el títol la literatura furtiva. 17 d’octubre.
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•  Inauguració del congrés Josep Puig i cadafalch, arquitecte de catalunya, organitzat 

per la UB, la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró i l’IEC, que tingué lloc a 

l’IEC. 18 d’octubre.

•  Investidura del president de l’IEC com a soci d’honor de la Societat Espanyola de Ma-

lacologia, a Girona. 20 d’octubre.

•  Josep Bujan i Montserrat Folch, de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, im-

parteixen les ponències «Un gastroviatge per l’enopaisatge» i «Els falsos mites dels diferents 

aliments», respectivament, dins el cicle interacadèmic Els aliments, a l’IEC. 23 d’octubre.

•  Lliurament del Premi Ramon Margalef d’Ecologia, al Palau de la Generalitat. 24 d’oc-

tubre.

•  Conferència inaugural del curs de la Societat Catalana de Geografia: «De la governan-

ça del corredor mediterrani a la planificació supramunicipal», pronunciada per Josep 

Vicent Boira, membre de l’IEC. 24 d’octubre.

•  Inauguració del curs acadèmic 2017-2018 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, al Se-

minari Conciliar de Barcelona. 25 d’octubre.

•  Acte de benvinguda a l’IEC a la doctora Sandra Díaz, Premi Ramon Margalef d’Ecolo-

gia 2017, i trobada amb els estudiants de batxillerat de la Xarxa d’Escoles per a la 

Sostenibilitat de Catalunya (XESC), a l’IEC. 25 d’octubre.

•  Sessió inaugural del curs 2017-2018 de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, amb 

la conferència de Joan Villarroya i Font, de la UB, amb el títol «Hilari Raguer, trajectò-

ria d’un historiador», amb la presència del pare Hilari Raguer, que va rebre un home-

natge. 25 d’octubre.

•  Inauguració del cicle de conferències Microestats europeus: cooperació i diplomàcia, 

organitzat per la Delegació de Perpinyà de l’IEC, que tingué lloc a la seu de l’IEC. 25 

d’octubre.

•  Inauguració de la Tercera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: «El sentiment de per-

tinença i la llengua», organitzada per la Universitat Pompeu Fabra i l’IEC, que tingué 

lloc a l’IEC. 26 d’octubre.

•  Inauguració de la jornada Menjar amb por? trencant mites, dins el cicle interacadèmic 

Els aliments, organitzada per l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, a l’IEC. 

31 d’octubre.

•  Homenatge a l’IEC al poeta mossèn Ramon Muntanyola amb motiu del centenari del 

seu naixement, organitzat per la Diputació de Tarragona, l’Arquebisbat de Tarragona, 

l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i l’IEC. 7 de novembre.

•  El periodista Xavier Sitjà del programa El escarabajo verde, de TVE, entrevista el pre-

sident de l’IEC. 7 de novembre.
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•  Lliurament a Castelló del Premi ADN de divulgació de les ciències naturals a la Insti-

tució Catalana d’Història Natural; atorgat per l’Ateneu de Natura. 11 de novembre.

•  Inauguració a l’IEC de la 22a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC17), organitzada 

per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi). 13 de novembre.

•  Conferència a l’IEC de Ricard Guerrero: «La vida que brolla a la foscor. Els orígens de 

la vida a la terra… i en el sistema solar». 15 de novembre.

•  Commemoració del Dia de la UNESCO 2017, organitzada per la Xarxa Civil UNESCO 

a Catalunya, a l’IEC. 17 de novembre.

•  Reunió del Consell Social de l’Ateneu Barcelonès, a la seu de l’Ateneu. 20 de novembre.

•  Conferència de premsa dels organitzadors del congrés catalunya i futur. 20 de novembre.

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

la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 22 

de novembre.

•  Quart concert del cicle Música al claustre: «La dimensió europea de Felip Pedrell», a 

càrrec de la soprano Marta Mathéu i del pianista Albert Guinovart, a l’IEC. 22 de no-

vembre.

•  Disputatio de Barcelona 2017, organitzada per l’Academia Europaea, a l’IEC. 22 de 

novembre.

