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Observatori de la Recerca 

Direcció: Secretaria Científica

L’any 2003, la Secretaria Científica va 

posar en funcionament l’Observatori de 

la Recerca de l’IEC (OR-IEC). L’OR-IEC 

és un servei d’informació especialitzada 

per a l’anàlisi, planificació, coordinació i 

difusió de les activitats de recerca, desen-

volupament i innovació (R+D+I) dins el 

sistema de ciència i tecnologia dels terri-

toris de llengua i cultura catalanes. Des 

de la perspectiva rigorosa, central i inde-

pendent de l’IEC, es tracta d’una inicia-

tiva col·laboradora, amb la voluntat 

d’integrar i compartir informació amb els 

altres agents, facilitant-los un coneixe-

ment exhaustiu sobre el seu entorn cien-

tífic i tecnològic.

Portal web i xarxes socials

meridià (mesurament de la recerca, el 

desenvolupament i la innovació) es va 

presentar públicament el mes de maig del 

2008. L’abast cronològic de les dades 

comença l’any 2000 (en alguns informes, 

arriba al 1996). Respecte a l’abast geo-

gràfic, recull actuacions d’R+D+I desen-

volupades a Catalunya, el País Valencià, 

les Illes Balears i Andorra i s’estableixen 

comparacions a escala estatal i internacio-

VII.  Assessorament, promoció 
i difusió de la recerca

Assessorament

nal. Per a organitzar i comparar les dades, 

l’OR-IEC disposa d’una trentena de clas-

sificacions científiques, tecnològiques, 

socioeconòmiques i geogràfiques. Aques-

tes classificacions poden evolucionar 

(versions) i establir relacions entre elles 

(equivalències).

El 28 de juny de 2017, l’OR-IEC 

va posar en marxa un nou lloc web, 

(http://observatori.iec.cat) que integra el 

portal meridià (mesurament de la recerca, 

el desenvolupament i la innovació) i el 

Blog de l’observatori de la recerca (OR-

IEC). 

El nou web és un servei d’infor-

mació especialitzada en les activitats 

d’R+D+I realitzades a les terres de llengua 

i cultura catalanes, que són posades, 

també, dins d’un context internacional. 

L’objectiu és difondre i analitzar la infor-

mació especialitzada sobre el sistema ci-

entífic i tecnològic de les terres de llengua 

i cultura catalanes, i establir un canal de 

comunicació amb la comunitat científica 

i amb el personal que hi col·labora. Con-

té informació actualitzada i estructurada 

en diverses seccions d’informació: «En-

trades» (notícies d’actualitat i anàlisis 

d’informació), «Dades» (informes esta-

dístics elaborats per l’OR-IEC i altres 

organismes especialitzats), «Documents» 
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(memòries, informes, plans d’actuació, 

etc.) i «Enllaços» (llocs web recomanats). 

El web ofereix també un cercador exhaus-

tiu. Les seccions d’informació s’organitzen 

en àmbits geogràfics: «Terres de llengua 

i cultura catalanes», «Estat espanyol», «Eu- 

ropa» i «Internacional», i, dins de cada 

àmbit, els informes s’ordenen per ordre 

alfabètic.

L’OR-IEC revisa periòdicament 

més de cent cinquanta fonts d’informació 

fiables i contrastades —butlletins oficials, 

estadístiques, memòries, informes, blogs, 

bases de dades, etc.— i treballa segons la 

metodologia documental de selecció, 

anàlisi, recuperació i difusió. En el curs 

2016-2017, s’han actualitzat nou infor-

mes estadístics i vuitanta documents.

L’OR-IEC envia als usuaris inte-

ressats un butlletí electrònic mensual amb 

les entrades publicades (al curs 2016-

2017 s’han publicat dues-centes trenta-

dues notícies i comentaris especialitzats).

De manera conjunta, el portal me- 

ridià, el blog i el nou lloc web de l’OR-IEC 

han rebut 41.643 visites, amb 386.848 

pàgines vistes, des del mes de setembre de 

l’any 2016 al juny del 2017. Finalment, 

el canal de l’OR-IEC a la xarxa social 

Twitter [@iec_obsrecerca] ha arribat als 

3.551 seguidors.

