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Difusió

Servei de Documentació i Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans

El fons documental i arxivístic de l’Institut d’Estudis Catalans és gestionat pel Servei de 

Documentació i Arxiu. D’una banda, la biblioteca està formada per les publicacions prò-

pies de l’IEC, que es cataloguen i es buiden bibliogràficament, i també per diversos fons 

especialitzats bàsicament en llengua i literatura. D’altra banda, l’Arxiu està format per 

dos conjunts documentals clarament diferenciats: la documentació històrica i administra-

tiva que ha generat la mateixa institució des dels seus inicis l’any 1907 fins ara, i nom-

brosos fons que corresponen a arxius d’entitats i arxius personals de membres de l’Institut 

i de personalitats destacades de la cultura catalana.

Amb l’objectiu de disposar d’un catàleg informatitzat que faciliti la conservació i 

la preservació, l’accés, la consulta i la difusió de la totalitat de la documentació que conté 

l’Arxiu de l’IEC, cada curs s’actualitza una base de dades documental que vol ser una 

eina de recerca, tant per a l’activitat interna de l’Institut com per als investigadors externs.

Llegats de l’Arxiu

mEmbREs

Fons Ramon d’Abadal i de Vinyals 

Fons Ramon d’Alòs-Moner i de Dou

Fons Lluís Faraudo i de Saint-Germain 

Fons Francesc Martorell i Trabal 

Fons Salvador Giner de San Julián

Fons Lluís Nicolau d’Olwer 

Fons Josep Roca-Pons [pendent d’inventari] 

Fons Jaume Serra i Húnter 

Fons Josep de C. Serra i Ràfols 

Fons Ferran Soldevila 

Fons Miquel Tarradell 

Fons Esteve Terradas 

Fons Josep Vallverdú i Aixalà - Jordi Rubió i Balaguer [correspondència] 

altREs

Fons Amics de l’Art Vell 

Fons Josep M. Batista i Roca [pendent d’inventari complet] 
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Fons del Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica (XIV: 1993: Tarragona) 

Fons Editorial Pedagògica / APEC 

Fons Masriera

Fons de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer 

Fons Joan Prat (Armand Obiols) 

Fons Mercè Rodoreda 

Fons Subias i Galter 

Llegats rebuts durant el curs 2014-2015

Durant el curs l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els fons següents:

•   Arxiu de la correspondència de Joan Prat (Armand Obiols)  (data de donació:  

11 de març de 2015)

Joaquim Molas i Batllori, membre de l’IEC, fa donació a la Fundació Mercè 

Rodoreda de l’IEC de la correspondència de Joan Prat (Armand Obiols), formada per més 

d’un centenar de cartes que Joan Prat va intercanviar amb diversos corresponsals, entre 

els anys 1947 i 1949, per a ésser incorporada al Fons Joan Prat. Malauradament, Joaquim 

Molas traspassà al cap de pocs dies (16 de març de 2015).

•   Fons Estanislau Tomàs. La Farga Catalana (data de donació: 21 de maig de 2015)

La família d’Estanislau Tomàs fa la donació del material documental, fruit de la 

investigació i l’activitat acadèmica sobre les fargues, format per expedients, fotografies, 

anotacions, jornades, congressos, articles i llibres, del fons d’Estanislau Tomàs (1924-

2014), doctor en enginyeria industrial i primer president de la Societat Catalana de 

Tecnologia (1986-2007).

Consultes rebudes

Durant l’any 2014 es van dur a terme 452 consultes al Servei de Documentació i Arxiu i, 

durant el 2015, 356. 

Material digitalitzat per a la preservació i difusió

L’any 2014 s’han digitalitzat 1.600 documents constitutius de l’IEC i 800 documents 

sobre patrimoni.

L’any 2015 s’han digitalitzat 25.800 imatges procedents dels fons personals de 

l’Arxiu IEC: Miquel Masriera, Pompeu Fabra, Joan Prat, Josep Vallverdú; de la Sèrie 

Presidència (expedients d’activitats institucionals 1907-1996), i de correspondència de 

la Societat Catalana d’Estudis Històrics.
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Materials publicats a l’Arxiu Digital de l’IEC 

L’objectiu de l’Arxiu Digital de l’Institut d’Estudis Catalans (http://arxiudigital.iec.cat/

adiec) és facilitar la preservació i la consulta de la documentació d’interès històric o cien-

tífic conservada o generada per l’IEC. És un arxiu obert que va creixent amb la incorpo-

ració de noves col·leccions, i la documentació que s’ofereix en suport digital també es 

conserva en paper o en altres suports tradicionals. 

sèries de l’Arxiu de l’iec

— Actes generals del Ple

— Actes de la Secció Històrico-Arqueològica

— Actes de la Secció de Ciències

— Actes de la Secció Filològica

— Actes de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

— Anuaris inèdits

— Memòries inèdites

— Fotografies de membres

Altres fons

— Fons Esteve Terradas (inventari)

— Fons Mercè Rodoreda (mostra)
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