
Presidents de l’IEC
Del 1911 al 1968 els presidents
de cada una de les tres seccions
ocupaven rotativament la
Presidència de l’IEC durant un
quadrimestre, seguint l’ordre
següent: Històrico-Arqueològica,
Ciències i Filològica.

ANTONI RUBIÓ I LLUCH
President del
1907 al 1915
 rotativament

MIQUEL A. FARGAS I ROCA

President del
1911 al 1916
 rotativament

ANTONI M. ALCOVER I SUREDA

President del
1911 al 1918
 rotativament

JOSEP PUIG I  CADAFALCH
President del
1915 al 1956
 rotativament

JOSEP M. BOFILL I PICHOT
President del
1915 al 1930
 rotativament

POMPEU FABRA I POCH

President del
1918 al 1939
 rotativament

Cronologia 1907-2007

(Fets històrics relacionats amb l’Institut d’Estudis Catalans)

1908 L’INSTITUT és instal·lat al segon pis del Palau de la Generalitat (Diputació de Barcelona).
Primeres publicacions i primeres excavacions (Empúries, el Cogul, Serinyà...).

1909 Publicació del primer Anuari de l’INSTITUT, corresponent al 1907.

1912 Es creen les Oficines Lexicogràfiques. La Societat Catalana de Barcelona (actualment Societat Catalana de Biologia) esdevé societat filial de l’INSTITUT.
Avui, l’INSTITUT agrupa vint-i-sis societats filials que abasten la majoria dels camps del coneixement.

1913 Publicació de les Normes ortogràfiques. Varen ser declarades oficials per la Mancomunitat
de Catalunya. Es crea el Laboratori de Fonètica Experimental.

1914 La biblioteca de l’INSTITUT es posa a disposició dels investigadors amb el nom de Biblioteca de Catalunya. Jordi Rubió i Balaguer n’és el primer
 director. L’INSTITUT aprova el projecte d’Eduard Fontserè per a la creació de l’Estació Aerològica de Barcelona, que posteriorment forma part
 del Servei Meteorològic de Catalunya, servei que l’any 1921 passa a dependre de l’INSTITUT. Es creen el Servei de Conservació i Catalogació de Monuments,

el d’Excavacions i el de Conservació i Catalogació d’Arxius i Biblioteques d’Interès Històric.

1915 Convocació del primer cartell de premis. Actualment, els Premis Sant Jordi de l’INSTITUT consten d’un cartell de 33 premis i de 16 borses d’estudi i ajuts.
La Institució Catalana d’Història Natural, creada l’any 1899, esdevé societat filial de l’INSTITUT. Josep Puig i Cadafalch, president de la Secció Històrico-
Arqueològica, i de l’INSTITUT, rotativament, fins al 1956 (entre el 1942 i el 1950, de manera continuada). Es creen el Servei del Mapa Geogràfic i el del Mapa
Geològic. J. M. Bofill i Pichot, president de la Secció de Ciències, i de l’INSTITUT, rotativament, fins al 1930.

1917 Publicació del Diccionari ortogràfic (ed. posteriors: 1923, 1931, 1937) i de l’Ortografia
catalana.

1918 Pompeu Fabra i Poch, president de la Secció Filològica, i de l’INSTITUT, rotativament, fins al 1939. La Gramàtica catalana, de Pompeu Fabra, publi-
cada per l’INSTITUT, esdevé de fet la referència normativa primordial en matèria de gramàtica estricta.

1920 Destitució d’Eugeni d’Ors com a secretari general. Ramon d’Alòs-Moner, nou secretari
 general. Es crea l’Institut de Fisiologia.

1922 L’INSTITUT és admès a la Unió Acadèmica Internacional (UAI). Creació del Laboratori de
 Psicologia Experimental.

1923 Creació de la Societat Catalana de Filosofia, societat filial de l’INSTITUT.

1924 Els serveis de l’INSTITUT (Excavacions, Conservació i Catalogació de Monuments, etc.)
passen a dependre directament del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona.

1925 L’INSTITUT perd el reconeixement i la subvenció oficials i els serveis que tenia encomanats.

1926 Participació en la constitució, a Ginebra, del Comitè Internacional de Ciències Històriques.

1930 L’Ajuntament de Barcelona cedeix a l’INSTITUT la Casa de Convalescència, al carrer del Carme de Barcelona. Aquest edifici emblemàtic del barroc
català és la seu actual de l’INSTITUT. La Diputació de Barcelona li retorna les subvencions i els serveis que li havien estat retirats durant la dictadura
de Primo de Rivera.

