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L a memòria del curs acadèmic 

2013-2014 reflecteix l’activitat 

de la institució en el desplegament de les 

seves missions fonamentals: la contribu-

ció a la realització i la difusió de la recer-

ca en les diferents àrees de la ciència i les 

humanitats; l’impuls del progrés de la 

societat amb tasques d’assessorament 

dels poders públics i altres institucions, i 

la cura de l’estudi de la llengua catalana 

i l’establiment de la normativa. Les 

actuacions d’aquest període pertanyen a 

l’Equip de Govern, en seu el primer any 

de mandat després d’haver guanyat les 

eleccions a la Presidència a final del curs 

passat.

El Ple de l’IEC ha elegit al llarg 

d’aquest curs cinc nous membres corres-

ponents: Gonzalo Giribet, José Enrique 

Gargallo, Georg Kremnitz, Christer Laurén 

i Antoni Nughes. Amb llur incorporació, 

actualment es compta amb setanta-quatre 

membres corresponents, que des dels seus 

llocs de residència col·laboren en les tas-

ques científiques de l’IEC. Malauradament, 

hem hagut de lamentar el traspàs dels 

membres següents: Joan Ferran Cabestany 

i Fort, Manuel Ardit i Lucas, Josep Carre-

ras i Barnés, Modest Prats i Domingo, i 

Francesc Vallverdú i Canes. Sigui per a ells 

el nostre record més emotiu.

Com a entitat vinculada, ha passat 

a formar part de l’IEC la Societat Cata-

lana d’Estadística, que se suma a la So-

cietat Andorrana de Ciències i a l’Institut 

Català d’Antropologia en entitats d’aques- 

ta categoria.

La tasca de l’Institut d’Estudis 

Catalans no es podria dur a terme sense 

la participació activa i continuada de les 

persones que constitueixen la força labo-

ral de la casa i dels serveis a què perta-

nyen. S’han desenvolupat les activitats 

que corresponen al bon funcionament de 

les seccions, les filials, les fundacions i les 

delegacions; els actes que cada dia es pro- 

gramen a la Casa de Convalescència i en 

les altres seus i delegacions de l’Institut; 

els projectes de recerca, l’elaboració de 

corpus, diccionaris, revistes, monografies, 

llibres i col·leccions, i les relacions de 

l’Institut amb altres corporacions del país, 

de l’Estat i de l’estranger. 

Dins el conjunt d’activitats, que 

trobareu detallades al llarg d’aquesta 

memòria, m’agradaria ressaltar, en primer 

lloc, la consolidació del cicle de concerts 

Música al claustre, que per tercer any vam 

oferir a la ciutadania, sota el títol «Tres 

centenaris. Tres moments musicals», i 

també el relleu que han pres les exposi-

cions, aprofitant el mateix espai barroc i 

privilegiat de la Casa de Convalescència. 

Hem incrementat el nombre d’exposicions, 

sovint de petit format, que inviten el 

públic a acostar-se a la nostra institució. 

Presentació
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En segon lloc destaquen, entre moltes 

altres iniciatives, l’organització del con-

grés commemoratiu del tres-centè aniver-

sari de la caiguda de Barcelona el 1714; 

el cicle de debats Qüestions d’estat. Re-

flexions per al país del futur, juntament 

amb Òmnium Cultural, en què es tracta-

ren temes referents al procés sobiranista; 

l’acte de presentació del document Unes 

humanitats amb futur, promogut conjun-

tament amb la Facultat de Teologia de 

Catalunya; l’acte institucional de celebra-

ció del vint-i-cinquè aniversari del Centre 

de Recerca Ecològica i Aplicacions Fores-

tals (CREAF), i, en el marc del conveni 

de col·laboració entre l’IEC i el Consello 

da Cultura Galega per a la promoció de 

les cultures gallega i catalana, la comme-

moració Catalunya i Rosalía de Castro. 

150 anys de ‘Cantares gallegos’. 

El pressupost que ha sostingut 

l’activitat de l’IEC durant l’any 2013 és 

de gairebé 9 milions d’euros, és a dir, un 

12 % menys que l’any anterior i al voltant 

d’un 30 % menys respecte del pressupost 

que tenia fa cinc anys. Tot i això, l’Institut 

ha maldat per mantenir el nombre 

d’estudis i programes de recerca; actual-

ment en són una vuitantena que, amb 

diferent ritme, avancen favorablement.  

A tall d’exemple: la Secció Històrico-Ar-

queològica ha conclòs l’estudi de Les 

quatre grans Cròniques; la Secció de 

Ciències Biològiques porta a terme un 

estudi de la flora i la cartografia de  

les plantes i els fongs, juntament amb 

l’elaboració del vocabulari multilingüe 

corresponent; la Secció de Ciències i Tec-

nologia ha fet un estudi sobre l’ètica en la 

ciència i la tecnologia, a punt de ser difós, 

i la Secció de Filosofia i Ciències Socials 

avança en la compleció del Diccionari 

jurídic, que ara per ara té més de nou mil 

cinc-cents termes consultables des de la 

Xarxa. Per la seva banda, la Secció Filo-

lògica, responsable de l’elaboració tècnica 

de la normativa, és a la recta final de la 

Gramàtica de la llengua catalana; conti-

nua els treballs de toponímia, la codifica-

ció de la llengua de signes catalana i la 

posada al dia del diccionari normatiu, així 

com la recerca també en obres de caràcter 

fonamental, com són l’Atles lingüístic del 

domini català, el Diccionari descriptiu de 

la llengua catalana i el glossari del llatí 

medieval.

L’interès de l’IEC per a fer públics 

els resultats de la recerca s’ha fet palès en 

les publicacions, sigui en format electrò-

nic o sigui en el tradicional de paper. 

També s’ha treballat per a millorar les 

publicacions periòdiques, que formen un 

conjunt de seixanta revistes periòdiques 

i aspiren a tenir més projecció internacio-

nal. Amb el mateix objectiu de promoure 

la investigació, l’Institut ha atorgat un 

any més els Premis Sant Jordi, amb 

l’inestimable ajut de persones i institu-

cions benefactores, que aquest 2014 han 

arribat a la vuitanta-tresena edició amb 

un cartell format per quaranta-un premis 

i borses.
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Per a cloure aquesta presentació, 

només voldria afegir dues notícies. D’una 

banda, el complex moment polític que viu 

el nostre país ha impulsat l’Institut a 

emetre la Declaració de l’Institut d’Estudis 

Catalans sobre el dret a decidir, del 18 

de novembre de 2013, i la Nota sobre el 

tancament de Ràdio Televisió Valenciana, 

del 16 de desembre de 2013. I, de l’altra, 

l’IEC ha estat acceptat com a membre de 

ple dret de l’ALLEA, la federació europea 

d’acadèmies de ciències i humanitats, una 

mostra més de la projecció internacional 

de la nostra institució. 

Romà Escalas

Secretari general

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


