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Centres de recerca 

centres propis

Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè 

Centre Català de la Nutrició

Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural 

Laboratori de Fonètica

centres consorciats

Centre de Terminologia Catalana

Centre de Recerca Matemàtica

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

(que forma part del personal de l’IEC i 

realitza funcions de secretari i coordina-

dor) i diversos col·laboradors de diferents 

institucions dins la mateixa àrea de tre-

ball. Segons un conveni establert amb la 

Universitat de Barcelona (UB) el novem-

bre de 1994, els professors, investigadors 

i becaris de la mateixa Universitat adscrits 

al LEGEF desenvolupen les activitats de 

recerca al LEGEF i a la UB. Com a labo-

ratori de l’Institut d’Estudis Catalans, el 

LEGEF té assignat un membre de l’IEC 

com a ponent.

El LEGEF disposa d’estacions 

pròpies que tenen la funció de laboratori, 

instal·lades al túnel del Cadí (CADI) i al 

monestir de Poblet (POBL), a més de 

gestionar, per mitjà d’un conveni, l’estació 

de la CN Vandellòs II (VAN2). D’altra 

banda, i gràcies a un conveni marc de 

centres propis

Laboratori d’Estudis Geofísics  

Eduard Fontserè (LEGEF)

Directora:  Emma Suriñach Cornet

Coordinadora:  M. del Mar Tapia Jiménez

El Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard 

Fontserè (LEGEF) va ser constituït l’any 

1982 i està format per investigadors de 

diferents institucions amb la finalitat 

comuna de treballar i divulgar estudis en 

el camp de les ciències de la Terra. Aquest 

laboratori centra la seva activitat en l’es-

tudi de la sismicitat i l’estructura interna 

(litosfera) de Catalunya, a partir de les 

dades de les estacions que gestiona o bé 

fent servir la informació proporcionada 

per altres institucions que treballen en el 

mateix camp.

L’estructura del LEGEF consta 

d’un director, un col·laborador científic 
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cooperació amb la Reial Acadèmia de 

Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), 

gestiona també de manera conjunta amb 

aquesta institució les estacions digitals 

que envien senyal a l’Observatori Fabra 

(FBR i FONT). També rep senyals de les 

estacions sísmiques de Bardonecchia 

(BNI), de la MedNet i l’Institut Nacional 

de Geofísica i Vulcanologia (Itàlia); de 

Kerkira (KEK), de l’Institut de Geodinà-

mica de l’Observatori Nacional d’Atenes 

(Grècia); de l’Ermita de los Tres Juanes 

(AETJ), a Granada; de Ceuta (CEUT), de 

l’Institut Andalús de Geofísica, i d’Horti-

atis (HORT) i Coloumbo (CMBO), de la 

Universitat Aristotèlica de Tessalònica 

(Grècia).

La seu del LEGEF està situada a 

l’edifici del carrer de M. Aurèlia Capmany 

de l’Institut d’Estudis Catalans. Trobareu 

una informació més detallada sobre la 

seva activitat a http://sismic2.iec.cat/drupal. 

Centre Català de la Nutrició (CCNIEC)

Director: Jordi Salas-Salvadó

L’objectiu fonamental del Centre Català  

de la Nutrició (CCNIEC) és contribuir a 

l’avenç de la recerca bàsica i aplicada en 

nutrició i millorar la qualitat de la infor-

mació i de la formació nutricional de la 

societat. 

Funcions

Entre les principals funcions del CCNIEC 

destaquen les següents:

— Coordinar els esforços indivi-

duals i col·lectius dels grups d’investigació 

per a poder resoldre els problemes nutri-

cionals de la ciutadania.

— Fomentar i difondre missatges 

d’educació nutricional correcta a la po-

blació.

— Assessorar les administracions 

públiques, els mitjans de comunicació, la 

indústria alimentària i la població en 

general en temes relacionats amb la nu-

trició.

— Contribuir a la lluita en contra 

dels trastorns alimentaris i en contra de 

l’obesitat.

— Actuar com a element dinamit-

zador i coordinador de projectes d’inves-

tigació bàsica, clínica i epidemiològica 

relacionats amb la nutrició.

— Desenvolupar iniciatives en el 

camp de la docència en aspectes relacio-

nats amb la nutrició, en col·laboració amb 

les universitats.

— Assessorar les administracions 

públiques en diferents problemes relatius 

a la competència i l’exercici professional 

en l’àmbit de la nutrició clínica. 

Organització

Els grups que formen el CCNIEC són els 

següents:
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— Grup de Recerca Nitrogen-

Obesitat (Departament de Nutrició i Bro-

matologia, Universitat de Barcelona).

— Grup de Recerca Nutrició, 

Alimentació, Creixement i Salut Mental 

(NUTCRSM) (Facultat de Medicina de 

Reus, Universitat Rovira i Virgili).

