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El compromís de la FOCIR

en un món globalitzat on les relacions d’interdependència mar-
quen la pauta, les relacions internacionals són imprescindibles. en 
aquest escenari, les organitzacions de la societat civil esdevenen, 
juntament amb el govern, actors rellevants per a projectar interna-
cionalment la imatge dels seus països. 

així, l’aportació catalana al món és un dret i un deure del moviment 
associatiu del país, malgrat no tenir estat propi. moltes organitza-
cions participen en camps com la cultura, l’educació, l’esport, els 
drets humans o el desenvolupament sostenible, treballant amb or-
ganitzacions d’altres regions del planeta i establint-hi projectes co-
muns. aquesta presència internacional, protagonitzada per entitats 
i persones, és un fet positiu que cal conèixer i fomentar, ja que con-
tribueix a construir la imatge de Catalunya a l’exterior i a participar 
en l’agenda mundial.

la FOCir neix el 1995 com a fruit de la concertació de diferents or-
ganitzacions catalanes interessades en el foment de la seva presèn-
cia internacional i de la de Catalunya. els seus objectius són:
· ser presents: estimular i proporcionar recursos a la participació de 
les entitats catalanes en l’escenari internacional.
· aportar discurs: donar suport i estudiar la contribució del teixit as-
sociatiu català a les relacions exteriors de Catalunya (paradiplomà-
cia) i a l’agenda global.



· Crear xarxa i una ciutadania global: ser una plataforma referent en 
el camp de la internacionalització del teixit associatiu català, promo-
vent una ciutadania amb dimensió global.

Per assolir aquests objectius la Federació opera en xarxa en dos 
àmbits d’actuació: com a punt d’informació i serveis, i com a centre 
d’estudis. Com a punt d’informació, la FOCir assessora les enti-
tats catalanes perquè tinguin o millorin la seva presència i activitat 
internacional. Com a centre d’estudis, la Federació vol contribuir a 
l’estudi de la diplomàcia pública i les relacions internacionals del 
nostre país. aquesta darrera tasca es concreta, entre altres activi-
tats, en l’estudi dels diferents casos de reconeixement internacio-
nal de les organitzacions catalanes. 

El perquè de la col·lecció

les organitzacions catalanes procuren articular-se amb les d’altres 
indrets del món per ampliar la seva capacitat d’incidir i fer front 
als reptes contemporanis que es proposen, molts d’ells d’abast 
mundial, i assolir millor els seus objectius. en aquest camí, però, 
topen amb algunes organitzacions internacionals, que, tot i ser no 
governamentals, assumeixen el criteri que els seus membres de ple 
dret s’han de correspondre amb el territori d’un estat.

a aquestes entitats se’ls recomana que, per poder ser admeses, 
es constitueixin com a entitats d’àmbit espanyol o bé esdevinguin 
part d’una organització estatal ja creada. malgrat aquesta conjuntu-
ra, més de dues-centes cinquanta mil organitzacions catalanes han 
rebutjat aquesta posició i han aconseguit ser presents i participar 
amb veu pròpia a les seves branques internacionals. aquests pro-
cessos, a voltes feixucs, però agosarats, són els que vol copsar 
aquesta col·lecció. 

Com a centre d’estudis, la FOCir vol reconèixer així l’esforç 
d’aquestes entitats, i amb aquest objectiu ha avançat en la crea-
ció d’aquesta col·lecció. la col·lecció «Casos d’internacionalització» 
dóna a conèixer estudis de diferents casos de reconeixement inter-
nacional d’organitzacions catalanes escollides perquè constitueixin 
models de bones pràctiques.



l’estudi de diferents fulls de ruta, en el camí cap al reconeixement 
internacional, és un recurs pedagògic que ha d’ajudar altres entitats 
a definir i coordinar les seves pròpies estratègies i cooperar en la 
superació de les dificultats tècniques i legals per a esdevenir mem-
bres de ple dret. d’aquesta manera, de les diverses publicacions 
es desprenen aprenentatges útils per a altres causes de reconeixe-
ment internacional, a les quals la FOCir vol donar tot el suport . 

la publicació que teniu a les mans, El reconeixement internacional 
de l’Institut d’Estudis Catalans i de les seves societats filials, sisè 
número de la col·lecció, és fruit de la recerca i el treball de Josep 
m. Camarasa. el llibre narra el procés i les vies que les diferents 
societats científiques catalanes han seguit, així com els obstacles 
superats, per a ser reconegudes com a tals en les organitzacions 
científiques internacionals. l’institut d’estudis Catalans és membre 
de la FOCir des del 1995 i representa l’acadèmia de les ciències i 
de les humanitats dels Països Catalans, a més de l’acadèmia de la 
llengua catalana. amb més de cent anys d’història, l’ieC ha esdevin-
gut un instrument de normalització lingüística, cultural i científica del 
país. té una clara projecció internacional i des del 1922 forma part 
de la unió acadèmica internacional. 

la col·lecció «Casos d’internacionalització» rep el suport i l’interès 
de la diputació de Barcelona, de la secretaria d’afers exteriors i 
de la unió europea del departament d'afers i relacions institucio-
nals i exteriors i transparència de la generalitat de Catalunya, de 
la direcció general d’acció Cívica i Comunitària del departament de 
treball, afers socials i Famílies de la generalitat de Catalunya i de 
l’ajuntament de Barcelona.





L’autor

Josep M. Camarasa 

Barcelona, 1946. Biòleg i historiador de la ciència. Ha ocupat di-
versos càrrecs tècnics a diferents departaments de la generalitat 
de Catalunya, entre ells el de responsable d’estudis sectorials i 
documentació del gabinet tècnic del departament d’universitats, 
recerca i societat de la informació (2001-2006), i el d’assessor de 
la secretaria Científica de l’institut d’estudis Catalans (2006-2010). 
Va participar en la concepció i la redacció de Natura, ús o abús? 
Llibre blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans, publicat 
el 1976; en la redacció de les directrius i esquema del Pla territorial 
de Catalunya (1981), i en la creació i la implementació inicial del 
sistema d’informació territorial de Catalunya (1981-87). també va 
ser un dels primers impulsors de la introducció de la percepció re-
mota o teledetecció a Catalunya, ja des dels primers anys setanta, 
i va ser membre (1978-95) del Comitè espanyol del Programa maB 
(Home i Biosfera) de la unesCO. de 1991 a 1998 va ser director 
adjunt de l’obra en onze volums Biosfera, de divulgació ecològica, 
dirigida per ramon Folch (enciclopèdia Catalana, 1993-98), amb 
edicions en anglès (gale group, 1999-2000), alemany (Brockhaus, 
2002-2003) i japonès (asakura, 2009-2011), i de 2003 a 2009 cap 
de redacció de la revista Coneixement i Societat. Ha publicat nom-



brosos articles i alguns llibres d’història de la ciència i de divulgació 
i vulgarització científica, com ara «la pesca a les costes catalanes 
el 1720 segons un manuscrit de Joan salvador i riera» (1987, en 
col·laboració amb Jordi lleonart), Botànica i botànics dels Països 
Catalans (1989), Cent anys de passió per la natura. Una història 
de la Institució Catalana d’Història Natural (2000) i Els nostres na-
turalistes (2007-2008, en col·laboració amb Jesús i. Català), premi 
de la crítica serra d’Or 2008. Ha dirigit, conjuntament amb antoni 
roca, l’obra Ciència i tècnica als Països Catalans. Una aproximació 
biogràfica als darrers 150 anys (1995) i ha participat en la coor-
dinació de La ciència en la història dels Països Catalans, projecte 
promogut per l’institut d’estudis Catalans, fruit del qual han estat 
tres volums publicats entre 2002 i 2010. És membre de diferents 
societats científiques catalanes i internacionals, entre elles la so-
cietat per a la Història de la Història natural (society for the History 
of natural History); la institució Catalana d’Història natural; la so-
cietat Catalana de Biologia, de la qual ha estat secretari general 
(1979-81); la societat Catalana d’Ordenació del territori, de la qual 
ha estat soci fundador (1977), i la societat Catalana d’Història de 
la Ciència i de la tècnica, de la qual ha estat fundador i primer pre-
sident (1991-93).
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Presentació

el volum que tenen a les mans és el número sis de la col·lecció 
Casos d'Internacionalització, la qual pretén ser una eina útil per 
a les entitats catalanes que ara comencen el seu camí cap a la 
internacionalització i que volen aconseguir el seu reconeixement en 
xarxes europees o mundials. i és que malgrat sabem que el teixit 
associatiu català ja té una presència molt rica al món seguim rebent 
molt sovint notícies de noves entitats que volen fer el salt cap al 
món i exportar la seva feina la seva expertesa i els seus valors, així 
com també aprofitar per explicar Catalunya a l’exterior. 

molt sovint, per aconseguir el reconeixement internacional cal sal-
tar barreres burocràtiques imposades per unes organitzacions in-
ternacionals que -tal com fan les institucions multilaterals- tenen 
la tendència d'organitzar-se a través de la representació estatal i, 
per tant, aquesta esdevé la primera gran dificultat per a les entitats 
catalanes que volen ser-hi presents. una de les que ha fet un es-
forç més pregó és l'institut d'estudis Catalans, que ha aconseguit 
el reconeixement tant de l'institut pròpiament com de deu de les 
seves filials. el cas que tenen a les mans ha estat escrit, de manera 
exquisida, per Josep maria Camarasa, bon coneixedor i recercador 
de la història de la institució, que va obtenir el seu primer reconeixe-
ment l'any 1922. aquesta data ens fa pensar que l’ieC és una de 
les institucions catalanes més antigues i amb més experiència en 
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l'àmbit internacional. no en va, aviat farà cent anys. És per això que 
em complau afirmar que és un honor per a la FOCir haver pogut 
impulsar l'elaboració i edició d'aquest llibre.

l’ieC representa la màxima corporació científica i acadèmica de les 
terres de llengua i cultura catalanes. d'ençà de la seva fundació 
l'any 1907, durant la presidència d'enric Prat de la riba a la di-
putació de Barcelona, es constituí com l'acadèmia de les ciències 
i les humanitats dels Països Catalans i l'acadèmia de la llengua 
catalana. 

l'autor afirma en les primeres pàgines del llibre que «la ciència és, 
per la seva pròpia naturalesa, internacional. no hi ha res més natu-
ral i espontani en tot investigador que la necessitat de comunicar-
se amb els seus parells siguin d'on siguin, sense consideració de 
fronteres». i és clar, no hi puc estar més d'acord, però tanmateix 
també convé recordar que la tasca dels científics, és una eina molt 
potent al servei del país. si a més es fa amb excel·lència, esdevé  
la definició perfecta d'allò que Prat de la riba pretenia amb aquesta 
institució, que fos «un instrument al servei de la recerca i la difusió 
del coneixement, d'internacionalització de la ciència i la cultura ca-
talanes en la vida científica universal». Per dir-ho amb les paraules 
de la FOCir, l'ieC i les seves filials són un actor preferent de la 
nostra diplomàcia pública a l'exterior, contribuint així a una millor 
presència de Catalunya i els Països Catalans al món. 

el contingut del volum que tenen a les mans  és realment inte-
ressant, elaborat amb el rigor que la ciència imposa. els invito a 
llegir-lo amb calma i felicito a totes les persones que hi han parti-
cipat. l'obra present fa honor a la tasca feta en el passat i fa que 
encara ens puguem sentir més orgullosos de la «nostra» acadèmia, 
de l'acadèmia del nostre país, Catalunya. Finalment, encoratjo a 
l'entitat a continuar fent la bona feina que han fet durant tants anys 
i a seguir projectant Catalunya al món amb tants encerts com han 
fet fins a l'actualitat.  

mònica sabata
Presidenta de la FOCir
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Pròleg

aquesta publicació que teniu a les mans és fruit de la recerca, el 
treball i els sòlids coneixements de Josep m. Camarasa, membre 
de diferents societats científiques catalanes i internacionals, entre 
les quals destaquen diverses filials de l’institut d’estudis Catalans 
(ieC), com són la institució Catalana d’Història natural, la societat 
Catalana de Biologia –on ocupà el càrrec de secretari general (1979-
1981)–, la societat Catalana d’Ordenació del territori –de la qual fou 
soci fundador (1977)– i la societat Catalana d’Història de la Ciència 
i de la tècnica –de la qual va ser fundador i el primer president 
(1991-1993). És, per tant, una persona estretament vinculada a la 
nostra institució i que coneix de primera mà l’activitat que ha anat 
desenvolupant al llarg de la història. Conec bé en Josep m. i la seva 
trajectòria: fórem companys de promoció de la carrera de ciències 
biològiques allà per la llunyana dècada dels seixanta del segle pas-
sat i hem participat, sovint conjuntament, en nombroses activitats 
de difusió de la ciència biològica, d’aquelles que no feia l’estat que 
no teníem però que un país com Catalunya necessitava. en Josep 
m. és un bon exemple del savi que fa la feina sense fer soroll, però 
la fa ben feta i duradora. aquesta publicació ho demostra. 

tant l’ieC com les deu societats filials que aquí s’esmenten han 
aconseguit definir unes estratègies pròpies associatives en el camí 
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cap a la projecció exterior. si bé és cert que per naturalesa –tal com 
el mateix Camarasa constata– la ciència és internacional, reque-
reix necessàriament uns científics que la vehiculin i la projectin a 
fi d’assolir l’intercanvi, el debat i l’anàlisi que li permeten créixer i 
desenvolupar-se en un context global. i el cas de l’ieC i de les seves 
societats filials no n’és una excepció. la trajectòria d’aquest camí, 
a voltes poc planer, cap a la internacionalització que es desgrana en 
el present opuscle és deutora del treball, la constància i la perícia 
de totes les persones que hi van creure i la van impulsar. Ja en el 
moment en què fou creat, el 1907, l’ieC va ser concebut per enric 
Prat de la riba com un instrument al servei de la recerca i la difusió 
del coneixement, d’internacionalització de la ciència i la cultura ca-
talanes en la vida científica universal. sense que s’hagués formulat 
encara, l’ieC ha fet valer al llarg del temps allò que, si la recerca és 
d’excel·lència, no importa que sigui local, perquè la seva qualitat la 
farà universal.

l’institut, però, ha passat per diverses etapes en què no ha pogut 
funcionar de manera normal i s’ha hagut d’adaptar al flux de les 
circumstàncies, canviants i condicionades per les relacions amb 
l’estat espanyol i les conseqüències del seu model organitzatiu cen-
tralitzador. tot i les vicissituds, l’institut mai no ha romàs inactiu, ni 
durant la dictadura de Primo de rivera, època en què va funcionar 
gràcies a mecenatges privats que li van permetre continuar publi-
cant, ni durant el franquisme, en què es va mantenir en la clandes-
tinitat. el fet de pertànyer a la unió acadèmica internacional li va 
atorgar una tolerància relativa per part de les autoritats, la qual es 
va fer extensiva, cap als darrers anys de la dictadura, a les societats 
filials, que a partir d’aleshores van reviscolar i arrencar amb força 
l’activitat. si actualment la nostra institució és membre de ple dret 
a la unió acadèmica internacional –des de 1922– o de l’allea –a 
partir de 2014–, és resultat del pòsit que han deixat els impulsors 
que ens precediren i que apareixen citats tots ells en els diversos 
apartats que formen aquesta publicació. 

esperem que la nostra experiència serveixi de guia, o de model de 
referència, per a les societats científiques en general i per a les 
filials de l’institut que encara no han sortit al món i que es vulguin 
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fer un lloc en la dimensió global, de manera que es puguin identificar 
en el repte i l’adversitat, però també en l’esforç i la ferma voluntat 
d’uns processos d’internacionalització, els nostres, que han arribat 
a bon port i en els quals es continua treballant amb la mateixa te-
nacitat per mantenir el reconeixement assolit, sempre al servei de 
la ciència.

Joandomènec ros
President de l’institut d’estudis Catalans
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1. Introducció

la ciència és, per la seva pròpia naturalesa, internacional. no hi ha 
res de més natural i espontani en tot investigador que la necessitat 
de comunicar-se amb els seus parells siguin d’on siguin, sense con-
sideració de fronteres. només en camps molt específics (recerca 
militar, determinades recerques industrials) o en situacions socio-
polítiques excepcionals (guerres, dictadures) es pot trencar aquesta 
norma no escrita, però fidelment seguida per la immensa majoria 
dels investigadors, com a mínim des dels temps de la revolució 
científica i l’anomenada república de les lletres.

així, doncs, no es concep una recerca tancada en els límits de les 
pròpies fronteres nacionals. ni tan sols en el cas dels països més 
productius en els diferents rams de la ciència, la tecnologia o les 
humanitats, resultaria comprensible un tancament d’aquest gènere 
ni cap altra restricció a la comunicació científica. encara més, els 
grans canals de comunicació científica són tots, sense excepció, 
internacionals. Cap carrera científica no és jutjada completa si no 
comporta un període més o menys llarg d’estada en universitats o 
centres de recerca estrangers.

Que els investigadors catalans es relacionin amb l’exterior indivi-
dualment i col·lectiva no sols no és una anomalia, o una peculiari-
tat, o un acte de voluntarisme, sinó que és l’exercici normal de la 
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seva mateixa activitat. també ho és que, tant a escala nacional com 
internacional, s’associïn per especialitats per fomentar i facilitar les 
relacions entre investigadors i d’aquests, col·lectivament, amb la 
societat.

Però no sempre ni a tot arreu els científics poden associar-se tan 
lliurement com voldrien i caldria. Hi ha molts estats al món que res-
tringeixen la llibertat d’associació no sols dels científics sinó de tots 
els ciutadans, i alguns que no la restringeixen o fins i tot la procla-
men en les seves constitucions procuren mediatitzar les relacions 
de les associacions dels seus ciutadans en l’àmbit internacional. És 
el cas, entre d’altres, de l’estat espanyol i, en particular, en el cas 
que analitzem en aquest llibre, pel que fa a les organitzacions cien-
tífiques que no obeeixen al model centralitzat i centralitzador que li 
és especialment grat. el problema per a aquestes organitzacions es 
veu encara complicat pel fet que molts dels organismes internacio-
nals del món científic (com els de molts altres àmbits) s’ajusten a 
les exigències dels estats i busquen organitzar-se segons represen-
tacions a escala estatal.

a continuació descriurem breument quina és l’organització de les 
societats científiques a escala internacional, com aquesta repro-
dueix en la majoria dels casos el sistema de relacions internacio-
nals entre estats, com aplica això l’estat espanyol i com i en quines 
circumstàncies l’institut d’estudis Catalans i algunes de les seves 
filials han pogut superar els obstacles que aquesta organització 
comporta. Veurem també com l’emergència d’organitzacions científi-
ques internacionals d’escala europea ha facilitat en alguns casos el 
reconeixement internacional de les nostres societats científiques.
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2. L’organització internacional de les societats 
científiques

des de mitjan segle xx (en alguns casos des dels anys entre les dues 
guerres mundials o fins i tot abans) els científics de tot el món han 
anat configurant unions internacionals que agrupen les societats 
científiques i centres de recerca de cada branca del coneixement 
dels diferents països i que organitzen periòdicament congressos o 
altra mena de reunions per a intercanviar opinions i informacions, i 
reforçar les relacions personals entre científics d’una mateixa dis-
ciplina.

al capdamunt de l’organització internacional de les societats cientí-
fiques, les diverses unions internacionals de cada especialitat són 
aplegades i coordinades per tres consells:
· Consell internacional per a la Ciència (international Council for 
science, iCsu), http://www.icsu.org/index.php 
· Consell internacional de la Filosofia i de les Ciències Humanes 
(Conseil international de la Philosophie et des sciences Humaines, 
CiPsH), http://www.unesco.org/cipsh
· Consell internacional de les Ciències socials (international social 
science Council, issC), http://www.worldsocialscience.org

l’organització i el funcionament de cada un d’aquests tres consells 
és força diferent. a l’iCsu hi són representats, d’una banda, els 
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estats i, de l’altra, les unions internacionals de les diferents espe-
cialitats científiques. a l’issC hi ha associacions internacionals de 
les diferents especialitats i (en nombre molt reduït) algunes orga-
nitzacions nacionals.1 al CiPsH només hi ha organitzacions interna-
cionals, entre elles la unió acadèmica internacional, que hi gaudeix 
d’un estatus especial que li atorga dues cinquenes parts dels vots 
a les assemblees generals del Consell.

en bona part, aquestes diferències vénen marcades pels orígens 
mateixos dels consells. l’iCsu és una de les organitzacions no go-
vernamentals més antigues: va ser fundat el 1931 pels científics 
mateixos per a promoure l’activitat científica internacional superant 
les barreres que havia implantat la Primera guerra mundial i les 
sancions imposades als imperis centrals un cop acabada aquesta. 
en canvi, l’issC i el CiPsH van ser creats per la unesCO el 1949 i el 
1952, respectivament, per tal de dotar els investigadors en ciències 
socials i en humanitats d’unes estructures associatives semblants 
a l’iCsu, per bé que, en aquest cas, subordinades a la unesCO.

