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Intervencions institucionals

Visitants il·lustres

Durant el curs 20122013, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els visitants il·lustres 

següents:

•  Eugeni Sallent, director de Televisió de Catalunya. 18 de setembre de 2012. 

•  José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española. 27 de setembre de 2012. 

•  Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya. 4 d’octubre de 2012. 

•  Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. 21 de novembre de 2012. 

•  Iñaki Dorronsoro, president de l’Eusko Ikaskuntza, acompanyat de la directora, Arra

te Arin. 21 de novembre de 2012. 

•  Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona. 19 de març de 2013. 

•  Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona. 16 d’abril de 2013. 

•  Germà Gordó, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 22 d’abril de 2013. 

•  Juan de Dalmau, cap de l’Oficina de Comunicació del Centre Europeu de Recerca i 

Tecnologia Espacials. 29 d’abril de 2013. 

•  Carlos Villagra Marsal, ministre secretari executiu de Polítiques Lingüístiques de la 

República del Paraguai. 25 de juny de 2013.

Assistència a actes, visites i missions institucionals

El president de l’IEC i els membres de l’Equip de Govern han presidit o participat en els 

actes següents:

2012

•  Acte inaugural del Festival Bayreuth, al Gran Teatre del Liceu (Barcelona). 1 de setem

bre.

•  Homenatge a Josep Sebastià Pons: «La diada ponsiana: Pons, país i llengua», a l’Ajun

tament d’Ille sur Tet (Rosselló). 7 de setembre.

•  Lectura en veu alta de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, per Sílvia Bel, dins 

de la programació de la Setmana del Llibre en Català; organitzada per la Fundació 

Mercè Rodoreda i Espais Escrits, a Barcelona. 10 de setembre.

•  Lliurament de la Medalla d’Or del Parlament de Catalunya a Òmnium Cultural i a 

Càritas Catalunya, al Palau del Parlament. 11 de setembre.
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•  Participació en els actes de la Diada Nacional de Catalunya: l’ofrena floral al peu del 

monument de Rafael Casanova, l’acte commemoratiu organitzat per la Presidència de 

la Generalitat de Catalunya, l’acte acadèmic a la seu de l’IEC i l’adhesió a la concen

tració convocada per l’Assemblea Nacional Catalana. 11 de setembre.

•  Inauguració del curs acadèmic 20122013 de la Universitat Rovira i Virgili, a l’Audito

ri Josep Carreras de VilaSeca (Tarragona). 12 de setembre.

•  Presentació del Diccionari biogràfic de l’Acadèmia de Bones Lletres, editat per l’Aca

dèmia de Bones Lletres i la Fundació Noguera, a la seu de l’Acadèmia (Barcelona). 13 de 

setembre.

•  Preestrena del documental Miquel Batllori, l’agudesa d’un savi, dirigit per Francesc 

Llobet, al cinema Comèdia (Barcelona). 13 de setembre.

•  Rebuda de l’Equip de Govern al director de Televisió de Catalunya, Eugeni Sallent, 

que visità l’IEC acompanyat del cap del Gabinet de Direcció, Christian Garcia. 18 de 

setembre.

•  Reunió dels presidents de les Acadèmies Catalanes, a la seu de la Reial Acadèmia de 

Medicina (Barcelona). 18 de setembre.

•  Lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a títol pòstum a Heribert 

Barrera, al Palau de la Generalitat. 18 de setembre.

•  Reunió del Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya, que tingué lloc a la Biblioteca 

de Catalunya (Barcelona). 19 de setembre.

•  Concert d’obertura de la temporada 20122013 del Palau de la Música Catalana. 19 de 

setembre. 

•  Obertura del curs acadèmic 20122013 de la Universitat de les Illes Balears (Palma). 

20 de setembre.

•  Lliurament del Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana Joan Solà, a la 

Universitat de Lleida. 21 de setembre.

