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Secretaria Científica 

Secretari científic:  Ricard Guerrero  

i Moreno

És funció de la Secretaria Científica l’as-

sistència al Consell Permanent i a l’Equip 

de Govern en tot el que fa referència a la 

gestió científica de les activitats de recer-

ca de l’Institut. També dóna suport a la 

realització i la difusió d’activitats de re-

cerca de les seccions, de les delegacions i 

de les societats filials i potencia, fomenta 

i coordina activitats de recerca i desenvo-

lupament en tot l’àmbit de les terres de 

llengua i cultura catalanes. Durant el curs 

2013-2014, la Secretaria Científica ha 

intervingut en la preparació, realització i 

difusió de les activitats següents:

Reunions de la Comissió d’Investigació 

La Comissió d’Investigació de l’IEC té 

l’objectiu de facilitar la tasca de decisió 

de govern de l’Institut mitjançant l’estudi 

i la valoració de les propostes de progra-

mes de recerca fetes per les seccions. El 

secretari científic actua com a secretari 

d’aquesta comissió, que és presidida pel 

president de l’IEC i es compon de cinc 

membres, un per secció, presentats a 

proposta de cada una d’elles, i és nome-

nada pel Ple.

D’acord amb l’article 60 del Re-

glament de règim interior de l’IEC, el Ple 

aprova per assentiment la constitució de 

la nova Comissió d’Investigació, els mem-

bres de la qual són nomenats per un 

 període de quatre anys i són renovables 

consecutivament una sola vegada. La 

composició actual és la següent: 

— Santiago Riera i Tuèbols, per 

la Secció Històrico-Arqueològica.

— Marta Estrada i Miyares, per 

la Secció de Ciències Biològiques.

— Joan Girbau i Badó, per la 

Secció de Ciències i Tecnologia.

— Carles Miralles i Solà, per la 

Secció Filològica.

— Josep M. Panareda Clopés,  

per la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials. 

Durant aquest període, la Comis-

sió es va reunir el dia 29 de gener de 2014 

i el 25 de juny de 2014. En aquestes re-

unions s’ha fet el seguiment dels progra-

mes de recerca del període 2012-2014, 

s’ha demanat l’informe anual i s’ha pro-

cedit a fer l’anàlisi i l’avaluació dels 

programes de recerca i el seguiment de les 

publicacions previstes. D’altra banda, 

també s’ha fet el seguiment de la tercera 

edició dels reports de la recerca a cata-

lunya (2003-2009); s’ha preparat la 

proposta de la convocatòria anual d’ajuts 

a les activitats de les societats filials per a 

l’any 2014, així com la seva resolució. 

Finalment, s’ha preparat una nova con-

vocatòria interna de programes de recer-

ca per al període 2015-2017. 

 Memoria 2013-2014.indb   314 08/03/17   11:09



A
c

t
iv

it
A

t
 d

e
 r

e
c

e
r

c
A

315

Reunions de la Comissió de Societats 

Filials 

La Comissió de filials està formada pel 

president de l’IEC, els presidents de les 

societats filials i els delegats. La Secreta-

ria Científica dóna suport administratiu 

a la Comissió de Societats Filials de l’IEC, 

que durant el curs 2013-2014 s’ha reunit 

el dia 26 de febrer de 2014. En aquesta 

reunió, el secretari científic informà de la 

resolució de la convocatòria d’ajuts a 

activitats de les societats filials per a l’any 

2014, i es va informar de les accions de 

suport a les societats filials durant el 2014: 

carnet de socis, gestió d’activitats i infor-

mació sobre publicacions i sobre les revis-

tes de les societats filials.

Jornades i conferències

commemoració del dia internacional 

de les dones a l’iec (2014)

— Conferència «La primavera àrab o un 

llarg i desolat hivern àrab?», a càrrec de 

Nadia El-Awadi. 5 de març de 2014.

— Jornada La terra és el nostre 

cos. Lynn Margulis i Gaia (6 de març). 

Coordinada per Carmen Chica, editora 

del llibre Once Upon a time, inclogué les 

sessions següents: «La Terra com a siste-

ma integrat», amb la projecció del vídeo 

Goddess of the earth, a càrrec de Joando-

mènec Ros, president de l’IEC; «Gaia al 

Museu Blau: Planeta Vida», amb el vídeo 

entrevista a James Lovelock, a càrrec 

d’Anna Omedes, del Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona; «Lynn i la comu-

nicació científica», amb el vídeo La vida 

hace la tierra, a càrrec de Mercè Pique-

ras, expresidenta de l’ACCC; «El miracle 

còsmic. Lynn i l’origen de la vida», a 

càrrec de Juli Peretó, membre de l’IEC i 

professor de la Universitat de València; 

«Ecologia microbiana i ecologia macrobi-

ana. La petja de Lynn», a càrrec d’Isabel 

Esteve, de la UAB; «Lynn i l’ermità de 

Samalús», a càrrec de Marta Estrada, 

membre de l’IEC i de l’Institut de Ciènci-

es del Mar (CSIC); «Regnes, dominis i la 

unitat de la Vida. Tot canviant paradig-

mes», amb els vídeos 5 Kingdoms (Expo 

Saragossa) i view from the attic (UMASS), 

a càrrec de Ricard Guerrero, secretari 

científic de l’IEC, i «Immersa en l’aigua, 

amarada de Schubert», amb els vídeos in 

the search of truth i L’impuls de fer (IEC), 

a càrrec de Carme Puche i Nicole Skinner.

Setmana de la ciència

La 18a Setmana de la Ciència 2013 

(SC13) es va dur a terme del 15 al 24 de 

novembre. Els temes centrals d’aquesta 

edició van ser l’Any Internacional de 

l’Estadística, l’Any Internacional de la 

Cooperació en l’Esfera de l’Aigua i la com- 

memoració del norantè aniversari de la 

visita d’Albert Einstein a Catalunya. 

L’IEC va acollir, com cada any, l’exposició 

de cartells de la Setmana de la Ciència.
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