2.1. El Consell Internacional per a la Ciència (International 
Council for Science, ICSU) 

l’iCsu va néixer el 1931 com a fruit de l’evolució i l’ampliació de 
dues organitzacions de científics més antigues: l’associació inter-
nacional d’acadèmies (international academies association, iaa, 
1899-1914) i el Consell internacional de recerca (international 
research Council, irC, 1919-1931). aplega cent vint-i-dues repre-
sentacions científiques nacionals i trenta-dues unions científiques 
internacionals.

Quadre 1
Les unions científiques internacionals de l’ICSU

· associació Cartogràfica internacional (international Cartographic asso-
ciation, iCa), http://icaci.org

1. Cap d’aquestes radicada a l’estat espanyol.
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· associació sociològica internacional (international sociological asso-
ciation, isa),2 http://www.isa-sociology.org

· Organització internacional de recerca sobre el Cervell (international 
Brain research Organisation, iBrO), http://www.ibro.org

· societat internacional de Fotogrametria i teledetecció (international 
society for Photogrammetry and remote sensing, isPrs), http://www.
isprs.org

· unió astronòmica internacional (international astronomical union, 
iau), http://www.iau.org

· unió geogràfica internacional (international geographical union, igu),3 
http://www.igu-net.org

· unió internacional de Biofísica Pura i aplicada (international union for 
Pure and applied Biophisics, iuPaB), http://iupab.org

· unió internacional de Bioquímica i Biologia molecular (international 
union of Biochemistry and molecular Biology, iuBmB), http://www.
iubmb.org

· unió internacional de Ciència i tecnologia dels aliments (international 
union of Food science and technology, iuFost), http://www.iufost.org

· unió internacional de Ciències antropològiques i etnològiques (inter-
national union of anthropological and ethnological sciences, iuaes),4 
http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/iuaes/index.html

· unió internacional de Ciències Biològiques (international union of Bio-
logical sciences, iuBs), http://www.iubs.org

· unió internacional de Ciències de la nutrició (international union of 
nutritional sciences, iuns), http://www.iuns.org

· unió internacional de Ciències del sòl (international union of soil 
sciences, iuss), http://www.iuss.org

· unió internacional de Ciències Fisiològiques (international union of 
Physiological sciences, iuPs), http://www.iups.org

· unió internacional de Ciències Físiques i enginyeria en medicina (in-
ternational union for Physical and engineering sciences in medicine, 
iuPesm), http://www.iupesm.org

2. Pertany igualment a l’iCCs.

3. Pertany igualment a l’iCCs

4. Pertany igualment a l’iCCs i al CiPsH
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· unió internacional de Ciències geològiques (international union of 
geological sciences, iugs), http://www.iugs.org

· unió internacional de Cristalografia (international union of Cristallogra-
phy, iuCr), http://www.iucr.org

· unió internacional de Farmacologia Bàsica i Clínica (international union 
of Basic and Clinical Pharmacology, iuPhar), http://www.iuphar.org

· unió internacional de Física Pura i aplicada (international union of Pure 
and applied Physics, iuPaP), http://www.iupap.org

· unió internacional de geodèsia i geofísica (international union of geo-
desy and geophysics, iugg), http://www.iugg.org

· unió internacional de mecànica teòrica i aplicada (international union 
of theoretical and applied mechanics, iutam), http://www.iutam.net

· unió internacional de Psicologia Científica (international union of Psy-
chological science, iuPsys), http://www.iupsys.net

· unió internacional de Química Pura i aplicada (international union of 
Pure and applied Chemistry, iuPaC), http://www.iupac.org

· unió internacional de societats d’immunologia (internacional union of 
immunological societies, iuis), http://www.iuisonline.org

· unió internacional de societats de microbiologia (international union of 
microbiological societies, iums), http://www.iums.org

· unió internacional de societats de recerca sobre materials (international 
union of materials research societies, iumrs), http://www.iumrshq.org 

· unió internacional de toxicologia (international union of toxicology, iu-
tox), http://www.iutox.org

· unió internacional d’Història i Filosofia de la Ciència (international union 
of the History and Philosophy of science, iuHPs),5 http://iuhps.net 

· unió internacional d’Organitzacions de recerca Forestal (international 
union of Forestry research Organizations, iuFrO), http://www.iufro.org

5. la iuHPs com a tal no té activitat, sinó que funciona en dues divisions comple-

tament independents. la divisió de lògica, metodologia i Filosofia de la Ciència 

(division of logic, methodology and Philosophy of science, dlmPs, http://www.

wilfridhodges.co.uk/dlmps) i la divisió d’Història de la Ciència i la tecnologia (di-

vision of History of science and technology, dHst, http://sites.google.com/a/

dhstweb.org/www). Pertany igualment al CiPsH.
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· unió internacional per a l’estudi del Quaternari (international union for 
Quaternary research, inQua), http://www.inqua.tcd.ie

· unió matemàtica internacional (international mathematical union, 
imu), http://www.mathunion.org

· unió radiocientífica internacional (union radio scientifique internatio-
nale, ursi), http://ursi-test.intec.ugent.be

el seu objectiu principal consisteix a potenciar la ciència en benefici 
de la societat a escala internacional identificant i assenyalant els 
principals temes d’interès per a la ciència i la societat, facilitant la 
interacció entre científics de totes les disciplines i de tots els països, 
promovent la participació de tots els científics —sense discriminació 
de raça, nacionalitat, llengua, opció política o gènere— en l’esforç 
científic internacional i proporcionant consell independent i autoritzat 
per a estimular un diàleg constructiu entre la comunitat científica i 
els governs, la societat civil i el sector privat. tot plegat es fa per 
tal d’assolir, a llarg termini, un món en el qual la ciència s’utilitzi en 
benefici de tothom, l’excel·lència científica es valori socialment i el 
coneixement científic sigui pres en compte en l’acció política.

un secretariat permanent amb residència a París té cura de l’activitat 
permanent de l’iCsu sota les ordres del Consell Permanent, elegit 
cada tres anys en les assemblees generals i assessorat per tres co-
mitès permanents (de Planificació Científica, de Finances i llibertat, 
i de responsabilitat en el Comportament Científic) i alguns de tem-
porals. tres oficines regionals (Àfrica, Àsia i Pacífic, i amèrica llatina 
i Carib) donen suport a les xarxes científiques a les respectives 
regions, faciliten la participació de científics de països en vies de 
desenvolupament en les activitats de l’iCsu i dels seus membres, i 
asseguren que l’estratègia i les activitats de l’iCsu tinguin en comp-
te les necessitats d’aquests països.

l’iCsu té també dinou estructures interdisciplinàries que s’ocupen 
d’alguns temes particularment rellevants per ciència i societat a 
cavall de més d’una disciplina. 
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Quadre 2
Les estructures interdisciplinàries de l’ICSU

· recerca integrada sobre risc de Catàstrofes (integrated research on 
disaster risk, irdr)

· Comitè Científic sobre recerca antàrtica (scientific Comitee on antarc-
tic research, sCar)

· Programa de recerca sobre el Clima mundial (World Climate research 
Prrogramme, WCrP)

· Future earth: recerca per a la sostenibilitat global (Future earth: re-
search for global sustainability)

· sistema d’Observació global terrestre (global terrestrial Observing 
system, gtOs)

· Comitè Científic sobre recerca Oceànica (scientific Commitee on Oce-
anic research, sCOr)

· sistema d’Observació global dels Oceans (global Ocean Observing 
system, gOOs)

· Programa sobre Canvi dels ecosistemes i societat (Programme on 
ecosystem Change and society, PeCs)

· Comitè sobre recerca espacial (Commitee on space research, COs-
Par)

· Comitè Científic sobre assignacions de Freqüències per a radioastro-
nomia i recerca espacial scientific Commitee on Frequency allocations 
for radio astronomy and space science, iuCaF)

· sistema d’Observació del Clima global (global Climate Observing sys-
tem, gCOs)

· Comitè sobre dades per a Ciència i tecnologia (Commitee on data for 
science and technology, COdata)

· Comitè Científic sobre Física solar-terrestre (scientific Commitee on 
solar-terrestrial Physics, sCOsteP)

· Xarxa internacional per a la disponibilitat de les Publicacions Científi-
ques (international network for the availability of scientific Publications, 
inasP)

· sistema mundial de dades (Wds)
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· salut i Benestar en un medi urbà Canviant (urban Health and Wellbe-
ing: a systems analysis approach) 

· diVersitas, Programa internacional de Ciència de la Biodiversitat (di-
Versitas, an international Programme of Biodiversity science)

· Programa internacional geosfera-Biosfera (international geosphere-
Biosphere Programme, igBP)

· Programa internacional sobre les dimensions Humanes del Canvi am-
biental global (international Human dimensions Programme on global 
environmental Change, iHdP)

les representacions científiques nacionals de l’iCsu han de ser úni-
ques per a cada estat6 i, d’acord amb els seus estatuts, s’ha de 
tractar d’acadèmies de ciències, consells de recerca, institucions 
científiques o associacions d’aquestes (art. 8).7 excepcionalment, 
després d’un estudi cas per cas, (art. 10)8 poden ser acceptades 
com a unions científiques (cas a) o com a representants nacionals 
(cas b) altres menes d’institucions.

6. l’única excepció és Bòsnia i Hercegovina, que en té dues, una per a cada 

entitat nacional reconeguda.

7. els membres científics nacionals han de ser acadèmies científiqes, consells de 

recerca, institucions científiques o associacions d’aquestes. les institucions que 

representin de manera efectiva el conjunt d’activitats científiques en un territori 

definit poden ser acceptades com a membres científics nacionals sempre que 

puguin ser inscrites amb un nom que eviti qualsevol malentès entre el territori 

representat i hagi existit d’alguna manera com a mínim quatre anys.

8. excepcionalment, qualsevol altre grup d’institucions acceptable per a la iCsu 

pot ser acceptada com a membre en les categories a) o b) un cop considerat cas 

per cas.
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2.2. El Consell Internacional de la Filosofia i de les Ciències 
Humanes (Conseil International de la Philosophie et des Sciences 
Humaines, CIPSH)

al setembre de 1947, Julian Huxley, el primer director general de 
la unesCO, va convocar un comitè d’experts de diferents països i 
disciplines per a procurar aclarir com la unesCO podia complir les 
obligacions que li imposava la seva pròpia constitució en el camp 
dels estudis humanístics. el comitè es va reunir el 1948 i va insistir 
a crear una entitat autònoma, concentrada en tasques d’interès in-
ternacional i de caràcter estrictament científic.

la primera assemblea general del CiPsH es va reunir al gener de 
1949 i el seu primer president va ser l’economista francès Jacques 
rueff (1896-1978). actualment (2016) consta de dotze organitza-
cions membres, una de les quals, la unió acadèmica internacional 
(uai), té preeminència sobre les altres (dues cinquenes parts dels 
vots a l’assemblea general). tant la uai com les altres onze orga-
nitzacions tenen les seves assemblees i congressos específics i, a 
diferència del cas de les unions de l’iCsu, no hi ha representació 
dels estats 

la unió acadèmica internacional admet com a membres les acadè-
mies de caràcter nacional i les institucions científiques nacionals 
que els són assimilables, sempre que siguin proposades per mem-
bres d’almenys tres països diferents i rebin el vot favorable de tres 
quartes parts dels vots expressats a l’assemblea general. 

Quadre 3
Organitzacions membres del CIPSH (a banda de la Unió Acadèmica 
Internacional) 

· Comitè internacional de Ciències Històriques (Comité international des 
sciences Historiques, CisH), http://www.cish.org

· Comitè internacional Permanent de lingüistes (Comité international 
Permanent de lingüistes, CiPl), http://www.ciplnet.com
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· Federació internacional de societats de Filosofia (Federation internatio-
nale des sociétés de Philosophie, FisP), http://www.fisp.org

· Federació internacional de les associacions d’estudis Clàssics (Fédéra-
tion internationale des associations d’Études Classiques, FieC), http://
www.fiecnet.org/fr/index.htm

· unió internacional de Ciències antropològiques i etnològiques (inter-
national union of anthropological and ethnological sciences, iuaes),9 
http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/iuaes/index.html

· Comitè internacional d’Història de l’art (Comité international d’Histoire 
de l’art, CiHa), http://www.esteticas.unam.mx/CIHA

· societat internacional de musicologia (international musicological so-
ciety, ims), http://www.ims-online.ch/news.aspx

· Federació internacional de llengües i literatures modernes (Fédération 
internationale des langues et litteratures modernes, Fillm), http://
www.fillm.ulg.ac.be

· associació internacional per la Història de les religions (international 
association for the History of religions, iaHr), http://www.iahr.dk

· unió internacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques (union 
internationale des sciences Préhistoriques et Protohistoriques, uisPP), 
http://uispp.org

· divisió d’Història de la Ciència i la tecnologia de la unió internacional 
d’Història i Filosofia de les Ciències (division of History of science and 
technology of the international union for the History and Philosophy of 
sciences), http://sites.google.com/a/dhstweb.org/www

2.3. El Consell Internacional de les Ciències Socials 
(International Social Science Council, ISSC)

l’issC va ser creat a l’octubre 1952, sota els auspicis de la unesCO, 
en una assemblea constituent celebrada a París per representants 
de cinc associacions internacionals de ciències socials: l’associació 
internacional de Ciències Jurídiques (international association of le-
gal sciences, ials), l’associació associació econòmica internacional 

9. Pertany igualment a l’iCsu i al issC.
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(international economic association, iea), l’associació internacional 
de Ciència Política (international Political science association, iPsa), 
l’associació sociològica internacional (international sociological as-
sociation, isa) i la unió internacional de Psicologia Científica (interna-
tional union of Psycological science, iuPsys).

de fet, la idea de crear un Consell internacional de les Ciències socials 
ja havia estat proposada el 1948 per un comitè d’experts designat al 
setembre de 1947 per Julian Huxley, el primer director general de la 
unesCO, perquè l’assessoressin en com la unesCO havia d’actuar 
per impulsar la cooperació internacional en el camp de les ciències 
socials. la idea va ser represa pel i Congrés mundial de sociòlegs, 
reunit a zurich al setembre de 1950. Finalment, la Vi Conferència ge-
neral de la unesCO (París, juny-juliol de 1951) va autoritzar el director 
general «a establir un Consell internacional de recerca en Ciències 
socials i un Centre internacional de recerca en Ciències socials per 
a l’estudi de les implicacions dels canvis tecnològics».

actualment (2016) aplega quinze associacions internacionals mem-
bres (equivalents de les unions de l’iCsu, quatre de les quals per-
tanyen simultàniament a l’issC), trenta-vuit organitzacions mem-
bres nacionals o regionals (acadèmies de ciències o de ciències 
socials, consells nacionals de recerca, etc.)10 i la unió acadèmica 
internacional, que té igualment l’estatus d’organització membre. di-
vuit associacions internacionals més tenen un estatus de membres 
associats.11 

Quadre 4
Les associacions internacionals membres de l’ISSC 

· associació econòmica internacional (international economic associa-
tion, iea), http://www.iea-world.com

10. en general no hi ha representacions específiques de cada estat i, en tot cas, 

no en figura cap en representació de l’estat espanyol.

11. dues d’elles són d’un abast de domini lingüístic o cultural: el Consell Àrab de 

Ciències socials i l’associació internacional de sociòlegs de llengua Francesa.
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· associació internacional de Ciència Política (international Political 
science association, iPsa), http://www.ipsa.org/site

· associació internacional de Ciències Jurídiques (international associa-
tion of legal sciences, ials), http://aisj-ials.org

· associació internacional de Ciències socials de l’Àrtic (international 
artic social sciences association, iassa), http://www.iassa.org

· associació mundial per a la recerca sobre Opinió Pública (World as-
sociation for Public Opinion research, WaPOr), http://www.unl.edu/
wapor

· associació sociològica internacional (international sociological asso-
ciation, isa)12, http://www.isa-sociology.org

· Federació mundial per a la salut mental (World Federation for mental 
Health, WFmH), http://www.wfmh.org

· institut internacional de Ciències de l’administració (international insti-
tute of administrative sciences, iias), http://www.iias-iisa.org

· institut internacional de recerques sobre la Pau (international Peace 
research institute, iPra), http://www.iprapeace.org

· societat d’estudis socials de la Ciència (society for social studies of 
science, 4s), http://www.4sonline.org

· societat internacional per a l’economia ecològica (international sciety 
for ecological economics, isee), http://www.ecoeco.org

· unió geogràfica internacional (international geografical union, ugi),10 
http://www.igu-net.org

· unió internacional de Ciències antropològiques i etnològiques (inter-
national union of anthropological and ethnological sciences, iuaes),13 
http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/iuaes/index.html

· unió internacional de Psicologia Científica (international union of Psy-
cological science, iuPsys),10 http://www.iupsys.net

· unió internacional per a l’estudi Científic de la Població (international 
union for the scientific study of Population, iussP), http://www.iussp.org

12. Pertany igualment a l’iCsu.

13. Pertany igualment a l’iCsu i al CiPsH.
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3. La participació dels investigadors i de les 
societats científiques de l’Estat espanyol a les 
Unions Científiques Internacionals

3.1. La Comissió Nacional ICSU espanyola i els seus comitès

tal com ja hem dit, l’iCsu es composa de cent vint-i-dues repre-
sentacions científiques nacionals i trenta-dues unions científiques 
internacionals i, d’acord amb els estatuts de l’iCsu (article 8) les 
representacions nacionals han de ser una acadèmia de ciències, 
un consell de recerca, una institució científica o una associació 
d’aquestes. tanmateix, en el cas de l’estat espanyol, d’acord amb 
la disposició addicional cinquena de la llei 13/1986, de 14 d’abril 
de 1986, de foment i coordinació general de la recerca científica i 
tècnica (llei de la ciència), la representació espanyola a l’iCsu va 
a càrrec d’una Comissió nacional iCsu, que és un òrgan col·legiat 
constituït, d’una banda, pels presidents dels comitès nacionals es-
panyols de les diferents unions internacionals i d’alguns programes 
internacionals de recerca i, de l’altra, pels representants del minis-
teri que tingui a càrrec seu en cada moment el disseny i desenvolu-
pament de la política científica i tecnològica espanyola.14 

14. Quan escrivim això (juny de 2016) la representació de l’estat espanyol va a 
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aquesta representació dels científics espanyols a l’iCsu i a les se-
ves unions mitjançant un organisme governamental és totalment 
anòmala (i única entre els països europeus). només es dóna en 
alguns països endarrerits o sotmesos a règims polítics no demo-
cràtics. amb tota evidència és una romanalla de les disposicions 
vigents durant l’etapa franquista, que es va conservar per inèrcia 
en la llei de la ciència espanyola de 1986 i que tampoc no ha estat 
derogada per la legislació posterior, encara que en els fets ha anat 
resultant desmentida els darrers anys a causa de la renúncia del 
govern de l’estat a pagar les quotes de les diferents unions interna-
cionals i l’assumpció d’aquesta obligació per part dels comitès o les 
societats científiques. d’altra banda, algunes de les comissions o 
comitès corresponents a unions internacionals d’especialitats amb 
més tradició a l’estat, com són la de geologia (iugs), la de geodè-
sia i geofísica (iugg), la d’astronomia (iau) o la de geografia (igu), 
queden al marge de la Comissió nacional iCsu. així, la Comissió 
nacional de geologia és adscrita, des de la seva creació el 1957, 
a l’institut geològic miner d’espanya (igme); la Comissió espanyo-
la de geodèsia i geofísica i la Comissió nacional d’astronomia ho 
són, des de la seva creació, el 1922, a l’institut geogràfic nacional 
(el 1922 institut geogràfic i estadístic), i el Comitè espanyol de 
la unió geogràfica internacional (international geographical union, 
igu), adscrit inicialment (1922) a la reial societat geogràfica, va 
incorporar estatutàriament el 1996 altres entitats, entre elles la 
societat Catalana de geografia, que va esdevenir així la primera filial 
de l’institut d’estudis Catalans amb representació directa a aquest 
nivell en una unió de l’iCsu.

