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Assistència a actes, visites i missions institucionals

El president de l’IEC, Joandomènec Ros, ha presidit o participat en els actes següents: 

2018

•   Conferència «El nostre moment», pronunciada pel president de la Generalitat, Quim 

Torra, al Teatre Nacional de Catalunya (TNC, Barcelona). 4 de setembre.

•   Entrevista amb Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca de la Genera-

litat, a la seu de la Secretaria d’Universitats i Recerca (Barcelona). 5 de setembre.

•   Sessió de benvinguda del congrés instrumenta inscripta viii: «Plumbum litteratum. 

L’escriptura sobre plom a l’època romana», celebrat a l’IEC i organitzat per l’Institut, 

la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, la Universitat de Barcelona (UB) i l’Academia 

Europaea. 5 de setembre.

•   Inauguració oficial del curs universitari 2018-2019, al recinte modernista de Sant Pau 

(Barcelona). 6 de setembre. 

•   Entrevista a l’IEC amb Montserrat Planelles, directora general de Cultura del Govern 

d’Andorra, i firma del conveni de col·laboració per al finançament de l’Atles Lingüístic 

del Domini Català. 7 de setembre.

•   Inauguració a Barcelona de la 36a Setmana del Llibre en Català, a l’avinguda de la 

Catedral. 7 de setembre.

•   Acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, organitzat per la 

Generalitat i el Parlament de Catalunya i celebrat a la plaça de Sant Jaume (Barcelona). 

10 de setembre.

•   Entrevista a l’IEC amb Francesc Rotger, director de l’Institut d’Estudis Baleàrics. 10 de 

setembre.

•   Participació de l’Equip de Govern en la Diada Nacional de Catalunya a l’IEC. 11 de 

setembre.

•   Entrevista amb Laura Borràs, consellera de Cultura de la Generalitat, a la seu de la 

Conselleria de Cultura (Barcelona). 12 de setembre.

•   Esmorzar informatiu del Fòrum Europa - Tribuna Catalunya amb Roger Torrent, pre-

sident del Parlament de Catalunya, a l’Hotel Palace (Barcelona). 13 de setembre. 

•   Reunió del jurat de la setena edició dels Premis Pompeu Fabra, a la seu de la Direcció 

General de Política Lingüística de la Generalitat (DGPL, Barcelona). 14 de setembre. 

•   Acte de cloenda i presentació de conclusions del congrés catalunya i futur, a l’IEC.  

15 de setembre.

•   Inauguració de l’exposició «Pompeu Fabra i la Universitat. “Si la llengua fallava, falla-

va tot”», al vestíbul principal de l’Edifici Històric de la UB. 18 de setembre.
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•   Acte inaugural del curs acadèmic 2018-2019 de l’Escola Superior de Música de Cata-

lunya, a l’Auditori de Barcelona. 19 de setembre.

•   Assistència de Pere Puigdomènech (president de la Secció de Ciències Biològiques, 

SECCB), en representació del president de l’IEC, a la reunió del grup de treball d’Ètica 

i Ciència de l’ALLEA (All European Academies), a Dublín (Irlanda). 19 de setembre.

•   Esmorzar informatiu del Fòrum Europa - Tribuna Catalunya, amb la consellera de 

Cultura, Laura Borràs, a l’Hotel Avenida Palace (Barcelona). 19 de setembre.

•   Lliurament a l’IEC dels premis de l’onzena edició del concurs literari «Un mar de pa-

raules», convocat per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i la Fundació Anna 

Lindh, i amb la presència de la consellera de Cultura, Laura Borràs. 19 de setembre.

•   Assistència de David Serrat (secretari científic de l’IEC), en representació del president, 

a la inauguració a l’Institut del 19è Congrés Internacional de Museus d’Història de la 

Medicina, coorganitzat pel Museu d’Història de la Medicina de Catalunya i la Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. 20 de setembre. 

•   Acte d’homenatge a Josep Fontana, organitzat per la Societat Catalana d’Estudis His-

tòrics i celebrat a l’IEC, amb la presència de Pere Aragonès (vicepresident de la Gene-

ralitat). 26 de setembre.

•   Assistència, juntament amb la vicepresidenta Mariàngela Vilallonga, a la reunió del 

Consell Rector de l’Institut Ramon Llull (IRL), duta a terme a la seu d’aquest organis-

me (Barcelona). 26 de setembre. 

•   Assistència del vicepresident de l’IEC, Jaume de Puig, a la inauguració del curs acadèmic 

2018-2019 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), celebrada a l’Aula Magna 

d’aquesta entitat (Barcelona). 26 de setembre.

•   Entrevista a l’IEC amb Martín Checa, president suplent de la Red de Científicos Es-

pañoles en México. 26 de setembre.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la inauguració de l’exposició 

«Transgresoras. Mujeres de ambos lados del océano», exhibida a la seu del Memorial 

Democràtic (Barcelona) i coorganitzada per aquest organisme i el Consolat General de 

l’Uruguai a Barcelona. 27 de setembre.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, representant de l’IEC a la Ins-

titució de les Lletres Catalanes (ILC), a la reunió de la Junta de Govern i del Consell 

Assessor de la ILC, celebrada a la seu d’aquesta institució (Barcelona). 27 de setembre.

•   Presentació, a la Sala de la Caritat de la Biblioteca de Catalunya (BC, Barcelona), del 

llibre electrònic Mistral a catalunya, publicat per aquesta institució. 27 de setembre. 

•   Acte de benvinguda a la celebració, a l’IEC, del Dia Internacional de les Persones Sordes 

de Catalunya 2018, organitzat per la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb 
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la presència de Laura Borràs (consellera de Cultura) i Ester Franquesa (directora gene-

ral de Política Lingüística). 28 de setembre.

