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Claustre de la Casa de Convalescència, seu de l’IEC a Barcelona. (Foto: Montse Catalán)

Les seccions de l’IEC

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC), fundat l’any 1907 per Enric
Prat de la Riba, és una institució acadèmica que té per objecte
l’alta investigació científica i, principalment, la de tots els
elements de la cultura catalana.
L’àmbit d'actuació de l'IEC s’estén a les terres de llengua i
cultura catalanes.

L’IEC està constituït per cinc seccions que treballen autòno-
mament i coordinadament:

Secció Històrico-Arqueològica (1907)
Secció Filològica (1911)
Secció de Ciències Biològiques (1989)*
Secció de Ciències i Tecnologia (1989)*
Secció de Filosofia i Ciències Socials (1968)

 [* Aquesta Secció nasqué com a Secció de Ciències el 1911.
    La Secció de Ciències es dividí el 1989 en Secció de 
    Ciències Biològiques i Secció de Ciències i Tecnologia.]

Des de l’any 1922, l’IEC és membre de ple dret de la Unió
Acadèmica Internacional (UAI), amb seu a Brussel·les. La
UAI és una federació d’acadèmies, de grups d’acadèmies i
d’institucions científiques nacionals que té per finalitat la
cooperació internacional en llurs respectius camps d’activitat
científica.

Despatxos de l’IEC a la Casa de Convalescència. (Foto: Montse Catalán)

Seus de l’IEC
 Barcelona
Institut d’Estudis Catalans

  Carrer del Carme, 47
  08001 Barcelona
  Telèfon 932 701 621
  Fax 932 701 180
  informacio@iec.cat
  www.iec.cat

 Alacant
  Institut d’Estudis Catalans
  Seu Ciutat d'Alacant
  Universitat d'Alacant
  Avinguda de Ramón y Cajal, 4
  03001 Alacant
  Telèfon 965 145 333
  Fax 965 145 958
  alacant@iec.cat

 Castelló de la Plana
  Institut d’Estudis Catalans
  Centre Municipal de Cultura
  Carrer d'Antoni Maura, 4
  12001 Castelló de la Plana
  Telèfon 964 227 209
  castello@iec.cat
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 Lleida
  Institut d’Estudis Catalans
  Edifici Polivalent
  Universitat de Lleida
  Avinguda de Jaume II, 71
  25001 Lleida
  Telèfon i fax 973 703 366
  lleida@iec.cat

 Perpinyà
  Institut d’Estudis Catalans
  Casa dels Països Catalans
  Universitat de Perpinyà
  Camí de la Passió Vella
  F-66860 Perpinyà Cedex
  Telèfon i fax (33) 468 669 837
  perpinya@iec.cat
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Acte a la Sala Prat de la Riba de l’IEC. (Foto: Montse Catalán)

Dependències de societats filials de l’IEC
al carrer de M. Aurèlia Capmany
de Barcelona.
(Foto: Montse Catalán)

Societats filials
L’Institut acull societats filials que conreen una gran diversitat
de camps culturals, científics i tecnològics i que apleguen
prop de nou mil estudiosos, radicats a tots els països de llengua
catalana. Són part integrant de l’estructura acadèmica i
organitzativa de l’IEC com a entitats autònomes.

Què fa l’Institut d’Estudis Catalans?
Entre les finalitats estatutàries que constitueixen la missió
fonamental de l’IEC, destaca la de contribuir a la planificació,
la coordinació, la realització i la difusió de la recerca en les
diferents àrees cientificotecnològiques i, principalment, la de
tots els elements de la cultura catalana.
L’Institut i les seves societats filials promouen i duen a terme
aquesta recerca per mitjà de projectes, oficines, centres i
activitats propis o compartits amb altres institucions o grups
investigadors.
És l’ens que codifica i normativitza la llengua catalana i que
actualitza el Diccionari de la llengua catalana. Elabora una
nova gramàtica normativa.
Informa preceptivament la Generalitat de Catalunya sobre els
escuts i les banderes municipals, comarcals i institucionals i
sobre la protecció de monuments, entorns i paisatges de valor
històric.
Elabora periòdicament els informes sobre l’estat de la recerca
a Catalunya en totes les àrees de coneixement, per encàrrec
de la Generalitat de Catalunya.
Per a més informació sobre recerca, podeu consultar l’adreça
d’Internet http://www.iec.cat/recerca.

Nombre de membres de l’IEC (2005)

Seccions Numeraris Emèrits Corresponents

Històrico-Arqueològica 22 12 18

Ciències Biològiques 25 8 4

Ciències i Tecnologia 26 8 8

Filològica 28 10 14

Filosofia i Ciències Socials 17 13 2

Total 118 51 46

Oficines
Oficina d’Assessorament Històric

Oficina d’Assessorament Lingüístic

Oficina de Gramàtica

Oficina d’Onomàstica

Oficines Lexicogràfiques

Serveis de l’IEC
Servei de Gestió Econòmica

Servei de Recursos Humans i Serveis Generals

Servei d’Informàtica

Servei Editorial

Servei de Suport a la Recerca

Servei de Comunicació

Servei de Coordinació Institucional

Servei de Documentació i Arxiu

Servei de Recursos Digitals

Servei de Correcció Lingüística

L’IEC avui

Per a més informació sobre l’IEC

Podeu consultar la pàgina web:
http://www.iec.cat
o bé subscriure-us al butlletí corporatiu a l’adreça
butlleti@iec.cat.


