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► comunicació 

 
 
L’IEC i l’Obra Social Caixa Sabadell signen un conveni de 
col·laboració en el marc del centenari de l’Institut 
 
L’entitat financera aporta 55.000 euros a la commemoració dels cent anys d’història 
de l’acadèmia nacional catalana 
 
 
El president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, i el president de Caixa Sabadell, 
Lluís Brunet, signaran, dimarts vinent, 26 de setembre, a les 12 hores, el conveni de col·laboració 
entre ambdues entitats, amb motiu de la commemoració del centenari de l’IEC, l’acadèmia 
nacional catalana fundada l’any 1907 per Enric Prat de la Riba. L’acte tindrà lloc a la seu de 
Barcelona de l’IEC. 
 
El conveni estableix un marc de col·laboració entre l’Institut i l’Obra Social Caixa Sabadell, pel qual 
l’entitat financera aportarà 55.000 euros al pressupost del Centenari, que s’obrirà amb una sessió 
inaugural al Palau de la Música Catalana el proper 16 d’octubre i es clourà a finals del 2007. Caixa 
Sabadell és la primera entitat financera catalana que s’ha volgut sumar a la celebració dels cent 
anys d’història de l’IEC. 
 
També assistiran a l’acte Antoni Riera, vicepresident de l’IEC i president de la Comissió del 
Centenari de l’Institut, i Fermí Pons-Pons, director gerent de l’Obra Social Caixa Sabadell. 
 
 
 
Acte 
 

Signatura del conveni de col·laboració entre l’IEC i l’Obra Social Caixa 
Sabadell. 
 

Data Dimarts, 26 de setembre del 2006. 
 

Hora 12.00 hores  
 

Lloc Sala de la presidència de l’IEC (carrer del Carme, 47, Barcelona). 
 
 
 

Barcelona, 22 de setembre del 2006 
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► comunicació 

 
 
L’Obra Social Caixa Sabadell se suma a la commemoració 
del centenari de l’Institut d’Estudis Catalans  
 
L’entitat aporta 55.000 euros a la celebració dels primers cent anys de l’acadèmia 
nacional catalana 
 
 
El president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, i el president de Caixa 
Sabadell, Lluís Brunet, han signat aquest matí el conveni de col·laboració entre ambdues 
entitats, amb motiu de la commemoració dels cent anys de l’IEC, l’acadèmia nacional catalana 
fundada l’any 1907 per Enric Prat de la Riba.  
 
L’Obra Social Caixa Sabadell aporta 55.000 euros al pressupost del Centenari, que s’obrirà 
amb una sessió inaugural al Palau de la Música Catalana el proper 16 d’octubre. En la 
signatura —la primera que protagonitza una entitat financera— també han estat presents el 
vicepresident de l’IEC i president de la Comissió del Centenari de l’Institut, Antoni Riera, i el 
director gerent de l’Obra Social Caixa Sabadell, Fermí Pons-Pons. 
 
De la quantitat aportada per Caixa Sabadell, 25.000 euros es destinaran al Cicle de 
Conferències sobre les Ciències Experimentals i la Tecnologia a les Terres de Parla Catalana 
al Segle XX, organitzat per la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC i coordinat pel membre 
de la Secció Jaume Porta, catedràtic d’Edafologia i Química Agrícola de l’Escola d’Enginyers 
de Lleida. En el cicle, que tindrà lloc a l’auditori de Caixa Sabadell, a la ciutat vallesana, cada 
dimarts del 6 al 27 de febrer del 2007, es reflexionarà sobre el procés de modernització de les 
ciències als Països Catalans, així com també sobre els reptes tecnològics que hi té plantejats 
la societat per assolir un desenvolupament sostenible. Els 30.000 euros restants serviran per 
incrementar el pressupost del Centenari. 
 
Caixa Sabadell vol sumar-se així a la celebració del Centenari de l’Institut per la repercussió 
que l’acadèmia nacional catalana té en camps com l’art, la ciència o la cultura. Alhora, es fa 
ressò de la voluntat de l’IEC de descentralitzar les seves propostes. D’altra banda, aquest 
acord aprofundeix la relació que han mantingut ambdues institucions al llarg de deu anys. En 
aquest període, l’entitat financera ha aportat 261.000 euros per al suport de trenta-set activitats 
de l’IEC. Entre les iniciatives derivades d’aquesta col·laboració destaquen el Premi de Medi 
Ambient de l’Institut, dotat per l’Obra Social Caixa Sabadell des del 2001, diverses publicacions 
científiques —l’última, Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, 2005—, beques d’estudi, la 
rehabilitació de la Casa de Convalescència i les jornades científiques sobre Pompeu Fabra.   
 
 

Barcelona, 26 de setembre del 2006 
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Lluís Brunet: «Caixa Sabadell havia de participar en el Centenari 
per tot el que representa l’Institut d’Estudis Catalans» 
 
L’Obra Social Caixa Sabadell i l’acadèmia nacional catalana signen l’acord de 
col·laboració pel qual l’entitat financera aporta 55.000 euros a la commemoració  
 
El president de Caixa Sabadell, Lluís Brunet, ha mostrat la seva satisfacció per poder 
col·laborar en la commemoració dels primers cent anys de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 
«Caixa Sabadell havia de participar en el Centenari per tot el que representa l’Institut d’Estudis 
Catalans per al nostre país», ha afirmat Brunet durant la signatura del conveni de col·laboració 
entre ambdues institucions, que ha tingut lloc aquest migdia a la seu de l’IEC a Barcelona.  
 
El president de l’IEC, Salvador Giner, ha subratllat «l’enorme satisfacció de comptar un cop 
més amb l’Obra Social Caixa Sabadell després d’una llarga relació de col·laboracions». 
«Vosaltres enteneu molt bé l’Institut i esperem que aquesta bona sintonia entre nosaltres 
perduri».  
 
L’Obra Social Caixa Sabadell aporta 55.000 euros al pressupost del Centenari, que s’obrirà 
amb una sessió inaugural al Palau de la Música Catalana el proper 16 d’octubre. En la 
signatura —la primera que protagonitza una entitat financera— també han estat presents el 
vicepresident de l’IEC i president de la Comissió del Centenari de l’Institut, Antoni Riera, el 
secretari general de l’IEC, Joandomènec Ros, i el director gerent de l’Obra Social Caixa 
Sabadell, Fermí Pons-Pons. 
 
De la quantitat aportada per Caixa Sabadell, 25.000 euros es destinaran al Cicle de 
Conferències sobre les Ciències Experimentals i la Tecnologia a les Terres de Parla Catalana 
al Segle XX, organitzat per la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC i coordinat pel membre 
de la Secció Jaume Porta, catedràtic d’Edafologia i Química Agrícola de l’Escola d’Enginyers 
de Lleida. En el cicle, que tindrà lloc a l’auditori de Caixa Sabadell, a la ciutat vallesana, cada 
dimarts del 6 al 27 de febrer del 2007, es reflexionarà sobre el procés de modernització de les 
ciències als Països Catalans, així com també sobre els reptes tecnològics que hi té plantejats 
la societat per assolir un desenvolupament sostenible. Els 30.000 euros restants serviran per 
incrementar el pressupost del Centenari. 
 
Lluís Brunet ha afirmat que «la temàtica del cicle tindrà una bona participació i acollida a 
Sabadell, donat que és una ciutat nascuda i implicada en el procés d’industrialització del país». 
Caixa Sabadell, amb una projecció més enllà de la ciutat que l’acull i de Catalunya, celebrarà 
el seu 150è aniversari l’any 2009 i és la caixa catalana en actiu més antiga. 
 
Voluntat de descentralitzar activitats 
 
Per la seva banda, Antoni Riera ha agraït a l’Obra Social Caixa Sabadell «que hagin volgut 
acollir l’acte central de la Secció de Ciències i Tecnologia en el Centenari a la seva seu. És 
important que les activitats es difonguin pel territori i no es facin només a Barcelona», objectiu 
que coincideix amb la voluntat de l’entitat financera.  
 
Caixa Sabadell vol sumar-se així a la celebració del Centenari de l’Institut per la repercussió 
que l’acadèmia nacional catalana té en camps com l’art, la ciència o la cultura. Alhora, es fa 
ressò de la voluntat de l’IEC de descentralitzar les seves propostes. D’altra banda, aquest 
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acord aprofundeix la relació que han mantingut ambdues institucions al llarg de deu anys. En 
aquest període, l’entitat financera ha aportat 261.000 euros per al suport de trenta-set activitats 
de l’IEC. Entre les iniciatives derivades d’aquesta col·laboració destaquen el Premi de Medi 
Ambient de l’Institut, dotat per l’Obra Social Caixa Sabadell des del 2001, diverses publicacions 
científiques —l’última, Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, 2005—, beques d’estudi, la 
rehabilitació de la Casa de Convalescència i les jornades científiques sobre Pompeu Fabra.   
 