•   Acte d’inauguració de la Fira LIBER 2018, celebrada a la Fira de Barcelona i organit-

zada per la Federación de Gremios de Editores de España. 2 d’octubre.

•   Funeral de Ramon Parés, membre emèrit de la SECCB, al tanatori de les Corts (Barce-

lona). 2 d’octubre.

•   Assistència de Ramon Pinyol (president de la Secció Històrico-Arqueològica, SHA), en 

representació del president de l’IEC, al funeral d’Alexandre Olivar (membre corresponent 

d’aquesta Secció), a l’Abadia de Montserrat. 3 d’octubre.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la inauguració de la trobada 

Espais Terminològics, que organitza el TERMCAT, als Lluïsos de Gràcia (Barcelona).  

4 d’octubre.

•   Inauguració de les jornades commemoratives del bicentenari de Marx, dutes a terme a 

l’IEC i organitzades per diverses societats filials de l’Institut. 8 d’octubre.

•   Acte de presentació, a l’IEC, de la Institució Francesc de B. Moll i l’espectacle «Gegants 

de la llengua». 10 d’octubre.

•   Participació de l’Equip de Govern en l’acte «A l’IEC llegim Rodoreda», celebrat al jar-

dí Mercè Rodoreda de la Casa de Convalescència i organitzat per la Presidència de l’IEC. 

10 d’octubre.

•   Assistència del membre de l’IEC Manuel Castellet, en representació del president, a 

l’acte d’investidura de M. Teresa Cabré (presidenta de la Secció Filològica, SF) com  

a doctora honoris causa de la Universitat de Ginebra, celebrat en el marc de la cerimò-

nia del Dies Academicus 2018 d’aquesta Universitat (Ginebra, Suïssa). 12 d’octubre. 

•   Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, al debat a l’IEC catalunya-Espanya: 

l’encaix és possible?, organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia i amb la parti-

cipació d’Ernest Maragall (conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència). 15 d’octubre.

•   Lliurament dels Premis Nacionals de Recerca, al TNC, i on el membre de la SECCB 

Roderic Guigó va ser una de les persones guardonades. 15 d’octubre. 

•   Inauguració del congrés la península ibèrica com a cruïlla musical a través dels temps: 

els intercanvis transculturals i la imatge de la música, celebrat a l’IEC i coorganitzat 

per la Societat Catalana de Musicologia i el Consell Internacional de Música Tradicional. 

17 d’octubre.

•   Inauguració de la Quarta Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: «La projecció de Fabra 

en l’àmbit catalanoparlant i a l’exterior», organitzada per la Càtedra Pompeu Fabra de 

la Universitat Pompeu Fabra i portada a terme a l’IEC. 18 d’octubre.
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•   Dotzè Esmorzar Internacional de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacio-

nalment Reconegudes: «Cap a on va Europa?», celebrat a l’IEC i amb la participació 

de l’eurodiputat Ramon Tremosa. 19 d’octubre.

•   I Festa «Fes-te de la llengua», organitzada per la SF i celebrada als jardins del Palau 

Robert (Barcelona). 19 d’octubre. 

•   Entrevista amb el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, a la seu d’aques-

ta institució (Barcelona). 23 d’octubre.

•   Lliurament dels Premis Pompeu Fabra i del Premi Robèrt Lafont, atorgats al TNC per 

la DGPL, i on van ser guardonats els membres de l’IEC Jordi Mir, Mila Segarra i Georg 

Kremnitz. 23 d’octubre.

•   Participació de l’Equip de Govern en la inauguració del curs 2018-2019 de l’IEC, duta 

a terme a la Sala Prat de la Riba i amb la presència del president de la Generalitat, Quim 

Torra. 24 d’octubre.

•   Primer Fòrum BIB, organitzat per Bioinformatics Barcelona i celebrat al CosmoCaixa 

(Barcelona). 24 d’octubre.

•   Assistència de Josep González-Agàpito (membre de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials, SFCS), en representació del president, a la inauguració de les XXIII Jornades 

d’Història de l’Educació, celebrades a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball So cial 

de la Universitat de Lleida i promogudes per aquesta universitat i la Societat d’Història 

de l’Educació dels Països de Llengua Catalana. 25 d’octubre.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la reunió de la Junta de Govern 

de la ILC, a la seu d’aquesta institució. 25 d’octubre.

•   Sessió de benvinguda, a l’IEC, de la I Jornada de Literatura Catalana per a Alumnes de 

Batxillerat, organitzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’IEC.  

26 d’octubre.

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

29 d’octubre.

•   Reunió del Jurat del Premi Ramon Margalef d’Ecologia, al Palau de la Generalitat 

(Barcelona). 29 d’octubre.

•   Assistència, juntament amb el vicepresident, Jaume de Puig, a l’acte d’ingrés de la vi-

cepresidenta, Mariàngela Vilallonga, com a acadèmica numerària de la Reial Acadèmia 

Europea de Doctors, al saló d’actes de Foment del Treball (Barcelona). 30 d’octubre. 

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

Generalitat. 31 d’octubre.

•   Sessió constitutiva de l’Assemblea Urbana de Catalunya, al Palau de la Generalitat.  

5 de novembre.
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•   Inauguració del Simposi Trias sobre Maria Aurèlia Capmany, celebrat a l’IEC i organit-

zat en el marc de l’Any Maria Aurèlia Capmany per la Càtedra Ferrater Mora de la 

Universitat de Girona (UdG), el Màster en Construcció i Representació d’Identitats 

Culturals de la UB i la ILC. 7 de novembre.

•   Presentació, a la sala del claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès, del llibre Escrits 

dispersos d’història, d’Hilari Raguer, organitzada per Òmnium Sant Cugat del Vallès, 

la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat i l’IEC. 7 de novembre.