càrrec del ministeri d’economia i Competitivitat, concretament de la subdirecció 

general de relacions internacionals i per a europa (des de desembre de 2011) 

però en els darrers trenta anys ha estat successivament en mans del ministeri 

d’educació i Ciència (abril 1986 - maig 1996), el ministeri d’educació i Cultura 

(maig 1996 - abril 2000), el ministeri de Ciència i tecnologia (abril 2000 - abril 

2004), novament el ministeri d’educació i Ciència (abril 2004 - abril 2008) i el 

ministeri de Ciència i innovació (abril 2008 - desembre 2011).
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Quadre 5
Entitats que exerceixen la representació de cada estat de la Unió 
Europea a l’ICSU15

 
ESTAT
Representació ICSU
· tipus d’entitat
· Finançament
 
ALEMANyA
Fundació Alemanya per a la Recerca
(deutsche Forschungs-gemeinschaft)
· Fundació
· Govern federal i governs dels länder

ÀUSTRIA
Acadèmia de Ciències Austríaca
(Österreichische akademie der Wissenschaften)
· institució pública no governamental
· Govern federal, mecenatge i recursos propis de l’Acadèmia

BèLgICA
Acadèmies Reials de Ciències i Arts de Bèlgica
(royal academies for science and the arts of Belgium)
· institucions públiques no governamentals
· Govern federal, governs regionals, loteria nacional i fundacions

BULgÀRIA
Acadèmia de Ciències Búlgara
(Bulgarska akademia na naukite)
· Organisme públic autònom
· Govern, convenis amb altres administracions, Unió Europea i convenis 
internacionals

DINAMARCA
Acadèmia Reial Danesa de Ciències i Lletres
(Kongelige danske Videnskabernes selskab)
· Organisme públic no governamental
· Govern, mecenatge, recursos propis i convenis i contractes externs

15. no hi figuren Croàcia, malta ni Xipre perquè aquests estats no tenen repre-

sentació a l’iCsu.
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ESLOvÀqUIA
Acadèmia Eslovaca de Ciències
(slovenská akadémia Vied)
· Organisme públic no governamental
· Govern, recursos propis i contractes

ESLOvèNIA
Acadèmia Eslovena de Ciències i Arts  
(slovenska akademija znanosti in umetnosti) 
· Organisme públic autònom

ESPANyA
Ministeri d’Economia i Competitivitat
· govern
· Pressupost de l’Estat

ESTòNIA
Acadèmia de Ciències d’Estònia
(eesti teaduste akadeemia)
· Organisme públic no governamental
· Pressupost de l’Estat i altres fonts

FINLÀNDIA
Consell de les Acadèmies Fineses
(tiedeakatemiain neuvottelukunta)
· Organisme públic no governamental
· Pressupost de l’Estat, fons propis i altres fonts

FRANçA
Acadèmia de les Ciències
(académie des sciences)
· Organisme públic no governamental
· Pressupost de l’Estat, recursos propis i donacions de tercers 

gRèCIA
Acadèmia d’Atenes
(akademia athinai)
· entitat de dret públic (sota la supervisió del ministeri d’educació na-
cional i religió)
· Mecenatge i pressupost de l’Estat

HONgRIA
Acadèmia de Ciències Hongaresa
(magyar tudományos akadémia)
· Organisme públic independent
· Pressupost de l’Estat, fons propis i contractes
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IRLANDA
Acadèmia Reial Irlandesa
(royal irish academy / acadamh ríoga na hÉireann)
· Organisme públic autònom d’àmbit panirlandès. (abasta també irlanda 
del nord)
· Govern i mecenatge privat

ITÀLIA
Consell Nacional de Recerca
(Consiglio nationale delle ricerche)
· Organisme públic autònom governamental (sota la supervisió del mi-
nisteri d’universitats i recerca Científica i tecnològica)
· Govern, contractes i fons europeus  

LETòNIA
Acadèmia de Ciències de Letònia
(latvijas zinãtņu akadēmijã)
· Organisme públic autònom no governamental
· Govern, contractes i mecenatge

LITUÀNIA
Académia de Ciències de Lituània
(lietuvos mokslų akademija)
· Organisme públic autònom no governamental
· Govern, contractes i mecenatge

LUxEMBURg
Fons Nacional de la Recerca
(Fonds national de la recherche)
· Organisme públic autònom governamental
· Principalment Govern, secundàriament contractes i mecenatge

PAïSOS BAIxOS
Reial Acadèmia Neerlandesa de Ciències
(Koninklijke nederlandse akademie van Wetenschappen) 
· Organisme públic autònom no governamental
· Govern, contractes, mecenatge i fons propis

POLòNIA
Acadèmia de Ciències Polonesa
(Polska akademia nauk)
· Organisme públic autònom governamental
· Govern, principalment
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PORTUgAL
Acadèmia de les Ciències de Lisboa 
(academia das Ciencias de lisboa)
· institució pública no governamental
· Govern i recursos propis

REgNE UNIT
Reial Societat
(royal society)
· institució pública no governamental
· Govern, mecenatge, contractes, recursos propis, altres organismes 
públics i membres

REPúBLICA TxECA
Acadèmia de Ciències de la República Txeca 
(akademie věd Česke republiky)
· Organisme públic de recerca
· Pressupost de l’Estat, recursos propis i mecenatge

ROMANIA 
Acadèmia Romanesa
(academia româna)
· institució autònoma de dret públic
· Govern, recursos propis, contractes i mecenatge

SUèCIA
Reial Acadèmia de Ciències Sueca 
(Kungliga Vetenskapsakademien)
· institució pública no governamental
· Govern, mecenatge i recursos propis

el fet és que la Comissió espanyola iCsu no ha passat gairebé mai, 
tret de breus períodes, de ser una pura superestructura burocràtica 
sense més funció, en la majoria dels casos, que la de pagar les quo-
tes dels comitès espanyols de les diferents unions. aquesta funció, 
a la pràctica, va deixar d’exercir-la a partir de l’agost de 2013 en 
decidir, en el marc de les retallades pressupostàries decidides pel 
ministeri d’economia i Competitivitat, no cobrir cap mena de despe-
sa dels comitès espanyols de les unions internacionals, incloses 
les quotes.
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3.2. La presència espanyola a l’ISSC i al CIPSH

Ja hem assenyalat que les unions d’aquests consells no s’organitzen, 
en general, sobre la base de representacions estatals, de manera 
que no hi ha res d’equivalent a la Comissió espanyola iCsu de la 
filosofia i les ciències humanes o de les ciències socials. tanmateix, 
n’hi ha algunes, aquelles que pertanyen simultàniament a l’issC o 
el CiPsH i a l’iCsu, que sí que s’organitzen sobre aquella base, tot 
i que amb força més flexibilitat, com veurem en els exemples de 
l’associació Catalana de sociologia, la societat Catalana de geo-
grafia i la societat Catalana d’Història de la Ciència i de la tècnica. 
aquestes, en efecte, tot i estar integrades en el comitè espanyol 
corresponent, són reconegudes individualment per la unió interna-
cional de la seva especialitat.
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4. L’Institut d’Estudis Catalans i les seves 
societats filials

4.1. L’Institut d’Estudis Catalans

l’institut d’estudis Catalans (ieC), és la màxima corporació científi-
ca i acadèmica de les terres de llengua i cultura catalanes. Fundat 
el 18 de juny de 1907 per la diputació Provincial de Barcelona, pre-
sidida per enric Prat de la riba, i ampliat amb noves seccions (de 
Ciències i Filològica) el 1911, té per objecte l’alta recerca científica 
i principalment la de tots els elements de la cultura catalana. el seu 
àmbit d’actuació, d’acord amb el reial decret 3118/1976, de 26 
de novembre, el constitueixen tots els territoris de llengua i cultura 
catalanes.

l’institut és, doncs, l’acadèmia de les ciències i de les humani-
tats dels Països Catalans i l’acadèmia de la llengua catalana. 
s’estructura actualment (2016) en cinc seccions: Històrico-arqueo-
lògica, de Ciències Biològiques, de Ciències i tecnologia, Filològica 
i de Filosofia i Ciències socials. té, a més, vint-i-vuit societats filials 
de diferents especialitats.

en el transcurs del i Congrés internacional de la llengua Catalana, 
celebrat a Barcelona del 13 al 18 d’octubre de 1906, ja es va propo-
sar la creació d’una entitat amb capacitat i mitjans per a organitzar 
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la cultura als Països Catalans. uns mesos més tard, a l’abril de 
1907, enric Prat de la riba accedia a la presidència de la diputació 
de Barcelona, amb el suport de solidaritat Catalana, que aplegava 
tot el ventall de partits catalanistes de dreta i d’esquerra. 

tot i que Prat de la riba era el màxim dirigent de la lliga regiona-
lista, partit netament de dreta, el seu programa de govern, atès 
l’origen de la seva elecció, va tenir un caràcter marcadament unitari 
i tractava d’incorporar a les seves polítiques homes de totes les 
tendències. incloïa, entre altres coses, el foment d’institucions rela-
tives a la llengua, la historia i altres elements de la cultura catalana, 
però també la potenciació de la xarxa de ferrocarrils secundaris, 
l’anomenada economia social o la reorientació de l’ensenyament. 

l’institut d’estudis Catalans va ser una de les seves primeres rea-
litzacions.16 així, mitjançant un dictamen/acord signat pel presi-
dent enric Prat de la riba, la diputació de Barcelona creava, el 18 
de juny de 1907, «un nou centre que podrà anomenar-se institut 
d’estudis Catalans». el primer nucli de l’institut d’estudis Catalans 
el varen constituir l’historiador antoni rubió i lluch, també el pri-
mer president de l’entitat; l’arquitecte i historiador de l’art Josep 
Pijoan, elegit secretari; l’arquitecte i polític Josep Puig i Cadafalch; 
l’economista, polític i escriptor Pere Coromines; el jurista guillem 
m. de Brocà; l’historiador Joaquim miret i sans; l’erudit i escriptor 
Jaume massó i torrents, i el periodista i escriptor mallorquí miquel 
dels sants Oliver. inicialment, l’entitat s’organitzà en quatre sec-
cions: la d’història, la d’arqueologia, la de literatura i la de dret, però 
hom no excloïa la possibilitat d’establir-ne de noves. Ja des de bon 
començament, s’intentà donar a la institució un caràcter marcada-
ment patriòtic però deixant molt clar que això mai no havia d’anar en 
detriment de l’objectivitat i del rigor científic.

el 1910 es començà a fer evident que hi havia una gran quanti-
tat de qüestions que l’institut havia d’atendre i de les quals so-
vint no podia fer-se’n càrrec perquè no es trobaven dins de l’àmbit 
d’activitats que li havia estat assignat. la més important de totes 

16. Camarasa i roca, 2008.
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era la d’impulsar l’estudi de la llengua catalana, fomentar-ne l’ús a 
tot el territori on es parlava i dotar-la d’una normativa gramatical i 
ortogràfica, d’aquí la necessitat de crear una secció filològica. tam-
bé es volia parar especial atenció a l’estudi de les ciències naturals 
i exactes, a les ciències socials i a la filosofia, uns camps en els 
quals encara hi havia molt de camí per recórrer. 

l’acord d’ampliació de l’ieC es va fer efectiu al febrer de 1911. s’hi 
incorporaven tretze membres nous i es remodelava en tres seccions 
(o instituts, que és com inicialment s’anomenaren) de set mem-
bres cada una: la Històrico-arqueològica, que era pràcticament la 
continuació de l’ieC inicial; la de Ciències (que incloïa les ciències 
socials i la filosofia) i la de la llengua o Filològica. els vuit membres 
inicials, excepte Pere Coromines, que s’incorporà a la nova secció 
de Ciències, van integrar la secció Històrico-arqueològica. la sec-
ció de Ciències quedà constituïda per un ginecòleg (miquel arcàn-
gel Fargas), dos «biòlegs» (ramon turró i august Pi i sunyer), un 
enginyer, físic i matemàtic (esteve terradas), un economista (Pere 
Coromines), un naturalista (Josep maria Bofill i Pichot) i un filòsof 
i activista cultural (eugeni d’Ors). la Filològica la van integrar tres 
distingits escriptors (Josep Carner, Àngel guimerà i Joan maragall); 
dos clergues, alhora notables filòlegs (antoni m. alcover i Frederic 
Clascar); un catedràtic de grec (lluís segalà), i un enginyer doblat de 
lingüista (Pompeu Fabra).

amb l’ampliació i remodelació de 1911 comença per a l’institut 
d’estudis Catalans una etapa de grans realitzacions que, tot i que 
l’esclat de la Primera guerra mundial el 1914 la va entrebancar, es 
va mantenir sense grans canvis fins a la mort de Prat de la riba el 
1917. Primer sota l’empara de la diputació de Barcelona i més tard, 
a partir de 1914, de la mancomunitat de Catalunya, l’ieC anà creant 
serveis, laboratoris i centres de recerca, que el posaven a un nivell 
comparable al d’institucions similars d’altres països europeus: el 
servei d’excavacions, el servei de Conservació i Catalogació de mo-
numents, les Oficines lexicogràfiques i les de toponímia i Onomàsti-
ca, el laboratori de Fonètica experimental, el servei geològic i geo-
gràfic, l’institut de Fisiologia, l’estació aerològica de Barcelona (que 
més tard es transformà en el servei meteorològic de Catalunya) i 
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el laboratori de Psicologia experimental foren creats i emparats per 
l’institut. alhora emprenia publicacions científiques de gran nivell, 
creava o incorporava les primeres societats filials, impulsava els 
anomenats Cursos monogràfics d’alts estudis i d’intercanvi i obria 
al públic la Biblioteca de Catalunya.

el cop d’estat del general Primo de rivera, proclamat el 13 de se-
tembre de 1923 des de Barcelona, on Primo de rivera era capità 
general, marcà un parèntesi en la vida de l’ieC. suspesa la manco-
munitat de Catalunya i privat l’ieC, a partir de 1925, de tota subven-
ció pública i de tots els seus serveis (incorporats la majoria a la de-
pendència directa de la diputació de Barcelona i altres simplement 
suprimits), només va poder subsistir a base de donacions privades 
de personatges com Francesc Cambó o rafael Patxot.

Quan el 28 de gener de 1930 el dictador Primo de rivera va renun-
ciar als seus poders i es va exiliar, ben aviat l’ieC se sentí amb for-
ces per a considerar la possibilitat d’establir sobre noves bases la 
seva relació amb la diputació de Barcelona. així, el 2 juliol de 1930, 
la diputació aprovà la conversió de l’ieC en una entitat singular do-
tada d’autonomia i li va atorgar la capacitat d’aprovar i modificar els 
seus estatuts, així com de rebre subvencions d’entitats altres que 
la mateixa diputació, acord que fou aprovat pel Ple de l’ieC dos dies 
més tard.

al mateix temps que l’ieC recuperava els seus recursos i els seus 
antics serveis i acreixia la seva autonomia, l’ajuntament de Barcelo-
na, seguint l’exemple de la diputació i considerant la proximitat del 
vint-i-cinquè aniversari de l’ieC, que s’havia d’escaure el 1932, pre-
nia l’acord de cedir-li el recinte de l’antic Hospital de la santa Creu 
i la seva Casa de Convalescència per a instal·lar-hi la Biblioteca de 
Catalunya i els propis departaments, serveis i societats filials.17 
l’acte formal de lliurament del recinte va tenir lloc el 30 de març 

17. el recinte, propietat de l’ajuntament de Barcelona, havia quedat sense ús 

en ser traslladat el 1930 l’antic hospital al nou recinte de l’Hospital de la santa 

Creu i sant Pau, que havia finançat Pau gil, propietari de la Catalana de gas i 

electricitat.
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de 1931, tot just quinze dies abans de la proclamació de la segona 
república.

la implantació a espanya del règim republicà i la constitució a Cata-
lunya del govern de la generalitat no representà cap interrupció en 
aquest procés de recuperació de la normalitat. la generalitat de Ca-
talunya ocupà el lloc de la diputació de Barcelona en la dotació dels 
pressupostos de funcionament i els necessaris per a les obres de 
condicionament de les dependències de l’antic Hospital de la santa 
Creu i de la Casa de Convalescència, en les quals, a poc a poc, 
s’anaren instal·lant serveis, com el Centre d’estudis matemàtics, i 
filials, entre elles les de nova creació, com la societat Catalana de 
Ciències Físiques, Químiques i matemàtiques (1932) i la societat 
Catalana de geografia (1935), però també les més antigues, com 
la societat Catalana de Biologia o la institució Catalana d’Història 
natural. 

amb la guerra Civil de 1936-1939 i el desenllaç d’aquesta amb la 
victòria franquista, l’ieC es va trobar en una situació singularment 
adversa. durant la guerra i en l’inici de la postguerra havien mort Joa-
quim ruyra, lluís segalà, Josep m. Bofill i Pichot, Ferran de sagarra, 
Pere Coromines i ramon d’alòs-moner. eugeni d’Ors, Ferran Valls i 
taberner, i esteve terradas s’havien arrenglerat amb els vencedors. 
Josep Puig i Cadafalch (des de 1936), Pompeu Fabra, lluís nicolau 
d’Olwer, Jaume serra i Hunter, Pere Bosch i gimpera, august Pi i 
sunyer, Josep Carner i Carles riba havien hagut de prendre el camí 
de l’exili. els vencedors, tot i que no varen incloure explícitament en-
tre les institucions suprimides o prohibides l’ieC, el varen donar per 
extingit, el varen expulsar dels seus locals i els varen transferir, jun-
tament amb la Biblioteca de Catalunya (rebatejada com a Biblioteca 
Central), a la diputació de Barcelona. tanmateix, l’abril de 1942, 
els membres supervivents residents a Barcelona (eduard Fontserè, 
Josep maria lópez Picó i Jaume massò i torrents18), un cop retornat 
de l’exili Puig i Cadafalch, es varen reunir a casa d’aquest, junta-
ment amb ramon aramon, en funcions de secretari, i varen acordar 

18. Jaume massó i torrents, malalt, s’adherí a la reunió per escrit.
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mantenir la continuïtat de la institució, considerar els absents per 
exili forçat com a presents, cobrir les vacants dels traspassats i 
reprendre l’activitat tan aviat com fos possible. aquell mateix any 
van ser nomenats vuit nous membres numeraris per a substituir els 
difunts i un membre adjunt per a suplir les absències obligades de 
massó i torrents, malalt. en canvi, es va rebutjar la idea de nomenar 
membres adjunts per a cobrir les absències dels exiliats, als quals 
es considerava «espiritualment presents».

tot i la condició de clandestinitat més o menys tolerada en què va 
haver de viure durant el franquisme, l’ieC va reeixir a mantenir, com 
veurem més endavant, una presència mínima, però eficaç, de la 
cultura catalana en algunes instàncies internacionals i a continuar 
publicant en llengua catalana en molts àmbits de coneixement, tant 
de les ciències com de les humanitats. així mateix, gràcies al tremp 
i la vàlua dels seus membres i molt especialment del nou secretari 
general, ramon aramon i serra, l’ieC va esdevenir un referent im-
prescindible en la llarga lluita de la resistència cultural catalana. 
des de l’any 1947, per exemple, malgrat la prohibició d’editar llibres 
de ciència en català, l’ieC, amb l’ajut d’alguns mecenes va repren-
dre les publicacions sense passar-les per la censura governativa, 
amb el risc i les dificultats de tota mena, no solament econòmiques, 
que això comportava.

a partir dels anys seixanta del segle xx, l’ieC va començar a assolir 
una certa presència pública, en bona part gràcies a l’ajut d’Òmnium 
Cultural i al fet que aquesta entitat va posar a disposició de l’ieC 
alguns espais del seu estatge social al Palau dalmases de Barcelo-
na. la suspensió governativa d’Òmnium Cultural, de 1963 a 1967, 
va posar encara nous entrebancs a la projecció pública de l’acció 
de l’ieC. tanmateix, superat aquest episodi, l’ieC i algunes de les 
seves filials varen reprendre amb energia renovada la seva activitat 
en l’equívoca situació de «pública clandestinitat» en què vivien als 
anys postrems del franquisme.

mort el dictador Franco, en els inicis de la transició a la democràcia, 
el 26 de novembre de 1976, el govern d’adolfo suárez aprovava un 
reial decret (publicat el 21 de gener de 1977 al Butlletí Oficial de 
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l’estat) pel qual s’atorgava reconeixement a l’ieC «com a corpora-
ció acadèmica i cultural, l’àmbit d’actuació de la qual s’estendrà a 
les terres de llengua i cultura catalanes». aprovat en una situació 
excepcional (el 18 de novembre de 1976 les Corts franquistes ha-
vien aprovat la llei de reforma política, que suposava la derogació 
del franquisme, i el 15 de desembre era sotmesa a referèndum), 
aquest reial decret també atorgava a l’ieC un reconeixement no 
menys excepcional, en realitat el més alt que mai no hagués tingut. 
li atorgava personalitat jurídica autònoma, identificava el seu àmbit 
d’actuació amb el de la llengua catalana, incloïa la possibilitat de 
creació de noves seccions, societats filials, serveis o centres de 
recerca i, encara que no pressuposava cap tipus de finançament, 
tampoc no n’excloïa cap.

amb el reconeixement de l’estat, també van arribar el de la diputa-
ció i el de l’ajuntament de Barcelona. ambdues corporacions (abans 
de les primeres eleccions locals democràtiques, que no tingueren 
lloc fins a 1979) varen confirmar la cessió a l’ieC dels locals de la 
Casa de Convalescència, de la restauració dels quals es feia càrrec 
la diputació, que els va posar definitivament a disposició de l’ieC a 
l’octubre de 1982.

la instal·lació definitiva de l’institut d’estudis Catalans a la seva an-
tiga seu de la Casa de Convalescència i el suport de les institucions 
feien possible obrir un procés d’ampliació i reforma interna, primer 
amb la incorporació de nous membres (entre ells la primera dona 
membre de l’ieC, la briòloga Creu Casas), procedents d’arreu dels 
Països Catalans, i més tard amb l’aprovació d’uns nous estatuts el 
25 d’abril de 1988. els nous estatuts permetien, entre altres co-
ses, establir seus fora de Barcelona; crear noves seccions, com va 
succeir amb el desdoblament de l’antiga secció de Ciències en les 
noves seccions de Ciències Biològiques i de Ciències i tecnologia; 
incrementar el nombre de membres numeraris de cada secció, que 
van passar de set a vint-i-un, i crear la figura de membre emèrit, que 
permet als membres de més edat conservar tots els drets, però, al 
mateix temps, facilita la incorporació a les seccions de noves ge-
neracions d’investigadors. el procés de reestructuració es va com-
pletar, el 27 de novembre de 1989, amb l’elecció d’un nou Consell 
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Permanent, format pel president, el vicepresident, el tresorer, el 
secretari general i els presidents de les seccions.

actualment (2016) una part significativa de l’elit científica de l’àmbit 
lingüístic català s’integra en les cinc seccions i les vint-i-vuit filials 
de l’ieC, per mitjà de les quals promou, desenvolupa i divulga la 
recerca científica i tecnològica en tots els àmbits i més especial-
ment en els que fan referència a l’àmbit de la llengua i la cultura 
catalanes.

