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U  n any més, l’Institut d’Estudis 

Catalans (IEC) ha treballat en 

els seus objectius fundacionals d’estudi de 

la llengua i establiment de la normativa; 

desenvolupament i difusió de la recerca 

en els diferents àmbits científics, i asses-

sorament dels poders públics i altres 

institucions. La present memòria recull 

amb detall l’activitat de l’IEC duta a 

terme durant el curs 2018-2019.

L’Institut estén l’àmbit d’actuació 

a tots els territoris dels Països Catalans 

per mitjà de seus i delegacions a Perpinyà, 

Castelló de la Plana, Lleida, Alacant, 

València, Palma i l’Alguer, i impulsa la 

presència i la influència en l’àmbit inter-

nacional —especialment amb la Unió 

Acadèmica Internacional i amb l’ALLEA 

(All European Academies), entitats de les 

quals és membre.

Aquest curs han estat nomenats 

catorze nous membres numeraris i hem 

hagut de lamentar el traspàs dels membres 

Josep M. Domènech i Mateu, Aina Moll i 

Marquès, Alexandre Olivar i Daydí, Ra-

mon Parés i Farràs i Giuseppe Tavani. 

Sigui per a ells, el nostre record més sincer.

Tot just iniciat el curs, l’IEC va 

commemorar l’Onze de Setembre amb 

una jornada de portes obertes a la Casa 

de Convalescència, en què Joan Martí i 

Castell, membre de la Secció Filològica, 

pronuncià el discurs patriòtic «Pompeu 

Fabra: un exemple infrangible de lleialtat 

nacional». El segon acte que marcà el nou 

curs va ser la sessió inaugural, presidida 

pel Molt Honorable Senyor President de 

la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, 

i durant la qual la membre de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials Anna Cabré 

impartí la lliçó «El sistema català de re-

producció: demografia i identitat».

Com és tradició, a l’abril es van 

lliurar els Premis Sant Jordi, amb què 

l’Institut distingeix obres i investigadors 

de tots els àmbits de la ciència i de la 

cultura catalanes. En aquesta edició,  

la vuitanta-vuitena, es reberen més de 

dues-centes cinquanta candidatures i en 

total van ser guardonades una vuitantena 

de persones i entitats.

Al llarg del curs, l’IEC ha promo-

gut un bon nombre d’actes, com ara 

commemoracions i homenatges. Voldria 

destacar-ne el Simposi Pompeu Fabra 

—una de les activitats amb què l’Institut 

ha contribuït a l’Any Pompeu Fabra 

2018, promogut per la Generalitat de 

Catalunya amb motiu dels cent cinquan-

ta anys del naixement de Fabra i del 

centenari de la publicació de la Gramàti-

ca catalana— i les sessions en memòria 

dels membres de l’IEC Jordi Joaquim 

Costa i Costa, M. Teresa Ferrer i Mallol, 

Ramon Margalef i López i Ramon Parés 

i Farràs.

Presentació
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La música ha posat el punt i final 

de l’activitat acadèmica del curs 2018-

2019, amb el cicle estival Música al 

claustre, que organitza la comissió d’ac-

tivitats musicals dirigida pel membre de 

la Secció Històrico-Arqueològica Romà 

Escalas. Aquesta edició s’ha dedicat a 

obres de compositors catalans des del 

Renaixement fins al Barroc.

L’IEC, com a corporació acadèmi-

ca, científica i cultural que té per objecte 

la recerca científica i principalment la de 

tots els elements de la cultura catalana, 

ha centrat l’activitat en la recerca per 

mitjà de noranta programes i projectes. 

Els resultats dels diferents projectes es 

difonen mitjançant les publicacions, en 

format electrònic o en paper, les quals 

aquest curs han sumat cent trenta-cinc 

títols. El fons de publicacions periò-

diques, per la seva banda, està format per 

una seixantena de revistes científiques.

Com no podia ser d’altra manera, 

el Ple de l’Institut s’ha manifestat insti-

tucionalment quan els interessos o drets 

del territori i la ciutadania han estat qües-

tionats o s’han vist amenaçats. Aquest 

curs ha impulsat la Carta de suport als 

membres de la Sindicatura Electoral del 

Primer d’Octubre (7 de març de 2019) i 

la Declaració de l’IEC a favor d’un model 

sostenible d’usos del territori (5 de juliol 

de 2019), i la Seu de l’IEC a Alacant s’ha 

adherit al manifest Alacant pel valencià 

(27 de novembre de 2018).

L’exhaustiva descripció de l’acti-

vitat de l’IEC que conté aquest volum ret 

comptes de la feina feta, que ha estat 

possible gràcies a la dedicació i al treball 

de totes les persones que formen part de 

la institució o que hi estan vinculades  

—membres de l’IEC, de les societats fi-

lials, de les fundacions, de les delegacions; 

treballadors i col·laboradors. A totes elles 

adrecem el nostre agraïment.

Josep enric LLebot

Secretari general
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