•  Entrevista amb el president de la Xarxa Vives d’Universitats, Josep M. Garrell; el vice-

president Francesc Xavier Grau, i el secretari executiu, Ignasi Casadesús, al Rectorat de 

la Universitat Ramon Llull. 22 de novembre.

•  Presentació a l’IEC del llibre la societat catalana d’Estudis Històrics. setanta anys  

de compromís amb la història (1946-2016). 22 de novembre.

•  Commemoració del primer centenari de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a la 

seu de l’Arxiu. 23 de novembre.

•  Conferència del president de l’IEC «El mar de Tarragona fa dos mil·lennis» en l’acte de 

presentació de les Actes del iii congrés internacional d’Arqueologia i Món Antic tarra-

co Biennal i la presentació pública de la nova reunió, al Museu Bíblic Tarraconense 

(Tarragona). 27 de novembre.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Privada Salvador Alibau. 29 de novembre.

•  Sessió d’obertura a l’IEC de la IV Jornada Mengem Sa: «Dietes o modes?», dins el cicle 

interacadèmic Els aliments, organitzada per les filials de l’IEC Institució Catalana d’Es-

tudis Agraris i Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació. 29 de novembre.

•  Sessió inaugural a l’IEC del curs 2017-2018 de la Societat Catalana de Biologia, amb 

la conferència inaugural de Salvador Aznar Benitah, de l’Institut de Recerca Biomèdica 

de Barcelona, amb el títol «Cèl·lules mare en la salut i en la malaltia». 29 de novembre. 
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•  Inauguració de la setena edició del Fòrum del Patrimoni Literari «Els papers dels es-

criptors», organitzada per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - 

Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona, que tingué lloc a la Biblioteca de 

Catalunya. 30 de novembre. 

•  Conferència «Intel·ligència artificial i salut: interpretant les dades dels smartwatches i 

altres wearables», de Beatriz López; organitzada per la Societat Catalana de Tecnologia, 

a l’IEC. 30 de novembre.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, a l’IEC. 1 de desem-

bre.

•  Acte en record de Lluís Casassas i Simó, organitzat per la Societat Catalana de Geogra-

fia a l’IEC. 12 de desembre.

•  Reunió per a la preparació de l’Any Pompeu Fabra 2018, a la seu del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. 12 de desembre.

•  Recepció de nous membres numeraris per part del secretari general i imposició d’insíg-

nies per part del president. 13 i 14 de desembre.

•  Cloenda del curs «Producció de proteïna destinada a alimentació animal a partir de 

microorganismes», dins el cicle interacadèmic Els aliments, a la seu de l’Acadèmia  

de Ciències Veterinàries. 13 de desembre.

•  Reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya, al Palau de Pedralbes (Barcelona). 

14 de desembre.

•  Lliurament a l’IEC dels Premis del Centre Català de la Nutrició de l’IEC (CCNIEC). 15 

de desembre.

•  67a Nit de Santa Llúcia, organitzada per Òmnium Cultural, al poliesportiu Virrei Amat 

de Barcelona. 15 de desembre.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Carles Salvador, a la seu de la Fundació (Benassal). 

16 de desembre.

•  Reunió de la Comissió de l’Edifici i Patrocinis, a la seu de l’Ateneu Barcelonès (Barce-

lona). 18 de desembre. 

•  Acte de lliurament d’una placa de reconeixement a l’IEC per part de l’associació Sobi-

rania i Justícia. 18 de desembre.

•  Reunió del Consell de Direcció del TERMCAT, al TERMCAT. 18 de desembre.

•  Reunió del Plenari de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, a la UOC. 20 de 

desembre.

•  Acte organitzat per Fórum Europa Tribuna Catalunya a l’Hotel Palace, amb Carles 

Castro analista de la vanguardia, i Gabriel Colomé, professor de ciència política de la 

UAB, respectivament. 22 de desembre.
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2018

•  Acte de recepció dels nous membres numeraris de la Secció Filològica per part del se-

cretari general i imposició d’insígnies per part del president. Nous membres de la Secció 

Filològica: Anna Bartra, Magí Camps, Vicent Martines i Albert Turull. 11 i 18 de gener.