4.2. Les societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans

des dels seus orígens, en particular a partir de l’ampliació de 1911 
amb la creació de l’institut de Ciències i l’institut de la llengua, l’ieC 
no ha deixat d’intervenir en la vertebració de la comunitat científica 
catalana, sobretot amb la incorporació de la figura de les societats 
filials. la primera de totes, a finals de 1912, va ser la societat de 
Biologia de Barcelona (a partir de 1962 societat Catalana de Bio-
logia). uns quants anys més tard (1917) s’integrava a l’ieC, com a 
filial, una altra societat, aquesta preexistent des de 1899: la institu-
ció Catalana d’Història natural. la tercera societat filial de l’ieC, la 
societat Catalana de Filosofia, es va crear el 1923. 

després del parèntesi obligat de la dictadura del general Primo de 
rivera, el 1932 es presentava al món científic una nova filial, la 
societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i matemàtiques, 
i alguns anys més tard, el 1935, la societat Catalana de geografia. 
no hi hauria noves creacions de societats filials fins a 1946, quan, 
malgrat les dificultats extremes que comportava la dictadura fran-
quista, es va crear la societat Catalana d’estudis Històrics, segui-
da, el 1950, per la societat Catalana d’estudis Jurídics, econòmics 
i socials.

tanmateix, en els anys següents, els esforços de l’ieC en relació 
amb les filials es varen adreçar més a la represa d’activitat de les 
ja existents que a la creació de filials noves. en canvi, fruit en bona 
part dels debats en el marc d’alguns dels àmbits del Congrés de 
Cultura Catalana (1975-77), entre 1978 i 1979 es varen crear sis 
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filials, els amics de l’art romànic, l’associació Catalana de socio-
logia, la societat Catalana d’estudis Clàssics, la societat Catalana 
d’estudis numismàtics, la societat Catalana d’Ordenació del te-
rritori i la societat Catalana de Pedagogia. així mateix, la secció 
d’economia de la societat Catalana d’estudis Jurídics, econòmics 
i socials es constituïa en una societat nova, la societat Catalana 
d’economia.

Posteriorment, entre 1984 i 2008, el nombre de filials de l’ieC es 
va duplicar, fins a arribar a vint-i-vuit, algunes d’elles per divisió 
d’alguna de les preexistents, com és el cas de la societat Catalana 
de Física, la de matemàtiques, la de Química i la de tecnologia, 
procedents de l’antiga societat Catalana de Ciències Físiques, Quí-
miques i matemàtiques; o la societat Catalana d’estudis Jurídics, 
resultat de la separació de l’antiga societat Catalana d’estudis Ju-
rídics, econòmics i socials, que van dur a terme sociòlegs i eco-
nomistes per constituir les seves pròpies societats. també s’han 
incorporat com a filials societats creades inicialment al marge de 
l’ieC, com l’associació Catalana de Ciències de l’alimentació o la 
societat d’Història de l’educació dels Països de llengua Catalana.

Quadre 6
Societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans per ordre d’antiguitat

· societat Catalana de Biologia (1912)

· institució Catalana d’Història natural (1917)19

· societat Catalana de Filosofia (1923)

· societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i matemàtiques 
(1932)20

· societat Catalana de geografia (1935)

· societat Catalana d’estudis Històrics (1946)

19. Fundada el 1899, esdevinguda filial el 1917.

20. matriu de la societat Catalana de Física, la societat Catalana de matemàti-

ques, la societat Catalana de Química i la societat Catalana de tecnologia, fun-

dades el 1986.
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· societat Catalana d’estudis Jurídics, econòmics i socials (1951)21

· societat Catalana d’estudis litúrgics (1970)

· societat Catalana de musicologia (1973)

· amics de l’art romànic (1977)

· societat Catalana d’economia (1977)22

· societat Catalana d’estudis numismàtics (1979)

· societat Catalana d’estudis Clàssics (1979)

· associació Catalana de sociologia (1979)

· societat Catalana d’Ordenació del territori (1979)

· societat Catalana de Pedagogia (1979)

· institució Catalana d’estudis agraris (1984)

· societat Catalana de Comunicació (1985)

· societat Catalana de Física (1986)23

· societat Catalana de matemàtiques (1986)24

· societat Catalana de Química (1986)25

· societat Catalana de tecnologia (1986)26

· societat Catalana de llengua i literatura (1986)

21. matriu de la societat Catalana d’economia, fundada el 1977, i de la societat 

Catalana d’estudis Jurídics, fundada el 1995. l’associació Catalana de sociolo-

gia, fundada el 1979, té un origen diferent, encara que incorporà alguns socis de 

l’antiga societat Catalana d’estudis Jurídics, econòmics i socials.

22. anteriorment era una secció de la societat Catalana d’estudis Jurídics, econò-

mics i socials, fundada el 1951

23. anteriorment era una secció de la societat Catalana de Ciències Físiques, 

Químiques i matemàtiques, fundada el 1932.

24. anteriorment era una secció de la societat Catalana de Ciències Físiques, 

Químiques i matemàtiques, fundada el 1932.

25. anteriorment era una secció de la societat Catalana de Ciències Físiques, 

Químiques i matemàtiques, fundada el 1932.

26. anteriorment era una secció de la societat Catalana de Ciències Físiques, 

Químiques i matemàtiques, fundada el 1932.

50



51

· societat Catalana d’Història de la Ciència i de la tècnica (1991)

· associació Catalana de Ciències de l’alimentació (1992)27

· societat Catalana d’estudis Hebraics (1995)

· societat Catalana d’estudis Jurídics (1995)28

· societat d’Història de l’educació dels Països de llengua Catalana 
(1982)29

· societat Catalana de sociolingüística (2008)

· societat Catalana de terminologia (2008)

27. Fundada el 1979, incorporada a l’ieC com a filial el 1992.

28. reconstituïda a partir de la secció d’estudis jurídics de l’antiga societat Cata-

lana d’estudis Jurídics, econòmics i socials, fundada el 1951.

29. Fundada el 1982, incorporada a l’ieC com a filial el 2001.





5. El reconeixement internacional de l’Institut 
d’Estudis Catalans

des de l’arrencada de l’ieC el 1907, un dels seus objectius bàsics 
ha estat la projecció internacional i la incorporació als grans debats 
de la ciència coetània. així, ja a la memòria de 1909, es recollia 
una significativa reflexió de Prat de la riba: «així com la restauració 
dels Jochs Florals inaugurava el període de redempció exterior de la 
llengua catalana, la creació de l’institut senyala un nou període, el 
de internasionalisació de la llengua catalana y la seva consagració 
com instrument de cultura en la vida científica universal.»30

l’esforç de l’ieC per a assolir el reconeixement internacional va cul-
minar, com veurem a continuació, el 1923 amb la incorporació a la 
unió acadèmica internacional, però ja havia començat abans, per 
mitjà dels intercanvis de les seves publicacions, en particular els 
successius volums de l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans i dels 
Arxius de l’Institut de Ciències. els Arxius, per exemple, des del 
primer número publicaren col·laboracions internacionals en la llen-
gua original dels autors i ressenyes o revisions sectorials fetes pels 
mateixos membres de l’institut (secció) de Ciències.31

30. Anuari 1909-10, p. 9. Citat per Balcells i Pujol, 2002.

31. Ja en el primer fascicle apareix un article en alemany de Hans driesch i un en 
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5.1. L’Institut d’Estudis Catalans i la Unió Acadèmica Internacional

la unió acadèmica internacional (uai) va ser fundada l’any 1919 
a iniciativa de l’acadèmia d’inscripcions i Belles lletres de París 
(académie des inscriptions et Belles-lettres). abans de la Prime-
ra guerra mundial ja hi havia hagut una associació internacional 
d’acadèmies promoguda per alemanya i amb seu a Berlín. acabada 
la guerra amb l’armistici de l’11 de novembre de 1918, els aca-
dèmics francesos i belgues es proposaren reconstruir, amb els de 
la resta de països aliats i neutrals (amb exclusió d’alemanya i els 
altres països derrotats), una associació que establís i estimulés 
el treball cooperatiu en els camps de la història i les humanitats. 
una reunió preliminar d’acadèmics de França, estats units, itàlia, 
Bèlgica i romania tinguda a la Biblioteca nacional de París (15-17 
de maig de 1919) adoptà un projecte d’estatuts, que varen ser apro-
vats en una assemblea constitutiva tinguda a la seu parisenca de 
l’acadèmia d’inscripcions i Belles lletres, en la qual participaren els 
representants oficials de dotze països (Bèlgica, França, gran Bretan-
ya, estats units, dinamarca, Holanda, itàlia, Japó, grècia, Països 
Baixos, Polònia i rússia) i representants oficiosos de tres països 
més (espanya, noruega i romania).

la representació oficiosa d’espanya anà a càrrec del marquès de 
Villalobar, ambaixador d’espanya a Brussel·les i membre de la reial 
acadèmia de la Història (raH). seria gràcies a aquest ambaixador 
i als bons oficis d’alguns historiadors belgues i francesos que molt 
poc després fos admès com a membre de ple dret l’institut d’estudis 
Catalans. el procés d’introducció i admissió de l’ieC a la unió aca-
dèmica internacional resulta força atípic i val la pena explicar-lo amb 
cert detall, perquè hi varen concórrer, d’una banda, la voluntat de-
cidida dels dirigents de l’ieC i, en particular, del president Puig i 
Cadafalch i, de l’altra, un seguit de circumstàncies fortuïtes que van 
afavorir els interessos de l’ieC.

italià de giuseppe Peano, així com una ressenya d’august Pi i sunyer sobre les 

recerques fisiològiques durant el primer decenni del segle xx.
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la primera d’aquestes circumstàncies (no tan fortuïta) va ser la 
bona relació d’alguns membres de l’ieC, sobretot Josep Puig i Ca-
dafalch, Francesc martorell i Pere Bosch i gimpera,32 amb els seus 
col·legues europeus més implicats en l’arrencada de la uai, en par-
ticular el belga Henri Pirenne i els francesos théophile Homolle i 
edmond Pottier.

la segona va ser el fet que la representació espanyola a la uai 
va recaure, més que en cap institució, en la persona de rodrigo 
de saavedra y Vinent, segon marquès de Villalobar (1864-1926), 
ambaixador d’espanya a Brussel·les, encara que, com que era 
el marquès membre de la reial acadèmia de la Història, aques- 
ta institució va aparèixer oficialment com a membre de la uai des 
de 1920.

la personalitat del marquès de Villalobar era força singular. a des-
grat d’una minusvalidesa de naixement que l’obligava a moure’s 
amb una pròtesi complicada i li ocasionava freqüents accessos de 
dolor, desenvolupà una brillant carrera diplomàtica, sobretot durant 
la seva etapa al capdavant de la representació espanyola a Bèlgica 
(1913-1926), els primers anys de la qual coincidiren amb els de 
la Primera guerra mundial i la ocupació alemanya de Bèlgica, du-
rant els quals es va fer càrrec de la representació dels interessos 
diplomàtics de la majoria de les potències bel·ligerants contra ale-
manya (inclosos els estats units a partir de l’entrada d’aquests a la 
guerra el 1917 al costat dels aliats), va defensar ciutadans belgues 
compromesos enfront de les autoritats alemanyes d’ocupació (entre 
ells Henri Pirenne) i, sobretot, va organitzar un projecte humanitari 
pioner per a proporcionar aliments a bona part de la població de Bèl-
gica i de les regions del nord de França ocupades pels alemanys.

32. Pere Bosch i gimpera no era encara membre de l’ieC (no ho va ser fins a 

1935) però com a director del servei d’excavacions tenia un paper rellevant a 

l’estructura de l’ieC i les seves troballes de ceràmica ibèrica havien desvetllat 

l’interès de théophile Homolle, promotor del programa Corpus Vasorum antiquo-

rum, el primer posat en marxa per l’uai.
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aquesta actuació durant la guerra va fer del marquès de Villalobar 
una personalitat apreciada per la majoria dels belgues i encara més 
en els cercles acadèmics.

entendre’s amb la reial acadèmia de la Història per compartir la 
representació espanyola a la uai era problemàtic, però entendre’s 
amb el marquès de Villalobar, aprofitant la influència d’Henri Piren-
ne, president de la uai des del maig de 1920 no ho era tant. així, 
a la darrera sessió de l’assemblea de la uai de 1922, el 27 de 
maig de 1922, el marquès de Villalobar va presentar l’ieC, en la 
persona de Francesc martorell, que es trobava circumstancialment 
a Brussel·les. Henri Pirenne mateix, president en exercici de la uai, 
s’encarregà a continuació de formalitzar la petició,33 de manera que 
a l’assemblea anual de 1923 l’institut ja hi va ser invitat, tot i que 
formalment la seva petició havia de ser ratificada en aquella assem-
blea. en representació d’aquest, hi va assistir ramon d’alós-mo-
ner, secretari general de l’ieC, i ja a partir de l’assemblea següent 
(Brussel·les, 12-14 de maig 1924) la presència de l’ieC es feia 
notar en diferents projectes de la uai, sobretot al Corpus Vasorum 
antiquorum, en el marc del qual ja s’anunciava la publicació de dos 
fascicles a càrrec de Pere Bosch gimpera, i al diccionari del llatí me-
dieval. en canvi, mort el marquès de Villalobar al juliol de 1925, la 
reial acadèmia de la Història es desentengué completament de la 
uai i va ser l’ieC (en realitat, durant la dictadura de Primo de rivera, 
rafael Patxot) qui es va fer càrrec del pagament de la totalitat de la 
quota corresponent a la representació espanyola.

si bé la dictadura de Primo de rivera entrebancà considerablement, 
entre setembre de 1923 i gener de 1930, l’activitat de l’ieC, aquest 
va mantenir la seva presència a les assemblees de la uai i, en la 

33. d’acord amb el reglament de la uai, calia l’aval, com a mínim, de tres repre-

sentants de tres països diferents. en el cas de l’ieC, aquests varen ser Henri 

Pirenne mateix per Bèlgica, molt probablement théophile Homolle (o potser ed-

mond Pottier) per França i el marquès de Villalobar per espanya. l’actitud poc 

convencional d’aquest va evitar haver de passar per les poc propícies estructures 

burocràtiques espanyoles.
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mesura de les seves possibilitats, la participació en diferents progra-
mes. això propicià, ja en els anys de la segona república, que lluís 
nicolau d’Olwer ocupés la presidència de la uai entre 1935 i 1937. 

entre 1939 i 1947 la uai va veure interrompudes les seves activitats 
a causa de la segona guerra mundial i les seves seqüeles, i no cal 
dir que, per les mateixes dates, la victòria franquista a la guerra Civil 
de 1936-1939 havia donat l’ieC per extingit. així, quan, acabada la 
segona guerra mundial, la uai reprengué l’activitat el 1947, el se-
cretari general de l’ieC, ramon aramon i serra, no va poder assistir 
a la sessió de represa (Brussel·les, 29 de setembre - 1 d’octubre 
1947) perquè les autoritats franquistes li refusaren l’autorització 
per a sortir a l’estranger; en canvi, hi enviaren dos representants 
del Consell superior d’investigacions Científiques. les reclamacions 
d’aramon des de Catalunya i de nicolau d’Olwer des de l’exili a mèxic 
i el nomenament el 1948 com a representant de l’ieC de Pere Bosch 
gimpera, que residia a París en tant que cap de la divisió de filosofia i 
ciències humanes de la unesCO, asseguraren la continuïtat de l’ieC 
com a membre de la uai, tot i que fins a la sessió anual de 1950 no 
hi va poder assistir personalment cap delegat. novament, de 1952 
a 1954 i el 1956, no es van obtenir els llavors preceptius permisos 
de sortida per a ramon aramon com a delegat. en canvi, de 1959 a 
1968, ramon aramon va formar part del buró de la uai i, de 1963 
a 1968, en va ser el vicepresident, cosa que, malgrat les adver-
ses condicions que el franquisme imposava a l’ieC, va permetre que 
aquest consolidés la seva posició al si de la uai. el 1989 aramon va 
ser nomenat president d’honor de la uai.

la presència en càrrecs de responsabilitat de la uai de represen-
tants de l’ieC s’ha repetit en dates més recents. És el cas d’anscari 
manuel mundó, membre del buró de la uai de 2003 a 2007, o 
el de Josep guitart, elegit per quatre anys com a vicepresident a 
l’assemblea general celebrada a magúncia (alemanya) del 12 al 17 
de maig de 2013. 

el 2004, d’altra banda, l’institut d’estudis Catalans va acollir a Bar-
celona, del 27 al 31 de maig, la setanta-vuitena assemblea general 
de la uai; el 2005 va rebre l’encàrrec d’encapçalar i coordinar els 
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treballs preparatoris (2005-2008) del programa de la uai sobre la 
«dignitat de la persona humana», i el 2011 se celebrà a Barcelona, 
a la seu de l’ieC i en altres espais de la ciutat, un seminari inter-
nacional sobre «les ciutats de la mediterrània: civilització i desen-
volupament», del 17 al 20 de novembre, que va aplegar experts de 
diversos països per a debatre l’aportació de les ciutats en l’evolució 
històrica de la regió mediterrània.

l’ieC ha participat activament d’ençà que pertany a la uai en una 
desena dels programes impulsats per aquesta. en vuit dels noranta 
programes actuals (2016) de la uai, l’ieC segueix actiu:
· Corpus Vasorum antiquorum
· glossarium mediae latinitatis
· tabula imperii romani-Forma Orbis romani
· Corpus Philosophorum medii aevi
· Corpus Vitrearum medii aevi 
· Corpus des troubadours
· Corpus antiquitatum americanensium
· Corpus des timbres amphoriques

d’alguns d’aquests programes, com és el cas del Corpus des 
troubadours, que aplega, entre altres, un bon nombre dels troba-
dors catalans més coneguts, com guillem de Cabestany, Cerverí 
de girona o guiraut riquier, l’ieC n’ha estat promotor (1961) i n’ha 
assumit la direcció en diferents períodes (de 1962 a 2000 —com-
partida per ramon aramon i aurelio Bergaglia a partir de 1982— i a 
partir de 2007). en l’assemblea de la uai celebrada el mes de gener 
de 2012, antoni riera, membre de la secció Històrico-arqueològica 
de l’ieC, va presentar la proposta d’un programa de recerca que 
donaria continuïtat al seminari sobre Les ciutats de la Mediterrània 
tingut a Barcelona uns mesos abans. la proposta va ser molt ben 
rebuda i actualment (2016) el programa de recerca està en procés 
de gestació.

el juny de 2016 s’ha reunit a Barcelona, a la seu de l’ieC, la Comis-
sió internacional del programa tabula imperii romani-Forma Orbis 
romani. la reunió ha tingut per principal objecte refermar i donar 
nou impuls a l’acord, adoptat el 2012, de passar a suport digital i 



59

publicar en obert el gran mapa de l’imperi romà, que, des dels anys 
vint del segle passat, han anat publicant en paper fragmentàriament 
nombrosos especialistes de diferents països europeus. el projecte, 
un dels més antics de la uai, està prenent, així, unes perspectives 
completament innovadores.

