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A l llarg del curs 2014-2015, l’IEC 

ha prosseguit treballant, en tots 

els àmbits que li són propis, a favor del 

compromís amb la societat i el progrés 

del país. 

Ha mantingut arreu dels territoris 

de llengua catalana sis delegacions o seus, 

situades a Perpinyà, Castelló de la Plana, 

Lleida, Alacant, València i Palma, i mal-

da per establir-ne a l’Alguer i a Andorra. 

Les vint-i-vuit societats filials, que formen 

part integrant de l’estructura acadèmica 

i organitzativa de l’IEC com a entitats 

autònomes, adscrites a les diferents sec-

cions, han complert l’objectiu del conreu 

de les diverses especialitats científiques o 

culturals. 

Les entitats adherides han treba-

llat estretament amb l’Institut per assolir 

objectius comuns i les institucions que 

l’IEC ha vinculat per mitjà de convenis 

col·laboren en tasques específiques de 

recerca o divulgació; aquest curs s’hi ha 

sumat l’Associació Catalana de Ciències 

de Laboratori Clínic. 

Ha estat notable també la tasca de 

la Fundació Mercè Rodoreda i la Fundació 

Ferran Sunyer i Balaguer en la difusió de 

dues grans personalitats i llurs obres.

El Ple de l’IEC ha elegit tretze 

nous membres numeraris. Malaurada-

ment, hem hagut de lamentar el traspàs 

dels membres Antoni M. Badia i Margarit, 

Carles Miralles, Joaquim Molas, Gregori 

Estrada i Evarist Giné. Sigui per a ells el 

nostre record més emotiu.

L’Institut ha rebut diverses visites 

institucionals, entre les quals cal esmentar 

autoritats polítiques; rectors d’universitats; 

responsables de centres de recerca, mu-

seus i acadèmies, així com personalitats 

de les ciències i les arts. Cal destacar la 

visita del Grup Permanent de Treball 

sobre Ciències i Ètica de l’ALLEA, la 

federació europea d’acadèmies, i la visita 

de Marta Casals Istomin, vídua de Pau 

Casals i vicepresidenta de la Fundació  

Pau Casals. L’Equip de Govern també ha 

efectuat visites institucionals a centres i 

entitats culturals i ciutadanes, com l’Arxiu 

Nacional, a Sant Cugat del Vallès, o el 

Centre Transfron terer d’Estudis Pau Ca-

sals, a Prada de Conflent. Fruit d’aquestes 

relacions, l’IEC ha signat convenis amb 

diverses entitats tant per a la col·labora- 

ció acadèmica com per al finançament 

d’activitats.

La Casa de Convalescència ha 

sigut testimoni de les activitats científi-

ques —congressos, sessions, debats, taules 

rodones, jornades, trobades, seminaris, 

concerts, exposicions— que s’han succeït 

al llarg del curs. Una part de les activitats 

també s’han celebrat en altres punts de 

l’àmbit d’actuació de l’IEC, i més enllà, 

en reunions internacionals. 
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El pressupost que ha sostingut 

l’activitat de l’IEC durant l’any 2014, al 

voltant de vuit milions i mig d’euros, és 

resultat de l’assignació de la Generalitat de 

Catalunya i de les aportacions de la Dipu-

tació de Barcelona, de l’Obra Social La 

Caixa, del Govern de l’Estat espanyol i 

d’altres institucions col·laboradores i pa-

trocinadores, a part dels ingressos propis.

Els Premis Sant Jordi han arri- 

bat a la vuitanta-quatrena edició, amb 

l’inestimable ajut de persones i insti-

tucions benefactores: la Diputació de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 

l’Obra Social La Caixa, el Col·legi de 

Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, 

Eusko-Ikaskuntza, la Sra. Ester Camp i 

la Fundació Armengol i Mir. Enguany es 

van lliurar vint-i-nou premis i dinou 

borses. 

L’Institut té en funcionament sei-

xanta-vuit grans programes de recerca que 

són a l’empara de les cinc seccions i van 

avançant. L’interès per a fer públics els 

resultats de la recerca s’ha fet palès en les 

publicacions, entre les quals destaquen 

Anàlisi històrica de la identitat catalana 

i Ciutats mediterrànies: civilització i des-

envolupament, que han encetat la nova 

col·lecció «Publicacions de la Presidència. 

Sèrie Major». Fruit de la col·laboració i el 

mecenatge de la Fundació Elsa Peretti, 

s’ha publicat el primer volum de l’estudi 

Ramon Llull. Vida i obres. El fons de 

publicacions periòdiques està format ara 

per un conjunt de seixanta revistes cien-

tífiques. Gradualment, bona part de les 

publicacions han passat al format elec- 

trònic.

El complex moment polític que viu 

el nostre país ha impulsat l’Institut a 

pronunciar-se públicament en algunes 

avinenteses. S’ha emès la Declaració de 

l’Institut d’Estudis Catalans sobre la cons- 

titucionalitat de la Llei 10/2014 i la  

congruència legal del Decret 129/2014, 

el 6 d’octubre de 2014; també es féu un 

comunicat públic davant la negativa del 

Govern espanyol a incloure el català en 

les proves d’accés a l’advocacia, el dia 29 

de maig de 2015.

L’Institut continua treballant ac-

tivament amb les entitats internacionals 

a què pertany: la Unió Acadèmica Inter-

nacional, amb Josep Guitart, que hi re-

presenta l’IEC i actualment n’ocupa la 

vicepresidència, i l’ALLEA, la federació 

europea d’acadèmies de ciències i huma-

nitats que vetlla per la conservació del 

patrimoni cultural europeu. Una mostra 

més de persistència en el compromís de 

projectar la institució a la societat i al 

món.

Romà Escalas

Secretari general
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