1931 Pere Coromines i Montanya, president de la Secció de Ciències, i de l’INSTITUT, rotativament
(1931-1937).

1932 Creació de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, societat filial de l’INSTITUT. El Diccionari general de la llengua
catalana, de Pompeu Fabra, és adoptat per l’INSTITUT com a diccionari normatiu. S’aproven les Normes de Castelló, respectuoses amb les

 normes emanades de l’INSTITUT, subscrites per intel·lectuals i institucions valencians.

1911 L’INSTITUT és ampliat i constituït per tres seccions de vuit membres cadascuna (Dictamen acord de la Diputació de Barcelona del 14 de febrer de
1911). La Secció Històrico-Arqueològica és presidida per A. Rubió fins al 1915; la Secció Filològica, per A. M. Alcover, fins al 1918, i la Secció de Ciències,

 per M. A. Fargas, fins al 1916. Els tres presidents de Secció ho són de l’INSTITUT per rotació quadrimestral. Eugeni d’Ors, secretari general fins al 1920. 
Cada Secció també és anomenada «Institut». Aparició del primer fascicle de l’Institut de Ciències.

1907 Es funda l’INSTITUT per iniciativa d’Enric Prat de la Riba, president de la Diputació de Barcelona (Dictamen acord de la Diputació de Barcelona
del 18 de juny). Antoni Rubió i Lluch n’és elegit primer president i Josep Pijoan, secretari. El primer nucli, format per vuit membres, està dedicat 
als estudis històrics.
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(Fets històrics relacionats amb els Països Catalans)

1908

1909

1910

1908 Inauguració a Barcelona del Palau de la Música, obra de l’arquitecte modernista Lluís
Domènech i Montaner. Es funda Joventut Valenciana.

1909 Setmana Tràgica a Barcelona

1910 Els fets de la Setmana Tràgica permeten la consolidació d’una alternativa sindical que es concretà amb la constitució de la Confederació Regional de
 Treballadors de Catalunya, de la qual sorgirà l’any següent la CNT, el sindicat que presidí el moviment obrer català fins a la Guerra Civil.

1911 Publicació de l’Almanac dels noucentistes.

1912

1913 1913 Primer Congrés de Metges de Llengua Catalana

1914 Es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, presidida per Prat de la Riba. Esclata la
 Primera Guerra Mundial. Es crea l’Escola del Bosc, dirigida per Rosa Sensat.

1915 1915 Creació de l’Escola de Bibliotecàries i de les primeres biblioteques populars.

1918 Segon Congrés Universitari Català, continuador de l’esperit del Primer Congrés (1903), on s’acordà la creació dels Estudis Universitaris Catalans, el qual
impulsa quinze anys després una universitat catalana autònoma. Creació de la Unió Valencianista. Acaba la Primera Guerra Mundial.

1917 Mor Prat de la Riba. Puig i Cadafalch, president de la Mancomunitat. Esclata la Revolució
Russa.1917

1918

1919

1920

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1919 El 5 de febrer s’inicia la vaga de La Canadenca, que durà prop de tres mesos i suposà la dimissió del governador civil de Barcelona i la caiguda del
Govern de Romanones. Onada de terrorisme a Barcelona. Síntesi del criteri valencianista, d’Eduard Martínez Ferrando.

1920 Antoni Rovira i Virgili inicia la seva monumental Història nacional de Catalunya. Francesc 
Layret, advocat laboralista i diputat, és assassinat.

1922 Fundació d’Acció Catalana per Nicolau d’Olwer i Estat Català per Francesc Macià.

1923 Assassinat de Salvador Seguí, principal líder de la CNT. Fundació de la Unió Socialista de Catalunya. Cop d’estat de Primo de Rivera, capità general
 de Catalunya, i inici de la dictadura que durarà fins al gener del 1929. Es prohibeix l’ensenyament del català a les escoles.

1924 Inici de les emissions de Ràdio Barcelona, la primera estació radiofònica de l’Estat espanyol.
Rovira i Virgili funda la Revista de Catalunya.

1925 Supressió de la Mancomunitat de Catalunya.

1926 Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll publiquen en fascicles el Diccionari català-valencià-balear. Francesc Macià, des de l’exili, organitza una invasió
a Catalunya per Prats de Molló. Mor l’arquitecte Antoni Gaudí. Aparició de la revista Ciència.