•  Acte de benvinguda a l’IEC als participants de la reunió sobre la digitalització del pro-

jecte Catalunya Carolíngia. 16 de gener.

•  Celebració de la Diada de Menorca, a la seu del Consell Insular de Menorca (Maó): 

cloenda de l’Any Pasqual Calbó i inici dels actes de celebració dels vint-i-cinc anys de 

la declaració de Menorca com a reserva de la biosfera, organitzat pel Consell Insular  

de Menorca. 17 de gener.

•  Inauguració a l’IEC de les Jornades Internacionals sobre el Món Clàssic en Honor de 

Carles Miralles. 18 de gener.

•  Segona sessió del cicle de conferències Microestats europeus: cooperació i diplomàcia, 

a l’IEC. 18 de gener. 

•  Presentació del llibre publicat per l’IEC i la Universitat de València la cort napolitana 

d’Alfons el Magnànim: el context de ‘curial e Güelfa’, d’Abel Soler, al Centre Cultural 

La Nau (València). 24 de gener.

•  Roda de premsa de presentació de l’Any Pompeu Fabra 2018, organitzada per la Di-

recció General de Política Lingüística, al Palau Marc (Barcelona). 25 de gener.

•  Reunió tècnica preparatòria de l’Agenda Urbana de Catalunya, a la seu del Departament 

de Territori i Sostenibilitat (Barcelona). 26 de gener. 

•  Presentació a l’IEC del llibre 1939: els núvols confiscats. Relat d’Eduard Fontserè sobre 

els últims dies del servei Meteorològic de catalunya, de Josep Batlló i Montserrat Busto, 

a cura de Manuel Castellet. 29 de gener.

•  Reunió a l’IEC del Consell Directiu del congrés catalunya i futur. 29 de gener.

•  Inauguració de la nova Biblioteca Digital de Menador Espai Cultural, a Castelló. 30 de 

gener.

•  Presentació del llibre electrònic Felip Pedrell a la Biblioteca de catalunya, a la Sala de 

la Caritat de la Biblioteca de Catalunya. 31 de gener.

•  Presentació de l’Any Montserrat Abelló, a la Sala de la Caritat de la Biblioteca de Ca-

talunya. 1 de febrer.

•  Reunió de la Comissió d’Investigació de l’IEC. 5 de febrer.

•  Lliurament del XV Premi Catalunya d’Economia, atorgat per la Societat Catalana 

d’Economia a José García Montalvo, al Palau Macaya (Barcelona). 7 de febrer.

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

rat (Barcelona). 12 de febrer.
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•  Televisió de Badalona entrevista el president de l’Institut en referència a l’Any Fabra, a 

l’IEC. 13 de febrer.

•  Reunió de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), a la seu de 

la ILC. 15 de febrer.

•  Presentació de l’Any Europeu del Patrimoni 2018, al Recinte Modernista de Sant Pau 

(Barcelona). 16 de febrer. 

•  Lliurament a l’IEC dels premis de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. 16 de febrer.

•  Presentació a Andorra la Vella del llibre Recull de conferències 2015. 700 anys de la 

mort de Ramon llull. 9ns Debats de Recerca: «la recerca jurídica a Andorra», publicat 

per l’IEC i la Societat Andorrana de Ciències. 19 de febrer.

•  Acte al pati de l’IEC en record de Pompeu Fabra, amb motiu dels cent cinquanta anys 

del seu naixement. 20 de febrer.

•  Jornada de Debat al voltant de l’Actual Paradigma del Disseny Gràfic, organitzada pel 

Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, a l’IEC. 21 de febrer.

•  Inauguració de l’Any Pompeu Fabra 2018, organitzada per la Direcció General de 

Política Lingüística, al Teatre Zorrilla (Badalona). 21 de febrer.

•  Reunió de la Comissió d’Investigació, a l’IEC. 26 de febrer.

•  Reunió de la Comissió de les Societats Filials, a l’IEC. 27 de febrer.

•  Reunió del Consell Directiu del congrés catalunya i futur, a l’IEC. 28 de febrer.

•  Homenatge a Xavier Carbó i Maymí (1893-1918), en reconeixement de la seva contri-

bució al Diccionari general de la llengua catalana, a l’IEC. 1 de març.

