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Secretaria Científica 

Secretari científic:  David Serrat  

i Congost 

És funció de la Secretaria Científica l’as-

sistència al Consell Permanent i a l’Equip 

de Govern en tot el que fa referència a la 

gestió científica de les activitats de recer-

ca de l’Institut. També dona suport a la 

realització i la difusió d’activitats de re-

cerca de les seccions, de les delegacions i 

de les societats filials i potencia, fomenta 

i coordina activitats de recerca i desenvo-

lupament en tot l’àmbit de les terres de 

llengua i cultura catalanes. 

Durant el curs 2015-2016, la 

Secretaria Científica ha intervingut en  

la preparació, realització i difusió de les 

activitats següents:

Reunions de la Comissió  

d’Investigació 

La Comissió d’Investigació de l’IEC té 

l’objectiu de facilitar la tasca de decisió 

de govern de l’Institut mitjançant l’estudi 

i la valoració de les propostes de progra-

mes de recerca fetes per les seccions. El 

secretari científic actua com a secretari 

d’aquesta Comissió, que és presidida pel 

president de l’IEC i es compon de cinc 

membres, un per secció, presentats a 

proposta de cada una, i és nomenada pel 

Ple.

D’acord amb l’article 60 del Re-

glament de règim interior de l’IEC, el Ple 

aprova per assentiment la constitució de 

la nova Comissió d’Investigació, els mem-

bres de la qual són nomenats per un pe-

ríode de quatre anys i són renovables 

consecutivament una sola vegada. La 

composició actual és la següent: 

— Jordi Casassas i Ymbert, per la 

Secció Històrico-Arqueològica.

— Jaume Terradas i Serra, per la 

Secció de Ciències Biològiques.

— Alícia Casals i Gelpí, per la 

Secció de Ciències i Tecnologia.

— Joan A. Argenter i Giralt, per 

la Secció Filològica.

— Josep M. Panareda Clopés, per 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

Durant aquest període, la Comis-

sió es va reunir els dies 4 de febrer i 16 de 

juny de 2016. En aquestes reunions s’ha 

fet el seguiment dels programes de recer-

ca del període 2015-2017, s’ha demanat 

l’informe anual i s’ha procedit a fer l’anà-

lisi i l’avaluació dels programes de recer-

ca i el seguiment de les publicacions 

previstes. També s’ha fet la convocatòria 

anual d’ajuts per a les activitats de les 

societats filials per a l’any 2016 i la reso-

lució, i s’ha debatut sobre temes de recer-

ca científica.

S’ha posat en funcionament al web 

de l’IEC el portal «Recerca», que conté 

tota la informació sobre els programes de 

recerca: l’equip de treball, un resum del 

programa i els objectius, els resultats 

obtinguts, els enllaços relacionats i les 

paraules clau.
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Setmana de la Ciència

La 20a Setmana de la Ciència 2015 

(SC15) es va fer del 13 al 22 de novembre 

de 2015. Els temes centrals d’aquesta 

edició tingueren relació amb la celebració 

de l’Any Internacional de la Llum i de les 

Tecnologies Basades en la Llum i de l’Any 

Internacional dels Sòls. En la sessió inau-

gural, que tingué lloc a l’IEC el 16 de 

novembre, Romain Quidant, professor 

d’investigació ICREA a l’Institut de Cièn-

cies Fotòniques i guanyador del Premi 

Nacional de Recerca al Talent Jove 

(2014), pronuncià la conferència «Nano-

fotònica i salut: obrint noves perspectives 

en la diagnosi precoç i tractaments menys 

invasius». Com és habitual, el claustre de 

l’IEC acollí l’exposició de cartells de la 

Setmana de la Ciència.
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