1927 Apareix Taula de les Lletres Valencianes. Fundació a València de la Federació Anarquista
Ibèrica.

1928 Publicació del Manifest groc, de Dalí, Gasch i Montanyà.

1929 Exposició Internacional de Barcelona.

1930 Govern del general Berenguer, amb llibertat de premsa i associació. Pacte de Sant Sebastià entre el catalanisme d’esquerra i els republicans i socialistes
espanyols. Fundació del Bloc Obrer i Camperol. Fundació de l’Agrupació Valencianista Republicana. Inauguració de l’Hospital de la Santa Creu i de 
Sant Pau de Barcelona, creació de Lluís Domènech i Montaner.

1931

1932 1932 Aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Francesc Macià, president de la Generalitat.

1933 1933 Mor Francesc Macià, i Lluís Companys el substitueix com a president de la Generalitat de
Catalunya. Creació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

1930

1914

1911

1907 Victòria electoral de Solidaritat Catalana. Prat de la Riba, president de la Diputació de
Barcelona.

1906 1906 Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, presidit per Antoni M. Alcover.
  Creació dels Estudis Universitaris Catalans. La nacionalitat catalana, d’Enric Prat de la Riba.

1907

1931 Fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya. Proclamació de la República Catalana, per Francesc Macià (14 d’abril). Segona República Espanyola.
Restabliment de la Generalitat de Catalunya.

9 Cronologia



EDUARD FONTSERÈ I RIBA

President del
1950 al 1958
 rotativament

CARLES RIBA I BRACONS
President del
1950 al 1959
 rotativament

PIUS FONT I QUER
President del
1958 al 1964
 rotativament

JORDI RUBIÓ I BALAGUER
President del
1958 al 1970
 rotativament

JOSEP M. DE SAGARRA DE CASTELLARNAU

President del
1959 al 1961
 rotativament

PERE BOHIGAS I BALAGUER

President del
1961 al 1968
 rotativament

JOAQUIM CARRERAS I ARTAU

President del
1964 al 1968
 rotativament

PERE COROMINES I MONTANYA

President del
1931 al 1937
rotativament

1937 Luís Segalà, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, mor víctima dels bombardeigs
sobre Barcelona.

1939 La Diputació de Barcelona, sota el règim franquista, s’empara dels locals de l’INSTITUT.
 L’INSTITUT és donat per desaparegut. Exili de diversos membres.

1943 L’Agrupació Benèfica Minerva, presidida per Fèlix Millet, agrupa els benefactors de l’INSTITUT.

1945 Es reprèn la festa anual de Sant Jordi (al domicili de Puig i Cadafalch).

1946 Creació de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, societat filial de l’INSTITUT. Publicació,
amb data falsa, dels fullets commemoratius del 40è aniversari de l’INSTITUT.

1947 Es reprenen les publicacions sense passar-les per la censura.

1949 Destrucció de les publicacions de la Societat Catalana de Biologia i de l’Institut de Fisiologia,
a la Universitat de Barcelona. Inici de la publicació d’Estudis Romànics.

1950 Eduard Fontserè i Riba, president de la Secció de Ciències, i de l’INSTITUT, rotativament (1950-1958). Carles Riba i Bracons, president de la Secció
Filològica, i del’INSTITUT, rotativament (1950-1959).

1951 Creació de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials.

1954 Pius Font i Quer, president de la Secció de Ciències, i de l’INSTITUT, rotativament (1958-
1964).

1957 Celebració del cinquantenari de l’INSTITUT al domicili de Lluís Bonet i Garí. Ramon
Aramon, membre del Bureau de la Unió Acadèmica Internacional.

1958 Jordi Rubió i Balaguer, president de la Secció Històrico-Arqueològica, i de l’INSTITUT,
rotativament (1958-1968), i de manera continuada (1968-1970).

1959 Josep Maria de Sagarra, president de la Secció Filològica, i de l’INSTITUT, rotativament (1959-1961). Suspensió per la policia de la festa anual de
l’INSTITUT a casa de Lluís Bonet.

1961 Pere Bohigas, president de la Secció Filològica (1961-1989), i de l’INSTITUT, rotativament
(1961-1968). Primer curs de cultura catalana per a estrangers (Estudis Universitaris Catalans).