•   Acte de recepció a l’IEC, a càrrec del secretari general, Josep Enric Llebot, dels nous 

membres numeraris de la SFCS Xavier Besalú i Bernat Sureda. Imposició d’insígnies 

per part del president. 8 de novembre.

•   Acte inaugural de la 23a Setmana de la Ciència a Catalunya, que organitza la Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació, celebrat a l’IEC i amb la presència del director 

general de Recerca de la Generalitat, Joan Gómez Pallarès. 8 de novembre.

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

Castelló). 10 de novembre.

•   Presentació, a la Setmana del Llibre en Català de Palma, de Mallorca: el sud i sud-est 

(municipis de llucmajor, campos, ses salines, santanyí, Felanitx i Manacor), obra  

de Vicenç M. Rosselló i Verger coeditada per l’IEC i l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). 

12 de novembre.

•   Acte d’obertura del Fabra Fòrum «Pompeu Fabra, la llengua d’un poble», organitzat 

per la Ruta Pompeu Fabra i pels Amics de les Homilies d’Organyà, i celebrat al Centre 

Excursionista de Catalunya (Barcelona). 13 de novembre. 

•   Inauguració, a la Sala Prat de la Riba, del Simposi Pompeu Fabra que va orga- 

nitzar l’IEC, amb la intervenció de la consellera de Cultura, Laura Borràs. 14 de no- 

vembre.

•   Reunió del Consell Consultiu del congrés catalunya i futur, a l’IEC. 14 de novembre.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la reunió de la Junta de Govern 

de la ILC, duta a terme a la seu de la Institució. 15 de novembre.

•   Presentació, a l’Institut, de Mallorca: el sud i sud-est (municipis de llucmajor, campos, 

ses salines, santanyí, Felanitx i Manacor), llibre de Vicenç M. Rosselló i Verger coedi-

tat per l’IEC i l’IEB. 19 de novembre.

•   Presentació, al Col·legi Major Rector Peset (València), d’Enyego d’Àvalos i l’autoria del 

‘curial’, llibre d’Albert Soler publicat per la Institució Alfons el Magnànim i l’IEC. 20 

de novembre.

•   Assistència del president de la SHA, Ramon Pinyol, en representació del president de 

l’Institut, al IV Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic, organitzat per l’IEC  
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i la Càtedra d’Arqueologia Cristiana de la UB, i celebrat al Campus Catalunya de la 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). 22 de novembre.

•   Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a la presentació de l’informe anual sobre 

l’estat de la cultura i de les arts Dimensió social de la cultura (publicat pel Consell 

Nacional de la Cultura i de les Arts), al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonne-

maison (Barcelona). 22 de novembre.

•   Lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló, al Magatzem de la Mar (Benicar-

ló). 22 de novembre. 

•   Simposi carles Fages de climent, coorganitzat per l’IEC, la Càtedra de Patrimoni Lite-

rari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de la UdG i la ILC, i dut a terme 

a la Sala Prat de la Riba de l’IEC. 22 de novembre. 

•   Presentació, a l’Institut, del llibre d’Eva Serra la formació de la catalunya moderna 

(1640-1714), publicat per l’IEC i Eumo Editorial. 26 de novembre.

•   Concert «Construir ponts musicals a la Mediterrània. Cançons d’Algèria, Armènia i el 

Kurdistan», darrer del cicle Música al claustre, organitzat per l’IEC, en col·laboració 

amb l’Academia Europaea i ofert a la Sala Gimbernat de la Reial Acadèmia de Medici-

na de Catalunya (RAMC). 29 de novembre. 

•   Jornada d’Estudi Montserrat Abelló: «La ploma als dits, delit de paraules», organitzada 

per l’IEC i la ILC, i duta a terme a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, amb l’assistència 

de la consellera de Cultura, Laura Borràs. 29 de novembre.

•   Celebració del Dia de l’Ateneu, a l’Ateneu Barcelonès (Barcelona). 30 de novembre.

•   Inauguració, a la capella de Santa Clara (Castelló d’Empúries), del VIII Fòrum del 

Patrimoni Literari: «Els anys literaris», organitzat per la Càtedra de Patrimoni Litera-

ri Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent. 30 de novembre.

•   Conferència commemorativa del 150è aniversari del naixement de Francesc Moragas, 

organitzada per la Fundació Bancària «la Caixa» i impartida per Isidre Fainé, president 

de la Fundació, a la seu central de l’entitat (Barcelona). 3 de desembre.

•   Acte de recepció a l’IEC, a càrrec de Josep Enric Llebot (secretari general), dels nous 

membres numeraris Joaquim Bruna, Nora Ventosa, Josep Anton Muñoz i Lluís Torner, 

de la Secció de Ciències i Tecnologia (SECCT), i Antoni Trilla, de la SECCB. Imposició 

d’insígnies per part del president. 4 de desembre.

•   Reunió a l’IEC amb Mònica Borrell, directora del Museu Nacional Arqueològic de Tar-

ragona; Josep Anton Remolar, conservador d’aquest Museu, i Eugènia Serra, directora 

de la BC. 4 de desembre.

•   Assistència de Roser Salicrú (membre de la SHA), en representació del president, a la 

reunió del Ple del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental, celebrada a la seu de 

la Conselleria de Cultura. 5 de desembre.
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•   Reunió del Consell de Direcció de l’IRL, a la seu d’aquest organisme. 10 de desembre.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Pau Casals, a la seu de la Fundació, a la Casa del 

Gremi dels Velers (Barcelona). 10 de desembre.

•   Assistència, juntament amb la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a l’acte de presen-

tació del document la cultura, eina de transformació, presidit pel president de la Ge-

neralitat, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Laura Borràs, i celebrat al Palau de la 

Generalitat. 11 de desembre.

•   Assistència del secretari científic de l’IEC, David Serrat, en representació del president, 

a l’acte de celebració dels 30 anys del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Fores-

tals (CREAF), a l’Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autò-

noma de Barcelona (UAB). 11 de desembre.