Reports de la recerca a Catalunya:  

3a edició (2003-2009)

Actualment, l’OR-IEC està ultimant la 

tercera edició dels informes, que estudia 

l’evolució de la ciència catalana en el 

període 2003-2009. Així, el Consell Per-

manent de l’IEC, en la reunió tinguda el 

dia 15 de setembre de 2011, va considerar 

convenient iniciar la tercera edició dels 

reports, l’abast de la qual són les activi-

tats d’R+D+I del septenni 2003-2009 

desenvolupades a Catalunya, amb com-

paracions estatals i internacionals. Els 

treballs de redacció d’aquesta edició es 

van iniciar a final del 2011 i els informes 

es van començar a presentar, de manera 

esglaonada, a final del 2012. Actualment, 

en l’apartat «Recerca» del portal web de 

l’IEC hi ha disponibles vint-i-vuit reports 

(http://www.iec.cat/reports). S’està treba-

llant en el de dret i resten pendents tres 

reports: arquitectura i urbanisme, lin-

güística i ciències del llenguatge, i peda-

gogia.
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Xarxa CRUSCAT (Coneixements, 

representacions i usos del català)

Director:  Miquel Àngel Pradilla  

i Cardona

La Xarxa CRUSCAT és una xarxa cientí-

fica creada l’any 2003, dependent de la 

Presidència de l’Institut d’Estudis Cata-

lans, que aplega diversos investigadors 

que treballen sobre la situació i l’evolució 

del català. Les tasques principals que duu 

a terme són les següents:

— Reunir la informació existent i 

analitzar-la críticament.

— Arribar a criteris que facilitin 

l’avaluació consensual de la situació so-

ciolingüística i les perspectives immedia-

tes i a mitjà termini.

— Destriar els factors crucials de 

l’evolució de la comunitat lingüística ca-

talana.

— Generar sinergies entre els 

especialistes en estudis de l’ús.

La Xarxa CRUSCAT es vertebra 

a partir d’equips de treball. L’estructura 

dels equips consta d’un director, els mem-

bres, els becaris i els investigadors asso-

ciats.

De l’activitat duta a terme durant 

el curs 2016-2017 destaca la presentació 

del iX informe sobre la situació de la 

llengua catalana (2015), que estudia 

l’evolució sociolingüística dels territoris 

de parla catalana —Catalunya, País Va-

lencià, Illes Balears, Catalunya del Nord, 

Andorra, l’Alguer i la Franja— i fa una 

radiografia l’estat del català l’any 2015. 

Coordinat per la Xarxa CRUSCAT de 

l’IEC, es va presentar a l’IEC el 29 de no-

vembre en un acte en què van intervenir 

el president de l’IEC, Joandomènec Ros, 

i el president d’Òmnium Cultural, Jordi 

Cuixart. Miquel Àngel Pradilla, director 

de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC i coordi-

nador de l’informe, en va exposar les 

conclusions. Hi assistiren la directora 

general de Política Lingüística de la Ge-

neralitat, Ester Franquesa; la directora 

general de Política Lingüística de les Illes 

Balears, Marta Fuxà, i la subdirectora 

general de Política Lingüística i Gestió del 

Multilingüisme del País Valencià, Natha-

lie Torres.

Trobareu informació més deta-

llada sobre l’activitat a l’espai web de la 

Xarxa CRUSCAT (blogs.iec.cat/cruscat).
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Organismes administratius en els quals l’IEC té assessors

institucions d’àmbit català

Agència Catalana de Protecció de Dades consell Assessor 

Josep Amat i Girbau

Comissió de Toponímia de Catalunya  

del Departament de Cultura  

de la Generalitat de Catalunya 

Vicepresident

Josep Moran i Ocerinjauregui

Vocal

Joan Anton Rabella i Ribas

Comissió de Toponímia del Govern 

d’Andorra

Ramon Sistac i Vicén

Comissió mixta del seguiment del conveni 

marc entre l’Institut d’Estudis Catalans  

i la Federació de Persones Sordes  

de Catalunya (FESOCA)

Joan Martí i Castell

Consell de Protecció de la Natura del 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya

president 

Joandomènec Ros i Aragonès

Consell Escolar de Catalunya  

del Departament d’Ensenyament  

de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Arnau i Querol

Institució de les Lletres Catalanes consell Assessor

Mariàngela Vilallonga i Vives 

Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA)

consell Assessor

Damià Barceló i Cullerés

Agència de Residus del Departament  

de Territori i Sostenibilitat  

de la Generalitat de Catalunya

consell Assessor

David Serrat i Congost

Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa del Departament de Territori  

i Sostenibilitat de la Generalitat  

de Catalunya

Junta de protecció

Josep M. Mallarach i Carrera

David Serrat i Congost

Lluís Paluzié i Mir
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Parc Natural del Cadí-Moixeró del 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya

Junta rectora

Joaquim Gosálbez i Noguera

Parc Natural dels Aiguamolls  

de l’Empordà del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya

Junta de protecció

Xavier Llimona i Pagès

Lluís Vilar Sais

Antoni Palau

Jordi Sargatal i Vicens
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