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Intervencions institucionals

visitants il·lustres

Al llarg del curs 2019-2020, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il·lustres 

següents:

•  Josep Bargalló, conseller d’Educació (11 de setembre de 2019).

•  Natàlia Mas, secretària general d’Economia (11 de setembre de 2019).

•  Mariola Ruiz-Funes del Cueto, filla de Mariano Ruiz-Funes García (9 d’octubre de 2019).

•  Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura (11 i 22 d’octubre de 2019).

•  Mario Conoci, síndic de l’Alguer (22 d’octubre de 2019).

•  Marco Di Gangi, assessor de Cultura i Turisme de l’Ajuntament de l’Alguer (22 d’octu-

bre de 2019).

•  Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (20 de novem-

bre de 2019).

•  Peio Rahola Fabra, net de Pompeu Fabra (4 de desembre de 2019).

•  Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 

(16 de desembre de 2019).

•  Alfons Carner Suñol, familiar de Josep Carner (29 de gener de 2020).

•  Francina Carner, neta de Josep Carner (25 de febrer de 2020).

•  Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes (9 de març de 2020). 

•  Alfons Martínez, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres (9 de març de 2020).

Assistència a actes, visites i missions institucionals

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

2019

•  Entrevista a l’IEC amb Filly Chessa, Anna Caria, Guillem Carbonell, Jordi Manent i 

Noelia Montllor, de la Universitat de Girona (UdG). 4 de setembre.

•  Entrevista amb Alfred Bosch, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència de la Generalitat, i Alfons González, director general d’Afers Europeus  

i Mediterranis, al Palau de la Generalitat (Barcelona). 5 de setembre.

•  Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, i, en representació del president, la cap 

del Gabinet de la Presidència, Rosa Franquesa, i el gerent de l’IEC, Ramon Corbella, al 
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funeral de Joan Antoni Solans, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia (SECCT), 

al Tanatori de Sant Gervasi (Barcelona). 5 de setembre. 

•  Inauguració de l’exposició de pintures de la sèrie «Tribunal de les Aigües», d’Antoni 

Miró, exhibida al pati de l’IEC. 5 de setembre.

•  Assistència del delegat del president a Palma, Damià Pons, a l’acte d’obertura del curs 

2019-2020 de la Universitat de les Illes Balears (UIB), celebrat al campus Son Lledó 

d’aquesta universitat (Palma). 6 de setembre.

•  Acte de clausura de la XXIII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural: 

«Mediterráneo: realidad y retos de nuestro entorno natural», organitzada per la Real 

Sociedad Española de Historia Natural i celebrada a l’IEC. 6 de setembre.

•  Inauguració de la 37a Setmana del Llibre en Català, a l’avinguda de la Catedral (Bar-

celona). 6 de setembre.

•  Entrevista a l’IEC, amb Joaquín Arango, catedràtic de sociologia a la Universitat Com-

plutense de Madrid, juntament amb Joaquim Nadal, Jaume Sobrequés i Jordi Maluquer 

de Motes. 6 de setembre. 

•  Presentació de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana a la 37a Setmana del 

Llibre en Català. 9 de setembre.

•  Acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, en la categoria 

d’or, a Òscar Camps i a Carola Rackete, al Palau del Parlament de Catalunya (Barce-

lona). 10 de setembre.

•  Entrevista amb Joan Subirats, comissionat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, a 

la seu de l’Institut de Cultura de Barcelona. 10 de setembre. 

•  Acte d’obertura del Genomics for Biodiversity Symposium, organitzat per les filials de 

l’IEC Societat Catalana de Biologia (SCB) i Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) 

i celebrat a l’IEC. 12 de setembre.

•  Acte de lliurament del Premi Trajectòria 2019, en el marc de la 37a Setmana del Llibre 

en Català. 12 de setembre. 