•   Lliurament dels Premis CCNIEC, a l’IEC. 11 de desembre.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (FFSB), a l’IEC. 11 de 

desembre.

•   Entrevista a l’IEC amb Mònica Pereña, presidenta de Linguapax. 13 de desembre.

•   Reunió del Consell de Protecció de la Natura (CPN), a la seu de la Secretaria de Medi 

Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat (Barcelona). 14 de desembre.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, a la seu d’aques-

ta entitat (Barcelona). 14 de desembre.

•   68a Nit de Santa Llúcia, organitzada per Òmnium Cultural i celebrada a la Fira de 

Sabadell. 14 de desembre.

•   Col·laboració del president atenent trucades com a voluntari de La Marató de TV3, a la 

Fira de Barcelona. 16 de desembre.

•   Assistència, juntament amb la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a l’acte de cloen-

da de l’Any Pompeu Fabra, presidit per Quim Torra, president de la Generalitat, i ce-

lebrat al TNC. 17 de desembre.

•   Homenatge a Jordi Sales, organitzat per la Societat Catalana de Filosofia i dut a terme 

a la Facultat de Filosofia de la UB. 18 de desembre.

•   Reunió a l’IEC del Patronat de la Universitat Catalana d’Estiu. 19 de desembre.

•   Reunió del Consell de Direcció del TERMCAT, a la seu d’aquest organisme (Barcelona). 

19 de desembre.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la reunió de la Junta de Govern 

de la ILC, celebrada a la seu de la Institució. 20 de desembre.

•   Brindis de Nadal a l’Ateneu Barcelonès. 20 de desembre.

•   Inauguració del 1r Seminari d’Hivern de la Societat Catalana d’Economia, a l’IEC.  

21 de desembre.
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2019

•   Reunió a l’IEC del Consell Directiu del congrés catalunya i futur. 8 de gener.

•   Lliurament, al Palau de la Generalitat, de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalu-

nya a Carme Forcadell, el membre de l’IEC Carles Viver i Pi Sunyer i RCR Arquitectes. 

10 de gener. 

•   Sessió inaugural del curs del Consell Interacadèmic de Catalunya, a la seu de la Reial 

Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC, Barcelona). 14 de gener.

•   Presentació, a l’IEC, del monogràfic de la Revista de catalunya dedicat a Pompeu 

Fabra. 15 de gener.

•   Reunió de la Comissió Tècnica de l’Assemblea Urbana de Catalunya, a la seu del De-

partament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat (Barcelona). 16 de gener.

•   Acte de recepció, a l’IEC, dels nous membres de la SHA Immaculada Lorés, Patrici 

Pojada, Marta Prevosti, Eduard Vallès i Veronica Orazi, a càrrec de Josep Enric Llebot 

(secretari general). Imposició d’insígnies per part del president. 17 de gener. 

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la reunió de la Junta de Govern 

de la ILC, a la seu de la Institució. 17 de gener.

•   Roda de premsa de presentació de la Gramàtica essencial de la llengua catalana, a 

l’IEC. 17 de gener.

•   Presentació, a l’Observatori Fabra (Barcelona), de l’Atles de núvols, obra de l’Observa-

tori publicada per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB). 18 de 

gener. 

•   Reunió del Jurat dels Premis Crítica Serra d’Or, a la seu de Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat (PAMSA). 21 de gener.

•   Reunió del Consell Assessor Sectorial del Campus Patrimoni Cultural i Natural de la 

UdG, a la seu d’aquesta plataforma (UdG, Girona). 23 de gener.

•   Reunió del Consell de Direcció del Centre de Recerca Matemàtica (CRM), a la seu de la 

Secretaria d’Universitats i Recerca. 30 de gener. 

•   Roda de premsa de presentació de l’Any Internacional de la Taula Periòdica, a l’IEC. 

30 de gener.

•   Sessió de benvinguda a la 7a edició de la master class «Trans/fronteres i diàleg de les 

disciplines», organitzada per la Delegació de Perpinyà, amb la col·laboració de l’Institut 

Catòlic de la Mediterrània i impartida a l’IEC, amb l’assistència de Cyril Piquemal 

(cònsol general de França a Barcelona). 30 de gener.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la presentació del Pacte Na-

cional per a la Societat del Coneixement, al Centre de Cultura Contemporània de Bar-

celona. 31 de gener.
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•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la reunió de la Junta de Govern 

de la ILC, a la seu de la Institució. 31 de gener.

•   Assistència del secretari científic, David Serrat, en nom del president, a la presa de 

possessió de Josep Eladi Baños com a rector de la Universitat de Vic - Universitat Cen-

tral de Catalunya, a l’Aula Magna d’aquesta universitat (Vic). 31 de gener.

•   8a edició del Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà, organitzada 

per la FFSB i l’Ajuntament de Figueres, i portada a terme al Centre de Formació Integrat 

Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres). 2 de febrer. 

•   Entrevista, a l’IEC, amb Martí Sans i David Molina, de la productora audiovisual Al-

tervideo. 4 de febrer.

•   Sessió inaugural del 1r Congrés de la Societat Ibèrica d’Ecologia, a la Facultat de Bio-

logia de la UB. 4 de febrer.

•   Acte inaugural, a l’Institut del Teatre (Barcelona), de l’Any Internacional de la Taula 

Periòdica dels Elements Químics, presidit per Àngels Chacón (consellera d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat) i organitzat per la Societat Catalana de Química. 5 de 

febrer.

•   Assistència del secretari científic de l’IEC, David Serrat, en representació del president, 

a la reunió del Patronat del CREAF, celebrada a la seu de la Secretaria de Medi Ambient 

i Sostenibilitat de la Generalitat. 5 de febrer.

