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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 

20162017, 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 programes 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 

d’elles, 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 HistòricoArqueològica.

— 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 i Clopés 

(fins a l’11 de maig de 2017) i Maria 

Dolors Garcia Ramon (des de l’11 de maig 

de 2017), per la Secció de Filosofia i Ci

ències Socials. 

Durant aquest període, la Comis

sió es va reunir el dia 6 de febrer de 2017 

amb la finalitat de fer el seguiment dels 

programes de recerca del període 2015

2017, a partir dels informes anuals cor

responents a l’any 2016, i es va procedir 

a fer l’anàlisi i avaluació dels programes 

de recerca i el seguiment de les publica

cions previstes. La innovació d’aquest any 

ha estat que la convocatòria es mantindrà 

oberta durant tot l’any, de manera que 

permeti als directors de projectes presen

tar propostes. També es va debatre sobre 

recerca científica.

Com cada any, s’ha fet la convo

catòria d’ajuts per a les activitats de les 

societats filials per a l’any 2017 i se n’ha 

fet la resolució. 
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Seguiment i coordinació de projectes 

de recerca

El secretari científic ha mantingut reuni

ons amb els directors dels projectes de 

recerca en curs amb la finalitat d’inter

canviar opinions sobre l’estat dels projec

tes, les necessitats actuals i les perspecti

ves futures. 

Amb motiu dels quaranta anys de 

l’edició del llibre Natura, ús o abús? Lli-

bre Blanc de la Gestió de la Natura als 

Països catalans, la Secretaria Científica 

va proposar endegar una nova edició del 

Llibre Blanc, coordinada per Ramon 

Folch, Ramon Peñuelas i David Serrat. 

Aquest projecte vol assentar les bases d’un 

producte, amb una clara funció socio

científica, que modelitzi una opció de 

futur a deu o vint anys vista.

Aquest projecte rep la col·laboració 

i la implicació de membres de la Secció 

de Ciències Biològiques, de la Secció de 

Ciències i Tecnologia, i de la Secció de Fi 

losofia i Ciències Socials. També rep la 

col·laboració de socis de la Institució 

Catalana d’Història Natural, de professors 

de les universitats dels Països Catalans i 

d’investigadors del CREAF i d’altres 

centres de recerca. 

Setmana de la Ciència

La 21a Setmana de la Ciència 2016 

(SC16), organitzada per la Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació 

(FCRi), amb la col·laboració d’un conjunt 

d’entitats, se celebrà de l’11 al 20 de 

novembre de 2016. Els temes centrals 

coincidiren amb l’Any Internacional dels 

Llegums, l’Any Internacional del Mapa i 

l’Any Internacional de l’Entesa Mundial. 

Durant aquestes dates es dugueren a 

terme activitats diverses de divulgació 

científica arreu del territori català, com 

ara jornades de portes obertes, exposici

ons, xerrades, jocs i tallers científics. La 

sessió inaugural de l’SC16 tingué lloc al 

Parlament de Catalunya. Antoni Plasèn

cia, director general de l’Institut Global 

Barcelona (ISGlobal), pronuncià la con

ferència inaugural «Mecenatge científic: 

experiències globals, reptes de país».

Prèviament, s’organitzà un con

curs per a seleccionar el cartell guanyador 

de l’SC16. La temàtica del cartell havia 

d’estar relacionada amb qualsevol dels 

objectius dels anys internacionals que se 

celebraren el 2016. Tots els cartells pre

sentats s’exposaren al claustre de l’IEC de 

l’11 al 18 de novembre.
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