— Grup de Recerca en Nutrició 

Comunitària (CRENC) (Parc Científic de 

la Universitat de Barcelona).

— Grup de Recerca en Nutrige-

nòmica (Universitat Rovira i Virgili).

— Grup Laboratori de Biologia 

Molecular, Nutrició i Biotecnologia - Nutri-

genòmica (Universitat de les Illes Balears).

— Grup d’Estudi de l’Estat Nu-

tricional - Biodisponibilitat d’Elements 

Minerals (BIONUTEST) (Universitat de 

València).

— Grup de Recerca Observatori 

de l’Alimentació (ODELA) (Parc Cientí- 

fic de la Universitat de Barcelona).

— Grup de Recerca Unitat de Tras-

torns de la Conducta Alimentària Infanto-

juvenil (Hospital Clínic de Barcelona).

— Grup de Recerca en Nutrició i 

Fisiologia (Universitat de Barcelona).

— Grup de Recerca Unitat de 

Nutrició, Medi Ambient i Càncer (UNAC) 

(Institut Català d’Oncologia - IDIBELL).

— Grup de Recerca Unitat Fun-

cional d’Obesitat (Hospital Clínic de 

Barcelona).

— Grup de Recerca Fundació 

Dieta Mediterrània (Fundació Dieta Me-

diterrània, Barcelona).

— Grup de Recerca Risc Cardio-

vascular i Nutrició (Institut Municipal 

d’Investigació Mèdica, Barcelona).

— Grup de Recerca Antioxidants 

Naturals: Polifenols (Universitat de Bar-

celona). 

— Grup de Recerca en Lípids 

(IDIBAPS) (Hospital Clínic de Barcelona). 

— Grup de Recerca en Nutrige-

nètica i Genòmica Cardiovascular i de 

l’Obesitat (Facultat de Medicina de la 

Universitat de València).

— Grup de Recerca en Medicina 

Interna (Hospital Clínic de Barcelona).

— Grup de Recerca Nutrició, 

Lípids, Genòmica Nutricional i Risc  

Cardiovascular (Universitat Rovira i Vir-

gili / Hospital Universitari Sant Joan de 

Reus).

— Grup de Recerca Aspectes 

Nutricionals i Bromatològics dels Lípids 

(Universitat de Barcelona).

— Grup de Recerca en Nutrició 

Comunitària i Estrès Oxidatiu (Universi-

tat de les Illes Balears).

— Grup de Recerca Amines i 

Poliamines Bioactives dels Aliments (Uni-

versitat de Barcelona).

— Grup de Recerca Antioxidants - 

Tecnologia de Productes Vegetals (Uni-

versitat de Lleida).

— Grup de Recerca Qualitat Nu-

tricional i Tecnològica dels Aliments 

(Universitat de Barcelona).

— Grup de Recerca Nutrició i 

Salut Mental (Universitat Rovira i Virgili).
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— Grup de Recerca Aromes i 

Factors de Qualitat de Begudes i Aliments 

(Universitat de Barcelona). 

— Grup de Recerca Biomarcadors 

i Metabolòmica Nutricional dels Aliments 

(Universitat de Barcelona).

Premis

L’acte de lliurament dels tres premis ator-

gats tingué lloc a la Sala Prat de la Riba 

de l’IEC, l’11 de desembre de 2018. La 

ponència estava formada per Jordi Salas-

Salvadó (director del CCNIEC), Joan Guix 

i Oliver (secretari de Salut Pública de la 

Generalitat de Catalunya) i Carmel Mòdol 

Bresolí (director general d’Alimentació, 

Qualitat i Indústries Agroalimentàries de 

la Generalitat de Catalunya).

Premi CCNIEC Ramon Turró, en reco-

neixement d’una trajectòria d’excel-

lència en el camp de la nutrició (2018)

El CCNIEC, conscient de la importància 

del fet que la població tingui un estat nu-

tricional correcte, va concedir el premi en 

reconeixement a la trajectòria vital d’excel-

lència en el camp de la nutrició a Catalu-

nya i els Països Catalans a Andreu Palou 

Oliver. 

Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de 

la indústria alimentària en el camp  

de la millora de l’alimentació de la 

població o l’educació alimentària (2018)

El CCNIEC, conscient de la importància 

que té la indústria alimentària i la relaci-

onada amb la nutrició a Catalunya i els 

Països Catalans, concedeix una distinció 

a la millor iniciativa en el camp de la 

innovació en els seus productes, la millo-

ra de l’alimentació de la població o l’edu-

cació alimentària d’aquesta. S’atorgà a 

l’empresa Ametller Origen.

Premi CCNIEC Marc Viader, a la inno-

vació en productes alimentaris (2018)

S’atorgà a Borges Agricultural & Indus-

trial Edible Oils.

