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Presentació

egurament el moment més des-

tacat del curs acadèmic 2005-

2006 va ser la signatura, per part del

conseller primer de la Generalitat de Ca-

talunya, senyor Josep Bargalló, i del pre-

sident de l’Institut d’Estudis Catalans,

Salvador Giner, del contracte programa

entre el Govern de Catalunya i l’IEC, el

dia 11 de gener de 2006. Aquest docu-

ment, sobre el qual s’estava treballant des

de feia temps per ambdues parts, esta-

bleix les bases del compromís mutu en-

tre l’Institut i el Govern del país pel que

fa a la producció científica, acadèmica,

de divulgació de la ciència i l’alta cultura

i d’assessorament expert, per part del

primer, i a la millora del finançament de

les activitats de l’Institut, per part del se-

gon. El contracte programa comprèn

quatre anys (2005-2008) i implica els de-

partaments de la Presidència, d’Econo-

mia i Finances, d’Universitats, Recerca i

Societat de la Informació i de Cultura

en el finançament de l’IEC, per tal que

aquest pugui dur a terme el salt qualita-

tiu a què l’Institut s’havia compromès.

És important remarcar els dos as-

pectes que fan de l’entrada en vigor del

contracte programa una fita històrica per

a l’Institut. Per un cantó, el finançament

de l’IEC per part de la Generalitat es con-

solida i es millora substancialment, la

qual cosa implica fer desaparèixer les in-

certeses i els neguits que aquest finança-

S
ment generava de manera gairebé endè-

mica. Per l’altre, l’IEC assumeix uns com-

promisos que l’obliguen a obtenir uns re-

sultats concrets en les activitats pròpies

de la institució, sobre els quals hi haurà

una avaluació al final de cada exercici.

Aquestes activitats es concentren dins de

tres grans eixos d’actuacions:

1) Avançar, en tant que autoritat

normativa, en l’acompliment dels com-

promisos relacionats amb la codificació

de la llengua catalana per a tots els terri-

toris de parla i cultura catalanes.

2) Convertir l’Institut d’Estudis

Catalans en la veritable acadèmia nacio-

nal catalana. L’Institut d’Estudis Catalans

ha de ser el referent dels poders públics a

l’hora de realitzar dictàmens i informes

sobre aspectes estratègics per al futur de

Catalunya.

3) Iniciar un procés d’obertura de

l’Institut d’Estudis Catalans i generar un

procés de discussió interna que, a través

de l’elaboració d’un pla estratègic, porti

a definir i dissenyar el paper de l’Institut

d’Estudis Catalans a la societat de llen-

gua i cultura catalanes.

La sessió inaugural del curs 2005-

2006 comptà amb la presència del senyor

Josep Bargalló, conseller primer de la Ge-

neralitat de Catalunya i membre de la So-

cietat Catalana de Llengua i Literatura,

filial de l’IEC. Al llarg del curs han visi-
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tat també la Casa de Convalescència di-

verses autoritats polítiques, com el senyor

Ernest Benach, president del Parlament

de Catalunya; els consellers de la Gene-

ralitat de Catalunya senyora Marina Geli

(Salut) i senyor Salvador Milà (Medi Am-

bient i Habitatge); el senyor Mateu Mar-

tínez, conseller de Cultura i Educació del

Consell Insular de Menorca i president de

l’Institut Menorquí d’Estudis, i el senyor

José Manuel Silva, director general de

Recerca de la Unió Europea (UE). Així

mateix, rectors, vicerectors i professors

de diferents universitats, responsables de

centres de recerca, museus i acadèmies,

així com personalitats de les ciències, les

humanitats, les arts i la societat en gene-

ral han visitat l’Institut, i els membres de

l’Equip de Govern han efectuat també di-

verses visites institucionals a centres de

recerca i acadèmics, així com a entitats

culturals i ciutadanes.

Fruit d’aquests contactes ha estat,

especialment, la signatura de convenis en-

tre l’IEC i diferents entitats, tant per a la

col.laboració acadèmica i l’intercanvi d’in-

formació com per al finançament d’algu-

nes activitats de l’Institut.

