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Barcelona, 23, 24 i 25 d’agost de 2007
Institut d’Estudis Catalans
(carrer del Carme, 47, de Barcelona)



En el marc dels actes per a commemorar el centenari
de l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat Catala-
na d’Estudis Clàssics (SCEC) es complau a acollir els
membres de l’equip directiu i els delegats de la Fede-
ració Internacional d’Associacions d’Estudis Clàssics
(FIEC).

Fundada l’any 1948, la FIEC és un organisme que
agrupa actualment més de vuitanta societats d’arreu
del món dedicades a l’estudi de l’antiguitat grecollatina.
L’Institut hi ha estat representat, des de fa més de
vint-i-cinc anys, per la SCEC, i ja des de molt abans,
per la Societat Catalana d’Estudis Històrics.

El Bureau de la FIEC es reuneix cada quatre anys a
la seu d’alguna de les societats membres per organit-
zar els congressos internacionals de l’entitat, que se
celebren també cada quatre anys, per atorgar beques
i ajuts a projectes científics lligats als estudis clàssics i
per discutir temes d’actualitat relacionats amb aquesta
disciplina.

Programa
Dijous 23 d’agost de 2007
Sala Nicolau d’Olwer

16.00 h      Reunió del Bureau de la FIEC

18.30 h Visita guiada a l’Ajuntament
de Barcelona

20.30 h Sopar

Trobada de representants de la Federació
Internacional d’Estudis Clàssics

Divendres 24 d’agost de 2007
Sala Prat de la Riba

10.00 h Benvinguda als delegats de la FIEC,
a càrrec de la Presidència de l’IEC

10.15 h Assemblea General de delegats de la FIEC

14.00 h Dinar

16.00 h Els clàssics a Catalunya, a càrrec
de Montserrat Jufresa, presidenta
de la SCEC

16.45 h La filologia clàssica i el clàssic:
raons de l’ofici i arguments de la vigència,
avui, dels estudis, a càrrec de Carles
Miralles, membre de l’Institut i delegat
a la SCEC

17.30 h Cloenda, a càrrec de Heinrich von Staden,
president de la Federació Internacional
d’Associacions d’Estudis Clàssics

20.30 h Sopar

Dissabte 25 d’agost de 2007

10.00 h Visita al monestir de Montserrat
(biblioteca i museu)

13.30 h Dinar

15.30 h Visita als exteriors del Santuari

18.00 h Retorn a Barcelona

Socis:

Patrocinadors:

Col·laboradors:


