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E l curs 2011-2012 ha estat mar-

cat per la ferma voluntat de 

continuar impulsant la recerca, les tro-

bades científiques i les conferències 

internacionals en un temps de dificultats 

econòmiques. I és que les activitats cien-

tífiques són el fonament de l’Institut; 

aprofundeixen el seu esperit de servei a 

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

bre elevat, prop de cinc-centes, ens fa 

comprendre com de cabdal és aquesta 

tasca de difusió del coneixement per a 

l’Institut d’Estudis Catalans.

En són una mostra el conjunt 

d’actes promoguts, acollits o en què l’IEC 

ha pres part, com ara la celebració de 

l’Any de la Paraula Viva, de la Secció 

Filològica; la commemoració dels cin-

quanta anys de La plaça del Diamant, 

amb una jornada, una exposició i visites 

guiades al jardí Mercè Rodoreda, o la 

celebració del seminari internacional 

«Ciutats mediterrànies: civilització i des-

envolupament», organitzat conjuntament 

amb l’Institut Europeu de la Mediterrània, 

sota els auspicis de la Unió Acadèmica 

Internacional, en què experts de diversos 

països debateren l’aportació de les ciutats 

en l’evolució històrica de la regió Medi-

terrània.

L’Institut compta actualment amb 

dos-cents cinquanta-nou membres. Al 

llarg del curs han estat nomenats quatre 

nous membres numeraris: Dolors Bramon 

i Planas i Jordi Casassas i Ymbert, adscrits 

a la Secció Històrico-Arqueològica, i Joan 

Egea i Fernández i Carles Viver i Pi Su-

nyer, adscrits a la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials. Malauradament, 

l’Institut ha hagut de lamentar el traspàs 

dels membres Géza Alföldy, Ramon Ami-

gó i Anglès, Antoni Prevosti i Pelegrín i 

Giovanni Lilliu, als quals dediquem el 

nostre record més emotiu.

D’altra banda, les vint-i-vuit so-

cietats filials, que inclouen tots els àmbits 

del coneixement social, humanístic, cien-

tífic i tecnològic, i que es vinculen amb les 

cinc seccions, presenten prop de nou mil 

socis. La Societat Catalana de Biologia, 

que el 2012 ha celebrat el centenari de la 

seva creació, ha rebut la Creu de Sant 

Jordi «per una reconeguda aportació a la 

recerca, la divulgació i la projecció inter-

nacional de les ciències de la vida des dels 

territoris on es parla la nostra llengua».

L’IEC ha publicat durant el curs 

nombrosos llibres, monografies, revistes, 

opuscles i diccionaris, i també ha 

col·laborat amb institucions i entitats 

diverses per a publicar-ne d’altres. En 

podem destacar obres com Una mar sen-

se peixos, Història de la Generalitat de 

Catalunya: dels orígens medievals a 

l’actualitat, 650 anys, Les monedes de 

l’edat antiga a la península Ibèrica, 

Presentació

Memoria 2011-2012.indb   13 20/1/17   13:09



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

11
-2

01
2

14

L’Institut d’Estudis Catalans. Una síntesi 

històrica, Treballs de la Societat Catala-

na de Biologia. La biologia d’ahir i d’avui. 

Reflexions amb motiu del centenari de la 

Societat Catalana de Biologia i Selecta 

Ferran Sunyer i Balaguer.

Els Premis Sant Jordi que atorga 

l’Institut serveixen, també, per a promou-

re l’alta recerca científica en tots els àm-

bits de la cultura catalana. Aquest any 

s’han lliurat trenta-dos guardons referents 

a premis generals, de les seccions de 

l’Institut, de fundacions, de societats fi-

lials i delegacions i per a estudiants, i 

divuit borses d’estudi.

Pel que fa a la recerca, l’IEC té 

engegats més de vuitanta programes, en 

què participen els membres de les seccions 

i algunes societats filials. L’Institut també 

duu a terme projectes de recerca amb la 

Unió Acadèmica Internacional, de la qual 

és membre des del 1922. En l’assemblea 

general d’aquesta corporació, que en-

guany s’ha fet a l’Índia, l’IEC ha retut 

comptes dels projectes en curs i n’ha 

presentat un de nou sobre les ciutats 

mediterrànies.

D’altra banda, voldria fer esment 

de la presència a Internet del portal Me-

ridià (Mesurament de la Recerca, el Des-

envolupament i la Innovació), el web de 

l’Observatori de la Recerca de l’Institut. 

Es tracta d’un servei d’informació espe-

cialitzada en les activitats d’R+D+I dins 

el sistema de ciència i tecnologia dels ter-

ritoris de llengua i cultura catalanes i 

d’una iniciativa que té la voluntat d’inte-

grar i compartir informació amb els altres 

agents del sistema. Disposa d’un blog a 

Internet i d’un portal millorat, amb més 

continguts i més fàcil de consultar.

El pressupost que ha fet possible 

totes aquestes actuacions ha estat de poc 

més d’onze milions i mig d’euros, que 

trobareu desglossats en el capítol dedicat 

a la memòria econòmica.

La nostra institució es manifesta 

quan els interessos del país són qüestio-

nats o amenaçats. Al llarg del curs, ha 

emès les declaracions pertinents amb 

motiu de la darrera sentència del Tribunal 

Constitucional sobre el model educatiu 

català, de l’anunci del Govern d’Aragó de 

derogar la Llei de llengües i de les mesu-

res anunciades pel Govern de les Illes 

Balears.

Com sempre ha fet, l’Institut d’Es-

tudis Catalans, per mitjà dels seus membres, 

el personal contractat i els col·laboradors, 

ha treballat i continuarà treballant per fo-

mentar i difondre l’alta cultura i la ciència 

a tots els territoris que comparteixen la 

llengua i la cultura catalanes.

Romà Escalas

Secretari general
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