•   Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, al MedCat Partners Forum, organitzat pel 

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generali-

tat, en el marc del Forum Catalogne Mediterranée i celebrat al Palau de Pedralbes 

(Barcelona). 5 de febrer. 

•   Presentació del llibre Els sistemes naturals del delta del llobregat, coorganitzada per la 

Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), l’Ajuntament del Prat de Llobregat i 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i portada a terme al Cèntric Espai Cultural del Prat 

de Llobregat. 6 de febrer. 

•   Entrevista amb Xavier Gil (president de la Xarxa Vives d’Universitats) a la seu de la 

Universitat Internacional de Catalunya. 7 de febrer.

•   Presentació, a l’IEC, del llibre la mitra de l’exili, del membre de la SECCT Manuel 

Castellet. 7 de febrer.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a l’acte de cloenda de l’Any 

Montserrat Abelló, al Palau de la Generalitat. 8 de febrer.

•   Inauguració del Col·loqui Internacional Héloïse «Pedagogies de la democràcia i la resis-

tència a l’Europa del segle xx i fins avui», organitzat per la SFCS i celebrat a l’IEC, amb 

l’assistència de Josep Vallcorba (director general de Currículum i Personalització del 

Departament d’Educació de la Generalitat). 8 de febrer.

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   245 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   245 5/3/21   10:565/3/21   10:56



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

18
-2

01
9

246

•   Inauguració de la jornada impacte de l’agricultura 4.0 en el marc de la PAc, portada 

a terme a l’IEC i coorganitzada per la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), el 

Consell de Col·legis Oficials d’Enginyers Agrícoles i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tèc-

nics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 11 de febrer.

•   Inauguració del 6è Congrés d’Energia de Catalunya, organitzat per l’Associació Congrés 

d’Energia de Catalunya, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Tecnologia, i 

celebrat a l’IEC. 12 de febrer.

•   Taula rodona «El suport econòmic a la cultura», organitzada pel Consell Social de 

l’Ateneu Barcelonès dins el cicle Barcelona és cultura i celebrada a l’Ateneu. 12 de febrer.

•   Entrevista, a l’IEC, amb Armand Puig, degà de l’AUSP. 13 de febrer.

•   Juntament amb la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, reunió a l’IEC amb Joan Gó-

mez Pallarès (director general de Recerca de la Generalitat). 13 de febrer.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la reunió de la Junta de Govern 

de la ILC, a la seu de la Institució. 14 de febrer.

•   Assistència del secretari general, Josep Enric Llebot, a la sessió de benvinguda del taller 

«Stem amb tu a la UAB» (dins del grup guanyador del Premi Creu Casas de l’IEC), 

impartit a la sala d’actes de les facultats de Ciències i de Biociències de la UAB, amb 

motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. 14 de febrer.

•   Funeral d’Aina Moll (membre de la SF), a la basílica de Sant Francesc (Palma). 14 de 

febrer.

•   Assistència de la membre de la SF Montserrat Jufresa, en representació del president, a 

la cloenda de les jornades l’epístola literària des de l’antiguitat clàssica fins al segle xx, 

organitzades per l’Aula Carles Riba (UB-IEC) i celebrades a l’Edifici Josep Carner de 

la UB. 15 de febrer. 

•   Lliurament, a l’IEC, dels premis de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya, organitzada 

per la SCB, juntament amb la majoria de les universitats catalanes i altres entitats.  

15 de febrer.

•   Acte d’homenatge a Josep Jané, organitzat per la SCE i celebrat a l’IEC. 18 de febrer.

•   Reunió del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana, al Palau de la Generalitat.  

18 de febrer.

•   Assistència de l’Equip de Govern a l’acte de concessió de la Medalla i de la Placa Narcís 

Monturiol al mèrit científic i tecnològic, celebrat al Palau de la Generalitat i en el qual 

la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, fa el discurs en nom dels guardonats. 19 de 

febrer.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la cloenda de l’Any Fages de 

Climent, a l’Ateneu Barcelonès. 28 de febrer.
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•   Entrevista del secretari general, Josep Enric Llebot, amb l’alcaldessa de Tossa de Mar, 

Gisela Saladich, a l’Ajuntament d’aquest municipi. 1 de març. 

•   Entrevista, a l’IEC, amb Sito Alarcón, director del Zoo de Barcelona. 6 de març.

•   Acte de descobriment de la placa en memòria de la membre de l’IEC Creu Casas, a 

l’entrada de la Biblioteca de la Facultat de Farmàcia de la UB. 11 de març.

•   Entrevista, a l’IEC, amb Luisa Migliorati, membre del Bureau de la Unió Acadèmica 

Internacional (UAI), juntament amb Josep Guitart i Antoni Riera, delegats de l’IEC a 

la UAI. 12 de març.

•   Presentació, a l’IEC, del llibre l’univers vivent d’Hildegarda de Bingen: perspectives filo-

sòfiques, de Georgina Rabassó i guardonat amb el Premi Rafael Patxot i Jubert. 12 de març.

•   Reunió del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia, al Palau del 

Parlament de Catalunya (Barcelona). 12 de març. 

•   Acte commemoratiu, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, dels 40 Anys d’Ajun-

taments Democràtics, amb conferències de Saskia Sassen i Oriol Nel·lo al voltant del 

tema «El futur de les metròpolis al segle xxi. El cas de Barcelona». 13 de març. 

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, en representació del president, 

a la inauguració de la Jornada Pedagògica Pompeu Fabra, organitzada per la Presidèn-

cia de l’Institut i el Departament d’Educació de la Generalitat, i duta a terme a l’IEC. 

13 de març.

•   Inauguració del II Congrés del Món de la Masia, amb l’assistència de Teresa Jordà, 

consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Genera-

litat (el congrés va ser organitzat per la ICEA i celebrat a l’IEC). 13 de març.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la reunió de la Junta de Govern 

i del Consell Assessor de la ILC, portada a terme a la seu de la Institució. 14 de març.