•  Homenatge de la Universitat de Barcelona a Montserrat Jufresa amb motiu de la seva 

jubilació. 25 de setembre.

•  Lliurament del IV Premi Internacional Comte de Barcelona al cardenal Tarcisio Berto

ne, atorgat per la Fundació Comte de Barcelona, al Reial Monestir de Santa Maria de 

Pedralbes. 25 de setembre.

•  Sessió plenària del Consell Escolar de Catalunya, a la seu del Departament d’Ensenya

ment (Barcelona). 26 de setembre. 

•  Presidència de la sessió inaugural del curs 20122013 de l’IEC. 27 de setembre. 

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

d’Escriptors en Llengua Catalana i l’IEC. 28 de setembre.
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•  Intervenció del president de l’IEC en el seminari acadèmic «El batxillerat. Contribució 

a la seva definició integrant les perspectives cultural, professional i pedagògica», a l’IEC. 

28 de setembre.

•  Sessió inaugural del curs 20122013 dels estudis catalans a les universitats de l’exte 

rior; organitzada per la Xarxa Vives d’universitats i l’Institut Ramon Llull, al paranimf 

de la UB. 28 de setembre.

•  Sessió inaugural del curs acadèmic 20122013 de la Universitat d’Alacant. 28 de se

tembre.

•  Acte d’inauguració de la Fira Internacional del Llibre LIBER 2012, a Fira de Barcelona. 

2 d’octubre.

•  Lliurament de les plaques i de les medalles Narcís Monturiol al mèrit científic i tecno

lògic atorgades per la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat. 3 d’octubre.

•  Presentació a càrrec del president de l’IEC del llibre Universitat, valors i societat, de 

Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona, a l’Ateneu Barcelonès. 3 d’octubre. 

•  Conferència «El Parlament de Catalunya, la representació d’un poble mil·lenari», de 

Marcel Mateu Vilaseca; en el marc de la commemoració dels vuitanta anys de la instau

ració del Parlament de Catalunya, a l’IEC. 4 d’octubre.

•  Benvinguda a càrrec del president de l’IEC en l’acte de lliurament dels premis del Cen

tre Català de Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans 2012, a l’IEC. 5 d’octubre. 

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

Generalitat. 8 d’octubre.

•  Sessió inaugural del curs acadèmic 20122013 de la Universitat de Barcelona.  

8 d’octubre.

•  El president i el secretari general de l’IEC es reuneixen amb Xabier Kintana, secretari 

de l’Euskaltzaindia, i Xosé Luis Méndez Ferrin, president de la Real Academia Galega, 

a l’IEC. 9 d’octubre.

•  Presentació de la segona edició del llibre Consideració del cas dels catalans, a cura de 

Michael B. Strubell, a l’IEC. 10 d’octubre.

•  Intervenció del president de l’IEC en l’acte de commemoració del centenari de la publi

cació de la Gramática de la lengua catalana de Pompeu Fabra i presentació del vuitè 

volum de les Obres completes, al Palau de la Generalitat. 16 d’octubre.

•  Benvinguda del president de l’IEC en la VII Jornada de Recerca i Immigració, orga 

nitzada pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’IEC.  

17 d’octubre. 

•  Commemoració dels cinquanta anys de Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster, a l’IEC. 

18 d’octubre.
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•  Acte d’homenatge a Josep Llobera, filòleg i corrector lingüístic de l’Institut d’Estudis 

Catalans entre 1971 i 1988, organitzat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 

de Cornellà de Llobregat i l’IEC, a l’Auditori de Cornellà de Llobregat. 19 d’octubre.

•  Conferència «Drets i sobirania a l’època contemporània», a càrrec de Samuel Moyn, en 

el marc del cicle Sobirania i drets de les nacions, a l’IEC. 22 d’octubre.

•  Presentació del Portal Antoni M. Alcover (dins la commemoració de l’Any Antoni M. 

Alcover 2012), a l’IEC. 23 d’octubre.