5.2. El reconeixement de l’IEC per part de l’ALLEA

a l’assemblea general de l’allea (all european academies), la fe-
deració europea d’acadèmies, tinguda a Oslo al maig de 2014, es 
va aprovar la incorporació de l’institut d’estudis Catalans com a nou 
membre.

la federació europea d’acadèmies va ser fundada el 1994. el 1990, 
després del col·lapse de la unió soviètica, la reial acadèmia neer-
landesa de Ciències (Koninklijke nederlandse akademie van We-
tenschappen, KnaW) va convocar una primera reunió de totes les 
acadèmies nacionals d’europa. aquesta reunió, seguida de la tingu-
da a estocolm, a l’acadèmia sueca, el 1992, va donar com a fruit 
la creació, el 1994, de l’allea. actualment aplega més de seixanta 
acadèmies dedicades a les ciències, les humanitats i les ciències 
socials d’una quarantena de països membres del Consell d’europa. 
són condicions indispensables perquè una acadèmia sigui admesa 
que sigui representativa de la comunitat científica nacional i que 
estigui reconeguda per una institució internacional, com la Fundació 
internacional per a la Ciència, la unió acadèmica internacional (com 
és el cas de l’ieC), el Consell internacional per a la Ciència o una 
altra organització internacional similar.

l’allea té per objecte assegurar la conservació, la protecció i la 
interpretació del patrimoni cultural europeu i contribuir a la millo-
ra de les condicions en què la ciència i l’erudició poden complir 
aquesta tasca. es proposa també, entre altres coses, promoure 
l’intercanvi d’informació i experiències entre les acadèmies, estimu-
lar l’excel·lència en la recerca, amb el màxim respecte als principis 
ètics, i defensar les condicions de treball adequades per als cientí-
fics i acadèmics. així mateix, l’allea és reconeguda igualment com 
a institució assessora del govern i el Parlament europeus pel que 
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fa a afers de recerca i acadèmics en general. l’institut d’estudis 
Catalans participa, mitjançant la representació de Pere Puigdomè-
nech, en el grup de treball Permanent d’Ètica i Ciència, el qual 
va visitar l’ieC al novembre de 2014. Properament aquest grup de 
treball podria ser copartícip del consorci entre la federació europea 
d’acadèmies i la Comissió europea per als temes relacionats amb 
la ciberseguretat.
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6. Les filials de l’IEC amb reconeixement 
internacional

de les vint-i-vuit societats filials de l’institut d’estudis Catalans no-
més deu tenen reconeixement internacional pròpiament dit (quadre 
7), encara que algunes altres tenen algun reconeixement més o 
menys directe i, en tot cas, tenen presència en l’àmbit internacional 
de les respectives disciplines.

Quadre 7 
Societats filials de l’IEC amb reconeixement internacional 

Societats filials
· institucions internacionals que les reconeixen

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
· institut de tecnologia dels aliments (institute of Food technology, iFt)

Associació Catalana de Sociologia
· associació sociològica internacional (international sociological asso-
ciation, isa) 
· associació sociològica europea (european sociological association, 
esa) 
(totes dues a través de la Federació espanyola de sociologia)
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Societat Catalana de Filosofia (grup d’Estudis Fenomenològics)
· Organització d’Organitzacions Fenomenològiques (Organization of Phe-
nomenological Organizations, OPO)

Societat Catalana de geografia
· unió geogràfica internacional (international geographical union, igu) 
· associació de societats geogràfiques d’europa (association of geogra-
phical societies in europe, eugeO) 

Societat Catalana de Llengua i Literatura
· Federació d’associacions de Catalanística (FaC)

Societat Catalana de Matemàtiques
· societat matemàtica europea (european mathematical society, ems)
· associació Cangur sense Fronteres (association Kangourou sans Fron-
tières) 

Societat Catalana de química
· associació europea de Ciències Químiques i moleculars (european as-
sociation for Chemical and molecular sciences, euChems)

Societat Catalana d’Estudis Clàssics
· Federació internacional d’associacions d’estudis Clàssics (Fédération 
internationale des associations d’Études Classiques, FieC)

Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
· divisió d’Història de la Ciència i la tecnologia de la unió internacional 
d’Història i Filofofia de la Ciència (division of History of science and te-
chnology of the international union of History and Philosophy of science, 
dHst-iuHPs) 
· societat europea d’Història de la Ciència (european society for the 
History of science, esHs)

Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana
· Conferència Permanent internacional sobre la Història de l'educació 
(international standing Conference for the History of education, isCHe) 

6.1. L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA)

l’associació Catalana de Ciències de l’alimentació (aCCa) va néixer 
l’any 1979 per iniciativa de la dra. maría del Carmen de la torre 
Boronat, catedràtica de Bromatologia i toxicologia a la Facultat de 
Farmàcia de la universitat de Barcelona, juntament amb alguns al-
tres professionals de les ciències de l’alimentació i de la indústria 
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agroalimentària. els primers anys va funcionar com a entitat inde-
pendent, sense adscripció a l’ieC, amb la seu a la mateixa càtedra 
de Bromatologia i toxicologia de la Facultat de Farmàcia de la uni-
versitat de Barcelona que l’havia vist néixer, però el 1990 el Con-
sell directiu, presidit per Josep Obiols i salvat, va optar per iniciar 
els tràmits adreçats a incorporar-la com a societat filial de l’institut 
d’estudis Catalans. acceptada la modificació d’estatuts necessària 
per a aquesta incorporació, l’aCCa va esdevenir societat filial de 
l’ieC el 1992 i va quedar adscrita a la secció de Ciències i tecno-
logia.

Ja abans d’incorporar-se a l’ieC, l’aCCa ja havia estat acceptada 
el 1987, com a organització associada, per l’institut de tecnòlegs 
alimentaris (institute of Food technologists, iFt)34 gràcies a les ges-
tions de ramon Clotet i Ballús, que ocuparia poc després la presi-
dència de l’aCCa de 1991 a 1993, precisament en els moments 
decisius de la incorporació de l’aCCa a l’ieC. 

l’institut de tecnòlegs alimentaris va ser promogut, a finals dels 
anys trenta, per un grup de microbiòlegs i químics de l’institut de 
tecnologia de massachusetts (massachusetts institute of techno-
logy, mit) encapçalat per samuel C. Prescott (1872-1962) i Ber-
nard e. Proctor (1901-1959), involucrats en la recerca de mètodes 
més eficaços per a la transformació, la manipulació i la conservació 
d’aliments, i convençuts que la comunicació entre professionals de 
les diferents disciplines que intervenien en el control de la qualitat 
i la seguretat dels aliments era essencial per al desenvolupament 
d’unes noves disciplines que encara no havien consolidat la seva 
definició.

després d’una primera reunió al mit el 1937, en una segona reunió 
a nova York el 1939, hom acordà constituir l’institut de tecnòlegs ali-
mentaris, presidit per samuel C. Prescott. Ben aviat es van organitzar 
seccions regionals a diferents punts dels estats units (Chicago, san 
Francisco, nova York), que avui superen la cinquantena i n’inclouen 
algunes de fora dels estats units, així com, a partir de 1971, divi-

34. i també per la unió de Ciència i tecnologia dels aliments d’españa (uCtae).
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sions temàtiques com les d’aliments refrigerats i congelats, de mi-
crobiologia dels aliments o d’educació. el 1949 va traslladar la seu 
a Chicago, on roman encara. actualment, amb el nom d’institute of 
Food technology (institut de tecnologia dels aliments) ha esdevingut 
una organització internacional, amb membres de noranta països i 
una trentena d’organitzacions associades, entre elles l’aCCa. 

6.2. L’Associació Catalana de Sociologia (ACS)

la idea d’alguns sociòlegs catalans de crear una entitat que els 
aplegués i els facilités l’activitat acadèmica i professional, així com 
la necessària projecció social, es covava com a mínim des de la 
trobada de 1966, al Vi Congrés mundial de sociologia, celebrat a 
evian (França), d’uns quants sociòlegs catalans, fins llavors amb 
pocs contactes entre ells, que començaren a reunir-se privadament 
de tant en tant, al domicili de l’un o de l’altre, en haver retornat a 
Catalunya després d’estades més o menys prolongades en universi-
tats o centres de recerca d’altres països.

Cal tenir present que en aquells anys del tardofranquisme la socio-
logia estava connotada com un element d’oposició al règim, cosa 
que situava gairebé en la clandestinitat les activitats docents o de 
recerca en aquesta disciplina. així, sobretot a partir de 1968 i fins 
als inicis de la transició política produïda a la mort del general Fran-
co, es produeix una gran diàspora tant d’estudiants interessats com 
de professors i investigadors.

el context hostil no impedí, però, que s’anessin produint trobades 
de científics socials dels Països Catalans, tant a Perpinyà o la uni-
versitat Catalana d’estiu de Prada de Conflent com més tard a Bar-
celona o a Ciutat de mallorca, que culminaren amb les successives 
reunions i treballs de l’Àmbit d’estructura social del Congrés de 
Cultura Catalana. un cop closes a girona a l’octubre de 1977, les 
activitats d’aquest àmbit del Congrés, Jordi estivill, que havia estat 
el coordinador per Catalunya nord de l’Àmbit d’estructura social, 
salvador giner i Oriol Homs iniciaren les gestions per a crear una 
associació que aplegués els sociòlegs dels Països Catalans. la 
seva iniciativa, a la qual s’incorporaren altres sociòlegs, trobà bona 
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acollida al si de l’ieC i a l’abril de 1978 es creava formalment el 
que inicialment s’anomenà societat Catalana de sociologia, adscri-
ta a la secció de Filosofia i Ciències socials de l’ieC, si bé ja en la 
seva primera presentació pública, al febrer de 1979, adoptà el nom 
d’associació Catalana de sociologia.

l’associació internacional de sociologia (international sociological 
association, isa) es va fundar al setembre de 1949, sota els aus-
picis de la unesCO, en ocasió d’un congrés constituent celebrat a 
Oslo. la iniciativa havia partit del departament de Ciències socials 
de la unesCO com a part d’una iniciativa més àmplia adreçada a 
crear paral·lelament associacions internacionals d’economia, dret i 
ciència política, que s’havien d’aplegar al Consell internacional de 
Ciències socials (international social sciences Council, issC). des-
prés d’unes reunions preliminars a París, amb sociòlegs d’estats 
units, França, noruega, Països Baixos i suïssa es va acordar con-
vocar el congrés constituent a Oslo, on varen acudir sociòlegs de 
vint-i-un països i varen fundar la isa amb l’objecte de fer avançar 
el coneixement sociològic i fomentar la comunicació i l’intercanvi 
d’informació entre els sociòlegs. actualment té més de quatre mil 
cinc-cents associats individuals i quaranta-cinc de col·lectius, proce-
dents de cent seixanta-set països. 

a partir de 1950 la isa convoca cada tres anys el Congrés interna-
cional de sociologia, el primer dels quals es va celebrar a zuric. al 
més d’agost de 1978, al iX Congrés mundial de sociologia, a upp-
sala (suècia), salvador giner, com a president de l’aCs, va fer unes 
primeres gestions per a obtenir el reconeixement de la isa, gestions 
que no varen arribar a bon port a causa del boicot del representant 
espanyol salustiano del Campo, cap del departament d’estructura 
social de la Facultat de Ciències Polítiques i sociologia de la univer-
sitat Complutense.

el 1980, després d’uns mesos de converses amb les associacions 
de sociòlegs d’andalusia, aragó, Castella, el País Basc i el País Va-
lencià, es va constituir la Federació d’associacions de sociologia de 
l’estat espanyol (Fasee). salvador giner n’ocupà la vicepresidència 
i, al X Congrés mundial de sociologia, celebrat a mèxic el 1982, 
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obtingué el reconeixement per part de la isa de la Federació i de les 
associacions federades. Posteriorment, de 1983 a 1990, salvador 
giner va ser membre del Comitè executiu de la isa, que va celebrar 
el Xii Congrés mundial de sociologia a madrid el 1990 mateix. sal-
vador giner, llavors director de l’institut d’estudis socials avançats 
del CsiC, amb seu a madrid, va ser designat per la isa president del 
Comitè Organitzador local. l’any següent (1991) la Fasee renovava 
els seus estatuts, prenia el nom de Federació espanyola de socio-
logia (Fes) i elegia un nou comitè executiu.

al reconeixement implícit de l’aCs, en tant que membre constitutiu 
de la Fes, s’hi ha afegit el 2008 el reconeixement explícit per part 
del president de la isa en ocasió del i Fòrum de sociologia de la isa, 
organitzat a Barcelona per l’aCs al setembre de 2008 amb el tema 
«recerca sociològica i debat públic», amb més de dos mil cinc-cents 
participants procedents d’una vuitantena de països. es tractava 
d’un nou tipus de convocatòria, diferent dels congressos tradicio-
nals i de les reunions de treball dels comitès i grups de recerca es-
pecialitzats, tot i prendre elements d’uns i altres, però, a més, obert 
enfora per a connectar la recerca sociològica amb l’esfera pública. 
el president de la isa, el sociòleg francès michel Wieviorka, va po-
sar en relleu, en el seu discurs de benvinguda als participants, que 
el Fòrum havia estat organitzat conjuntament per l’aCs, la Fes i la 
isa, cosa que posava de manifest que la sociologia es manifestava 
com a global, «atès que sap organitzar-se, sense principi jeràrquic, 
a diferents nivells», català, espanyol i internacional.

a l’agost de 1992 es va celebrar a Viena el i Congrés europeu de 
sociologia, en el marc del qual diverses iniciatives varen confluir en 
la creació de l’associació europea de sociologia (european socio-
logical association, esa), entre elles l’engegada a ratisbona (ale-
manya) l’any abans per anthony giddens, salvador giner i altres 
sociòlegs. salvador giner, en representació tant de l’associació Ca-
talana de sociologia com de la Federació espanyola de sociologia, 
va ser un dels fundadors de l’esa, partícips així, l’una i l’altra, des 
de l’inici, de la nova associació.
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6.3. El grup d’Estudis Fenomenològics de la Societat Catalana de 
Filosofia

la societat Catalana de Filosofia (sCF) és una de les filials més an-
tigues de l’ieC. Va ser fundada el 17 de gener de 1923 a iniciativa 
principalment de ramon turró i Pere màrtir Bordoy però desafortu-
nadament la seva activitat es va veure truncada a penes començada 
pel cop d’estat del general Primo de rivera al setembre del mateix 
any. es va arribar a nomenar una junta presidida pel canonge Josep 
m. llovera, amb Pere martir Bordoy com a secretari, Pere Coromines 
com a tresorer, Josep m. Capdevila, Pere Capdevila, tomàs Carreras 
artau, lluís Carreras i mas, georges dwelshauvers i alexandre galí 
com a vocals, i ramon turró com a delegat de l’ieC. l’acció més 
rellevant d’aquella primera etapa de la sCF va ser la publicació de 
l’Anuari (1925) i els treballs de Jaume serra Hunter i tomàs Carreras 
artau adreçats a confegir un Vocabulari filosòfic català, que no es va 
arribar a publicar. la mort de ramon turró, principal impulsor de la 
sCF, el 1927, en plena dictadura de Primo de rivera, va deixar la 
sCF en mans de dos clergues, Josep m. llovera i lluís Carreras, que, 
en caure la dictadura i ser proclamada la república, no eren les per-
sones més indicades per a impulsar les activitats de la societat.35

el 1979 eusebi Colomer, que ja era membre de l’ieC des de 1968, 
va encapçalar un grup de persones que es proposaren refundar la 
sCF amb uns nous estatuts, que varen ser aprovats pel Ple de l’ieC 
el 25 d’abril de 1980. el 10 de juliol del mateix any es va reunir una 
primera assemblea constituent, que va donar per reconstituïda la 
sCF i va elegir un primer consell directiu amb eusebi Colomer com 

35. Josep m. llovera (1874-1949), professor de sociologia del seminari de Barce-

lona, d’una orientació demòcrata cristiana, el 1931 va ser un dels inspiradors de 

la creació d’unió democràtica de Catalunya. lluís Carreras (1884-1955) havia ha-

gut de passar uns mesos a l’exili durant la dictadura i els primers mesos del règim 

republicà va intervenir en els intents de conciliació entre la jerarquia eclesiàstica 

i el govern de la república. Com a persona de la màxima confiança del cardenal 

Vidal i Barraquer, va tenir un destacat paper dirigent en l’alta política eclesiàstica 

catalana dels anys trenta.
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a president, Jordi maragall com a vicepresident i lluís Cuéllar com 
a secretari.

el grup d’estudis Fenomenològics de la societat Catalana de Filosofia 
va ser creat a partir de la iniciativa, el 1996, d’un grup d’estudiants 
de la Facultat de Filosofia de la universitat de Barcelona que volien 
ampliar els seus coneixements sobre aquest moviment filosòfic del 
segle xx més enllà dels continguts curriculars vigents. aquests es-
tudiants varen trobar el suport d’alguns professors, com Josep m. 
Bech o Francesc Pereña, que, fora de l’horari lectiu i de qualsevol 
estructura institucional, varen dirigir sengles seminaris, el primer 
(1996) a càrrec de Josep m. Bech, sobre «la crisi de les ciències 
europees i la fenomenologia transcendental», i el segon (1997) a cà-
rrec de Francesc Pereña, sobre el text de Heidegger Fenomenologia 
i teologia. l’èxit, tant d’assistència com de qualitat, d’aquests se-
minaris, va fer decidir aquell grup d’estudiants a buscar, amb l’ajut 
d’aquests professors, una situació més institucionalitzada. 

amb l’orientació i l’empenta de Francesc Pereña, es van incorporar 
com a grup d’estudi a la secció de Filosofia Contemporània de la 
societat Catalana de Filosofia. l’acte fundacional del grup d’estudis 
Fenomenològics en el marc de la societat Catalana de Filosofia va 
aplegar, entre altres, Francesc Pereña, Josep m. Bech, Jordi sales 
i salvi turró.

el grup d’estudis Fenomenològics prenia el relleu, d’alguna manera, 
de l’anterior associació Catalana de Fenomenologia, també secció 
de la societat Catalana de Filosofia, que només va funcionar de 
1987 a 1989, però que en aquest breu període va organitzar dos 
congressos. el primer, en commemoració del cinquantè aniversa-
ri de la mort d’edmund Husserl, va tenir lloc al gener de 1988 a 
l’ateneu Barcelonès i va dur per títol i Jornades de Fenomenologia. 
les ii Jornades de Fenomenologia, en col·laboració amb la univer-
sitat de les illes Balears, van tenir lloc a Palma de mallorca al juny 
de 1989 per a commemorar el centenari del naixement de martin 
Heidegger. 

al novembre de 2002, a Praga, el grup d’estudis Fenomenològics 
de la societat Catalana de Filosofia va ser una de les cinquanta-nou 
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entitats fundadores de l’Organització d’Organitzacions Fenomenolò-
giques (Organization of Phenomenological Organizations, OPO), que 
actualment aplega prop de vuitanta entitats d’una trentena de paï-
sos i organitza cada tres anys la Conferència mundial sobre Feno-
menologia. Francesc Pereña va ser un dels ponents a la conferència 
fundacional de Praga.