•   Reunió del Consell Directiu del congrés catalunya i futur, a l’IEC. 14 de març.

•   Assistència de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, a la inauguració del curs aca-

dèmic de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, a la seu de l’Acadèmia 

(Barcelona). 18 de març.

•   Reunió del Patronat de la FFSB, a l’IEC. 19 de març.

•   Acte acadèmic d’homenatge a Ramon Parés i Farràs (membre de la SECCB), organitzat 

per la UB, la RACAB i l’IEC, i dut a terme a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia de 

la UB. 21 de març.

•   Presentació, a l’IEC, del llibre Pompeu Fabra. vida i obra en imatges, de Jordi Manent 

i David Paloma. 21 de març.

•   Reunió de la Comissió Permanent del CPN, a la seu de la Secretaria de Medi Ambient i 

Sostenibilitat de la Generalitat. 21 de març.
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•   Sessió en memòria de M. Teresa Ferrer i Mallol (membre de la SHA), a l’IEC. 21 de 

març.

•   Assistència dels membres del Consell Permanent i de membres de la SF a la presa de 

possessió de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, com a consellera de Cultura de la 

Generalitat, al Palau de la Generalitat. 25 de març.

•   Lliurament del XXX Premi Internacional Catalunya a l’enginyer nord-americà Vinton 

Cerf, al Palau de la Generalitat. 25 de març. 

•   Vuitena edició, a l’IEC, del cicle lliçons de la càtedra (organitzades per la Càtedra de 

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent, amb la col·laboració 

de l’Institut), amb el membre de la SHA Josep Massot com a convidat i l’assistència de 

la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. 26 de març.

•   Presentació de l’edició digital del llibre Manual d’estil. la redacció i l’edició de textos, 

de Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité, a l’IEC. 27 de març.

•   Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, al lliurament, a l’IEC, dels II Premis Gau-

deamus PROJECTA (que atorga el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya), amb 

la intervenció de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. 28 de març.

•   Reunió ordinària del Consell de Direcció del TERMCAT, a la seu d’aquest organisme. 

28 de març. 

•   Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a la presentació, a l’IEC, del llibre Ramon 

llull, els trobadors i la cultura del segle xiii, del projecte del Corpus des Troubadours. 

1 d’abril.

•   Lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al membre de la SF Joaquim M. Puyal, 

al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 1 d’abril.

•   Acte de benvinguda, imposició d’insígnies i lliurament de documentació de l’Institut als 

nous membres numeraris de la SECCB Xavier Matias-Guiu i Dolors Vaqué, a l’IEC.  

2 d’abril.

•   Acte de cloenda de l’Any Raimon Panikkar, al Palau de la Generalitat. 2 d’abril. 

•   Inauguració del Seminari Interdisciplinari de Recerca, organitzat per l’IEMed i impartit 

a l’IEC. 2 d’abril.

•   Acte de proclamació dels Premis Crítica Serra d’Or, atorgats per PAMSA, a l’Espai 

Endesa (Barcelona). 3 d’abril.

•   Inauguració del congrés internacional vicent Ferrer: ideologia i pràctica d’una predica-

ció, organitzat per la SHA i celebrat a l’IEC. 3 d’abril.

•   A instància de la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga (no hi pot assistir després d’haver 

estat nomenada consellera de Cultura), entrevista, a l’IEC, amb Quim Salvi (rector de la 

UdG) i Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca de la Generalitat). 4 d’abril.
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•   Reunió del Consell de Direcció del Consorci de l’IRL, a la seu d’aquest organisme.  

4 d’abril.

•   Entrevista amb Gisela Saladich (alcaldessa de Tossa de Mar), juntament amb el membre 

de la SECCT Joan Antoni Solans, a l’Ajuntament d’aquest municipi. 5 d’abril.

•   Inauguració de l’exposició «5 segles d’obres d’economia d’autors catalans», organitzada 

per la SCE i exhibida al pati de l’IEC. 8 d’abril.

•   Reunió preparatòria del Consell Interacadèmic de Catalunya, a la seu de la RAFC.  

8 d’abril.

•   Presentació, a l’IEC, del llibre Art i cultura de postguerra. Barcelona 1939-1962, co-

editat per l’Ajuntament de Barcelona i l’editorial Àmbit. 9 d’abril.

•   Visita dels membres de l’Equip de Govern al Palau Güell de Barcelona, convidats per 

Nico Pérez Sánchez (directora en funcions del Palau). 9 d’abril.

•   Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a la cerimònia de nomenament de Joaquim 

Nadal com a doctor honoris causa de la Universitat de Perpinyà, al Campus Mailly de 

la Universitat. 10 d’abril.

•   Presentació, a l’IEC, del llibre sobre la República catalana, d’Hèctor López Bofill, or-

ganitzada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics i amb l’assistència d’Elsa Artadi 

(diputada del Parlament de Catalunya). 10 d’abril.

•   A la Facultat de Geografia i Història de la UB, cloenda d’Història i compromís, acte en 

memòria de la membre de la SHA Eva Serra, organitzat per aquesta Secció i l’Àrea 

d’Història Moderna del Departament d’Història i Arqueologia de la UB, amb la presèn-

cia del president de la Generalitat, Quim Torra. 11 d’abril. 

•   Jornada sobre Canvi Climàtic i Salut a l’IEC, organitzada per la SECCB. 11 d’abril.

•   Lliurament, a l’Aula Magna de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona, dels premis 

de la Lliga de Debat Universitària 2019, organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats. 

11 d’abril.

•   Reunió de la Comissió Permanent del CPN, a la seu de la Secretaria de Medi Ambient i 

Sostenibilitat de la Generalitat. 11 d’abril.