 

Barcelona, 26 de setembre del 2006 
 
 
 
 
 
Reportatge fotogràfic: http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/imatges/CaixaSabadell/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 



  

 ► comunicació 

 
 
Signatura de l’acord de col·laboració entre l’Institut d’Estudis 
Catalans i l’Obra Social Caixa Sabadell 
 
 
Dimarts, 26 de setembre, a les 12:00 h, a la sala de la presidència de la seu de l’Institut (Carrer 
del Carme, 47, de Barcelona) 
 
Taula de presidència: Lluís Brunet, Salvador Giner, Antoni Riera i Fermí Pons-Pons 
 
Continguts bàsics i escaleta de l’acte: 
 
 

1. Salutació d’obertura pel president de l’IEC, Salvador Giner, que dóna pas a la signatura 
del conveni. 

 
2. Signatura del conveni marc per part de Salvador Giner i el president de Caixa Sabadell, 

Lluís Brunet. 
 

3. Salvador Giner intervé i dóna la paraula a Antoni Riera, vicepresident de l’IEC i president 
de la Comissió del Centenari. 

 
4. Antoni Riera resumeix el significat de l’acte i els objectius de l’acord entre ambdues 

corporacions, en el marc del centenari de l’IEC. 
 

5. Salvador Giner introdueix i dóna la paraula a Lluís Brunet.   
 

6. Lluís Brunet intervé, en nom de l’Obra Social Caixa Sabadell, sobre el conveni avui 
subscrit. 

  
7. Salvador Giner clou l’acte. 

 
 
 
 
 
 

Barcelona, 26 de setembre del 2006 
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EFE    26/09/2006 

Caixa de Sabadell destina 55.000 euros al centenario 
del IEC 
 
La Obra Social Caixa Sabadell y el Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) han firmado hoy un acuerdo de colaboración 
por el cual la entidad financiera aporta 55.000 euros a la 
conmemoración del centenario de la academia catalana, 
según informan en una nota de prensa conjunta ambas 
instituciones. 
 
De la cantidad aportada por Caixa Sabadell, 25.000 euros 
se destinarán al Ciclo de conferencias sobre las ciencias 
experimentales y la tecnología en las tierras de habla 
catalana en el siglo XX, organizado por la sección de 
Ciencias y Tecnología del IEC y coordinado por el miembro 
de la Sección Jaume Porta, catedrático de Edafología y 
Química Agrícola de la Escuela de Ingenieros de Lleida y 
que se celebrará en el auditorio de Caixa Sabadell, en la 
ciudad vallesana, cada martes del 6 al 27 de febrero de 
2007. 
 
Los 30.000 euros restantes servirán por incrementar el 
presupuesto del centenario, que se abrirá con una sesión 
inaugural en el Palacio de la Música Catalana el próximo 16 
de octubre. 
 
"Caixa Sabadell debía participar en el Centenario por todo 
lo que representa el Institut d'Estudis Catalans para el 
nuestro país", ha afirmado Brunet durante la firma del 
convenio de colaboración entre ambas instituciones, que ha 
tenido lugar este mediodía a la sede del IEC en Barcelona y 
que es el primero que protagoniza una entidad financiera.  



Europa Press    26/09/2006 

El Institut d'Estudis Catalans recibirá 55.000 euros de 
Caixa Sabadell para conmemorar su primer 
centenario 
 
   El Institut d'Estudis Catalans (IEC) y Caixa Sabadell 
firmaron hoy un convenio de colaboración según el cual la 
entidad financiera aportará 55.000 euros al presupuesto del 
IEC para la celebración de su primer centenario (1907-
2007). 
 
   El presidente de Caixa Sabadell, Lluís Brunet, reconoció 
sentirse "muy satisfecho" de esta colaboración y aseguró 
que la entidad que él representa "tenía que participar en 
este centenario por todo lo que el IEC representa para 
nuestro país". 
 
   Por su parte, el presidente del IEC, Salvador Giner, 
recordó "la larga relación" de Obra Social Caixa Sabadell 
con la academia nacional catalana, y añadió que esta 
entidad financiera "entiende muy bien al IEC" y, por ello, 
mostró su voluntad de que esta "cooperación perdure". 
 
   De los 55.000 euros que Caixa de Sabadell aportará a la 
conmemoración del centenario, 25.000 irán destinados a un 
ciclo de conferencias sobre las Ciencias Experimentales y la 
Tecnología de las Tierras de Habla Catalana en el siglo XX. 
 
   El ciclo, que se celebrará todos los martes del 6 al 27 de 
febrero en el auditorio de Caixa Sabadell, reflexionará sobre 
el proceso de modernización de las ciencias en los Países 
Catalanes, así como también sobre los retos tecnológicos 
que se han planteado la sociedades para lograr un 
desarrollo sostenible. 
 
   Los 30.000 euros restantes irán destinados a incrementar 
el presupuesto de los actos de conmemoración del 
centenario del IEC, que se iniciarán el 16 de octubre de 
este año con una ceremonia en el Palau de la Música 
Catalana y finalizarán en 2007. Caixa Sabadell es la 
primera entidad financiera catalana que se a sumado a esta 
celebración.  



ACN    26/09/2006 

L'Obra Social Caixa Sabadell aporta 55.000 euros a la 
commemoració del centenari de l'Institut d'Estudis 
Catalans  
  
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i l'Obra Social Caixa 
Sabadell han signat aquest dimarts un conveni pel qual 
l'entitat financera aportarà 55.000 euros al pressupost dels 
actes de commemoració del centenari de l'acadèmia 
nacional catalana. D'aquests, 25.000 euros es destinaran a 
un cicle de conferències que organitzarà la Secció de 
Ciències i Tecnologies de l'IEC durant el mes de febrer a 
l'auditori de Caixa Sabadell, en la ciutat vallesana.  
  

 
 
El president de l'IEC, Salvador Giner, i el president de Caixa 
Sabadell, Lluís Brunet, han signat avui el conveni de 
col·laboració entre ambdues entitats, durant un acte en el 
qual també han estat presents el vicepresident de l'IEC i 
president de la Comissió del Centenari de l'Institut, Antoni 
Riera, el secretari general de l'IEC, Joandomènec Ros, i el 
director gerent de l'Obra Social Caixa Sabadell, Fermí Pons-
Pons.  
 
Segons l'acord, l'Obra Social Caixa Sabadell aporta 55.000 
euros al pressupost del centenari de l'IEC, que s'obrirà amb 



ACN    26/09/2006 

una sessió inaugural al Palau de la Música Catalana el 
pròxim 16 d'octubre.  
 
D'aquesta aportació, 25.000 euros es destinaran al Cicle de 
Conferències sobre les Ciències Experimentals i la 
Tecnologia a les Terres de Parla Catalana al Segle XX, 
organitzat per la Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC i 
coordinat pel membre de la Secció Jaume Porta, catedràtic 
d'Edafologia i Química Agrícola de l'Escola d'Enginyers de 
Lleida.  
 
En el cicle, que tindrà lloc a l'auditori de Caixa Sabadell, a 
la ciutat vallesana, cada dimarts del 6 al 27 de febrer del 
2007, es reflexionarà sobre el procés de modernització de 
les ciències als territoris de parla catalana, així com també 
sobre els reptes tecnològics que hi té plantejats la societat 
per assolir un desenvolupament sostenible. Els 30.000 
euros restants serviran per incrementar el pressupost del 
Centenari.  
 

 
 
El president de Caixa Sabadell, Lluís Brunet, ha mostrat la 
seva satisfacció per poder col·laborar en la commemoració 
dels primers cent anys de l'IEC, una institució amb la qual 
l'entitat financera manté una estreta relació. Brunet ha 
assegurat que 'Caixa Sabadell havia de participar en el 
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Centenari per tot el que representa l'Institut d'Estudis 
Catalans per al nostre país'.  
 
Brunet ha recordat també els profunds arrels de l'entitat 
financera, que celebrarà el seu 150è aniversari l'any 2009 i 
és la caixa catalana en actiu més antiga, i ha comentat que 
'havíem de participar en el Centenari de l'IEC perquè 
ambdues som grans institucions del país'.  
 
El president de Caixa Sabadell ha celebrat especialment 
l'elecció de Sabadell per acollir el cicle de conferències 
científiques, ja que 'és una ciutat nascuda i implicada en el 
procés d'industrialització del país, que actualment viu un 
procés de profunds canvis econòmics i culturals, i estic 
segur que aquestes activitats li donaran un gran impuls 
com a ciutat de coneixement'.  
 