•  Inauguració de l’exposició «Fèlix Martí Alpera, un mestre i l’escola del seu temps», a 

l’IEC. 24 d’octubre.

•  Sessió inaugural del curs 20122013 de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce

lona, a la seu de l’Acadèmia. 25 d’octubre.

•  Assistència de David Serrat, en representació del president de l’IEC, a l’acte de lliurament 

de la Medalla d’Or de la Ciutat, a títol pòstum, a Heribert Barrera, al Saló de Cent de 

l’Ajuntament de Barcelona. 29 d’octubre.

•  Lliurament del Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2012 al biòleg nordamericà Daniel 

Simberloff, al Palau de la Generalitat. 29 d’octubre.

•  Sessió inaugural del curs 20122013 de la Societat Catalana d’Economia amb la con

ferència de Jordi Galí «Apunts per a una nova Guia de Keynes (i implicacions per a la 

situació econòmica actual)», a l’IEC. 29 d’octubre.

•  Inauguració de l’exposició «Juga amb paraules de la ciència», organitzada per la Uni

versitat Pompeu Fabra i la Secció de Ciències i Tecnologia, a l’IEC. 31 d’octubre.

•  Lliurament de premis del certamen literari «Un mar de paraules», organitzat per l’Ins

titut Europeu de la Mediterrània i la Fundació Anna Lindh, a l’IEC. 5 de novembre.

•  Reinauguració de l’Espai Mallorca, a Barcelona. 5 de novembre.

•  Jornades en commemoració del centenari del naixement de Josep Ferrater i Mora, or

ganitzades per la Càtedra Ferrater Mora, la Institució de les Lletres Catalanes i l’IEC, 

que tingueren lloc a l’IEC. 8 de novembre.

•  Conferència inaugural del president de l’IEC: «L’evolució moral de la humanitat» en el 

simposi internacional «Evolución por cooperación. La obra de Lynn Margulis (1938

2011)», a la seu de la Fundació Ramón Areces (Madrid). 12 de novembre.

•  Conferència «Qui decideix realment? A propòsit de la naturalesa del jo», de Manuel 

Cruz Rodríguez, catedràtic de filosofia contemporània de la UB, dins el cicle Sobirania 

i drets de les nacions, a l’IEC. 12 de novembre.

•  Presentació del llibre Arrels germàniques de la matemàtica contemporània: amb una 

antologia de textos matemàtics de 1850 a 1950, de Pilar Bayer; dins l’acte inaugural 

del curs 20122013 de la Societat Catalana de Matemàtiques. 13 de novembre.
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•  Inauguració de la Setmana de la Ciència 2012 a l’IEC, acte presidit per Núria de Gispert, 

presidenta del Parlament de Catalunya. 15 de novembre.

•  Sessió inaugural del curs 20122013 de les Acadèmies Catalanes, a la seu de la Reial 

Acadèmia de Medicina de Catalunya (Barcelona). 15 de novembre.

•  Commemoració del vuitantè aniversari de les Normes de Castelló, a l’IEC. 20 de novembre.

•  Assistència del president de l’IEC a l’esmorzar conferència «Acte cultura», amb el pre

sident de la Generalitat, Artur Mas, a l’Auditori RBA (Barcelona). 21 de novembre.

•  Assistència de la vicepresidenta de l’IEC al II Fòrum del Patrimoni Literari, organitzat 

per la Càtedra M. Àngels Anglada, el Grup de Recerca de Patrimoni Literari UdG i la 

Fundació Rafael Masó, a Girona. 28 de novembre.

•  Inauguració de l’exposició «Avancem amb el català. 30 anys treballant per la llengua», 

organitzada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Cata

lunya, al Palau Robert (Barcelona). 28 de novembre.

•  Acte de commemoració del 70è aniversari del CSIC Catalunya, a la seu del CSIC (Bar

celona). 3 de desembre.