•  Discurs d’acceptació del Premi Catalunya de Sociologia 2019: «Sociologia catalana: de 

l’ancoratge a la llibertat», pronunciat per Ramon Flecha a l’IEC. 17 de setembre. 

•  Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a l’acte d’homenatge a Xavier Rubert de 

Ventós, organitzat per la Secció de Filosofia de l’Ateneu Barcelonès i celebrat a la seu 

d’aquesta institució. 17 de setembre. 

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

Generalitat. 17 de setembre.

•  Conferència inaugural del curs 2019-2020 de la Societat Catalana de Física: «La física 

dona. La dona física», a càrrec de la doctora Àngels Ramos, i inauguració de l’exposició 

«Dones i física», al claustre de l’IEC. 18 de setembre. 
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•  Entrevista a l’IEC amb Jordi Montaña, president del Foment de les Arts i del Disseny. 

18 de setembre.

•  Reunió del Consell Interacadèmic de Catalunya, a la seu de la Reial Acadèmia de Far-

màcia de Catalunya (RAFC). 18 de setembre.

•  Acte de lliurament de premis de la dotzena edició del concurs per a joves escriptors de 

la zona euromediterrània «Un mar de paraules», organitzat per l’Institut Europeu de la 

Mediterrània i celebrat a l’IEC. 25 de setembre.

•  Taula rodona de presentació de la campanya de la Federació d’Organitzacions per la 

Llengua Catalana: «Per la reciprocitat plena i l’espai de comunicació en català», al Col-

legi de Periodistes de Catalunya. 26 de setembre.

•  Al pati de l’IEC, «Homenatge a Pau Casals. La projecció mundial del Barroc i el vio-

loncel des de Catalunya», darrer concert del cicle Música al claustre de l’IEC, amb 

Òscar Alabau, violoncel, i Ricard Rovirosa, piano. 26 de setembre. 

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

Parlament de Catalunya. 30 de setembre. 

•  Entrevista a l’IEC amb Pere Monràs, president de l’Institut de Ciències Biomimètiques. 

1 d’octubre.

•  Entrevista amb Josep Canals, director general de MediCities, al restaurant Estevet 

(Barcelona). 2 d’octubre.

•  Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a la sessió inaugural del curs acadèmic 

2019-2020 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, celebrada al Seminari Conciliar de 

Barcelona. 2 d’octubre.

•  Acte de lliurament del Guardó Pau Casals, legat d’honor de la cultura catalana, a Jau-

me Plensa, al Palau de la Generalitat. 3 d’octubre. 

•  Acte de benvinguda als assistents a la reunió del Consell Català de l’Alimentació, dut a 

terme a l’IEC i presidit per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

del Govern de Catalunya, Teresa Jordà. 3 d’octubre.

•  Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a la reunió del Patronat de l’Institut Ramon 

Muntaner - Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana, a Tarragona. 

3 d’octubre.

•  Benvinguda a l’acte del Dia de la Traducció a Barcelona, organitzat per CEDRO i l’As-

sociació d’Escriptors en Llengua Catalana i celebrat al Jardí Mercè Rodoreda de l’IEC. 

4 d’octubre.

•  Assistència de M. Teresa Cabré, en representació del president, a l’acte de clausura del 

Centenari de l’Euskaltzaindia, al Palau de la Diputació Foral de Guipúscoa (Sant Se-

bastià). 5 d’octubre.
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•  Discurs d’ingrés, com a acadèmic corresponent a la RAFC, de Joan Vallès Xirau: «La 

botànica als estudis de farmàcia de Catalunya: una disciplina en perill d’extinció. Al-

gunes reflexions i dues reivindicacions», a la seu de la RAFC. 7 d’octubre. 

•  Entrevista, juntament amb el membre de la Secció Històrico-Arqueològica (SHA) Flo-

cel Sabaté, amb Felip Roca, director de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de 

Barcelona, a l’Ajuntament. 7 d’octubre.

