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E l curs 2008-2009 ha estat el 

darrer de la legislatura. Un any 

de tancament de projectes i també de 

preparació de llur continuïtat per als 

propers quatre anys. Un any prou intens 

que s’encetà solemnement amb la pre-

sència, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, 

del president de la Generalitat, José 

Montilla, i que ha aixoplugat una munió 

d’activitats. Els congressos sobre la figu-

ra del rei Jaume I, amb motiu del vuitè 

centenari de la seva naixença; les confe-

rències magistrals i les conferències i 

seminaris sobre llengua catalana en són 

només alguns exemples. 

L’Institut compta amb dos-cents 

quaranta-nou membres. D’aquests, cent 

vint-i-vuit són numeraris, cinquanta-

quatre emèrits i seixanta-set correspo-

nents. El curs passat entraren a formar 

part de l’Institut tres membres numeraris: 

Josep M. Nadal i Farreras, adscrit a la 

Secció Filològica, i Jordi Galí i Garreta i 

Oriol Nel·lo i Colom, ambdós adscrits a la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

Aquesta Secció compta també amb una 

nova membre corresponent: Miquela Valls. 

Francesc Gonzàlez i Sastre, Josep 

M. Muntaner i Pasqual i Àngels Pascual 

de Sans són els tres membres que han 

passat a condició d’emèrits. 

Malauradament, l’Institut ha ha-

gut de lamentar el traspàs de tres mem-

bres: Robert I. Burns, corresponent adscrit 

a la Secció Històrico-Arqueològica; el 

membre numerari Joan Bastardas i Parera, 

i la corresponent Rita Lejeune Dehousse,  

ambdós adscrits a la Secció Filològica. 

Vagi per a tots tres el nostre record més 

emotiu.

L’Institut deixa veure la seva ca-

pacitat de creixement constant. Les vint-

i-vuit societats filials amb què compta, 

que abasten tots els àmbits del coneixe-

ment social, humanístic, científic i tecno-

lògic, presenten ja més de nou mil tres-

cents socis. Les societats filials són la 

baula fonamental que uneix aquesta 

acadèmia amb la comunitat científica 

catalana i amb la ciutadania. Totes elles 

conformen la xarxa intel·lectual i de co-

neixement de l’Institut d’Estudis Catalans. 

L’Institut ha dut a terme activitats 

cientítifiques, acadèmiques i institucionals 

en forma de sessions, debats, taules rodo-

nes, jornades, trobades, seminaris i con-

certs, amb l’esperit fundacional de servei 

a la societat, a la cultura i al país. El 

nombre elevat, prop de cinc-centes, fa 

comprendre com de cabdal és la tasca de 

creació i difusió del coneixement per a 

l’Institut d’Estudis Catalans. Val a dir que 

molts d’aquests actes i esdeveniments 

tenen lloc fora de la seu de l’Institut i que 

aquest cada cop es desenvolupa més por-

tes enfora.
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L’Institut ha publicat al llarg del 

curs acadèmic nombrosos llibres, mono-

grafies, revistes, opuscles i diccionaris. 

També ha col·laborat amb institucions i 

entitats diverses per a publicar-ne d’altres. 

D’entre aquests, esmentaria la revista 

Catalan Historical Review, que pretén 

difondre, en català i anglès, la història dels 

països de llengua i cultura catalanes i 

posar-la a l’abast dels estudiosos de tot el 

món. La publicació Societat catala- 

na 2008, realitzada per la Societat Cata-

lana de Sociologia, ha esdevingut una eina 

cabdal per a conèixer quins han estat els 

neguits, els problemes i les esperances de 

la població de Catalunya l’any passat. La 

Història agrària dels Països Catalans és 

un exemple de publicació de gran qualitat 

científica. És una obra que analitza la 

situació del camp català al llarg de  

la història. Enguany se n’han presentat 

els volums iii i iv, sota la direcció d’Emili 

Giralt, antic president de l’IEC.

En l’apartat de publicacions cal 

assenyalar el portal de revistes científi-

ques, que ofereix un entorn comú d’accés 

a les revistes publicades per l’IEC. El fons 

de revistes està format per trenta-vuit 

publicacions periòdiques, de les quals 

s’han publicat gairebé vuit-cents núme-

ros. Es poden consultar tots els sumaris 

dels números publicats fins a l’actualitat 

i els continguts de més de quatre mil nou-

cents articles en format PDF.

Quant als Premis Sant Jordi que 

atorga l’Institut per a promoure l’alta 

recerca científica en tots els àmbits de la 

cultura catalana, aquest any s’han lliurat 

trenta-set premis i disset borses d’estudi, 

un nombre sensiblement superior al de 

l’any anterior. La setanta-novena convo-

catòria ja és en marxa amb un augment 

de borses d’estudi, que pugen fins a vint, 

i trenta-cinc premis. 

L’IEC té engegats noranta progra-

mes de recerca sota la direcció dels mem-

bres de les seccions i amb col·laboració de 

societats filials i d’experts de fora de la 

corporació. El detall d’aquests projectes 

el trobareu a les planes corresponents de 

la memòria que teniu a les mans.

Cal esmentar en aquest apartat el 

funcionament de l’Observatori de la Re-

cerca de l’IEC, l’objectiu del qual és 

analitzar, planificar, coordinar i difondre 

les activitats de R+D+I dins el sistema de 

ciència i tecnologia dels territoris de llen-

gua i cultura catalanes i signar convenis 

per a la transferència d’informació. 

El pressupost que ha fet possi- 

ble totes aquestes actuacions ha estat de 

poc més de dotze milions i mig d’euros, 

desglossats en els capítols que s’hi indi-

quen.

Joandomènec Ros

Secretari general 
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