En aquest sentit, el vicepresident de l'IEC i coordinador dels 
actes del Centenari, Antoni Riera, ha agraït a l'Obra Social 
Caixa Sabadell que hagin volgut acollir l'acte central de la 
Secció de Ciències i Tecnologia en el Centenari a la seva 
seu, i ha recordat que 'és important que les activitats es 
difonguin pel territori i no es facin només a Barcelona'.  
 
Per la seva banda, el president de l'IEC, Salvador Giner, ha 
subratllat 'l'enorme satisfacció de comptar un cop més amb 
l'Obra Social Caixa Sabadell després d'una llarga relació de 
col•laboracions', ja que, al seu parer, l'entitat financera 
'entén molt bé l'Institut i esperem que aquesta bona 
sintonia entre nosaltres perduri'.  
 
L'acord signat avui aprofundeix la relació que han 
mantingut l'IEC i Caixa Sabadell al llarg de deu anys. En 
aquest període, l'entitat financera ha aportat 261.000 euros 
per al suport de trenta-set activitats de l'IEC. Entre les 
iniciatives derivades d'aquesta col•laboració destaquen el 
Premi de Medi Ambient de l'Institut, dotat per l'Obra Social 
Caixa Sabadell des del 2001, diverses publicacions 
científiques, beques d'estudi, la rehabilitació de la Casa de 
Convalescència i les jornades científiques sobre Pompeu 
Fabra.  



Vilaweb   26/09/2006 

L'Institut d'Estudis Catalans rebrà 55.000 euros de 
Caixa Sabadell per commemorar el seu primer 
centenari  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i Caixa Sabadell han 
signat avui un conveni de col·laboració segons el qual 
l'entitat financera aportarà 55.000 euros al pressupost del 
IEC per a celebrar el seu primer centenari (1907-2007). 
 
El president de Caixa Sabadell, Lluís Brunet, ha reconegut 
que se sent "molt satisfet" d'aquesta col·laboració i ha 
assegurat que l'entitat que representa "havia de participar 
en aquest centenari per tot el que el IEC representa per al 
nostre país". 
 
Per la seva banda, el president del IEC, Salvador Giner, ha 
recordat "la llarga relació" d'Obra Social Caixa Sabadell 
amb l'acadèmia nacional catalana, i ha afegit que aquesta 
entitat financera "entén molt bé el IEC" i, per aquesta raó, 
ha mostrat la seva voluntat que aquesta "cooperació 
perduri". 
 



Telenotícies   26/09/2006 

L'Obra Social Caixa Sabadell aporta 55.000 euros a la 
commemoració del centenari de l'Institut d'Estudis 
Catalans 
 
Barcelona.- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i l'Obra 
Social Caixa Sabadell han signat aquest dimarts un conveni 
pel qual l'entitat financera aportarà 55.000 euros al 
pressupost dels actes de commemoració del centenari de 
l'acadèmia nacional catalana. D'aquests, 25.000 euros es 
destinaran a un cicle de conferències que organitzarà la 
Secció de Ciències i Tecnologies de l'IEC durant el mes de 
febrer a l'auditori de Caixa Sabadell, en la ciutat vallesana. 
 



Yahoo    26/09/2006 

L'Institut d'Estudis Catalans rebrà 55.000 euros de 
Caixa Sabadell per commemorar el seu primer 
centenari  
 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i Caixa Sabadell han 
signat avui un conveni de col·laboració segons el qual 
l'entitat financera aportarà 55.000 euros al pressupost del 
IEC per a celebrar el seu primer centenari (1907-2007).  
 
El president de Caixa Sabadell, Lluís Brunet, ha reconegut 
que se sent "molt satisfet" d'aquesta col·laboració i ha 
assegurat que l'entitat que representa "havia de participar 
en aquest centenari per tot el que el IEC representa per al 
nostre país".  
 
Per la seva banda, el president del IEC, Salvador Giner, ha 
recordat "la llarga relació" d'Obra Social Caixa Sabadell 
amb l'acadèmia nacional catalana, i ha afegit que aquesta 
entitat financera "entén molt bé el IEC" i, per aquesta raó, 
ha mostrat la seva voluntat que aquesta "cooperació 
perduri".  
 
 



Avui       23/09/2006 
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MITJANS ASSISTENTS A LA SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE L’IEC I L’OBRA 
SOCIAL CAIXA SABADELL 
 
 
 
Sala de la presidència, Barcelona 
Dimarts, 26 de setembre del 2006 
 
 
 
 
 
 
 

1. Xarxa de Televisions Locals Xavier Riera 

2. ACN Núria Pelàez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 26 de setembre del 2006 
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