L’Institut ha celebrat plens els

dies següents (se n’esmenta així mateix al-

gun dels continguts més remarcables): 18

d’octubre de 2005 (ordinari); 15 de no-

vembre de 2005 (extraordinari; confe-

rència de la senyora Dolors Bramon: «Is-

lam, civilització i democràcia»); 12 de

desembre de 2005 (ordinari); 30 de ge-

ner de 2006 (ordinari, amb presentació i

aprovació del pressupost per a l’any 2006

i debat sobre la ratificació del text «Sobre

el nom de la llengua catalana»); 28 de fe-

brer de 2006 (ordinari, amb votació de

candidats a membres); 3 d’abril de 2006

(ordinari, amb la liquidació del pressu-

post de l’any 2005 i aprovació dels pre-

mis i borses d’estudi del LXXV Cartell),

i 12 de juny de 2006 (ordinari, amb vo-

tació de candidats a membres i la pre-

sentació del projecte Linguamón per part

del senyor Antoni Mir, director de la Casa

de les Llengües de la Generalitat de Ca-

talunya).

Durant aquest curs l’Institut ha

emès una declaració institucional: «De-

claració sobre la denominació de la llen-

gua catalana» (28 de febrer de 2006).

L’activitat científica de l’Institut i

de les societats filials, ja es tracti de reu-

nions científiques, projectes de recerca,

publicacions o d’altres, ha estat intensa i

variada: prop de quatre centenars d’actes

diversos, repartits per tot el territori. Se-

gueix sent palesa la tendència a les acti-

vitats transversals, que impliquen cientí-

fics de disciplines diverses i als quals

l’Institut ofereix els mitjans al seu abast.

Un repàs dels projectes de recerca del pe-

ríode, així com de les activitats en asses-

sorament, promoció i difusió d’aquesta

recerca i de les publicacions de l’Institut

en dóna prova fefaent. L’Institut ha aco-

llit, ultra les activitats ordinàries de les se-

ves seccions i filials, un nombre cada cop
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més gran de jornades, conferències, sim-

posis i congressos que organitzen entitats

científiques i acadèmiques diverses, que

sol.liciten dur-les a terme en el marc de la

seu institucional. Al mateix temps, les de-

legacions realitzen també activitats di-

verses, cada cop amb més projecció en els

territoris corresponents.

Pel que fa a les publicacions, cal

recordar aquí que l’Institut és la primera

editorial científica del país, pel nombre de

llibres i revistes que edita al cap de l’any

(un centenar de títols aquest curs). La

Comissió de Publicacions vetlla per la

bona marxa d’aquesta activitat. La Co-

missió Executiva del Centenari ha seguit

preparant l’esdeveniment, que es vol que

tingui el ressò que pertoca a una acadè-

mia centenària. La informació que reben

els gairebé nou mil membres de les sec-

cions i societats filials de l’Institut els

arriba des del curs 2003-2004 en forma

de butlletí electrònic setmanal, amb tots

els avantatges que permeten les plata-

formes digitals. També en format digi-

tal, i de lliure accés, hom pot consultar

les publicacions periòdiques de l’Institut,

que s’han continuat incorporant al web

http://www.iecat.net/pperiodiques.

Aquestes i altres activitats han po-

gut créixer mercès a haver assolit un pres-

supost equilibrat, àdhuc amb superàvit,

a causa de la incorporació de la primera

anualitat del contracte programa i dels

romanents positius generats per projectes

de recerca finalistes plurianuals.

L’Institut ha incorporat enguany

nous membres ordinaris i corresponents,

als quals donem la nostra benvinguda, i

ha hagut de lamentar també el traspàs

d’altres membres:

— Pere de Palol i Salellas, mem-

bre de la Secció Històrico-Arqueològica,

— Josep Egozcue i Cuixart, mem-

bre de la Secció de Ciències Biològiques,

— Robert Pring-Mill, membre

corresponent de la Secció de Filosofia i

Ciències Socials,

— Iuri Nicolàievitx Verxinin,

membre corresponent de la Secció de

Ciències i Tecnologia.

A tots ells, el nostre record més

sincer i emocionat.

Joandomènec Ros

Secretari general
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