•  Presentació del llibre Democràcia econòmica. Vers una alternativa al capitalisme, coor

dinat per Antoni Comín i Luca Gervasoni, a l’IEC. 3 de desembre.

•  Cloenda del centenari de la Societat Catalana de Biologia, al Palau de la Música (Bar

celona). 4 de desembre.

•  Participació del vicepresident de l’IEC en la taula rodona amb motiu de la commemo

ració dels 50 anys de l’obra Silent Spring, de Rachel Carson, a l’IEC. 4 de desembre.

•  Celebració de la 27a Nit de l’Edició i lliurament del Premi Atlàntida 2012 a Javier 

Solana, organitzat pel Gremi d’Editors de Catalunya, al Saló de Cent de l’Ajuntament 

de Barcelona. 5 de desembre.

•  Assistència de David Serrat, vicepresident de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, a 

la inauguració de l’exposició «La superació d’un matemàtic, Ferran Sunyer i Balaguer 

(19121967)», al teatre El Jardí (Figueres). 10 de desembre.

•  Conferència del president de l’IEC: «La filosofia de la crisi i la crisi de la filosofia», dins 

el curs «Una mirada filosòfica a la crisi», organitzat per la Societat Catalana de Filoso

fia, a l’IEC. 10 de desembre.

•  Assistència del president i el secretari general de l’IEC a la reunió per a tractar sobre la 

construcció d’un espai de comunicació propi i la nova etapa del setmanari El Temps / 

The Economist, a l’hotel Majestic (Barcelona). 11 de desembre. 

•  Conferència del president de l’IEC: «El context socioeconòmic i cultural (19601970)», 

emmarcada en el Simposi Internacional sobre el Concili Vaticà II, organitzat per la 

Facultat de Teologia de Catalunya, al Seminari Conciliar (Barcelona). 11 de desembre.
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•  Conferència de la vicepresidenta de l’IEC: «Tres escriptores catalanes a Suïssa: Aurora 

Bertrana, Cèlia Suñol i Mercè Rodoreda», organitzada per Aules d’Extensió Universi

tària per a la Gent Gran, a la Casa de Cultura (Girona). 11 de desembre.

•  Acte d’homenatge a Josep Sebastià Pons en el cinquantenari de la seva mort, celebrat a 

l’IEC. 12 de desembre. 

•  Assistència del president, acompanyat d’Isidor Marí, president de la Secció Filològica, 

a la reunió de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull, al Palau Marc (Barcelona). 12 de 

desembre.

•  Acte d’homenatge a Miquel Dolç en el cinquantenari de la seva mort, que es féu a l’IEC. 

13 de desembre.

•  Presentació del Hub de l’Academia Europaea a Barcelona i inauguració de la seva seu 

a l’IEC. 14 de desembre.

•  62a Nit de Santa Llúcia, Festa de les Lletres Catalanes, organitzada per Òmnium Cultu

ral, al Teatre Tarragona (Tarragona). 14 de desembre.

•  Assistència del president de l’IEC a la sessió constitutiva de la X Legislatura del Parla

ment de Catalunya, al Palau del Parlament (Barcelona). 17 de desembre.

•  Conferència de premsa de presentació de l’Informe sobre la situació de la llengua cata-

lana (2011), elaborat per la Xarxa CRUSCAT de l’IEC. 18 de desembre.

•  Lliurament dels Premis del Consell Social i de la Fundació Bosch i Gimpera, a l’aula 

magna de la UB. 18 de desembre. 

•  Cloenda de l’Any Antoni M. Alcover 2012, a l’IEC. 19 de desembre. 

•  Acte d’homenatge a Joan Veny, a l’edifici històric de la UB. 20 de desembre.

2013

•  Acte d’homenatge a Jordi Castellanos, membre de la Secció HistòricoArqueològica, a 

l’IEC. 9 de gener.

•  Conferència de Joan Subirats: «Sobirania al segle xxi. És possible? Té sentit?», a l’IEC, 

emmarcada en el cicle Sobirania i drets de les nacions, organitzat per l’IEC. 14 de  

gener.

•  Inauguració de l’exposició «Llegir com viure. Homenatge a Joan Triadú. 19212010», 

organitzada per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Flos i Calcat, al Palau Robert 

(Barcelona). 17 de gener.

•  Presentació del Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, con-

servats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits, editat per l’IEC 

i per la Facultat de Teologia de Catalunya, a l’Ajuntament de Girona. 17 de gener.

•  Acte d’obertura de l’Any Espriu, al Palau de la Música Catalana. 23 de gener.
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•  Presentació de l’anuari Societat Catalana 2012, editat per l’Associació Catalana de 

Sociologia (IEC), a l’IEC. 23 de gener.

•  Lliurament de la Medalla d’Or al mèrit científic a Pere Mir, i la Medalla d’Or al mèrit 

cultural a Antoni Vila Casas, a l’Ajuntament de Barcelona. 24 de gener.

•  Visita institucional a l’Institut del Teatre del president i la vicepresidenta de l’IEC. 24 de 

gener.

•  Acte d’homenatge a J. V. Foix, en el 25è aniversari de la seva mort, a l’IEC. 29 de gener. 

•  Esmorzar conferència de Roger Loppacher, president del Consell Audiovisual de Cata

lunya, organitzat per Fórum Europa. Tribuna Catalunya, a l’hotel Palace (Barcelona). 

30 de gener.

•  Lliurament de la Medalla d’Or al mèrit científic a Rafael Foguet, a l’Ajuntament de 

Barcelona. 30 de gener.

•  Commemoració del centenari de les Normes ortogràfiques, a l’IEC. 31 de gener. 

•  Presentació del programa d’actes del centenari de l’Institut del Teatre, al Teatre Ovidi 

Montllor (Barcelona). 4 de febrer.

•  Presentació del llibre Ciència i universitat a Catalunya. Projecció de futur, editat per la 

UB, que tingué lloc a l’IEC. 11 de febrer.

•  Homenatge a Josep Vallverdú en el seu norantè aniversari: «Passeig d’aniversari. Vall

verdú al món», a l’IEC. 12 de febrer.

•  Sessió d’investidura com a doctor honoris causa per la UAB de Jordi Porta. 20 de 

febrer.

•  Entrevista del president i el vicepresident de l’IEC amb el conseller d’Economia i Co

neixement, Andreu MasColell, i amb el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni 

Castellà, a la seu del Departament d’Economia i Coneixement. 21 de febrer.

•  Cloenda de l’Olimpíada de Biologia a Catalunya 2013, a l’IEC. 22 de febrer.

•  Conferència del president de l’IEC: «Catalunya i Europa», organitzada per l’Aula 

d’Extensió Universitària del Masnou, a la Biblioteca Joan Coromines (el Masnou). 26 

de febrer.

•  Homenatge a Oriol Casassas i Simó (19232012), membre de l’IEC, organitzat per l’IEC 

i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, que tingué lloc a l’IEC. 

27 de febrer. 

•  Inauguració del president de l’IEC de les Segones Jornades sobre la Gestió de la Infor

mació Científica, a l’IEC. 28 de febrer.

•  Conferència «Ernest Lluch i els seus estudis sobre economia», per Francesc Artal, doc

tor en economia i membre del Patronat i de la Comissió Acadèmica de la Fundació 

Ernest Lluch, que s’impartí a l’IEC. 5 de març. 
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•  Presentació del llibre El declive del imperio vaticano, de Javier López Facal, organitza

da per la Residència d’Investigadors del CSIC, a la seu del CSIC a Catalunya (Barcelo

na). 6 de març. 

•  Reunió del Patronat de la Fundació Barcelona Cultura, al Museu Disseny Hub (Barce

lona). 7 de març.