Bona part dels estudiants que van impulsar la iniciativa —ingrid 
Vendrell, Joan gonzàlez, raimon Pàez i Pau Pedragosa— són actual-
ment membres del grup, al qual s’han incorporat els investigadors, 
estudiants avançats, doctors i doctorands que treballen o estan for-
tament interessats en la tradició fenomenològica en les diverses 
branques: rosa m. sala, Francisco Conde, Xavier escribano, marta 
Jorba, Carlota serrahima, Ferran garcia, Xavier Bassas, Pere abril, 
Karolina enquist i marina Povedano.

durant els primers anys, el grup va dedicar la seva principal activitat 
a la lectura sistemàtica de les Investigacions lògiques, de Husserl, i 
amb el temps s’ha consolidat aquest tipus d’activitat i s’ha ampliat 
a altres. Cada curs acadèmic el grup du a terme, d’una banda, 
reunions ordinàries, programades a l’inici del curs i que poden ser 
de característiques diverses: des de la lectura i comentari de textos 
clàssics de la fenomenologia fins a l’elaboració de textos comuns 
destinats a la publicació o el debat sobre treballs individuals dels 
membres. d’altra banda, el grup convida especialistes de prestigi 
internacional reconegut a exposar i discutir en conferències o breus 
seminaris els problemes que configuren la recerca fenomenològica 
actual. a més, els membres del grup participen, individualment o 
col·lectiva, en esdeveniments acadèmics rellevants per a la promo-
ció del treball en l’àmbit de la fenomenologia. 

el curs 2011-2012 el grup va encetar el projecte d’un Vocabulari de 
conceptes fonamentals de la fenomenologia, en el qual els diferents 
membres del grup escriuen articles dedicats als conceptes bàsics 
de la fenomenologia, amb vocació pedagògica però sense renunciar 
al rigor que caracteritza aquesta escola de pensament. els articles 
es publiquen anualment a l’Anuari de la Societat Catalana de Filo-
sofia. 
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actualment (2016) el grup d’estudis Fenomenològics de la societat 
Catalana de Filosofia aplega professors i investigadors catalans que 
treballen en el camp de la fenomenologia amb l’objectiu de pro-
moure la investigació de la fenomenologia, tant de la seva tradició i 
posició dins de la història de la filosofia com de la seva rellevància 
en els debats científics i culturals contemporanis. Forma part dels 
objectius del grup la difusió de la recerca fenomenològica dins dels 
Països Catalans i la seva projecció en l’àmbit dels estudis fenome-
nològics internacionals. 

6.4. La Societat Catalana de geografia (SCg)

la societat Catalana de geografia és una de les societats filials 
més antigues de l’ieC. Va ser fundada el 1935 a iniciativa d’eduard 
Fontserè i Pau Vila, que en va ser el primer president. al novembre 
d’aquell any va tenir lloc la sessió inaugural del curs 1935-1936, 
que es desenvolupà amb normalitat fins a l’esclat de la guerra Civil 
de 1936-1939. encara durant la guerra es varen celebrar algunes 
sessions científiques, a càrrec gairebé totes del president de la so-
cietat, Pau Vila. acabada la guerra, morts o exiliats la majoria dels 
socis, només restaven a Barcelona eduard Fontserè i Josep iglésies. 
Foren ells qui, al domicili particular de Josep iglésies, al passatge 
Permanyer de Barcelona, reprengueren l’activitat de la societat el 
22 de desembre de 1947 amb una conferència a càrrec d’eduard 
Fontserè sobre els vents de tramuntana i de mestral a Catalunya. 
en paraules de Josep iglésies, «malgrat la furtivitat, a causa de la 
rellevant personalitat del comunicant i la novetat del tema, l’acte 
constituí un èxit impressionant». Fins a 1961 la pràctica totalitat 
dels actes es varen celebrar al mateix domicili de Josep iglésies, 
tret d’alguna esporàdica incursió al Centre excursionista de Catalun-
ya, la unió excursionista de Catalunya, l’institut Francès de Barcelo-
na o la societat econòmica d’amics del País de Barcelona. amb els 
anys seixanta arribà un inici de normalització i obertura a la «pública 
clandestinitat» de l’ieC i les seves filials en aquells anys darrers de 
la dictadura franquista. els locals del Centre Comarcal lleidatà de 
Barcelona, els del CiCF i els d’Òmnium Cultural al Palau dalmases 
varen acollir diferents activitats de la sCg en aquells temps.
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la unió geogràfica internacional (international geographical union, 
igu) és una de les unions científiques internacionals que pertanyen 
alhora al Consell internacional per a la Ciència (iCsu) i al Consell 
internacional de les Ciències socials (issC). Va ser fundada el 1922 
a Brussel·les, sota l’impuls del Consell internacional de recerca 
(Conseil international de recherches / international research Coun-
cil, Cir/irC), amb l’objectiu de reprendre la tradició del Congrés 
internacional de geografia (que es remuntava a 1871) interrompuda 
per la Primera guerra mundial. de fet, ja al Congrés internacional 
de roma, celebrat el 1913, s’havia manifestat el desig de crear 
una unió mundial de les societats de geografia, però l’esclat de 
la Primera guerra mundial no ho havia permès. d’altra banda, el 
Cir/irC, creat el 1919 per les acadèmies de ciències dels països 
aliats vencedors d’aquella guerra, es distingí per un revengisme que 
marginà els científics de les potències derrotades fins a 1931. a 
l’assemblea fundacional de la igu van assistir representants de 
les societats geogràfiques de Bèlgica, espanya (reial societat geo-
gràfica), França, itàlia, Japó i el regne unit. entre 1925 i 1938 se 
celebraren cinc congressos (el Cairo, 1925; londres/Cambridge, 
1928; París, 1931; Varsòvia, 1934, i amsterdam, 1938). la segona 
guerra mundial imposà un nou parèntesi que no es tancà fins al con-
grés de 1949. Pau Vila, fundador i primer president de la societat 
Catalana de geografia, va assistir als congressos de París, Varsòvia 
i amsterdam, si bé els dos primers són anteriors a la fundació de la 
societat i en tots tres casos hi va anar en representació de la gene-
ralitat de Catalunya, no de la sCg ni de l’ieC. així i tot, val la pena 
assenyalar que en tots tres casos va presentar-hi comunicació.

la reial ordre de 1922 que formalitzava l’adhesió espanyola a la 
igu encomanava la presència espanyola en aquesta unió interna-
cional a la reial societat geogràfica, que va ser qui va exercir en 
exclusiva la representació de l’estat espanyol a la igu fins a 1996. 
d’ençà d’aquella data hi participen estatutàriament, a més de la 
reial societat geogràfica, altres entitats, concretament l’associació 
de geògrafs espanyols, l’institut geogràfic nacional, el Centre geo-
gràfic de l’exèrcit, l’institut d’economia i geografia, la societat Ca-
talana de geografia i les societats geogràfiques basca i gallega. És 
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l’únic comitè espanyol d’una unió internacional amb un reconeixe-
ment explícit als seus estatuts d’una filial de l’ieC com a membre.

en realitat, ja des de 1982, la reial societat geogràfica, del Con-
sell directiu de la qual formava part en aquell moment Joan Vilà 
Valentí com a vocal nat per la seva condició de vicepresident de la 
igu, havia convidat la societat Catalana de geografia a participar 
en la Comissió Permanent delegada del Comitè espanyol de la igu. 
Joan Vilà Valentí era soci de la societat Catalana de geografia des 
del moment mateix de la represa de 1947 i, entre 1949 i 1955, 
havia participat més o menys regularment en les seves activitats 
presentant-hi comunicacions, si bé els atzars de la seva carrera uni-
versitària el van allunyar d’aquestes activitats fins a començaments 
dels anys setanta. en canvi, ben aviat, va començar a participar 
en els congressos internacionals organitzats per la unió geogràfi-
ca internacional (international geographical union, igu)36 i el 1966, 
quan tot just feia un any que s’havia incorporat a la seva càtedra de 
la Facultat de Filosofia i lletres de la universitat de Barcelona, va 
esdevenir membre titular de la Comissió d’ensenyament de la geo-
grafia de la igu; de 1972 a 1980 ho va ser de la Comissió d’Història 
del Pensament geogràfic i, de 1980 a 1988, va ocupar la vicepre-
sidència de la igu, càrrec des del qual va poder propiciar aquest 
primer acostament de la reial societat geogràfica a la sCg, gràcies 
al qual la sCg es va poder encarregar, el 1985, de l’organització 
a Barcelona de la tercera sessió plenària del grup internacional 
de treball de geografia dels tèxtils de la igu, que va anar a càrrec 
fonamentalment de lluís Casassas, llavors vicepresident de la sCg. 
l’any següent, sota la presidència de Joan Vilà-Valentí, se celebrava 
a Barcelona la Conferència regional sobre Països mediterranis de 
la igu. 

el 1996, sota la presidència de Vicenç Biete i amb roser majoral a 
la vicepresidència de la sCg, es produeix un canvi important pel que 
fa als reconeixements d’aquesta en tots els sentits. d’una banda 
es formalitza l’acord, ja esmentat, pel qual la reial societat geo-

36. el primer de tots el de lisboa de 1949.
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gràfica renuncia a monopolitzar la representació dels geògrafs de 
l’estat espanyol a la igu i incorpora estatutàriament la sCg i altres 
entitats geogràfiques de l’estat espanyol al Comitè espanyol de la 
igu. així, a partir del XXViii Congrés de la igu, celebrat a la Haia el 
1996, en el qual va participar la vicepresidenta roser majoral, ja 
no ha faltat la presència de la sCg als successius congressos. al 
XXX Congrés, celebrat el 2004 a glasgow, Francesc nadal, vicepre-
sident de la sCg, va presentar una comunicació sobre la història de 
la societat. al XXXiii Congrés, celebrat a l’agost de 2016 a Beijing, 
l’expresidenta de la societat, m. dolors garcia ramon, ha rebut el 
premi lauréat d’Honneur de la igu, al qual cal afegir el premi Vau-
trin lud, considerat el nobel de la geografia, que li ha estat lliurat a 
començaments d’octubre de 2016 al Festival internacional de geo-
grafia de saint-dié-des-Vosges 

d’altra banda cal afegir que roser majoral (1942-2005), vinculada 
als consells directius de la sCg des dels anys vuitanta i vicepresi-
denta entre 1995 i 1996, va tenir una participació força rellevant 
en diferents grups de treball i comissions de la igu. el 1983 va 
organitzar a Barcelona una reunió del grup de treball sobre des-
envolupament en zones d’alta muntanya i altes latituds, del qual 
va ser membre activa de 1984 a 1988. també ho va ser, de 1988 
a 1992, de la Comissió de dinàmiques dels sistemes rurals i va 
ocupar la presidència, de 1992 a 1996, del grup de treball sobre 
Perspectives de desenvolupament en regions marginals. durant el 
període 1998-2000 va ocupar una de les secretaries del Comitè 
espanyol de la igu.

a banda del reconeixement per la igu, en tant que partícip perma-
nent del Comitè espanyol de la unió des de 1996, la societat Ca-
talana de geografia té també el reconeixement, des de 2002, de la 
societat europea de geografia (european society for geography, eu-
geO). la creació d’aquesta societat va ser fruit d’una iniciativa de la 
societat geogràfica italiana (società geografica italiana, sgi), que 
al gener de 1994 va aplegar, a la seva seu romana de Villa Celimon-
tana, representants de societats geogràfiques d’alemanya, Bèlgica, 
itàlia, Països Baixos, Portugal i el regne unit. Fruit d’aquesta reunió 
va ser l’acord de fundar una associació destinada a encoratjar i 
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estimular la màxima col·laboració entre les societats, associacions 
i instituts geogràfics dels diferents estats i regions de la unió eu-
ropea: la societat europea per a la geografia (eugeO). al gener de 
1996, en una reunió tinguda a Brussel·les, s’aprovava un esborrany 
d’estatuts i s’elegia un primer consell directiu, si bé l’aprovació 
definitiva dels estatuts, el nom i l’acrònim, amb la participació de 
societats d’alemanya, Àustria, Bèlgica, espanya, França, irlanda, 
itàlia, Països Baixos, Portugal i el regne unit (tots els països llavors 
membres de la unió europea tret de grècia i luxemburg), no va tenir 
lloc fins a una reunió posterior tinguda a París al desembre d’aquell 
mateix any en ocasió de la commemoració del cent setanta-cinquè 
aniversari de la fundació de la societat de geografia francesa (so-
ciété de géographie).

la societat Catalana de geografia es va postular com a membre 
de l’eugeO el 2001 i va ser acceptada, juntament amb la societat 
geogràfica Finlandesa (suomen maantieteellinen seura), al febrer 
de 2002. dos anys després, al febrer de 2004, la societat Catalana 
de geografia acollia a Barcelona, a la seu de l’ieC, una reunió del 
Comitè executiu de l’eugeO. entre els temes tractats varen des-
tacar la participació de l’eugeO en l’imminent congrés de la unió 
internacional de geografia (international geographical union, igu) 
(glasgow, 16-20 d’agost de 2004); l’organització del i Congrés de 
l’eugeO, que s’havia de celebrar el 2007 a amsterdam, i el pres-
supost de l’entitat; també es va parlar dels possibles ajuts a es-
tudiants postgraduats per a participar en congressos europeus i 
de la creació d’un lloc web. en congressos successius, com el de 
Bratislava (2009), el de londres (2011), el de roma (2013) o el de 
Budapest (2015), tampoc no ha faltat la representació de la sCg, 
que, a més, va participar en el Comitè assessor preparatori del 
Congrés de londres.

6.5. La Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL)

el cas de la societat Catalana de llengua i literatura és singular per-
què ella mateixa ha intervingut en la creació de l’entitat internacio-
nal que l’ha reconeguda: la Federació internacional d’associacions 
de Catalanística.
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la societat Catalana de llengua i literatura es va crear el 1986 a 
partir de l’antiga secció de llengua i literatura de la societat Cata-
lana d’estudis Històrics. el primer president, fins a 1990, va ser Jo-
sep massot i muntaner, que ja havia dirigit la comissió gestora que 
havia promogut la creació de la societat, de la qual formaven part 
també lola Badia, m. teresa Cabré, Josep moran i enric sullà.

la societat té per objecte, com és natural, l’estudi i la difusió de 
tots els aspectes de la llengua i la literatura catalanes. Ho fa mit-
jançant conferències, col·loquis, jornades, taules rodones, presen-
tacions de llibres i ajudes a activitats, tot plegat referent a totes 
les branques de la catalanística. Publica alhora la revista llengua 
& Literatura (vint-i-sis números apareguts entre 1986 i 2016) i la 
col·lecció Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura 
(onze títols entre 2000 i 2016). el grup d’estudis etnopoètics, un 
dels grups de treball més actius de la societat, organitza també 
anualment les seves jornades anuals específiques d’ençà de 2005. 
des d’octubre de 2015 s’hi ha integrat un altre grup de treball, el 
grup de recerca en lectura i literatura per a infants i Joves.

en el marc del i simposi internacional de Catalanística organitzat per 
l’institut ramon llull a Brussel·les els dies 14 i 15 de juny de 2005, 
els responsables de les diferents entitats que apleguen estudiosos i 
experts en catalanística de fora del domini lingüístic català i el presi-
dent de la societat Catalana de llengua i literatura, august Bover, va-
ren signar un protocol per mitjà del qual convenien la creació de la Fe-
deració internacional d’associacions de Catalanística, amb l’objectiu 
de facilitar les relacions entre les associacions de catalanística, de 
promoure aquelles activitats que poguessin donar una projecció in-
ternacional més gran a la catalanística i d’actuar com a interlocutor 
per a la promoció de la llengua, la literatura i la cultura catalanes en 
l’àmbit acadèmic i universitari, tant amb l’institut ramon llull mateix 
com amb altres entitats públiques o privades. els contactes es varen 
continuar a Cambridge al novembre d’aquell any, en ocasió del li 
Col·loqui de la societat anglocatalana (anglo-Catalan society, aCs), 
i es va iniciar la redacció dels estatuts de la futura federació, que 
finalment es va constituir de manera formal el 21 de desembre de 
2006 a la seu de l’institut d’estudis Catalans en un acte presidit per 
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salvador giner, president de l’ieC, i amb l’assistència del president 
de la secció Filològica de l’ieC, Joan martí i Castell; el president de 
la societat Catalana de llengua i literatura, august Bover; la cap de 
l’àrea de llengua de l’irl, maria Àngels Prats, i els representants 
de sis associacions més: la societat anglocatalana, l’associació in-
ternacional de llengua i literatura Catalanes (aillC), l’associació 
Francesa de Catalanistes (association Française des Catalanistes, 
aFC), l’associació italiana d’estudis Catalans (associazione italiana 
di studi Catalani, aisC), l’associació germano-Catalana (deutscher 
Katalanistenverband, dKV), la societat Catalana de nord-amèrica 
(north american Catalan society, naCs) i la societat Catalana de 
llengua i literatura (sCll).

la Federació internacional d’associacions de Catalanística (FiaC), 
a la qual s’ha adherit també la recentment creada associació de 
Catalanistes de l’amèrica llatina, es proposa fonamentalment co-
ordinar arreu del món les accions en suport de la cultura catalana 
i organitzar projectes conjunts de les diferents associacions per 
tal de garantir al màxim l’òptima projecció de les seves activitats. 
l’institut d’estudis Catalans acull, a la seva seu, la de la Federació, 
que és presidida, des de 2012, per august Bover, expresident de la 
societat Catalana de llengua i literatura.

6.6. La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM)

la societat Catalana de matemàtiques (com la de Química, a la qual 
ens referirem a continuació) va ser creada el 1986, fruit de l’escissió 
de l’antiga societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i ma-
temàtiques (sCCFQm) en quatre noves societats que corresponien 
a les anteriors seccions de la societat originària. aquesta figurava 
entre les filials més antigues de l’ieC, fundada el 1932, fruit de la 
confluència de diverses iniciatives que eduard Fontserè havia reeixit 
a unificar, en particular les dels físics, geofísics i astrònoms que 
s’aplegaven al voltant del mateix Fontserè al servei meteorològic 
i el que vertebrava la revista Ciència, fundada i dirigida pel químic 
ramon Peypoch. d’altra banda, al marge dels científics de les es-
pecialitats que indicava el nom de la societat, aportava la novetat 
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d’incorporar els tècnics als cercles acadèmics de l’entorn de l’ieC. 
Va ser una entitat molt activa de seguida i va publicar una desena 
de monografies entre 1932 i 1936 d’un gran ventall de temes, que 
anaven des de la termodinàmica fins a la bioquímica i des de la me-
teorologia fins a la metal·lúrgia de l’alumini, així com dos números 
del Butlletí de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques 
i Matemàtiques. 

malgrat els esforços d’eduard Fontserè i d’Heribert Barrera, la sC-
CFQm no va reprendre l’activitat fins al maig de 1959 i la va mante-
nir discretament en forma de conferències i reunions al laboratori 
d’investigacions Cerealistes, que dirigia antoni Quintana i marí fins 
a 1968, any en què es dividí la societat en tres seccions, la de 
física, la de química i la de matemàtiques, que organitzaren les 
seves activitats independentment i elegien també independentment 
les seves juntes directives, si bé no es pot parlar d’activitat normal 
fins a 1976. Posteriorment la de matemàtiques es va escindir en 
una secció de matemàtiques i una d’enginyeria.

Pel que fa a la secció de matemàtiques, la junta elegida a l’octubre 
de 1978 es proposava revitalitzar les activitats de la secció i aug-
mentar-ne el nombre de socis, que va passar en quatre anys (entre 
1978 i 1982) de vint-i-vuit a dos-cents cinquanta-set i va continuar 
creixent, en els anys successius, per bé que a un ritme més lent. 
també va iniciar la publicació del Butlletí de la secció de matemàti-
ques, del qual varen aparèixer tretze números en el mateix període.

Finalment, el 7 d’octubre de 1986 la secció de Ciències de l’ieC va 
aprovar la separació de les quatre seccions de la sCCFQm com a 
noves societats filials. naixia la societat Catalana de matemàtiques 
(sCm) amb un consell directiu presidit per Joan girbau i del qual 
formaven part Carles Perelló i Victòria Corberó.

el Consell directiu elegit el 1990, presidit per Josep Vaquer i amb 
Joan girbau de vicepresident, va iniciar les gestions per a obrir la 
sCm a altres plataformes associatives a escala internacional i va 
assolir que el 1992 el Consell Plenari de la societat europea de 
matemàtiques (european mathematical society, ems), reunit a París 
el 4 i 5 de juliol d’aquell any, en ocasió del i Congrés europeu de 
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matemàtiques, acordés admetre la societat Catalana de matemàti-
ques com a membre.

