
  

 ► comunicació 

 

 

 

 

 

 

RECULL DE PREMSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cloenda del Centenari de l’IEC 
 
 
 
  
   

23 de gener del 2008 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consulta El Butlletí de l’IEC 

 

Institut d’Estudis Catalans 

Comunicació 

Carrer del Carme, 47 

08001 Barcelona 

Tel 932 701 620 (ext. 293) 

Fax 932 701 180 

comunicacio@iec.cat 

www.iec.cat / http://centenari.iec.cat 
 



28/01/08EL PERIODICO DE CATALUNYA (ED.
BARCELONA

Premsa: Diaria
Tirada: 92.710 Exemplars
Difusió: 70.954 Exemplars

Pàgina: 20
Secció: POLÍTICA NACIONAL    Document: 1/1    Cód: 17682271



24/01/08AVUI
BARCELONA

Premsa: Diaria
Tirada: 42.771 Exemplars
Difusió: 29.047 Exemplars

Pàgina: 3
Secció: OPINIÓ    Document: 1/1    Cód: 17622216



24/01/08AVUI
BARCELONA

Premsa: Diaria
Tirada: 42.771 Exemplars
Difusió: 29.047 Exemplars

Pàgina: 41
Secció: CULTURA    Document: 1/1    Cód: 17622423



24/01/08EL PUNT (BARCELONA)
BARCELONA

Premsa: Diaria
Tirada: 11.623 Exemplars
Difusió: 8.085 Exemplars

Pàgina: 35
Secció: CULTURA    Document: 1/1    Cód: 17625676



24/01/08DIARI DE BALEARS
PALMA DE MALLORCA

Premsa: Diaria
Tirada: Sense dades OJD
Difusió: Sense dades OJD

Pàgina: 45
Secció: CULTURA    Document: 1/1    Cód: 17634662



24/01/08DIARI DE GIRONA
GIRONA

Premsa: Diaria
Tirada: 11.559 Exemplars
Difusió: 8.076 Exemplars

Pàgina: 42
Secció: CULTURA    Document: 1/1    Cód: 17625525



24/01/08DIARIO DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA

Premsa: Diaria
Tirada: 26.864 Exemplars
Difusió: 22.916 Exemplars

Pàgina: 75
Secció: CULTURA    Document: 1/1    Cód: 17635230



24/01/08LA MAÑANA DIARIO DE PONENT
LLEIDA

Premsa: Diaria
Tirada: 7.287 Exemplars
Difusió: 5.515 Exemplars

Pàgina: 57
Secció: CULTURA    Document: 1/1    Cód: 17629116



Europa Press – 24/01/2008 

 

 
 
Tresserras se compromete a atorgar un "mayor reconocimiento" 
al IEC como "academia nacional en todos los ámbitos"  

   BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -  

El conseller de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, se comprometió 
anoche en la sesión de cierre de la conmemoración del centenario del Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) a atorgar un "mayor reconocimiento", con una "base legal más firme", del IEC 
como "academia nacional en todos los ámbitos". 

Según informó hoy el IEC, el conseller reconoció que "no ha habido una actitud de la 
administración suficientemente dedicada de forma incondicional a dar apoyo al instituto", pero 
declaró que, desde la conselleria que preside, a partir de ahora procurarán hacerlo. 

Tresserras pidió a los representantes del IEC que por su parte se comprometan también "con el 
país para trabajar por el acceso a la sociedad de conocimiento" que, a su entender, todos los 
catalanes necesitan un IEC "radicalmente comprometido con la modernidad, capaz de atraer a 
la gente joven, más vinculado a las universidades, al tejido cultural e industrial y a la 
administración". 
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L'IEC tanca la commemoració del seu 
centenari amb unes 70 activitats 
acadèmiques i un balanç "més que 
satisfactori" 

 

   BARCELONA, 23 de gener (EUROPA PRESS) 

 

   L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) finalitza aquesta tarda la commemoració del seu primer 

centenari, que ha tingut 484 convocatòries i més de 70 activitats acadèmiques, segons ha 

destacat avui el president de l'acadèmia, Salvador Giner, que ha fet un balanç "més que 

satisfactori" dels últims setze mesos. 

   En roda de premsa, Giner ha celebrat que, gràcies als actes commemoratius, l'institut ha 

registrat un augment "espectacular" de les relacions amb la ciutadania, i ha destacat la jornada 

de portes obertes del dia de Sant Jordi, quan l'IEC "va ser envaït" de visitants.  

   Giner també ha destacat la implantació "més important" al territori de l'IEC, amb seus noves a 

Alacant, Lleida, Castelló i Perpinyà, i dues noves filials, que passen a engrandir les 26 ja 

existents.  
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Antoni Riera i Salvador Giner durant el Balanç realitzat pels mitjans de 
comunicació 
 

 

Barcelona 

 
 
L’Institut d’Estudis Catalans ha organitzat 480 activitats de tipologia diversa 
durant els darrers setze mesos 

 

L’IEC finalitza les celebracions del Centenari 

i enceta un període d’auto-reflexió 
 
 
ALBERT GARCÍA 

Malgrat que la sessió de clausura del primer Centenari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) tindrà lloc avui al vespre, 

el seu president, Salvador Giner ja ha ofert un primer balanç dels darrers setze mesos de commemoració. Ha destacat 

"la intensificació de la relació de l'Institut amb la ciutadania en el que ha estat un esforç de projecció exterior de la 

institució", i també "la considerable expansió de les publicacions de l'acadèmia, entre les quals cal destacar la 

digitalització de tot el seu catàleg". Tanmateix, Giner també ha subratllat en la roda de premsa "la voluntat d'obrir un 

període d'intensa reflexió sobre el paper de l'Institut i el seu paper en la societat catalana del futur". 

 

Aquest vespre culminaran els setze mesos de d'activitats programades al voltant del Centenari de la institució. Aquest 

acte final se celebrarà a les set de la tarda a la Sala Prat de la Riba de la seu de l'IEC, a la Casa de Convalescència de 

Barcelona, i consistirà en una conferència de l'economista Antoni Serra Ramoneda titulada "L'aportació de les 

ciències socials al coneixement", una reflexió al voltant de l'aportació de les ciències socials (sociologia, economia, 

dret, etc) a la societat del coneixement del segle XXI. 

 

Tal com ha anunciat Antoni Riera, el vicepresident de l'IEC i president de la Comissió Executiva del Centenari, 

durant aquests mesos s'han convocat un total de 484 actes que s'han articulat al voltant de 80 activitats que tocaven 

l'àmbit científic, de les arts, la músic i les lletres. Segons Riera "tot el coneixement que han aportat els científics, a 

través d'aquests actes, s'ha d'utilitzar ara per repensar l'acadèmia. L'Institut del segle XXI no pot ser el mateix del 

segle XX". 

 

L'acte de cloenda es podrà seguir en directe pel web de l'Institut, a través de l'enllaç següent: 

http://www.iec.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=985&languageId=1&contentId=-1.  
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