1962 L’INSTITUT s’aixopluga al Palau Dalmases, al carrer Montcada de Barcelona, seu d’Òmnium Cultural, i rep el seu suport econòmic bàsic. La
 seu d’Òmnium Cultural pateix la clausura governativa entre el 1963 i el 1967.

1964 Joaquim Carreras i Artau, president de la Secció de Ciències, i de l’INSTITUT, rotativament
(1964-1968).

1968 Primera reforma dels Estatuts de l’INSTITUT amb la creació del Consell Permanent, compost pel president, el vicepresident i el tresorer, elegits per tres
 anys i només reelegibles una vegada, més el secretari general, Ramon Aramon, com a perpetu. Es crea la Secció de Filosofia i Ciències Socials, desgranada

de la Secció de Ciències. L’INSTITUT té, doncs, quatre seccions. Comencen les converses amb el president de la Diputació de Barcelona
 amb vista a la recuperació del reconeixement oficial, la subvenció i el local de l’INSTITUT.

1970 Pere Domingo i Sanjuán, president de l’INSTITUT (1970-1974). Creació de la Societat Catalana
d’Estudis Litúrgics, societat filial de l’INSTITUT.

1942 Retorn definitiu de Puig i Cadafalch. Es reprèn clandestinament l’activitat amb reunions regulars en cases particulars. A partir d’aquesta data es
 comencen a nomenar nous membres. Ramon Aramon i Serra és nomenat secretari general de l’INSTITUT. Josep Puig i Cadafalch, president únic
 fins al 1950. Restabliment dels Estudis Universitaris Catalans.

1934 Lluís Nicolau d’Olwer, president de la Unió Acadèmica Internacional.

1935 Creació de la Societat Catalana de Geografia, societat filial de l’INSTITUT. Creació del
Centre d’Estudis Matemàtics.

(Fets històrics relacionats amb l’Institut d’Estudis Catalans)
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1936 El Front Popular triomfa a les eleccions. Retorna a la legalitat la situació anterior al 1934. Publicació del Diccionari de medicina, de Manuel Corachan.
Aixecament militar (18 de juliol) contra la República, capitanejat pel general Francisco Franco. Esclata la Guerra Civil espanyola. Als Països Catalans,
els revoltats, derrotats a Catalunya, el País Valencià i Menorca, són victoriosos a Mallorca i les Pitiüses.

1937

1939

1937 Fets de Maig. Creació de la Institució de les Lletres Catalanes. El Govern de la República Espanyola s’instal·la a Barcelona. Josep Trueta introdueix
 el seu mètode de tractament de les ferides de guerra. Primers bombardeigs navals i aeris sobre València i Barcelona.

1939 S’acaba la Guerra Civil i s’instaura la dictadura franquista. Abolició del règim autonòmic. Es prohibeix per decret (16 de febrer) l’ús públic de la llengua
catalana. Neix, en la clandestinitat, el Front Nacional de Catalunya. Esclata la Segona Guerra Mundial.

1940 Lluís Companys és detingut per la Gestapo a França (13 de setembre). És jutjat i condemnat a mort per un consell de guerra sumaríssim. És afusellat
per un escamot militar al castell de Montjuïc de Barcelona (14 d’octubre). Creació de l’Instituto Español de Estudios Mediterráneos, amb l’objectiu de
suplantar l’INSTITUT.

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1954

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1964

1966

1943 Es publica (fins al 1947) Quaderns de l’Exili, a Mèxic.

1944 Comencen a publicar-se clandestinament les revistes Solidaridad Obrera (POUM), La Batalla
(POUM) i Treball (PSUC).

1945 Final de la Segona Guerra Mundial. Creació de l’ONU. Govern de la Generalitat a l’exili, presidit per Josep Irla. En seran consellers, entre d’altres,
 Pompeu Fabra i Josep Carner. Lluís Nicolau d’Olwer formarà part del Govern de la República Espanyola a l’exili.

1946 L’Editorial Selecta comença a publicar obres catalanes i es tornen a fer representacions teatrals en català. Constitució clandestina de la Federació
Nacional d’Estudiants de Catalunya.

1947 L’entronització de la Mare de Déu de Montserrat es converteix en un acte d’afirmació nacional
catalana. Primera convocatòria del premi Joanot Martorell de novel·la.

1948 Dissolució del Govern de la Generalitat a l’exili, presidit per Josep Irla.

1950 Es comença a celebrar la festa literària de la Nit de Santa Llúcia. Gramàtica valenciana, de 
Manuel Sanchis Guarner.

