
DICTAMEN-ACORD D'AMPLIACIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 

En la M emoria que'l senyor President 
d'aquesta Diputació va dirigir darrerament a 
la Diputació, feya notar la convenien cia, y 
fins la necessitat, de completar l'INSTITUT 
D'EsTUDIS CATALANS ab la Secció de Ciencies 
y la Secció Filològica de la llengua catalana. 

En l'acord de creació de l'INSTITUT se deya 
ja que tindría per obj ecte la superior inves
tigació científica de tots els elements de cul
tura catalana; y de moment sols se creà la 
que podría dir-se Secci.ó històrico-arqueolò
gica, subdividintse en: a) d'historia ,b) d'ar
queología, e) de literatura, y d) de dret; re
servantse expressament la Diputació l'esta
blir noves Seccions a proposta raonada de 
l'INSTITUT. 

Aquest, en comunicació de 9 de l'actual, 
proposà la creació d'aquestes dues noves Sec
cions, consagrades: r.r, a la Llengua catalana, 
y 2.n

, a les Cien cies exactes y d'observació, 
ab les denominacions que s'estimin oportunes. 

El senyor President, en escrit de data 4 
de l'actual mes, expressa tota una serie de 
consideracions en justificació de l'acord que's 
proposa; y aquest Departament Central, ac
ceptant com a propri tot lo exposat per son 
President, té l'honor de proposar a la Dipu
tació l'adopció dels següents acords: 

r.r S'amplía l'INSTITUT D'ESTUDIS CATA
LANS ab dues Seccions denominades: la una 
Filològica o de Filología catalana, y l'altra 
de Cien cies, dedicada a l'investigació de les 
ciencies matemàtiques físico-químiques y bio
lògiques. 
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2.
n La missió de la Secció Filològica, o 

institut filològich, serà estudiar científicament 
la nostra llengua, inventariar el seu lèxic, 
feme'l diccionari y fomentar el seu ús y 
imperi dins y fòra de la nostra terra. Podrà 
usar tots els medis adequats a la realisació 
d'aquest objectiu. A les reunions destinades a 
prendre acords definitius, donant normes orto

,gràfiques o d'altra mena al català, hauran 
d'esser convocats els membres de les altres 
Seccions o branques de l'INSTITUT. 

3.r La missió de la Secció o Institut de 
Cien cies serà: a) publicar obres, memories y 
ressenyes d'investigacions científiques, que 
hauran d'esser escrites en català, sense per
judici de que'ls treballs de les persones invi
tades a colaborar se publiquin en el llur idioma 
propri; b) dur a terme o favorir les empreses 
científiques pera les quals sigui necessaria una 
organisació colectiva; e) establir laboratoris 
d'investigació, organisar reunions, etc.; d) 
assessorar la Diputació en l'ordre d'estudis 
de la seva competencia; e) correspondre ab 
els centres científichs extrangers, intervenir en 
els congressos internacionals y en tots els actes, 
reunions y institucions en que's judiqui con
venient que sigui representada la ciencia ca
talana. 

4. t Les Seccions Filològica y de Ciencies 
se compondran de set membres cada una, que 
triaran, entre ells president y secretari. El 
secretari, a més de les funcions y els drets 
propris del càrreg, tindrà'ls de secretari-re
dactor. Podrà esser ajudat en aquestes darre-
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ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIENCIES 

res funcions per un o més auxiliars si la Cor
poració ho judica convenient. 

S.t L'INSTITUT D'EsTUDIS CATALANS serà 
presidit per torn pels presidents de les seves 
tres Seccions o branques, això es: de l'insti
tut filològic, del de cien cies y del de les sec
cions actuals o històrico-arqueològich. Exer
ciran la presidencia quatre mesos cada un. 
L'INSTITUT en ple nomenarà per temps in
definit el seu secretari, que, baix l'ordenació 
del President, dirigirà tots els serveys comuns. 

6.è L'INSTITUT D'EsTUDIS CATALANS se 
reunirà en ple, en sessió pública o privada, 
sempre que sigui convenient. Haurà de reunir
se en sessió pública pera inaugurar les tasques 
de l'any y rebre nous membres; y en sessió 
privada pera acordar el pressupost de despeses 
comuns y la proporció ab que cada Secció 
hagi de contribuir a satisfer-les, així com pera 
acordar respecte dels actes, funcions, reunions 
o institucions en que hagi d'actuar, intervenir 
o esser representat l'INSTITUT en ple. 

7.è La Biblioteca nacional, començada per 
l'INSTITUT, serà regida per una Junta formada 
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del President y el Secretari de l'INSTITUT y 
tres membres del mateix, designats per les 
tres Seccions o Instituts. Excepcionalment, y 
previ acord dels tres Instituts, podran entrar 
a formar part d'aquesta Junta, encara que 
no siguin membres de l'INSTITUT, les persones 
que hagin prestat serveis extraordinaris a la 
Biblioteca o hi hagin fet donatius o depòsits 
de gran valor, aixís com representants de les 
Corporacions públiques que la subvencionin. 

8.è Se designen pera la Secció Filològica 
catalana: D. Joan Maragall, D. Pompeu Fabra, 
Dr. D. Antoni Alcover, Mn. Frederich Clascar, 
D. Lluis Segalà, D. Angel Guimerà y D. Joseph 
Carner; y, pera la Secció de ciencies, D. Miquel 
A. Fargas, D. August Pi y Suñer, D. Esteve 
Terrades, D. Ramon Turró, D. Pere Corominas 
(que passarà a aquesta Secció deixant de 
formar part de l'històrico-arqueològica, a que 
fins ara ha pertangut), D. Joseph M.a Bofill 
y D. Eugeni d'Ors.-Barcelona, 14 de Febrer 
de 19II.-E1 President, E. PRAT DE LA RIBA. 
-El Secretari, JOSEPH PARÉS. 