•   Participació en l’acte Lletres al Parlament, organitzat per la ILC i el Parlament de Ca-

talunya, i portat a terme al Palau del Parlament. 12 d’abril.

•   Al Palau Macaya de Barcelona, edició especial dels Diàlegs amb Música: «Europa, un 

projecte de pau i progrés», en commemoració dels 100 anys de la tornada de Pau Casals 

a Europa i organitzada per l’Oficina del Club de Roma a Barcelona i la Fundació Pau 

Casals. 15 d’abril.

•   Per sant Jordi, a l’iEc llegim Rodoreda, amb la lectura de fragments de l’obra Quanta, 

quanta guerra… i la participació de personalitats com la consellera de Cultura,  
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Mariàngela Vilallonga, i la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa.  

23 d’abril.

•   Concert completes de la solemnitat de sant Jordi a la Generalitat de catalunya (1614), 

del compositor Joan Pau Pujol, organitzat per Presidència de la Generalitat i ofert al 

Palau de la Generalitat. 24 d’abril. 

•   Nit Literària de Sant Jordi, amb el lliurament del Premi Catalunya del Nord de l’IEC, 

organitzada per entitats de la Catalunya del Nord i la Casa de la Generalitat a Perpinyà, 

i celebrada al Palau de Congressos de Perpinyà. 26 d’abril.

•   Presentació, a l’IEC, del projecte BioGenoma dels Països Catalans. El Genoma de Gaia 

als Països Catalans, de la SECCB, la SCB i la ICHN. 29 d’abril.

•   Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, en representació del president, a l’obertu-

ra de l’acte de commemoració dels 40 anys del Grup Promotor Santillana, organitzat 

per la SCP i celebrat a l’IEC. 30 d’abril.

•   Juntament amb el vicepresident, Jaume de Puig, i el secretari general, Josep Enric Lle-

bot, lliurament, a la Sala Prat de la Riba, dels Premis Sant Jordi corresponents al lXXXviii 

cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC, amb la intervenció de Jordi Puigneró 

(conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública). 30 d’abril.

•   Entrevista de Toni Pou (diari ARA) en relació amb l’Any Margalef, a l’IEC. 2 de maig.

•   Juntament amb el secretari científic, David Serrat, entrevista, a l’IEC, amb Carles Cam-

puzano (diputat per Barcelona i portaveu del Partit Demòcrata al Congrés dels Diputats). 

2 de maig.

•   Presentació de les Jornades d’Arqueologia de Calaceit, organitzades per l’IEC i l’Ajun-

tament de Calaceit, i celebrada al Saló de Plens de l’Ajuntament, amb l’assistència de 

Joaquim Monclús (president de l’Associació Cultural del Matarranya). 3 de maig.

•   A la seu de la Conselleria de Cultura i juntament amb Jaume Casas (president de la 

RAFC) i Josep Antoni Bombí (president de la RAMC), entrevista amb la consellera 

Mariàngela Vilallonga sobre l’entorn dels edificis de les respectives acadèmies. 7 de maig.

•   Presentació del llibre Alimentació i nutrició a catalunya: industrials, productors i cien-

tífics, organitzada pel CCNIEC i l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, i 

portada a terme a l’IEC. 7 de maig.

•   Salutació institucional als assistents a la reunió dels Equips d’Assessorament de Llengua 

i Cohesió Social, organitzada per la SCP i portada a terme a l’IEC. 7 de maig.

•   Assemblea general de l’ALLEA i commemoració del seu 25è aniversari, al palau de 

congressos Kursaal de Berna (Suïssa). 8-10 de maig.

•   Entrevista amb el director general de Currículum i Personalització del Departament 

d’Educació de la Generalitat, Josep Vallcorba, a la seu del Departament (Barcelona).  

13 de maig.
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•   Sessió en record de Ramon Margalef, impulsada per la RACAB i l’IEC, dins dels actes 

de l’Any Ramon Margalef i celebrada al Teatre Poliorama. 13 de maig. 

•   Entrevista a l’IEC amb Cesc Casadesús, director del Teatre Grec. 15 de maig.

•   Juntament amb els membres Andreu Domingo (SFCS) i Flocel Sabaté (SHA), entrevis-

ta a l’IEC amb Gemma Aubarell, responsable d’Estratègia Mediterrània i Xarxes a la 

Direcció General de Relacions Exteriors de la Generalitat. 15 de maig.

•   Juntament amb el vicepresident, Jaume de Puig, assistència al lliurament de les creus 

de Sant Jordi, atorgades per la Generalitat a vint-i-vuit personalitats (entre les quals els 

membres de l’IEC Joaquim Rafel, Gemma Rigau i Jaume Terradas) i a quinze entitats 

(entre les quals la Fundació Carles Salvador, estretament vinculada a l’Institut), a l’Au-

ditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. 16 de maig.

•   Descoberta de la placa en homenatge al metge i físic Francesc Salvà, a la seu de la 

RACAB. 17 de maig.

•   Lliurament dels Premis Maestrat Viu, a la plaça Parroquial de Vinaròs (Castelló). 18 de 

maig.

•   Sessió de benvinguda al II Congrés d’Economia, organitzat per la SCE i celebrat a l’IEC. 

24 de maig.

•   Assistència, juntament amb el vicepresident, Jaume de Puig, a la presentació del Dicci-

onari descriptiu de la llengua catalana, a l’IEC, i amb la participació de la directora 

general de Política Lingüística, Ester Franquesa. 27 de maig.

•   Lliurament, al Teatre Poliorama, dels Premis Cangur, convocats per la Societat Catala-

na de Matemàtiques. 27 de maig.

•   Lliurament del XII Premi Ferran Armengol i Tubau, convocat per la SCE. 27 de maig.