•  Simposi internacional Josep Palau i Fabre (1917-2008). l’Alquimista, a l’IEC. 2 de 

març.

•  Tertúlia amb un grup de metges jubilats presidit pel doctor Antoni Caralps, al Cafè de 

l’Òpera (Barcelona). 3 de març. 

•  Presentació a l’IEC del portal Pompeu Fabra, que conté la versió digital de les obres 

completes de Pompeu Fabra, dins les activitats de celebració del 150è aniversari del 

naixement del gramàtic català. 5 de març.

•  Concert a l’IEC de Lídia Pujol: Polorum Regina. la dona com a referent de la llibertat, 

organitzat per l’Academia Europaea. 6 de març.

•  Commemoració dels cinquanta anys de la Facultat de Teologia de Catalunya, al Semi-

nari Conciliar de Barcelona. 7 de març.

•  Sessió en memòria de Pere Verdaguer i Juanola, a l’IEC. 8 de març.

•  Celebració dels noranta-cinc anys del PEN català, a l’Auditori del CCCB. 9 de març.

•  Presentació del conveni de col·laboració entre l’IEC i l’Associació Cultural del Matarra-

nya, i del treball «El jaciment ibèric de Sant Antoni de Calaceit i el poblament ibèric de 
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les comarques del Matarranya i la Terra Alta», de Rafael Jornet Niella, al teatre La 

Germandat (Calaceit). 10 de març.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, a l’IEC. 12 de març.

•  Inauguració del Seminari Aula Mediterrània, organitzat per l’Institut Europeu de la 

Mediterrània, a l’IEC. 13 de març.

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

de març.

•  Presentació a l’IEC de la novel·la gràfica Pompeu Fabra. l’aventura de la llengua, 

d’Oriol Garcia Quera i Gemma Pauné Xuriguera, i editat per Dalmau Editors. 14 de 

març.

•  Presentació del llibre la cort napolitana d’Alfons el Magnànim: el context de ‘curial e 

Güelfa’, coedició de l’IEC, PUV i la Institució Alfons el Magnànim - CVEI, que tingué 

lloc a la Librería del BOE (Madrid). 15 de març.

•  Reunió de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes, a la seu de la 

Institució. 15 de març.

•  Presentació a l’IEC del llibre Els cereals i el pa en els països de llengua catalana a la 

baixa edat mitjana, d’Antoni Riera, membre de la SHA. 20 de març.

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

nalment Reconegudes (FOCIR), al Club Social de l’SGAE (Barcelona). 20 de març.

•  Sessió de cloenda del cicle conjunt de les acadèmies Els aliments amb la conferència del 

president de l’IEC «El frau més gran de la història. Les conseqüències de l’agricultura 

per a la humanitat i per al medi ambient», a l’IEC. 22 de març.

•  Inauguració del Simposi Internacional Prudenci i Aurora Bertrana, a l’IEC. 23 de març.

•  Presentació del portal Pompeu Fabra, a l’Institut Menorquí d’Estudis (Maó). 23 de març.

•  Reunió amb Fanny Tur, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern balear; 

Joana Català, directora general de Cultura del Govern balear; Miquel Àngel Maria, 

conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca, i Margarita Orfila, presidenta de 

l’Ateneu de Maó, a la seu del Consell Insular de Menorca. 26 de març.

•  Inauguració a l’IEC del simposi vigència de Manuel de Pedrolo, organitzat per la Insti-

tució de les Lletres Catalanes, el Departament de Filologia Catalana de la UAB, el Grup 

d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània i la Societat Catalana de Llengua i 

Literatura (IEC). 11 d’abril.

•  Inauguració de l’exposició «Els fonaments del catalanisme polític. Les Bases de Manre-

sa, 125 anys», a la Diputació de Barcelona. 12 d’abril.

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

al Departament de Territori i Sostenibilitat (Barcelona). 12 d’abril.
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•  Rodoreda a l’IEC: espectacle de dansa i text Entre viatges i flors, de Natàlia Vignatti i 

Jordi Ribot Thunnissen, i lectura de cartes de guerra i d’exili (1934-1960), organitzat 

per l’IEC. 12 d’abril.