•  Conferència de Carles Boix «Westfàlia, postWestfàlia i sobiranies nacionals», dins el 

cicle Sobirana i drets de les nacions, a l’IEC. 11 de març.

•  Participació del president de l’IEC en l’acte «Conversa entre un sociòleg i un filòsof al 

voltant del llibre El origen de la moral», a l’IEC. 13 de març.

•  Presentació de l’Aula Carles Riba, de la UB i l’IEC, que tingué lloc a l’IEC. 19 de març.

•  Presentació de les principals novetats de l’Enquesta d’usos lingüístics 2013, a la seu del 

Departament de Cultura (Barcelona). 21 de març.

•  Lliurament de premis del Dictat en Català, al Teatre Municipal de Perpinyà. 2 d’abril.

•  Inauguració de la jornada «Paisatge i història a Catalunya», organitzada per la Societat 

Catalana d’Estudis Històrics (IEC), el Centre d’Història Contemporània de Catalunya 

i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, que tingué lloc a l’IEC. 4 d’abril.

•  Reunió de la Comissió de Commemoracions, creada pel Departament de la Presidència 

de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat. 4 d’abril.

•  Representació d’El somni, de Bernat Metge, al Teatre Romea (Barcelona). 8 d’abril.

•  Acte en memòria d’Antoni Prevosti, membre de la Secció de Ciències Biològiques, a 

l’IEC. 9 d’abril.

•  Acte de declaració institucional de l’Any Internacional de l’Estadística, al Parlament de 

Catalunya. 10 d’abril. 

•  Conferència de Francesc Fontbona, membre de la Secció HistòricoArqueològica: «Wag

ner en l’art català», dins la commemoració del bicentenari del naixement de Richard 

Wagner, a l’IEC. 10 d’abril. 

•  Presentació del Projecte de Recerca de les Arts Escèniques de Catalunya (PRAEC), 

organitzada per l’Institut del Teatre, a l’IEC. 15 d’abril.

•  Presentació del llibre de Joan Martí i Castell i Teresa Llàcer La descoberta expres-

sionista del món, coeditat per la Diputació de Tarragona i Viena Edicions, a l’IEC.  

16 d’abril. 

•  Conferència de Francesc Cortès «BarcelonaParísBayreuth: a la recerca de les fonts 

wagnerianes», en la commemoració del bicentenari del naixement de Richard Wagner, 

a l’IEC. 17 d’abril.

•  Entrevista del president de l’IEC amb el nou rector de la Universitat Oberta de Catalu

nya, Josep A. Planell, a l’IEC. 18 d’abril.
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•  Jornades Salvador Espriu, organitzades per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, a 

l’IEC. 18 d’abril.

•  Lliurament dels Premis Sant Jordi 2013 de l’IEC. 22 d’abril. 

•  Obertura del I Seminari «Cuina catalana, bé cultural immaterial d’interès nacional 

(BCIIN), patrimoni agroalimentari a Catalunya», organitzat per la Fundació Institut 

Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, a l’IEC. 22 d’abril.

•  Diada de Sant Jordi a l’IEC: acte d’inauguració de l’exposició «Bernat Metge i els clàs

sics» i lectura pública de l’obra Lo somni, de Bernat Metge; jornada de portes obertes i 

exposició i venda de llibres a l’IEC i a la Rambla. 23 d’abril.

•  Conferència inaugural del president de l’IEC: «La sociologia catalana: ahir, avui i demà», 

dins el VI Congrés Català / Internacional de Sociologia, a la seu del Consell General 

dels Pirineus Orientals (Perpinyà). 25 d’abril.

•  Lliurament dels Premis Crítica Serra d’Or 2013, al Palau Moja (Barcelona). 30 d’abril.

•  Presentació de la col·lecció «Biblioteca del Catalanisme», de La Magrana, organitzada 

per la Fundació RBA, a l’Auditori RBA (Barcelona). 7 de maig.