Cal dir que, encara que les primeres iniciatives per a crear la so-
cietat europea de matemàtiques s’havien exposat al Congrés inter-
nacional de matemàtiques de Hèlsinki el 1978, aquestes no varen 
arribar a quallar fins a 1990, de manera que només feia dos anys 
que l’ems havia estat fundada a la localitat polonesa de mandralin, 
prop de Varsòvia, quan la sCm hi va ser admesa.

la incorporació de la societat Catalana de matemàtiques a l’ems ha 
estat molt activa i fructífera. Ja al congrés de París els representants 
de la sCm proposaren Barcelona com a seu del segon congrés, que 
s’havia de celebrar al juliol de 1996, i, si bé la decisió va ser favora-
ble a Budapest per trenta-un vots a catorze, el iii Congrés de l’ems sí 
que va tenir lloc a Barcelona, del 10 al 14 de juliol de 2000, precisa-
ment durant l’any mundial de les matemàtiques, després d’imposar-
se a les votacions prèvies a Brighton (la localització proposada ini-
cialment pel Consell directiu de l’ems), Copenhagen i torí.

Cal tenir present que ja el 1996, a Budapest, marta sanz-solé, sòcia 
de la sCm, havia estat elegida vocal del Consell directiu de l’ems i, 
a partir de 1997, un altre soci de la sCm, Carles Casacuberta, exer-
cia les funcions de responsable de publicacions de l’ems, càrrec 
que va ocupar fins a 2002, any en què va ser elegit president de la 
sCm. així, doncs, la imbricació de la sCm amb l’ems des d’aquells 
anys inicials ha estat important i continuada.

el Congrés de Barcelona de l’any 2000 va ser tota una fita d’aquesta 
imbricació. la coincidència amb la commemoració de l’any mundial 
de les matemàtiques li va donar especial relleu i presència pública. 
Va tenir un ressò important als mitjans de comunicació i fins i tot 
el Parlament de Catalunya va aprovar una declaració i va organitzar 
una jornada específica commemorativa amb dues taules rodones, 
una titulada «les matemàtiques a Catalunya: situació actual i pers-
pectives» i l’altra «les matemàtiques com a eina essencial per al 
desenvolupament».
al Congrés de Barcelona s’hi aplegaren prop de mil quatre-cents 
participants de vuitanta-set països. Hi va haver nou conferències 
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plenàries i una trentena de conferències, una desena de simposis 
especialitzats i set taules rodones, sessions de pòsters i presenta-
cions de programari matemàtic. també es van adjudicar els premis 
de l’ems per a joves matemàtics, així com el Premi Ferran suñé i 
Balaguer, de l’institut d’estudis Catalans. tot plegat va ser possible 
gràcies a un equip nombrós de socis de la sCm, encapçalats per 
sebastià Xambó, llavors president d’aquesta, i amb Carles Casacu-
berta a càrrec d’informació i publicacions, Julià Cufí de les finances, 
rosa m. miró-roig de la programació i les activitats, marta sanz-
solé de la secretaria d’organització i marta València de les infraes-
tructures. alguns anys després, de 2011 a 2014, marta sanz-solé 
va ocupar el càrrec de presidenta de l’ems. 

el mateix any 2000 del iii Congrés europeu de matemàtiques de 
Barcelona la sCm va ser reconeguda per l’associació internacional 
Cangurs sense Fronteres (Kangourou sans Frontières). 

la història de Cangurs sense Fronteres arrenca de les proves na-
cionals de matemàtiques que s’organitzen a austràlia des de co-
mençaments dels anys vuitanta per a estimular el gust per les 
matemàtiques dels escolars australians. dos mestres francesos, 
andré deledicq i Jean Pierre Boudine, van provar d’introduir a França 
aquestes proves el 1991 i varen assolir la participació de més de 
cent vint mil escolars, que van esdevenir tres-cents mil el 1992 i mig 
milió el 1993. en aquest punt ja havien atret l’atenció d’ensenyants 
d’altres països europeus i, després d’una reunió a París el 1993 
mateix, la prova es va estendre a altres països europeus. l’any 
següent, a estrasburg, es va acordar la creació de l’associació Can-
gurs sense Fronteres, que, des de desembre de 1995, organitza 
les proves a un nombre creixent de països, primer només europeus 
però actualment ja d’arreu del món.37

a Catalunya la sCm va introduir les proves Cangur d’una manera que 
es podria dir gairebé experimental al març de 1996, però l’acollida 
que varen tenir va animar a continuar amb l’experiència i l’any 2000, 

37. en data 15 de maig de 2016 són setanta-un països, entre ells dos, Catalunya 

i Puerto rico, sense estat propi.
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coincidint amb l’any internacional de les matemàtiques i el Congrés 
de Barcelona de l’ems, Cangurs sense Fronteres va reconèixer la 
smC com a organitzadora de les proves Cangur a Catalunya, tot i 
que, a la pràctica, trasllada al català els textos de la prova (comuna 
per a tots els països participants) per a tot l’àmbit lingüístic.

Com a membre permanent al Comitè espanyol de matemàtiques 
(Cemat), l’organització adherida de l’estat espanyol a la unió ma-
temàtica internacional (imu), la sCm té també el reconeixement de 
la unió internacional a partir del primer de gener de 2015, quan 
el Cemat va adquirir l’estatus d’organització adherida en comptes 
de la subdirecció general de relacions internacionals del ministeri 
d’economia i Competitivitat, que el posseïa fins llavors. la sCm té 
dret a dos representants al Comitè executiu del Cemat i actualment 
(2016) el president de la sCm, Xavier Jarque, és el secretari del 
Cemat.

6.7. La Societat Catalana de química (SCq)

la societat Catalana de Química (com la de matemàtiques, a la 
qual ja ens hem referit) va ser creada el 1986, fruit de l’escissió de 
l’antiga societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i mate-
màtiques (sCCFQm) en quatre noves societats que corresponien a 
les anteriors seccions de la societat originària. 

la secció de Química de la sCCQFm era encapçalada en el moment 
de l’escissió pel valencià Carles solà i Ferrando com a president, 
el barceloní Joaquim sales com a secretari d’actes i el mallorquí 
miquel Àngel Pericàs com a secretari redactor. enric Casassas, tam-
bé químic i president de l’ieC entre 1982 i 1986, havia comentat 
més d’una vegada que difícilment es podia trobar un consell directiu 
més representatiu del conjunt dels Països Catalans i que només hi 
faltava algun representant de la Catalunya nord. Foren ells els qui 
demanaren a l’ieC esdevenir una filial autònoma. Joaquim sales, 
d’altra banda, va ser el darrer president de la sCCFQm.

després d’un període transitori, amb la Comissió gestora presidida 
per miquel À. Pericàs, el 1988 es va elegir el primer consell directiu 



de la nova societat Catalana de Química, que va presidir Josep m. 
ribó fins a 1995. els primers intents de la sCQ d’incorporar-se a la 
Federació de societats europees de Química (Federation of euro-
pean Chemical societies, FeCs) –precedent de l’actual associació 
europea de Ciències Químiques i moleculars (european association 
for Chemical and molecular sciences, euChems)– daten d’aquest 
període inicial de la societat. al març de 1994 el secretari de la 
sCQ, albert escuer, en nom del Consell directiu, s’adreçava al se-
cretariat de la FeCs per demanar l’admissió en aquella federació. 
acompanyava la petició una documentació justificativa de que la 
sCQ complia totes les condicions que imposaven els estatuts de 
la FeCs. després d’un intercanvi epistolar entre les secretaries, 
segons el qual s’havia de prendre una decisió en una assemblea 
general de la FeCs que havia de tenir lloc a suïssa al setembre de 
1994, mai no hi hagué resposta definitiva, sembla que a causa de 
l’oposició del representant de la reial societat espanyola de Quí-
mica. no n’hi hagué ni tan sols quan, l’any següent, amb motiu de 
l’elecció d’un nou consell directiu, presidit per Pilar gonzàlez duar-
te, el president sortint va reclamar una resposta formal.

la Federació de societats europees de Química havia estat funda-
da el juliol de 1970 a Praga a partir d’una iniciativa de la societat 
alemanya de Química (gesellschaft deutscher Chemiker, gdCh) i la 
societat reial de Química (royal society of Chemistry, rsC) gràcies 
a un acord entre disset societats de diferents països europeus. en 
plena guerra Freda i només dos anys després del tràgic desenllaç 
de la Primavera de Praga, el repte de promoure la cooperació entre 
les societats científiques i tècniques del camp de la química dels 
diferents països d’europa era força agosarat i, malgrat els esforços 
esmerçats pels seus dirigents, a l’altura dels anys noranta del segle 
passat, la FeCs era poc coneguda de la majoria de professionals 
europeus de la química i encara més dels executius que prenien 
decisions sobre les polítiques científiques als diferents països euro-
peus i, en particular, a la unió europea.

entre 2000 i 2006 la FeCs es va haver de reinventar per a esdevenir 
l’actual associació europea de Ciències Químiques i moleculars i en 
aquesta reinvenció, promoguda principalment pel suís reto Batta-
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glia, president de la FeCs entre 1999 i 2002, la sCQ hi va tenir 
una certa participació, ja que l’assemblea general de la FeCs de 
l’octubre de 2003 va tenir lloc a Barcelona i va ser acollida a la 
seu de l’institut d’estudis Catalans, tot i que la sCQ no havia estat 
admesa encara per la FeCs. Formalment, la invitació a celebrar la 
reunió de l’assemblea general de la FeCs a Barcelona havia estat 
formulada per la reial societat espanyola de Química, segurament 
pels bons oficis del vicepresident d’aquesta, Josep Font i Cierco, 
que havia estat vocal de la sCQ de 1998 a 2001, uns bons oficis 
que no varen ser suficients per a superar l’oposició del president de 
la rseQ perquè una societat regional com la sCQ fos admesa com a 
membre de la FeCs (tot i que sí que van ser admeses en aquella as-
semblea general dues altres entitats espanyoles, el Consell general 
de Col·legis Oficials de Químics d’espanya i l’associació nacional de 
Químics d’españa). de tota manera, sí que es va permetre mostrar 
als químics europeus presents a l’assemblea general les capacitats 
de l’ieC i de la sCQ per a contribuir a la bona marxa d’un esdeve-
niment com l’assemblea general de la FeCs i el desig de participar 
plenament en les activitats d’aquesta.

a l’assemblea general següent, tinguda a Bucarest a l’octubre de 
2004 es prengué l’acord decisiu de transformar la FeCs en una 
associació internacional sense fi lucratiu (com la unió acadèmica 
internacional, per exemple), d’acord amb la llei belga de 27 de juny 
de 1921, canviar-ne el nom i passar a anomenar-la european asso-
ciation for Chemical and molecular sciences (euChems), tal com és 
coneguda avui. el procés va culminar als primers mesos de 2006 
amb la publicació de la seva constitució i estatuts al diari oficial bel-
ga, la implantació a Brussel·les del domicili oficial de l’euChems i la 
primera assemblea general (extraordinària) de la nova associació a 
Brussel·les mateix el 26 d’abril. 

la culminació del procés de refundació de l’euChems va tenir con-
seqüències molt positives per al reconeixement internacional de la 
sCQ. a l’assemblea general ordinària que va tenir lloc a moscou a 
l’octubre de 2006, la sCQ va ser convidada en la persona del seu 
president Àngel messeguer, qui també va assistir com a convidat a 
la reunió del Comitè executiu de l’euChems tinguda a Brussel·les 
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el 17 d’abril de 2007, en la qual va presentar formalment la pe-
tició d’ingrés de la sCQ a l’euChems. en aquest context, cal fer 
constar el suport i l’ajut rebut des de diverses instàncies de l’ieC i 
també l’assessoria particularment valuosa del sr. ricard gené com 
a advocat a l’hora de presentar la sol·licitud, de manera que es 
subratllessin els aspectes més professionals i acadèmics, més que 
no pas els identitaris, així com les aportacions que la sCQ podria 
fer a la federació europea. És curiós fer constar que al llarg de la 
sessió del Comité executiu, la pregunta més rellevant que es va fer 
a Àngel messeguer va ser si químics que no fossin catalans podrien 
formar part de la sCQ. algú, probablement algun representant de la 
reial societat espanyola de Química, els havia comentat que potser 
la sCQ feia tria prèvia d’orígens. Quan messeguer els va contestar 
que qualsevol químic que pagués la quota, vingués d’on vingués, 
podia ser soci de la sCQ i que, de fet, la societat tenia socis provi-
nents d’altres parts de l’estat espanyol i d’altres països, la cara de 
satisfacció entre els membres de la Comissió va fer preveure que 
poques possibilitats tenien els qui es volien oposar a l’entrada de la 
sCQ, especialment si s’atenia al fet que més d’un estat, i entre ells 
l’espanyol, tenien reconegudes com a membres més d’una associa-
ció de químics. Per tot plegat, el Comitè executiu de l’euChems va 
acordar recomanar l’acceptació de la sCQ a la següent assemblea 
general. així es va fer i l’assemblea general tinguda a Frankfurt el 
4 i 5 d’octubre de 2007 va aprovar per unanimitat la incorporació 
de la societat Catalana de Química a l’euChems com a membre de 
ple dret. anecdòticament, Àngel messeguer recorda com nazario 
martín, president de la reial societat espanyola de Química, i luis 
a. Oro, anterior president, que havia dipositat sempre al calaix de 
l’oblit les peticions de suport a les aspiracions de la sCQ mentre 
va ocupar aquell càrrec, varen suggerir que es fes una fotografia 
amb el president de la sCQ entre ells dos. Justícia poètica, atès 
que, després d’anys de lluitar-hi, la sCQ havia aconseguit el seu re-
coneixement malgrat els entrebancs d’alguns dels seus col·legues 
espanyols.

És important destacar que la sCQ, a través de les dues Juntes 
que succeïren la de messeguer, la presidida per romà tauler i 
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l’actual per Carles Bo, ha maldat per augmentar la presència de 
la societat a les diferents Comissions de l’euChems, com ara la 
d’educació, la d’energia, la de medi ambient, etc., a més d’acceptar 
l’organització a Catalunya de reunions i congressos internacionals 
en aquests anys.

afegim que, atesa la qualitat d’organització associada de la iuPaC 
(unió internacional de Química Pura i aplicada) que té l’euChems, 
la societat Catalana de Química gaudeix també indirectament del 
reconeixement de la iuPaC com a membre de ple dret que és de 
l’euChems. en aquest context, aquest reconeixement indirecte és 
important perquè la iuPaC, a diferència de l’euChems, només ad-
met un representant per estat, raó per la qual la sCQ no hi pot 
entrar, per ara, com a membre de ple dret.

6.8. La Societat Catalana d’Estudis Clàssics

la societat Catalana d’estudis Clàssics es va constituir l’any 1979 
a partir d’un nucli d’estudiosos de l’antiguitat clàssica que s’havia 
anat consolidant al si de la societat Catalana d’estudis Històrics. 
durant un temps, ramon aramon, secretari general de l’ieC i pre-
sident de la societat Catalana d’estudis Històrics (sCeH), exercí la 
representació d’aquest grup de classicistes vinculat a l’ieC i a la 
sCeH davant la Federació internacional d’estudis Clàssics (Fédéra-
tion internationale d’Études Classiques, FieC), a partir de la repre-
sa de les relacions de l’ieC amb la unió acadèmica internacional 
el 1950.

la Federació internacional d’estudis Clàssics va ser creada el se-
tembre de 1948 a la seu de la unesCO, a París. encara recents 
els estralls de la segona guerra mundial que havien interromput 
les activitats i els intercanvis de molts investigadors, no pocs dels 
quals també hi havien perdut la vida, calia restablir les xarxes de 
comunicació i de relació entre els especialistes dels estudis clàs-
sics. la iniciativa havia partit de Jules marouzeau i Juliette ernst, 
que, des de la revista L’Année Philologique, havien conservat o 
reprès una àmplia xarxa de contactes arreu del món. la presèn-
cia a París de la seu de la unesCO i, en particular, la de la seva 
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divisió de Filosofia i Ciències Humanes (dPHs), que encapçalava 
Pere Bosch gimpera, va facilitar la trobada de representants d’una 
quinzena d’associacions de França, regne unit, dinamarca, es-
tats units, Països Baixos, Polònia i suècia per a fundar una unió 
internacional amb l’objectiu de desenvolupar les antigues huma-
nitats (grec i llatí, història antiga, arqueologia clàssica, papirolo-
gia, paleografia, epigrafia, numismàtica, dret antic, etc.). del 28 
d’agost al 2 de setembre de 1950 la FieC va celebrar a París el 
seu primer congrés. a aquest congrés, que era simultani amb el 
iX Congrés del Comitè internacional de Ciències Històriques, va 
assistir ramon aramon, secretari general de l’ieC i president de la 
societat Catalana d’estudis Històrics, en la seva primera sortida 
autoritzada a l’estranger d’ençà de la guerra Civil de 1936-1939. 
aramon en donà compte amb una extensa ressenya en el primer 
volum del Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, pu-
blicat el 1952, en el qual lamentava que en el volum d’actes de 
l’esmentat congrés s’hi havia publicat la llista d’associacions que 
componien la FieC «amb l’oblit inexplicable de la nostra societat». 
la sCeH va ser absent del ii Congrés de la FieC, que es va cele-
brar a Copenhagen el 1954, però va ser representada per miquel 
dolç a l’assemblea general de la FieC, celebrada a madrid el 19 
i 20 d’abril de 1958, en la qual van ser admeses les societats 
d’estudis clàssics d’Àustria, Japó i romania, però en la qual, tan-
mateix, es continuà sense fer esment de la sCeH. Caldria esperar 
fins a l’assemblea general de Varsòvia, el 1961, perquè la sCeH 
fos admesa a la FieC.38

38. no he trobat documentació que ho justifiqui, però aquesta admissió es devia 

gestar en el precedent congrés de la FieC (el tercer) que es va celebrar a londres 

el 1959 i al qual va poder assistir ramon aramon. no és versemblant que el 1961 

les autoritats franquistes haguessin autoritzat aramon ni cap altre representant 

de la sCeH a viatjar a un país de l’òrbita soviètica com era llavors Polònia, per la 

qual cosa hem de suposar que l’admissió es va fer en absència de cap represen-

tant de la sCeH.
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en anys successius consta que ramon aramon va assistir a con-
gressos39 o assemblees generals de la FieC,40 però no les tenim 
documentades fins a 1976. aquell any, a l’assemblea general de 
la FieC, que va tenir lloc a Brussel·les, aramon va ser acompanyat 
per l’hel·lenista Carles miralles. aramon, tot i que, segons reporta 
miralles, s’avorria i es trobava desplaçat en unes reunions de tre-
ball que eren molt allunyades dels seus temes d’estudi, s’esforçava 
a mantenir la presència de l’ieC i d’algunes de les seves filials en 
les tribunes internacionals i, en casos com aquell, mirava de fer-se 
acompanyar per algun investigador jove que pogués assegurar el 
relleu que endevinava proper, atès que s’acostava a la setantena.

un any més tard, Carles miralles mateix va ser l’encarregat de la 
lliçó inaugural del curs 1977-78 de la societat Catalana d’estudis 
Històrics i a continuació va encapçalar el procés per a separar 
d’aquesta societat el nucli creixent d’estudiosos de l’antiguitat 
clàssica que s’havia anat constituint a la seva empara, sobretot al 
llarg dels anys setanta del segle xx. el 1979 l’ieC va reconèixer la 
societat Catalana d’estudis Clàssics com a nova societat filial, si 
bé no va ser plenament activa fins a 1981, quan, amb motiu de la 
commemoració del segon mil·lenari de la mort de Virgili, va editar un 
audiovisual sobre la figura del poeta llatí i la repercussió de la seva 
obra en les cultures europees dels darrers dos mil anys. 

en anys successius la sCeC ha participat en la majoria de congres-
sos i assemblees generals de la FieC, ja com a membre de ple dret, 
en tant que successora de la societat Catalana d’estudis Històrics. 
Fins i tot, en el cas del Xii Congrés, que es va celebrar a la localitat 
brasilera d’Ouro Preto el 2004, el que llavors era president de la 
sCeC, Jaume Pòrtulas, va formar part del Comitè Científic encarregat 
de preparar-lo. el 24 d’agost de 2007, coincidint amb la commemo-

39. És segur que no va anar al Congrés de Filadèlfia (1964) però molt possi-

blement va anar al de Bonn (1969) i gairebé amb tota seguretat al de madrid 

(1974).