•  Funeral de Josep M. Font i Rius, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, a la 

parròquia de Sant Ildefons (Barcelona). 12 d’abril.

•  Manifestació convocada per l’Espai Democràcia i Convivència sota el lema «Pels drets 

i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!», a Barcelona. 15 d’abril.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, a l’IEC. 16 d’abril.

•  Xesca Rebassa, de La Perifèrica Produccions, entrevista el president de l’IEC per a la 

realització d’un documental sobre Josep Massot i Muntaner, a l’IEC. 18 d’abril.

•  Debat la Renaixença a judici, a l’IEC, en el marc de la commemoració dels 125 anys 

de les Bases de Manresa. 19 d’abril.

•  Lliurament dels Premis Sant Jordi 2018 de l’IEC, presidit per Joandomènec Ros, pre-

sident de l’IEC; Fanny Tur, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de 

les Illes Balears, i Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona. 20 d’abril.

•  Diada de Sant Jordi a l’IEC: jornada de portes obertes, visites guiades pels espais de la 

Casa de Convalescència, itinerari pel jardí Mercè Rodoreda amb el guiatge de Mariàn-

gela Vilallonga i venda de llibres a la Casa de Convalescència i a la Rambla de Barce-

lona. 23 d’abril.

•  Conferència sobre l’IEC del president de l’Institut, a Perpinyà. Convidat per Josep 

Puigbert, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà. 23 d’abril.

•  Lliurament de premis en la celebració del Dia del Biòleg, organitzat pel Col·legi de Bi-

òlegs de Catalunya, a l’Hotel Catalonia Eixample 1864 (Barcelona). 25 d’abril.

•  Reunió de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), a la seu de 

la Institució. 25 d’abril.

•  Nit de Sant Jordi a Perpinyà, organitzada per Òmnium Catalunya Nord, en què es 

lliurà el Premi Catalunya del Nord de l’IEC, al Palau de Congressos de Perpinyà. 27 

d’abril.

•  Presentació d’un monogràfic de la Revista de catalunya sobre Prat de la Riba: «Enric 

Prat de la Riba: pensar i construir una Catalunya per al futur», a l’Ateneu Barcelonès. 

30 d’abril.

•  Acte de proclamació dels Premis Crítica Serra d’Or, a l’Espai Endesa de Barcelona. 2 

de maig.

•  Reunió del Consell Directiu del congrés catalunya i futur. 3 de maig.

•  Presentació a l’IEC del còmic De terra o de mar. un viatge per descobrir i conèixer els 

oceans amb la imaginació, publicat per l’Institut de Ciències del Mar (CSIC). 8 de maig.
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•  Reunió plenària del Consell de Protecció de la Natura al Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

12 de maig.

•  Obertura a l’IEC de la jornada internacional El prodigi de les lletres: aproximació a 

l’obra de Mircea cărtărescu, organitzada per les Facultats de Filosofia i Lletres i de 

Traducció i Interpretació de la UAB, la Institució de les Lletres Catalanes i l’IEC. 14  

de maig. 

•  Presentació a l’IEC del Diccionari filosòfic, de Mario Bunge, publicat per l’IEC. 15 de maig.

•  Lliurament de premis de la Prova Cangur 2018, organitzat per la Societat Catalana de 

Matemàtiques (IEC), al Teatre Poliorama (Barcelona). 15 de maig. 

•  Assemblea General de l’ALLEA (All European Academies), a Sofia (Bulgària). 16-18 

de maig.

•  Inauguració de l’exposició «Pompeu Fabra. Una llengua completa» i estrena del monò-

leg Pompeu Fabra: jugada mestra!, en un acte organitzat per la Direcció General de 

Política Lingüística en el marc de l’Any Pompeu Fabra 2018 a l’Arts Santa Mònica 

(Barcelona). 17 de maig. 

•  Conferència de Joaquim Torra, president de la Generalitat de Catalunya: «El ciutadà Pom-

peu Fabra», en el marc de l’Any Pompeu Fabra 2018, a Sant Pere de Ribes. 17 de maig.