•  Acte central de l’Any Dolors Monserdà, al Palau de la Generalitat. 8 d’octubre.

•  Acte de signatura, a l’IEC, d’una addenda al conveni marc de cooperació signat el 22 

de febrer de 2018 amb la Institució Francesc de Borja Moll per a la coedició de les obres 

completes, i donació del bust de Francesc de Borja Moll a l’Institut. 9 d’octubre. 

•  Inauguració de l’exposició «La taula periòdica a l’IEC», organitzada per la SECCT i 

exhibida al pati de l’IEC. 9 d’octubre. 

•  Participació en l’acte «A l’IEC llegim Rodoreda», celebrat al Jardí Mercè Rodoreda de la 

Casa de la Convalescència, organitzat per la Presidència de l’IEC i presidit per la conse-

llera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Mariàngela Vilallonga. 10 d’octubre.

•  Sessió inaugural del curs acadèmic 2019-2020 de la Universitat Internacional de Cata-

lunya, a la seu d’aquesta universitat (Barcelona). 16 d’octubre. 

•  Acte de lliurament del Premi Societat Catalana d’Economia, amb la conferència de 

Massimo Motta, a l’IEC. 21 d’octubre. 

•  Acte en agraïment i record pel llegat de la senyora Franziska Knapp a l’IEC, celebrat 

al Jardí Mercè Rodoreda. 21 d’octubre.

•  Participació de l’Equip de Govern en la inauguració del curs acadèmic 2019-2020 de 

l’IEC, amb l’assistència de Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Genera-

litat de Catalunya, i Mario Conoci, síndic de l’Alguer, i duta a terme a la Sala Prat de 

la Riba. 22 d’octubre.

•  Acte inaugural del Congrés Internacional Literatura i Exili, a la Universitat Rovira i 

Virgili (Tarragona). 23 d’octubre.

•  Presentació, a la seu dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat (Tarragona), 

de la publicació troballes arqueològiques al teatre romà de tarragona. Diari de Fran-

cesc carbó (1919), coeditada per l’IEC. 23 d’octubre.

•  Congrés anual de l’Academia Europaea «Building Bridges 2019», celebrat a l’IEC. Del 

23 al 25 d’octubre.

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

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (Barcelona). 24 d’octubre.

•  Acte d’obertura del Simposi Alexandre Galí, organitzat per la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials (SFCS) amb el suport de la Presidència de l’IEC i celebrat a l’IEC. 25 d’octubre.
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•  Conferència del president de l’IEC: «El naturalisme com a vocació», en el marc del 

centenari del naixement de Ramon Margalef. Acte organitzat per Biblioteques de Bar-

celona i dut a terme a la Biblioteca Sagrada Família Josep M. Ainaud de Lasarte  

(Barcelona). 28 d’octubre. 

•  Entrevista del vicepresident, Jaume de Puig, i, en delegació del president, el gerent de 

l’IEC, Ramon Corbella, amb el coordinador general de la Diputació de Barcelona, Juan 

Echaniz, a la seu de la Diputació. 29 d’octubre.

•  Entrevista a l’IEC amb el director de Relacions Institucionals de l’Ajuntament de Bar-

celona, Josep Castiella, amb l’assistència de M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica (SF), i Jordi Mir, membre de la mateixa Secció. 30 d’octubre.

•  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 Institució de les Lletres Catalanes (ILC), 

al Palau Marc (Barcelona). 31 d’octubre.

•  Acte d’homenatge a Salvador Giner: «L’empremta de Salvador Giner a la sociologia», 

organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia i celebrat a l’IEC. 4 de novembre.

•  Entrevista amb Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroa-

limentàries de la Generalitat de Catalunya, a la seu de la Direcció General. 4 de novembre.

•  Entrevista, juntament amb Montserrat Corominas, presidenta de la SCB, amb Marta 

Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 

seu de la Secretaria (Barcelona). 13 de novembre. 