40. Podria haver assistit a les dues de París (1963 i 1972) i a la de ginebra 

(1966).
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ració del Centenari de l’ieC, la vint-i-vuitena assemblea general de la 
FieC es va reunir a Barcelona, a la seu de l’ieC, essent presidenta 
de la sCeC montserrat Jufresa. ella mateixa assistí l’any 2009 al Xiii 
Congrés de la FieC celebrat a Berlín, el 2012 a l’assemblea general 
celebrada a Bari, i el 2014 al XiV Congrés celebrat a Bordeus.

6.9. La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica 
(SCHCT)

el procés de fundació de la societat Catalana d’Història de la Cièn-
cia i de la tècnica (sCHCt) es va iniciar el 1989 sota l’impuls de 
Joan Vernet. alguns anys abans, a finals de 1984, un grup de socis 
de les filials de la secció de Ciències de l’ieC (Josep m. Camarasa, 
José m. Valderas i Joan Vallès, de la institució Catalana d’Història 
natural i la societat Catalana de Biologia, i Josep Chabàs, lluís 
navarro Veguillas, antoni roca rosell i Xavier rodríguez, de la so-
cietat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i matemàtiques), 
liderats per Josep m. Camarasa i antoni roca rosell, havien promo-
gut el grup de treball d’Història de la Ciència. l’objectiu era, d’una 
banda, trobar suport a les pròpies activitats de recerca, atesa la 
manca d’institucionalització que patia en aquells anys a casa nostra 
la recerca en història de la ciència i, de l’altra, organitzar cicles de 
conferències i seminaris a càrrec d’especialistes de relleu en els 
diversos camps de recerca en història de la ciència triats perquè 
aportessin experiències de recerca, eines metodològiques o visions 
generals que fossin útils als membres del grup i al desenvolupa-
ment de la història de la ciència com a disciplina acadèmica. 

el grup de treball obtingué el reconeixement de la secció de Cièn-
cies i de la secció Històrico-arqueològica de l’ieC, així com un cert fi-
nançament per a les seves activitats.41 Finalment, el professor Joan 
Vernet, únic membre de l’ieC en aquell moment actiu en història 
de la ciència, va convocar Josep m. Camarasa i antoni roca rosell 

41. a partir de 1988 obtingué també finançament de la Comissió interdeparta-

mental de recerca i innovació tecnològica (Cirit) per a cursets a càrrec de des-

tacats historiadors internacionals de la ciència (Villar, 2006).
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per proposar-los fundar la nova filial de l’ieC. malgrat les objeccions 
inicials de tots dos (en aquell moment no tenien cap estatus acadè-
mic relacionat amb la història de la ciència), la insistència de Vernet 
i, sobretot, la intervenció d’emili giralt, llavors president de l’ieC, 
van fer que acceptessin convocar un grup restringit de possibles 
interessats per a discutir l’oportunitat o no de la iniciativa, la possi-
ble articulació de la nounada societat amb altres entitats existents 
i la possible constitució d’una comissió gestora que redactés uns 
estatuts i convoqués una assemblea constituent. els convocats es 
varen reunir a la seu de l’ieC l’11 de desembre de 1989 i, a més 
dels membres del grup de treball ja esmentats, assistiren a la re-
unió Jon arrizabalaga i Jaume Josa, de la institució milà i Fontanals 
del CsiC; Francesc Barca, de la universitat Politècnica de Catalunya; 
roser Codina, de la Facultat de Formació del Professorat de la uni-
versitat de Barcelona; antoni malet, de la universitat Pompeu Fabra; 
Jordi martí Henneberg, del departament de geografia de la universi-
tat de Barcelona; domènec miquel, del museu de llívia; antoni Quin-
tana42 i Julio samso, del departament d’estudis Àrabs i islàmics de 
la Facultat de Filologia de la universitat de Barcelona. 

el pas següent va ser demanar a prop d’un centenar d’hipotètics fu-
turs socis que signessin una petició adreçada a la secció de Ciències 
de la Vida i a la de Ciència i tecnologia de l’ieC. en pocs dies se’n 
varen recollir més de cinquanta i, com a resultat, el secretari general 
de l’ieC, manuel Castellet, va encarregar a Josep m. Camarasa i anto-
ni roca que encapçalessin una comissió gestora de la nova societat. 
Constituïda la Comissió gestora al juny de 1990, s’inicià la captació 

42. antoni Quintana i marí (tarragona, 1907 - Barcelona, 1998) havia estat secre-

tari els anys trenta del segle xx de la secció Catalana de la l’acadèmia internacio-

nal d’Història de les Ciències (académie internationale d’Histoire des sciences, 

aiHs), però després de la guerra Civil de 1936-1939 es va haver de dedicar a 

la seva professió de químic, en la qual va destacar com a director del laboratori 

de recerques Cerealistes de Barcelona, dependent del ministeri d’agricultura. 

tanmateix, els seus treballs sobre el naturalista i químic altafullenc antoni martí 

i Franqués (1750-1832), publicats a partir de 1932, en feien un referent per a la 

naixent societat tot i la seva avançada edat.
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de socis, la redacció d’estatuts i la programació d’activitats per al 
curs 1990-1991. Finalment es convocà una assemblea fundacional 
per al 27 de maig de 1991, que declarà fundada la societat, n’aprovà 
un esborrany d’estatuts, que s’havien de sotmetre a l’aprovació de 
l’ieC, i es va elegir el primer consell directiu, que va prendre pos-
sessió el 17 de juny, amb la consegüent dissolució de la Comissió 
gestora. aquell primer consell directiu era presidit per Josep m. Ca-
marasa, amb Francesc X. Barca com a secretari, antoni roca rosell 
com a vicepresident i iris Figuerola com a tresorera. al cap de pocs 
mesos, al novembre de 1991, celebrava les i Jornades d’Història de 
la Ciència i de la tècnica a maó, en col·laboració amb l’institut menor-
quí d’estudis i la societat Catalana de Física.43

la societat Catalana d’Història de la Ciència i de la tècnica arren-
cava amb l’objectiu d’aplegar les persones interessades en la his-
tòria de la ciència i de la tècnica, de servir de mitjà de difusió de la 
disciplina i promoure la recerca en aquest camp, i de donar suport 
als usos socials de la història de la ciència, començant per l’aplega, 
la presentació i l’estudi del patrimoni científic i tècnic avui dispers 
i més rarament acollit en museus o altres equipaments culturals. 
atès el caràcter universal de la ciència i de la tècnica, es posava 
l’accent en la necessitat de prendre en consideració el context inter-
nacional i, en primer lloc, el de l’entorn europeu.

Fidel a aquest darrer plantejament, a l’agost de 1993, al XiX Congrés 
internacional de la unió internacional d’Història i Filosofia de la Cièn-
cia - divisió d’Història de la Ciència i la tecnologia (iuHPs-dHst), que 
tenia lloc a saragossa, la societat Catalana d’Història de la Ciència i 

43. de fet, l’institut menorquí d’estudis, gràcies a l’activitat incansable de Josep 

m. Vidal (1939-2013), i la societat Catalana de Física, gràcies a l’impuls de Jordi 

Porta i Jué (1939-1990), organitzaven des de 1985 les trobades Científiques 

de la mediterrània. la mort de Jordi Porta havia deixat en suspens la celebració 

d’aquelles trobades i la naixent sCHCt va voler ajudar a superar aquesta inte-

rrupció organitzant, pràcticament contra rellotge les seves pròpies trobades, que 

es van comptabilitzar com les Vii trobades Científiques de la mediterrània i les i 

trobades d’Història de la Ciència i de la tècnica.
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de la tècnica va demanar i va obtenir el reconeixement de la iuHPs-
dHst. Cal dir que es va donar tot un seguit de circumstàncies favora-
bles. Julio samsó, un dels socis fundadors de la sCHCt, era un dels 
vicepresidents del congrés i, fins feia poc, havia estat membre del 
Consell executiu de la iuHPs-dHst. el president de la sCHCt, Josep 
m. Camarasa, participava en un dels simposis (i altres socis parti-
cipaven igualment —o fins i tot eren en algun cas conferenciants 
invitats— en altres simposis). el reconeixement va ser immediat, 
condicionat només al fet que la sCHCt s’incorporés al Comitè espan-
yol de la iuHPs-dHst, cosa que es va formalitzar sense problemes el 
1994. Fins llavors aquest comitè estava format per l’associació per 
a la Història de la Ciència espanyola, fundada el 1949 per Josep m. 
millàs i Vallicrosa i presidida el 1994 per Julio samsó, i la societat 
espanyola d’Història de les Ciències i de les tècniques. Hom acordà 
una participació paritària a la quota de la iuHPs-dHst i als vots a 
què donava dret a les assemblees generals (sis per al Comitè, dos 
d’aquests per a la sCHCt) i un sistema rotatori dels càrrecs de presi-
dent i secretari del Comitè. Per al període 2013-2017 la presidència 
recau en la presidenta de la sCHCt, emma sallent del Colombo.

la iuHPst, la unió internacional d’Història i Filosofia de la Ciència i 
la tecnologia, és una de les més peculiars de les unions internacio-
nals científiques. Per començar, pertany als tres consells interna-
cionals d’unions científiques, l’iCsu, el CiPsH i l’issC. teòricament 
abasta tant els camps de recerca de la història i la filosofia de la 
ciència i la tecnologia com la recerca sobre les bases i la metodolo-
gia de la ciència i la tecnologia en general, inclosa la lògica. això la 
vincula tant a les ciències de la natura, com a les humanitats o les 
ciències socials i la fa de naturalesa interdisciplinària. tanmateix, 
a la pràctica, la unió es composa de dues divisions independents, 
la divisió d’Història de la Ciència i la tecnologia (dHst) i la divisió 
de lògica, metodologia i Filosofia de la Ciència i la tecnologia (dl-
mPst), cada una amb les seves pròpies normes, estatuts, mem-
bres, comissions i activitats. la unió, com a tal, funciona només 
com una superestructura de cara als consells als quals pertany, 
segons el Memoràndum de cooperació, signat a Cracòvia el 1999 
per les dues divisions.



l’explicació rau en el mateix origen de la unió, creada el 1956, 
per imposició de l’iCsu, com una federació entre dues unions prè-
viament existents, la unió internacional d’Història de la Ciència 
(fundada el 1947) i la unió internacional de Filosofia de la Cièn-
cia (fundada el 1949). tanmateix, massa diferents en els seus 
objectius i metodologies per a funcionar veritablement com una 
sola entitat, es varen mantenir i es mantenen encara com a dues 
divisions diferenciades que funcionen ben independentment, si bé 
mantenen un comitè de govern de la unió la presidència del qual 
recau alternativament cada dos anys en el president en exercici 
d’una o altra de les dues divisions. actualment (2016) la presi-
dència de la unió recau en el grec efthymios nicolaidis, president 
de la dHst, i la vicepresidència en l’israelià menachem magidor, 
president de la dlmPst.

la societat Catalana d’Història de la Ciència i de la tècnica fou 
una de les entitats fundadores de la societat europea per a la 
Història de la Ciència (european society for the History of scien-
ce, esHs). a començaments de 2003, Claude debru, historiador 
i filòsof de les ciències de la vida i professor de l’escola normal 
superior de París (École normale superieure), va prendre la inicia-
tiva de convocar a París uns quants historiadors de la ciència de 
diferents països d’europa amb la idea de crear una societat a es-
cala europea de la seva disciplina, i al març de 2003 s’organitzà la 
Comissió gestora (steering Committee), en la qual figuraven, entre 
altres, a més de Claude debru, que la presidia, personalitats de la 
història de la ciència com Fabio Bevilacqua, robert Fox, danielle 
Jacquard, eberhard Knobloch, Helge Kragh o Joseph Wachelder. la 
Comissió gestora redactà un esborrany d’estatuts i convocà una 
assemblea fundacional a l’octubre d’aquell mateix any als locals 
de l’escola Pràctica dels alts estudis (École Pratique des Hautes 
Études), a París, a la qual va assistir, en representació de la socie-
tat Catalana d’Història de la Ciència i de la tècnica, el seu presi-
dent antoni roca rosell. aquesta assemblea va aprovar constituir 
la societat europea per a la Història de la Ciència. d’acord amb els 
estatuts que es varen aprovar, va elegir un primer consell directiu 
i va acordar celebrar el i Congrés europeu d’Història de la Ciència 
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i la següent assemblea general la tardor de 2004 a maastricht 
(Països Baixos).

d’acord amb els seus estatuts, l’esHs es proposa promoure a es-
cala europea la cooperació en el camp de la història de la ciència 
en el seu sentit més ampli, facilitant un fòrum interdisciplinari del 
més alt nivell per a la recerca en història de la ciència, promovent 
la cooperació entre els seus membres, promovent la preservació 
del patrimoni científic i facilitant-hi l’accés, promovent, recolzant i 
assessorant l’ensenyament de la història de la ciència i difonent el 
coneixement dels aspectes històrics, culturals i socials de la ciència 
per part dels ciutadans europeus.

l’esHs admet membres tant individuals com institucionals, sense 
més requisits que el de ser acceptats pel Consell directiu i mantenir 
al dia les seves cotitzacions. tots els participants a l’assemblea 
fundacional i les entitats que representaven varen quedar automàti-
cament integrats a l’esHs.

la societat Catalana d’Història de la Ciència i de la tècnica ha man-
tingut un paper molt actiu a l’esHs des de la fundació d’aquesta. 
així, l’esHs figura des de 2008 entre els patrocinadors de l’escola 
de Primavera d’Història de la Ciència i divulgació que organitza 
anualment a maó la sCHCt i, des de 2013, de l’escola europea de 
tardor sobre Història de la Ciència i educació. la sCHCt, per la seva 
banda, organitzà el iV Congrés europeu d’Història de la Ciència i de 
la tècnica a Barcelona el 2010. la presidenta de la sCHCt, emma 
sallent del Colombo, forma part del Consell Científic de l’esHs des 
de 2014. a partir de la 7a Conferència de l'esHs, tinguda a Praga 
el setembre de 2016. antoni malet, un dels socis fundadors de la 
sCHCt, ocupa la presidència de l'esHs.

6.10. La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua 
Catalana (SHEPLC)

la societat Catalana d’Història de l’educació dels Països de llen-
gua Catalana té el seu origen remot en el seminari d’Història de 
l’ensenyament, engegat el 1973 per Jordi monés i un grup de joves 
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historiadors i ensenyants interessats per la història de l’educació,44 
que el 1977 va organitzar les i Jornades sobre Història de l’educació 
als Països Catalans a l’escola del Bosc de montjuïc, a Barcelona. 
la iniciativa del seminari d’Història de l’ensenyament s’emmarcava 
en les activitats de l’àmbit de l’ensenyament del Congrés de Cultura 
Catalana i hi participaren estudiosos de les illes i del País Valencià, 
i gràcies al seminari les ii Jornades se celebraren a Palma de ma-
llorca el 1978.

el 1980, durant les iV Jornades, celebrades el 1980 a tarragona, 
l’assemblea dels participants acordà crear la societat d’Història de 
l’educació dels Països de llengua Catalana, els primers estatuts 
de la qual varen ser aprovats a les V Jornades (Vic, 1982) i que va 
quedar legalitzada el 20 de gener de 1983.

Paral·lelament, en l’àmbit internacional, en ocasió del seminari 
europeu d’Història de l’educació celebrat a Oxford, s’organitzà una 
comissió gestora d’una associació internacional, la Conferència Per-
manent internacional sobre la Història de l’educació (international 
standing Conference for the History of education, isCHe), que va 
ser fundada formalment a lovaina l’any següent en ocasió de la 
Conferència internacional sobre Història de l’educació. entre els 
assistents, que és tant com dir entre els fundadors, figurava Jordi 
monés, el principal animador, com hem dit, del seminari d’Història 
de l’ensenyament i de les Jornades sobre Història de l’educació als 
Països Catalans. al ii Congrés de la isCHe, reunit a Jablonna (Polò-
nia) el 1980, Jordi monés ja hi presentà una comunicació45 i així ho 
va continuar fent en congressos successius. al V Congrés, que va 
tenir lloc a Oxford al setembre de 1983, a més de presentar un cop 
més una comunicació,46 va tenir el goig de veure acceptada la socie-

44. entre altres Cèlia Cañellas, Jaume Carbonell, enriqueta Fontquerni, Josep 

gonzález-agàpito, mariona ribalta, mercè rosell, Pere solà i rosa torán.

45. «the montessorian pedagogy in Catalonia before the francoism period», no 

publicada més que en documentació limitada als assistents al congrés (Viñao, 

2001-2002, p. 108).

46. «the relationship between vocational education and industry in Barcelo-
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tat d’Història de la educació dels Països de llengua Catalana com a 
membre de la isCHe. Conseqüència d’aquest reconeixement seria 
la celebració a Barcelona, el 1992, coincidint amb els Jocs Olím-
pics, del XiV Congrés de la isCHe, amb el tema inevitable, ateses 
les circumstàncies d’aquell moment, d’«educació, activitats físiques 
i esport en una perspectiva històrica». 

la isCHe funciona força autònomament, però està reconeguda com 
a comissió interna pel Consell internacional de Ciències Històriques 
(CisH-iCHs), una de les unions del Consell internacional de Filoso-
fia i Ciències Humanes (CiPsH-iCPHs). té per objectiu promoure la 
recerca en el camp de la història de l’educació; facilitar el contacte 
internacional, els intercanvis intel·lectuals i la cooperació entre tots 
els qui hi treballen; estimular el reconeixement d’aquesta discipli-
na i de la seva contribució a la millor comprensió del seu objec-
te d’estudi; reivindicar i encoratjar l’ensenyament de la història de 
l’educació, i organitzar i promoure sessions (inclosa la conferència 
anual de la isCHe), seminaris, grups de treball i d’estudi, reunions, 
llocs web i publicacions que ajudin a assolir aquests objectius.

la sCHePlC comparteix i exerceix aquests objectius a l’escala dels 
Països de llengua Catalana. després de molts anys de funciona-
ment autònom, des de desembre de 2001, s’ha integrat com a filial 
a l’ieC, cosa que ha requerit una adaptació dels estatuts i del règim 
econòmic, feliçment culminada el 2006. actualment (2016) presi-
deix el Consell directiu Joan soler i mata, acompanyat a la vicepre-
sidència per m. Carme agulló diaz i Francesca Comas i rubí, a la 
secretaria per Julià Vilar i Herms i a la tresoreria per ramon tarròs 
i esplugas. tenen el reconeixement de presidents d’honor Jordi mo-
nés i Pujol-Busquets, i salomó marquès sureda.

na,1814-1820», Conference Papers for the 5th session of the international stan-

ding Conference of the History of education, Oxford, 1983 (publicació de difusió 

limitada als assistents) (Viñao, 2001-2002, p. 109).
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amb el suport de

la tendència de les organitzacions catalanes a treballar en xarxa amb organismes 
internacionals és una realitat que creix dia a dia. amb l’objectiu de documentar-ho, 
donar-hi continuïtat i oferir-ho a totes les entitats que creuen en la importància de 
la presència internacional, la FOCir ha volgut recollir en aquesta col·lecció models 
de reconeixement internacional promoguts des de la societat civil del nostre país. 

la col·lecció «Casos d’internacionalització» vol oferir així diferents fulls de ruta que 
han seguit algunes organitzacions catalanes en el seu camí cap al reconeixement 
global. la col·lecció està pensada com un recurs pedagògic que ha d’ajudar el con-
junt del teixit associatiu català a definir les seves pròpies estratègies i superar les 
dificultats per participar amb veu pròpia a les seves branques internacionals. 

la publicació que teniu a les mans, El reconeixement internacional de l’Institut 
d’Estudis Catalans i de les seves societats filials, sisè número de la col·lecció, 
és fruit de la recerca i el treball de Josep m. Camarasa. el llibre narra el procés i 
les vies que les diferents societats científiques catalanes han seguit, així com els 
obstacles superats, per a ser reconegudes com a tals en les organitzacions cien-
tífiques internacionals. l’institut d’estudis Catalans és membre de la FOCir des 
del 1995 i representa l’acadèmia de les ciències i de les humanitats dels Països 
Catalans, a més de l’acadèmia de la llengua catalana. amb més de cent anys 
d’història, l’ieC ha esdevingut un instrument de normalització lingüística, cultural 
i científica del país. té una clara projecció internacional i des del 1922 forma part 
de la unió acadèmica internacional. 
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