•   A la seu de l’IEMed (Barcelona), i juntament amb el membre de la SHA Flocel Sabaté, 

entrevista amb Josep Ferrer, director general en funcions de l’IEMed. 29 de maig, 

•   Entrevista, a l’IEC, amb Iolanda Batallé, Ariadna Puiggené i Izaskun Arretxe, directora 

de l’IRL i directores de les àrees de Llengua i Universitats, i Literatura i Pensament 

d’aquest organisme, respectivament. 29 de maig.

•   Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a l’acte de conferiment del doctorat hono-

ris causa de l’AUSP a Sergio Pagano (prefecte de l’Arxiu Secret Vaticà) i a Carme 

Batlle (professora emèrita de la UB), celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de 

Barcelona. 30 de maig.

•   Conferència de premsa de presentació del projecte Tabula Imperii Romani (TIR) - Ba-

lears, amb Fanny Tur (consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern balear), 

Josep Guitart (membre de la SHA i director del projecte) i Maite Orfila (arqueòloga), 

duta a terme a la seu de la Conselleria de Cultura (Palma). 31 de maig.

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   251 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   251 5/3/21   10:565/3/21   10:56



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

18
-2

01
9

252

•   Lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a Marta Pessarrodona, al Palau 

de la Música (Barcelona). 3 de juny.

•   Reunió del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda, a l’IEC. 4 de juny.

•   Sessió de recepció de Martina Camiade com a membre corresponent de la SFCS, a l’IEC. 

4 de juny. 

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

7 de juny.

•   Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a la sessió de cloenda del 20è Simposi de 

la Fundació La Marató de TV3, celebrat a l’IEC. 12 de juny.

•   International Symposium on the Future of Learned Academies, organitzat per la Soci-

etat Filosòfica Americana i celebrat a Filadèlfia (Estats Units). 12-14 de juny.

•   Assistència del president de la SHA, Ramon Pinyol, en representació del president de 

l’IEC, a la reunió de la Junta de Govern de la ILC, celebrada a la seu de la Institució. 

13 de juny.

•   Assistència del secretari general, Josep Enric Llebot, a la sessió ordinària del consorci 

CRM, duta a terme a la seu de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat. 

17 de juny.

•   Reunió del Consell del Centre d’Estudis Catalans de la Facultat de Lletres de la Univer-

sitat de la Sorbona, a la seu del Centre Català a París (França). 18 de juny.

•   Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a la reunió del Comitè Editorial de RACO 

(Revistes Catalanes amb Accés Obert), a la BC. 19 de juny.

•   Entrevista de Josep Enric Llebot (secretari general de l’IEC) amb Joana Barbany (di-

rectora general de Societat Digital de la Generalitat), a la seu del Departament de Polí-

tiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat (Barcelona). 21 de juny. 

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

21 de juny. 

•   Assistència del secretari científic, David Serrat, en representació del president, a la reu-

nió del Patronat del CREAF, celebrada a la seu del Departament de Territori i Sosteni-

bilitat de la Generalitat. 25 de juny.

•   Reunió de la Junta del Patronat de la Fundació Privada Salvador Alibau, a l’IEC. 25 de 

juny.

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

26 de juny.

•   Entrevista amb Lluís Noguera (director de CosmoCaixa Barcelona), a la seu d’aquest 

museu (Barcelona). 28 de juny.

•   Inauguració del II Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, organitzat per la 

Societat Catalana de Comunicació i celebrat a l’IEC. 28 de juny.
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•   Sessió telemàtica del Consell de Direcció del Consorci de l’IRL. 1 de juliol.

•   Acte de commemoració del 15è aniversari de la creació de l’Institut Ramon Muntaner, 

a l’IEC. 2 de juliol.

•   Obertura de la sessió plenària del grup de recerca Fem l’Escola Plurilingüe, organitzada 

per la Societat Catalana de Pedagogia (SCP) i duta a terme a l’IEC. 2 de juliol.

•   Al pati de l’IEC, «Joan Cererols i el seu entorn musical», primer concert del cicle Músi-

ca al claustre, amb el cor Ad Fines i el conjunt La Caravaggia. 4 de juliol. 

•   Lliurament dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat, al teatre L’Artesà del 

Prat de Llobregat. 4 de juliol. 

•   Reunió de la Comissió Permanent del CPN, a la seu de la Secretaria de Medi Ambient i 

Sostenibilitat de la Generalitat. 4 de juliol. 

•   Presentació, a l’IEC, de les actuacions de l’Institut d’Estudis Aranesi - Acadèmia Ara-

nesa dera Lengua Occitana i de les seves produccions, amb l’assistència de la directora 

general de Política Lingüística, Ester Franquesa. 5 de juliol.

•   2a Universitat Catalana d’Estiu a Manresa, a l’Institut Lluís de Peguera. 5 de juliol.

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

Generalitat. 9 de juliol.

•   Entrevista, a l’IEC, amb Agustí Alcoberro i Marta Rovira, president i directora, respec-

tivament, de la Fundació Congrés de Cultura Catalana. 10 de juliol.

•   4a Nit de la Biologia i lliurament dels Premis de la SCB, al CosmoCaixa Barcelona.  

10 de juliol.

•   Al pati de l’IEC, «L’esplendor del Barroc a Catalunya. Del Barroc al classicisme. Recu-

peració mundial i primera interpretació de la cantata de Terradellas», segon concert del 

cicle Música al claustre, amb l’Orquestra Barroca Catalana. 11 de juliol.

•   Cloenda del Congrés sobre Moviment i Mobilitat al Mediterrani Medieval (segles vi-xv), 

organitzada per la SHA i celebrada a l’IEC. 11 de juliol.

•   Reunió de la tercera Taula Permanent del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixe-

ment, a la seu de la Secretaria d’Universitats i Recerca. 19 de juliol.
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