•  Acte d’inauguració, a l’IEC, de la Cinquena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: 

«Impacte de la mundialització sobre les llengües: el cas del català», organitzada per la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’IEC. 7 de novembre.

•  Acte d’inauguració del II Simposi Internacional Joan Brossa: «Els arbres varien segons 

el terreny», organitzat per la ILC i la Fundació Joan Brossa. Dins del conveni IEC-ILC, 

i celebrat a l’IEC. 7 de novembre. 

•  Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a la reunió de representants d’algunes 

acadèmies catalanes amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, a la seu de la 

Conselleria de Cultura. 8 de novembre. 

•  Acte d’inauguració de la 24a Setmana de la Ciència a Catalunya, celebrat al Palau del 

Parlament. 8 de novembre.

•  Entrevista a l’IEC amb Xavier Murugarren, membre del Consell de Redacció del  

RECERCAT, el butlletí electrònic de la Secretaria d’Universitats i Recerca. 11 de novembre. 

•  Acte de commemoració dels trenta anys del Consorci de Normalització Lingüística, 

organitzat per la Conselleria de Cultura i dut a terme al Teatre Nacional de Catalunya 

(TNC, Barcelona). 12 de novembre.
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•  Acte d’homenatge a Maria Àngels Anglada, organitzat per la Càtedra de Patrimoni 

Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent i l’IEC, i celebrat a la seu de 

l’Institut. 12 de novembre.

•  Sessió de benvinguda a la Jornada Narcís Monturiol, organitzada per la SECCT i por-

tada a terme a l’IEC. 13 de novembre.

•  Trobada a l’Hospital de Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) per a fer visible 

l’acord per a recerca entre la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (FFSB) i l’Hospital. 

13 de novembre.

•  Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a l’acte de cloenda de l’Any Internacional 

de la Taula Periòdica dels Elements Químics, a l’Auditori de la Diputació de Tarragona. 

14 de novembre.

•  Presentació de la conferència de Jordi Casassas «Gabriel Alomar, intel·lectual i polític 

de Catalunya. Des de la militància republicana i catalanista a la Unió Socialista de 

Catalunya», pronunciada al Campus de la UIB (Palma) en el marc de les jornades 

d’estudi «Gabriel Alomar (1873-1941): l’intel·lectual, el periodista i el polític», orga-

nitzades per la UIB i l’IEC. 15 de novembre. 

•  Acte d’inauguració del joc d’escapada sobre Fabra a l’IEC, organitzat per la Ruta Fabra 

amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) i la Presidència de 

l’IEC. 18 de novembre.

•  Acte de presentació de l’«Estratègia mediterrània de Catalunya», organitzat per la 

Conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, al Palau de Pe-

dralbes (Barcelona). 18 de novembre.

•   Acte de lliurament del Premi Ramon Margalef d’Ecologia, al Palau de la Generalitat. 

18 de novembre.

•  Assistència del vicepresident, Jaume de Puig, a l’acte de commemoració del 50è aniver-

sari de la mort d’Alexandre Galí, organitzat pel Departament d’Educació de la Genera-

litat i celebrat a la sala d’actes de l’Escola del Treball (Barcelona). 19 de novembre.

•  Acte de benvinguda als assistents a la trobada del guardonat amb el Premi Ramon 

Margalef d’Ecologia 2019, Carlos M. Duarte, amb alumnes de batxillerat, organitzat 

per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l’IEC, i dut a terme a la seu de 

l’Institut. 19 de novembre.

•  Juntament amb el secretari general, Josep Enric Llebot, entrevista amb Pau Villòria, 

viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l’Autogovern, a la seu de la Vi-

ceconselleria. 19 de novembre.

•  Acte de cloenda del Sisè Fòrum Forestal de Barcelona: «Les polítiques del bosc privat 

a Catalunya», celebrat a l’IEC amb l’assistència de la consellera d’Agricultura, Rama-
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