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A final d’aquest curs 2012-2013, 

s’han celebrat les eleccions a la 

Presidència. La candidatura encapçala-

da per Joandomènec Ros com a presi-

dent, Joaquim Agulló i Jaume de Puig 

com a vicepresidents i Romà Escalas com 

a secretari general prendrà el relleu i 

constituirà l’Equip de Govern a partir 

del setembre de 2013.

En aquest període s’han incorpo-

rat a l’Institut vuit membres numeraris i 

han estat nomenats cinc nous membres 

corresponents. Malauradament, hem 

hagut de lamentar el traspàs dels membres 

Bartomeu Barceló i Pons, Oriol Casassas 

i Simó, Jordi Castellanos Vila, Enric Lluch 

i Martín, Manuel Mundó i Marcet, Ma- 

nuel Ribas i Piera, Jaume Truyols i San-

tonja i Jürgen Untermann. Sigui per a tots 

ells el nostre record més emotiu.

Les vint-i-vuit societats filials, que 

inclouen els àmbits del coneixement so- 

cial, humanístic, científic i tecnològic, for- 

men la xarxa de coneixement de l’Institut 

d’Estudis Catalans i són un enllaç entre 

la nostra acadèmia i la comunitat cientí-

fica catalana i la ciutadania. En aquest 

moment presenten prop de nou mil socis. 

A final de 2012, a la Casa de 

Convalescència, s’ha inaugurat la nova 

seu de l’Academia Europaea a Barcelona 

que, a l’empara de la Fundació Catalana 

per a la Recerca, pretén promoure el co-

neixement, en especial de les ciències i les 

humanitats sota l’àrea d’influència del sud 

d’Europa i la regió mediterrània.

El curs ha estat marcat per la vo-

luntat de continuar la tasca fonamental de 

l’IEC en temps difícils. El dinamisme  

de l’Institut es manifesta en les activitats 

científiques, acadèmiques i institucionals 

que s’hi desenvolupen: sessions, debats, 

taules rodones, jornades, trobades, semi-

naris, concerts, conferències, etcètera, les 

quals aprofundeixen l’esperit de l’Institut 

de servei a la societat, a la cultura i al país. 

El nombre elevat d’aquests actes fa com-

prendre com de cabdal és aquesta tasca 

de difusió del coneixement per a l’Institut 

d’Estudis Catalans. 

Ha estat un curs de commemora-

cions i homenatges. S’ha celebrat el cen-

tenari de les Normes Ortogràfiques (1913) 

i, al llarg de l’any 2013, s’han fet diversos 

actes commemoratius d’aquesta efemèri-

de en els diferents territoris de llengua 

catalana. S’han recordat, també, els cin-

quanta anys de Nosaltres els valencians, 

l’obra de Joan Fuster; el centenari del 

naixement de Miquel Dolç; el sisè cente-

nari de la mort de Bernat Metge, entre 

d’altres, i la Societat Catalana de Biologia 

ha tancat l’any d’intensa activitat marcat 

per la celebració del seu centenari. L’ac-

tivitat musical, tot recuperant la tradició 

de les antigues acadèmies europees, ha 
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continuat amb concerts en els principals 

actes organitzats per la Presidència, des 

de la lliçó inaugural fins al cicle estival 

Música al claustre.

S’han publicat al llarg del curs 

acadèmic nombrosos llibres, monografies, 

revistes, opuscles i diccionaris, i també 

s’ha col·laborat amb institucions i entitats 

diverses per publicar-ne d’altres. A tall 

d’exemple, destaquen Jaume I. Comme-

moració del VIII centenari del naixement 

de Jaume I, la revista Contributions to 

Science, el Petit atles lingüístic del domi-

ni català o el darrer volum de les Obres 

completes de Pompeu Fabra. Cal assenya-

lar el Portal de Revistes Científiques, el 

qual ofereix un entorn comú d’accés a les 

revistes científiques publicades per l’IEC. 

El fons de revistes és format per seixanta 

publicacions periòdiques, de les quals 

s’han publicat mil dos-cents trenta-vuit 

números. D’altra banda, les consultes al 

Diccionari de la llengua catalana (DIEC), 

ja amb accés des dels dispositius mòbils, 

han experimentat un augment considera-

ble i es pot obtenir informació puntual de 

la vida de l’IEC per mitjà de les xarxes 

socials; l’IEC ha consolidat la seva pre-

sència a Facebook i a Twitter.

S’han lliurat els Premis Sant Jordi, 

la tradició més antiga de l’acadèmia, que 

enguany han estat trenta-sis guardons 

referents a premis generals, de les seccions 

de l’Institut, de fundacions, de societats 

filials i delegacions i per a estudiants, i 

dinou borses d’estudi. 

L’Institut emet declaracions públi-

ques sobre temes diversos i també asses-

sora les principals institucions del país. 

És destacable l’adhesió a la concentració/

manifestació de la Diada Nacional de 

Catalunya convocada per l’Assemblea 

Nacional Catalana, sota el lema «Catalu-

nya, nou estat d’Europa», que tingué lloc 

a Barcelona.

Hi ha engegats nombrosos progra-

mes de recerca, en què participen els 

membres de les seccions, d’algunes socie-

tats filials, persones de fora de la corpo-

ració i personal tècnic de l’IEC. El detall 

d’aquests projectes, llurs objectius i resul-

tats els trobareu també recollits en aques-

ta memòria.

El pressupost que ha fet possible 

totes aquestes actuacions ha estat de poc 

més de deu milions tres-cents mil euros. 

L’Institut d’Estudis Catalans —membres, 

personal i col·laboradors— treballa amb 

especial esforç en el temps de contenció 

present per a treure el màxim profit dels 

recursos de què disposa en l’acompliment 

del seu objecte, que és «l’alta investigació 

científica i, principalment, la de tots els 

elements de la cultura catalana». 

Romà Escalas

Secretari general
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