•  Reunió de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), a la seu de 

l’ILC. 17 de maig.

•  Dinar d’agraïment a la Comissió Cívica de la Commemoració del 125è aniversari de les 

Bases de Manresa. 18 de maig.

•  Presentació a l’IEC del llibre les medalles de proclamació de les terres de parla cata-

lana. catalunya, valència i Balears (1724-1843), organitzada per la Societat Catalana 

d’Estudis Numismàtics (IEC). 22 de maig.

•  Reunió de la Comissió del Fons Noguera, a l’IEC. 22 de maig.

•  Acte de presentació a l’IEC del llibre Memòries de l’exili mexicà (1943-1956), d’Artur 

Bladé Desumvila, publicat per Cossetània Edicions. 23 de maig.

•  Entrevista a l’IEC amb Carles Salvadó, Salvador Alegret i Manel Sanromà, president, 

vicepresident i director, respectivament, de la Fundació puntCAT. 23 de maig. 

•  Reunió de la Comissió d’Investigació, a l’IEC. 23 de maig.

•  Homenatge a Josep Miquel Vidal (1939-2013), a l’IEC. Acte organitzat per la Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC) i l’Institut Menorquí d’Estudis. 

31 de maig.

•  Inauguració a l’IEC de la III Jornada sobre Documentació Ambiental a Catalunya, or-

ganitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

i la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 31 de maig.
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•  Cloenda a l’IEC del 19è Simposi de la Fundació La Marató de TV3. 4 de juny.

•  Lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a Quim Monzó, al Palau de la 

Música. 4 de juny.

•  Lliurament dels Premis Medi Ambient 2018 en el marc del Dia Mundial del Medi Am-

bient. Organitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-

talunya, a l’IEC. 5 de juny.

•  Homenatge a Maria Aurèlia Capmany amb motiu del centenari del seu naixement; or-

ganitzat per l’Ajuntament de Barcelona, al Saló de Cent. 5 de juny.

•  Reunió a l’IEC del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda. 6 de juny.

•  Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, a la sala d’actes de 

l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Barcelona). 7 de juny. 

•  Reunió del Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes. 8 de juny.

•  Inauguració a l’IEC de l’exposició «Fundació Germà Colón, quinze anys al servei de la 

investigació», organitzada per la Universitat Jaume I i la Fundació Germà Colón Do-

mènech. 8 de juny.

•  Ruta Pompeu Fabra a Bilbao. 9 de juny.

•  Reunió del Consell de Direcció del TERMCAT, a la seu del centre (Barcelona). 11 de juny.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Pau Casals al Vendrell. 11 de juny.

•  Entrevista a l’IEC del secretari general amb Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del 

Cinema Català. 12 de juny.

•  Acte concert de la Diada Pau Casals Barcelona 2018, organitzat per la Fundació Pau 

Casals, al Palau de la Música Catalana. 12 de juny.

•  Conferència a l’IEC: «Josep M. Llompart: apunts de sociolingüística», organitzada per 

la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Participació i 

Esports del Govern balear i l’IEC. 13 de juny.

•  IV Jornades «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana», organitzades 

per la Xarxa CRUSCAT de l’IEC. 14 de juny.

•  Concert commemoratiu del 75è aniversari de la Delegació del Consell Superior d’Inves-

tigacions Científiques a Catalunya i del 50è aniversari del Centre de Recerca d’Huma-

nitats del CSIC a Catalunya, la Institució Milà i Fontanals, que tingué lloc a la seu del 

CSIC a Barcelona. 14 de juny.

•  Reunió del Consell de Direcció del Centre de Recerca Matemàtica, a la seu de la Secre-

taria d’Universitats i Recerca (Barcelona). 15 de juny.

•  Presentació a Palma del llibre les medalles de proclamació de les terres de parla cata-

lana. catalunya, valència i Balears (1724-1843), publicat per l’IEC. 18 de juny.

•  Reunió a l’IEC del Patronat de la Fundació Salvador Alibau. 18 de juny.
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•  Inauguració de la delegació de l’IEC a l’Alguer. 20 de juny.

•  Reunió de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes, a la seu de la 

Institució. 21 de juny.

