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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 

20172018, 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 d’elles, i és nome

nada 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 (fins 

al 10.5.2018) i Flocel Sabaté i Curull (des 

del 10.5.2018), 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.

— Maria Dolors Garcia Ramon, 

per la Secció de Filosofia i Ciències So

cials. 

Durant aquest període, la Comis

sió es va reunir el dia 30 d’octubre de 

2017, el 5 i el 26 de febrer de 2018 i  

el 23 de maig de 2018.

Com cada any, s’ha fet la convo

catòria d’ajuts per a les activitats de les 

societats filials per a l’any 2018 i se n’ha 

fet la resolució. 

Setmana de la Ciència

La 22a Setmana de la Ciència a Catalunya 

(SC17), organitzada per la Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació 

(FCRi), amb el suport del Departament 

d’Empresa i Coneixement (Secretaria 

d’Universitats i Recerca) i la col·laboració 

de Gas Natural Fenosa, Obra Social «la 
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Caixa», Endesa, Fundació Banc Sabadell, 

Ibercaja Obra Social, HP i Surt de Recer

ca per Catalunya, se celebrà del 10 al 19 

de novembre i agrupà centenars d’ac 

tes de divulgació del coneixement científic 

i tecnològic arreu de Catalunya. La SC17 

prengué com a eix temàtic central el tu

risme sostenible, amb motiu de la cele

bració de l’Any Internacional del Turisme 

Sostenible per al Desenvolupament, pro

mogut per Nacions Unides, que aspira a 

sensibilitzar els responsables de prendre 

decisions i el públic en general de la con

tribució del turisme sostenible al desen

volupament.

La SC17 s’inaugurà el 13 de no

vembre a l’Institut d’Estudis Catalans 

(IEC), amb la conferència «Paradoxes 

turístiques», a càrrec de Miquel Puig, 

economista i director general del Consor

ci de Serveis Universitaris de Catalunya 

(CSUC), i amb la taula rodona «El model 

de turisme a la Catalunya del segle xxi», 

organitzada per l’FCRi amb el suport de 

l’IEC. El claustre de l’IEC acollí també la 

mostra dels cartells participants en el 

concurs de la Setmana de la Ciència. El 

cartell guanyador va ser l’obra de Sandra 

Carcasona Barbero.
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