1951 Lliçons de gramàtica valenciana amb exercicis pràctics, de Carles Salvador. Vaga de tramvies
a Barcelona.

1954 Josep Tarradellas és elegit a Mèxic president de la Generalitat a l’exili.

1959 Apareix la revista Serra d’Or.

1960 En una visita del general Franco al Palau de la Música, un grup de joves catalanistes canten El cant de la senyera, acció coneguda com els Fets del Palau.
Empresonament de Jordi Pujol.

1961 Es crea Els Setze Jutges, per a impulsar la Nova Cançó i reivindicar l’ús del català. Fundació d’Òmnium Cultural a Barcelona. Surt el primer número 
de la revista infantil Cavall Fort. Creació de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual.

1962 Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster. Fundació d’Obra Cultural Balear.

1964 Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya comença a emetre mensualment un programa en
llengua catalana.

1965 L’Associació de Mestres Rosa Sensat, promotora de la renovació pedagògica i de les primeres
escoles d’estiu. L’abat de Montserrat, Aureli Maria Escarré, és expulsat d’Espanya.

1966  Un grup d’estudiants i intel·lectuals (entre els quals, Jordi Rubió i Balaguer) es tanquen al convent dels Caputxins de Sarrià per fundar el Sindicat
Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, i són dissolts de manera violenta per la policia, acció que es coneix com «la Caputxinada».

1968 Primer fascicle de la Gran enciclopèdia catalana, dirigida per Jordi Carbonell. Commemoracions públiques del centenari del naixement de Pompeu Fabra,
 que tingueren continuïtat anual i de manera itinerant amb les Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra. Revolució de Maig a París. Primera edició de la
 Universitat Catalana d’Estiu, a Prada, organitzada pel Grup Rossellonès d’Estudis Catalans. Fundació de la Universitat Autònoma de 

Barcelona.

1969

1970

1971

1969 Jordi Rubió i Balaguer, membre de l’INSTITUT, rep el primer Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes.

1971 Impulsada per la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, es constitueix l’Assemblea de Catalunya. Pau Casals porta les reivindicacions catalanes
a l’ONU amb motiu de l’estrena de l’Himne a les Nacions Unides.

1968

1965

1941 1941 Celebració dels Jocs Florals a Buenos Aires (Argentina). Afusellament de Joan B. Peset,
exrector de la Universitat de València.

1942

1940

1936

1934

1935

1934 Creació d’Esquerra Republicana del País Valencià. Els Fets del Sis d’Octubre: Lluís Companys proclama l’Estat Català dins la República Federal
 Espanyola. Suspensió de l’Estatut. Empresonament del Govern català. Pompeu Fabra també és empresonat.

1935 Creació del Partit Obrer d’Unificació Marxista.

(Fets històrics relacionats amb els Països Catalans)
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1973  Creació de la Societat Catalana de Musicologia, societat filial de l’INSTITUT.

1974 Josep Alsina i Bofill, president de l’INSTITUT (1974-1978).

1975 Constitució de la Coordinadora Lexicogràfica de Ciències, en què participen diverses
 societats filials de l’INSTITUT.

1976 El Reial decret 3118, del 26 de novembre, atorga «reconeixement oficial a l’Institut d’Estudis Catalans com a corporació acadèmica científica i
 cultural [...], l’àmbit d’actuació de la qual s’estendrà a les terres de llengua i cultura catalanes».

1985 Creació del Centre de Terminologia TERMCAT, fruit d’un acord entre l’INSTITUT i la Generalitat de Catalunya. Creació de la Societat Catalana
 de Comunicació, societat filial de l’INSTITUT.

1980 La Generalitat de Catalunya disposa (Decret 90/1980, del 27 de juny) que l’Administració
seguirà les normes lingüístiques de l’INSTITUT.

1982 Enric Casassas i Simó, president de l’INSTITUT (1982-1987). La institució s’instal·la novament a la Casa de Convalescència, després que la Diputació
n’hagi assumit la restauració. Creació del Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè.

1984 Creació de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, societat filial de l’INSTITUT. Creació del Centre de Recerca Matemàtica. Aquest centre
 passa l’any 2001 a ser un consorci entre la Generalitat de Catalunya i l’INSTITUT. Creació del Centre d’Art Romànic Català.