•  Entrevista al president de l’IEC, en el programa 23/24 de TV3 amb relació a la deno

minació LAPAO per al català que es parla a la Franja de Ponent. 9 de maig.

•  Jornada «Bernat Metge, en el sisè centenari de la seva mort», organitzada per l’IEC i la 

Fundació Bernat Metge, que se celebrà a l’IEC. 9 de maig.

•  Reunió del comitè del Corpus Antiquitatum Americanensis de la Unió Acadèmica In

ternacional, presidit per Victòria Solanilla, que tingué lloc a l’IEC. 9 de maig.

•  Entrevista del president de l’IEC, acompanyat de Joan Maluquer, amb Lluís Jofre, di

rector general d’Universitats, en relació amb la Universitat Catalana d’Estiu, a la seu 

de la Direcció General d’Universitats (Barcelona). 14 de maig.

•  Lliurament de les creus de Sant Jordi 2013, al Palau de la Generalitat. 15 de maig.

•  Lliurament de premis de la XVIII Prova Cangur de Matemàtiques, a la UPC. 16 de maig.

•  Presentació del llibre La Corona catalanoaragonesa, l’islam i el món mediterrani. 

Estudis d’història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, 

publicat per la Institució Milà i Fontanals  CSIC, a la seu del CSIC a Barcelona.  

22 de maig.

•  Presentació de la Història de la literatura catalana, a l’Ajuntament de Barcelona.  

23 de maig.

•  Acte d’homenatge del món educatiu a Salvador Espriu, organitzat per la Conselleria 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Teatre Romea. 27 de maig.

•  Reunió del Consell del Centre d’Études Catalanes, a la Universitat de París  La Sorbo

na (París). 27 de maig.
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•  Roda de premsa de presentació del cicle Qüestions d’estat, a la seu d’Òmnium Cultural 

(Barcelona). 29 de maig.

•  Conferència de Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya: 

«Els catalans i el seu estat», organitzada per la Fundació Romea per a les Arts Escèni

ques i que tingué lloc al Teatre Romea (Barcelona). 3 de juny. 

•  Sessió en memòria d’Enric Lluch, geògraf i membre de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials, a l’IEC. 4 de juny.

•  Intervenció del president de l’IEC en la jornada «La cohesió social: valor i objectiu d’un 

estat del benestar» amb la conferència «L’estat del benestar en un context de canvis de 

paradigmes», al monestir de Poblet. 7 de juny.

•  Lliurament del 45è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a Josep M. Benet i Jornet, 

atorgat per Òmnium Cultural, al Palau de la Música. 11 de juny.

•  Recepció al consolat rus amb motiu de la festa nacional russa, celebrada al Consolat de 

Rússia a Barcelona. 12 de juny.

•  Inauguració de l’exposició «Japonisme. La fascinació per l’art japonès», organitzada per 

Obra Social La Caixa, al CaixaForum (Barcelona). 13 de juny.

•  Presentació de l’obra Mercè Rodoreda. Entrevistes, publicada per la Fundació Mercè 

Rodoreda de l’IEC, que tingué lloc a la seu de l’IEC. 14 de juny.

•  Participació en la ruta literària «Bernat Metge i Barcelona», amb motiu del sisè cente

nari de la mort de l’autor; organitzada per l’IEC, la UB, la Fundació Lluís Carulla, la 

Institució de les lletres Catalanes i la Comissió de Commemoracions de la Generalitat 

de Catalunya. 18 de juny.

•  Presentació de l’espai web Jardins i Jardiners: Art, Ciència i Ofici als Països Catalans, 

de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (IEC), a l’IEC. 18 de juny.

•  Presentació de l’obra poètica completa de Marià Villangómez, publicada per Viena 

Edicions, a l’IEC. 18 de juny.

•  Conferència de premsa a l’IEC per a presentar les activitats previstes en la commemo

ració de l’Any Joana Raspall. 19 de juny.