•  Visita del Consell Permanent a l’Abadia de Montserrat, convidat per l’abat, Josep M. 

Soler i Canals. 22 de juny.

•  Reunió del Consell del Centre d’Estudis Catalans de París, a la seu de la Fundació a 

París. 25 de juny.

•  Presentació a la Residència d’Investigadors (Barcelona) del llibre la sostenibilitat de la 

pesca a catalunya. Perspectiva des de la ciència, de Francesc Sardà, publicat per edi-

torial Laertes, organitzada per la Residència d’Investigadors i editorial Laertes. 26 de 

juny.

•  Inauguració a l’IEC del 14th Annual LC-MS/MS Workshop on Environmental Appli-

cations and Food Safety, organitzat per l’ICRA, el CSIC i l’IEC. 26 de juny.

•  Conferència a l’IEC: «Hacerse adulto en España: la integración de las segundas gene-

raciones», d’Alejandro Portes, de la Universitat de Princeton; organitzada per l’Associ-

ació Catalana de Sociologia i presidida pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

de la Generalitat de Catalunya, Chakir El Homrani Lesfar. 26 de juny.

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

del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Barcelona). 

27 de juny.

•  Acte per impulsar el Pla Barcelona Ciència, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, 

al Saló de Cent de l’Ajuntament. 28 de juny.

•  Taula rodona sobre alimentació sostenible dins del XVII Congrés de la Societat Espa-

nyola de Nutrició, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. 28 de juny.

•  Reunió del Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu. 29 de juny.

•  Inauguració a la Universitat de Bucarest del XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i 

Literatura Catalanes. 2 de juliol.

•  Investidura com a doctor honoris causa de la Universitat Oberta de Catalunya de Ma-

nuel Borja Villel, a la Casa Llotja de Mar (Barcelona). 4 de juliol.

•  Funeral d’Eva Serra i Puig, membre de la SHA, al Tanatori de les Corts. 5 de juliol.

•  50a Universitat Catalana d’Estiu a l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. 5-10 de juliol.

•  Reunió de la Comissió de Seguiment del Conveni per a la protecció, gestió i difusió dels 

béns inclosos en la zona arqueològica del Poblat Ibèric Puig Castellar, a l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Gramenet. 10 de juliol.

•  Tercera Nit de la Biologia i acte de lliurament de premis de la Societat Catalana de Bi-

ologia, al paranimf de la UB. 11 de juliol.
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•  Commemoració dels quaranta anys de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, a 

l’Arts Santa Mònica. 11 de juliol.

•  Lliurament dels Premis Nacionals de Cultura, al Teatre Zorrilla de Badalona. 12 de 

juliol.

•  Lliurament de la Medalla d’Honor 2018 de la Xarxa Vives d’Universitats a Josep Mas-

sot i a Manuel Lladonosa, a la Universitat Miguel Hernández d’Elx. 13 de juliol.

•  Acte de cloenda del curs de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i 

de comiat al rector Jordi Montaña. 13 de juliol.

•  Reunió del Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya, a la seu de la Biblioteca. 13 de 

juliol.

•  Acte de constitució del Patronat d’Honor del Centenari de l’Euskaltzaindia, al Palau 

Foral de la Diputació de Biscaia. 20 de juliol.

•  Inauguració de l’exposició a l’IEC sobre Pompeu Fabra, presidida per Quim Torra, 

president de la Generalitat. 23 de juliol.

•  Lliurament de les Creus de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la 

Música (Barcelona). 23 de juliol.

•  Sessió constitutiva del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAP-

CIT), al Palau del Parlament de Catalunya. 23 de juliol.

•  Funeral de Joaquim Garriga i Riera, membre de la SHA, al Tanatori de les Corts. 23 de 

juliol.

•  Missa en record d’Antoni Nughes († 4.5.2018), membre corresponent de l’IEC, al mo-

nestir de Santa Maria de Pedralbes. 24 de juliol.

•  Lliurament a l’abat de Montserrat del llibre Escrits dispersos d’història, del pare Hilari 

Raguer, editat per l’IEC. 11 d’agost.

•  50a Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent: «I, tanmateix, la remor persisteix». 

16-23 d’agost.
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