1986 La Societat Catalana de Física, la Societat Catalana de Química i la Societat Catalana de Matemàtiques esdevenen societats filials de l’INSTITUT
(anteriorment eren seccions de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932). Creació de la Societat

 Catalana de Llengua i Literatura i la Societat Catalana de Tecnologia, societats filials de l’INSTITUT.

1999 Constitució de la Delegació de Perpinyà de l’INSTITUT.

1997 Modificació dels Estatuts, per acord del Ple (12 de maig), per tal de fer constar explícitament una referència a la unitat de la llengua catalana,
 per damunt de les denominacions que pugui presentar en els diferents indrets de la seva extensió geogràfica.

2001 Nous Estatuts aprovats pel Ple de l’INSTITUT (22 de gener i 2 d’abril) i publicats en el DOGC 3393 (22 de maig) i 3501 (26 d’octubre), amb la voluntat d’adequar
les normes jurídiques que regeixen l’INSTITUT a l’entorn cultural, científici social. S’amplia el nombre de membres a vint-i-vuit per secció. Per tant, amb cinc
seccions, deixant de banda els membres emèrits i corresponents, el nombre total de places de membre numerari passa a cent quaranta. La Societat d’Història

 de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, creada l’any 1982, esdevé societat filial de l’INSTITUT. Constitució de la Delegació de Castelló de l’INSTITUT. 
Inauguració de la Casa de Convalescència restaurada.

2002 Josep Laporte i Salas, president de l’INSTITUT (2002 -2005).

2004 Totes les publicacions periòdiques de l’INSTITUT i de les societats filials tenen una
edició en format electrònic.

2005 Salvador Giner de Sanjulián, president de l’INSTITUT (2005- ). Inauguració de les delegacions
d’Alacant i de Lleida de l’INSTITUT.

2007 Publicació de la segona edició del Diccionari de la llengua catalana. Primer centenari de
l’INSTITUT.

2006 L’INSTITUT té 122 membres numeraris, 52 d’emèrits i 56 de corresponents. Aplega 26 societats filials (8.398 socis). Treballen a l’INSTITUT 96
 empleats. Signatura d’un contracte programa amb la Generalitat de Catalunya.

1989 Basant-se en els nous Estatuts, la Secció de Ciències es divideix en la Secció de Ciències i
Tecnologia i la Secció de Ciències Biològiques. L’INSTITUT té, doncs, cinc seccions.

1992 Constitució de la Fundació Mercè Rodoreda. L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació,
creada el 1979, esdevé societat filial de l’INSTITUT.

1991 Llei 8/1991, del 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’INSTITUT. Creació de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica,
 societat filial de l’INSTITUT. Constitució de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

1995 Publicació de la primera edició del Diccionari de la llengua catalana. És el diccionari normatiu per a tot l’àmbit lingüístic català. Manuel Castellet i Solanas,
president de l’INSTITUT (1995-2002). La Societat Catalana d’Estudis Jurídics esdevé societat filial de l’INSTITUT (anteriorment era una secció de la
Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, fundada el 1951). Creació de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics, 
societat filial de l’INSTITUT.

1987 Emili Giralt i Raventós, president de l’INSTITUT (1987-1995). Creació del Centre de Recerca i Aplicacions Forestals, constituït per la
 Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l’INSTITUT.

1988 El Ple de l’INSTITUT (25 d’abril) aprova uns nous estatuts, que permeten ampliar el nombre de membres de cada secció de — vuit a vint-i-un.
 LaGeneralitat de Catalunya els inscriu en el Registre d’Acadèmies (Resolució del 17 de maig de 1989; DOGC 1151, del 5 de juny de 1989). L’INSTITUT
 aprova el 27 de maig el Reglament de règim interior, que estableix les funcions de cada un dels òrgans que el componen.

1978 Joan Ainaud i de Lasarte, president de l’INSTITUT (1978-1982). Incorporació de 23 membres
agregats. Fins aleshores, l’INSTITUT tenia 28 membres numeraris.

1979 L’Associació Catalana de Sociologia esdevé societat filial de l’INSTITUT (anteriorment era una secció de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics,
 Econòmics i Socials, fundada el 1951). Creació de la Societat Catalana de Pedagogia, la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, la Societat

Catalana d’Estudis Numismàtics i la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, societats filials de l’INSTITUT.