•  Cloenda pel president de l’IEC del XIV Simposium Fundació La Marató de TV3: «El 

cor no avisa», que tingué lloc a l’IEC. 20 de juny.

•  Homenatge a Josep Vallverdú amb motiu dels seus noranta anys: «Josep Vallverdú, 

passeig d’aniversari. Vallverdú al món», a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 20 de 

juny.

•  Homenatge a Manuel Carrasco i Formiguera, organitzat pel Centre d’Història Contem

porània de Catalunya, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 

i la Societat Catalana d’Estudis Històrics (IEC), a l’IEC. 20 de juny.
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•  Benvinguda a càrrec del president de l’IEC en l’EuCheMS International Conference on 

Chemistry and the Environment, organitzada per la Societat Catalana de Química (IEC) 

i la Reial Societat Espanyola de Química, a l’IEC. 25 de juny. 

•  Esmorzar informatiu del president de l’IEC amb Dídac Ramírez, rector de la UB, orga

nitzat per Fórum Europa  Tribuna Catalunya, a l’hotel Palace (Barcelona). 25 de juny.

•  Rebuda del president de l’IEC al ministre de Llengües de la República del Paraguai, 

Carlos Villagra Marsal, a l’IEC. 25 de juny.

•  Conferència «La revista Ibérica: acostar la ciència i la tecnologia a la societat», d’An

toni Roca, en la inauguració de l’exposició que commemora el centenari de la revista 

Ibérica; activitats organitzades per la Secretaria Científica de l’IEC, que tingueren lloc 

a la seu de l’IEC. 26 de juny.

•  Sessió de constitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al Palau del Parlament de 

Catalunya. 26 de juny.

•  Inauguració del 37è Festival GREC de Barcelona, al Teatre Grec de Montjuïc (Barcelo

na). 1 de juliol.

•  Representació El somni de Bernat Metge, dirigida per Carles Canut i organitzada per 

l’IEC i la Fundació Romea, al pati de l’IEC. 2 de juliol.

•  Participació del president de l’IEC en el seminari «La comunicació interpersonal en la 

societat xarxa», organitzat per la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell, 

celebrat a Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra). 5 de juliol.

•  Acte de commemoració dels trenta anys de la Llei de política lingüística, organitzat pel 

Departament de Cultura de la Generalitat, al Palau del Parlament de Catalunya. 15 de 

juliol.

•  Acte de constitució del Consell Directiu d’Agrofòrum a l’IEC, presidit per Joandomènec 

Ros, president electe de l’IEC, i per Josep M. Pelegrí, conseller d’Agricultura, Ramade

ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat. Acte organitzat per la Institu

ció Catalana d’Estudis Agraris (IEC) i la Fundació Món Rural. 15 de juliol.

•  Participació del vicepresident Joandomènec Ros en l’esmorzar informatiu del Fórum 

Europa  Tribuna Catalunya amb Andreu MasColell, conseller d’Economia i Coneixe

ment de la Generalitat de Catalunya, a l’hotel Palace (Barcelona). 15 de juliol.

•  Trobada del president de l’IEC amb Montserrat Galera, vídua d’Enric Lluch, i Josep 

Oliveras, president de la Societat Catalana de Geografia, per a conèixer els mapes del 

cartògraf Jafudà Cresques, a Berga. 15 de juliol.

•  Reunió del Consell de Direcció del Premi Ramon Margalef d’Ecologia, a l’edifici Sant 

Honorat de la Generalitat de Catalunya (Barcelona). 16 de juliol.

•  Reunió de RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), a l’IEC. 24 de juliol.
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•  Participació del president de l’IEC en la XLV Universitat Catalana d’Estiu (Prada de 

Conflent): acte d’inauguració, acte de lliurament del Premi Canigó a la Societat Andor

rana de Ciències, amb elogi del president de l’IEC, i acte commemoratiu: «Als cent anys 

del Primer Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana: passat present i futur». 

1622 d’agost.
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