1977 Amb la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona (12 de juliol), l’INSTITUT retorna a la Casa de Convalescència i es
 refà el Conveni del 1931. La Societat Catalana d’Economia esdevé societat filial de l’INSTITUT (anteriorment era una secció de la Societat Catalana

d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, fundada el 1951). Creació dels Amics de l’Art Romànic, societat filial de l’INSTITUT.JOSEP ALSINA I BOFILL
President del
1974 al 1978

JOAN AINAUD I DE LASARTE

President del
1978 al 1982

ENRIC CASASSAS I SIMÓ
President del
1982 al 1987

EMILI GIRALT I RAVENTÓS
President del
1985 al 1995

MANUEL CASTELLET I SOLANAS

President del
1995 al 2002

JOSEP LAPORTE I SALAS
President del
2002 al 2005

SALVADOR GINER DE SANJULIÁN

President
des del 2005

PERE DOMINGO I SANJUÁN

President del
1970 al 1974
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1974

1975

1974 Salvador Puig i Antich és executat a garrot.

1975 Tercer Congrés Universitari Català (1975-1978). Mort del dictador Francisco Franco (20 de
novembre). Instauració de la monarquia.

1976 Referèndum de la reforma política (15 de desembre). Monarquia constitucional. Congrés de Cultura Catalana (1976-1977). Apareix el diari Avui. Ràdio 4
 és la primera ràdio íntegrament en català. Es creen escoles en català: La Bressola (Perpinyà), Mata de Jonc (Palma de Mallorca) i El Rogle (Castelló). Mani-

festació multitudinària a Sant Boi de Llobregat en defensa de la llibertat, l’amnistia i l’Estatut d’autonomia. Fundació a Barcelona del Teatre Lliure.

1973 El manifest acordat a Prada, en el qual participen diversos membres de l’INSTITUT, «El català,
 llengua d’expressió científica», esdevé un referent per a l’ús del català en l’àmbit científic.1973

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1980 Primeres eleccions autonòmiques i constitució del Parlament de Catalunya. Jordi Pujol i Soley, president de la Generalitat de Catalunya, el darrer
mandat del qual acabarà el 2003. Publicació del primer volum del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines.

1981 Mor l’escriptor Josep Pla. Intent de cop d’estat.

1982 Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.

1983 Estatut d’autonomia de les Balears. Llei de normalització lingüística a Catalunya i Llei d’ús i ensenyament del valencià. Comencen les emissions de TV3.
Mor el pintor Joan Miró.

1985 Mor Salvador Espriu, un dels escriptors catalans més notables del segle XX. Fundació de
l’Obra Cultural de l’Alguer.

1986 Llei de normalització lingüística de les Balears. L’Estat espanyol ingressa a la Comunitat
Econòmica Europea.

1997

1999

2001

1997 Inauguració del Teatre Nacional de Catalunya.

2002

2004

2005

2006

2007

2003 Pasqual Maragall i Mira, president de la Generalitat de Catalunya.

2006 S’aconsegueix el domini .cat per a la comunitat lingüística i cultural catalana, primer dominid’aquesta naturalesa a Internet. Referèndum del tercer
 Estatut d’autonomia de Catalunya. José Montilla Aguilera, president de la Generalitat de Catalunya.

2003

1989

1991

1992

1994

1989 Caiguda del mur de Berlín i caiguda dels règims comunistes de l’Europa oriental. Mor el
pintor Salvador Dalí.

1992 Jocs Olímpics de Barcelona.

1994 Discurs en català davant l’Assemblea General de les Nacions Unides pronunciat per Òscar Ribas, cap del Govern d’Andorra. Es crea l’Institut Joan Lluís
Vives, que agrupa les universitats dels Països Catalans. Un incendi destrueix totalment el Liceu de Barcelona.

1995

1987 1987 Mor el poeta Josep Vicenç Foix. Refundació de la Institució de les Lletres Catalanes. Atemptat
terrorista d’ETA en el supermercat Hipercor de Barcelona.

1988

1986

1978 1978 Referèndum de la Constitució espanyola (6 de desembre). Fundació d’Acció Cultural del País
Valencià.

1979 Aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (25 d’octubre).1979

1977 Primeres eleccions espanyoles (15 de juny). Manifestació multitudinària de l’Onze de Setembre a Barcelona per a reclamar el restabliment de la Generalitat
de Catalunya. Arriba a Barcelona Josep Tarradellas i Joan com a president de la Generalitat provisional (23 d’octubre).1977

1976

(Fets històrics relacionats amb els Països Catalans)
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