Càtedra UNESCO de Diversitat 

Lingüística i Cultural 

Director: Joan A. Argenter i Giralt

Creació de la Càtedra 

El 25 de febrer de 2002, la UNESCO i 

l’IEC signaren el conveni de creació de la 

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació. 

L’organisme internacional i la institució 

hoste n’han mantingut la vigència d’acord 

amb el procediment establert per a la 

renovació periòdica del conveni. Durant 

aquest període, la Càtedra UNESCO de 

Llengües i Educació promogué i cooperà 

amb projectes i activitats orientats a l’et-

noeducació, l’objectiu de la qual és l’ela-

boració de programes escolars basats en 

la llengua, la cultura i els valors propis 
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d’aquells qui en són destinataris: les co-

munitats que són desposseïdes d’aquests 

valors precisament allí on més caldria 

respectar-los, el sistema escolar.

La Càtedra UNESCO ha contri-

buït, doncs, en projectes que afecten as-

pectes que el sistema oficial no preveu, 

sigui perquè la llei hi és aliena sigui perquè 

resta inaplicada.

Amb data 25 de febrer de 2012, la 

UNESCO i la institució hoste acorden  

la conversió de la Càtedra UNESCO de 

Llengües i Educació en Càtedra UNESCO 

de Diversitat Lingüística i Cultural.

La Càtedra UNESCO de Diversitat 

Lingüística i Cultural fomenta un sistema 

integrat d’activitats d’investigació, forma-

ció, informació i documentació en el camp 

de la diversitat lingüística i cultural. 

Objectius

És objectiu de la Càtedra UNESCO de 

Diversitat Lingüística i Cultural contri-

buir a l’estudi i la recerca, la documenta-

ció i el manteniment de la diversitat, 

l’elaboració de projectes orientats al seu 

coneixement, la conscienciació social i 

política sobre la seva incertesa i la difusió 

de bones pràctiques en la gestió dels pro-

blemes que hi són inherents.

Projectes de recerca 

Arxiu d’Història Oral de Joan Miralles 

(2014-2018) 

L’Arxiu d’Història Oral de Joan Miralles 

conté els enregistraments d’àudio i vídeo 

duts a terme per Joan Miralles i Monserrat 

des de 1969 fins avui. En els primers anys, 

l’enregistrament es va fer amb un mag-

netòfon Grundig TK 14 L de bobina 

oberta i, després, amb diversos aparells 

de tipus casset i vídeo. El material ha 

estat digitalitzat recentment i se n’ha mi-

llorat la qualitat de so. En total, el nombre 

d’enregistraments arriba a les set-centes 

hores.

Els materials han estat classificats 

en sis grups temàtics segons la categoria 

dels interlocutors o la temàtica de les 

gravacions. El projecte de la Càtedra 

UNESCO se centra en aquest moment en 

un d’aquests grups:

— Gent des Pla. L’objectiu és la 

reconstrucció de la vida quotidiana dels 

pobles de la comarca des Pla de Mallorca 

sense costa des de la Restauració fins a la 

Guerra Civil a base de fonts orals, com-

plementades amb fonts escrites i imatges. 

La temàtica és prou variada: història de 

vida, coneixement de la naturalesa, cul-

tura popular material, cultura popular 

oral, usos i costums, creences i història 

local. Els enregistraments es feren entre 

1969 i 1994, amb 310 informadors i in-

formadores.

Es completen les dades de les fit-

xes dels informadors i informadores, i es 

transcriuen les entrevistes d’acord amb 

els criteris de transcripció aprovats per la 

Comissió Tècnica d’Assessorament Lin-

güístic (CTAL) i la Secció Filològica de 

l’IEC. Es constitueix una base de dades 
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Laboratori de Fonètica 

(Vegeu el subapartat corresponent dins 

l’apartat «Secció Filològica», del capítol vi, 

«Activitat de recerca», per a una informa-

ció més detallada sobre els programes 

d’aquest laboratori.)

de manera que el material sigui fàcilment 

consultable. Es fa una recerca de materi-

al gràfic (fotografies antigues i documen-

tació escrita, manuscrita o inèdita, com-

plementària de les fonts orals, junt amb 

noves fotografies de persones o indrets en 

relació amb l’entrevista). Se’n fa una 

publicació convencional amb un CD in-

corporat.

els darrers parlants nadius de la catalu-

nya del Nord i la seva cultura verbal 

(2015-2018)

El català ha estat durant molt de temps i 

fins a mitjan segle xx la llengua habitual 

de comunicació oral entre les persones 

autòctones del que es coneix com la Ca-

talunya del Nord. Diversos factors han 

donat lloc a un procés de substitució de 

la llengua autòctona pel francès. L’objec-

tiu d’aquest projecte és localitzar els 

parlants nadius de català, que ara tenen 

més de vuitanta anys, i enregistrar-ne la 

parla, la cultura tradicional i el coneixe-

ment tradicional. Els materials fruit 

d’aquest estudi, actualment en preparació 

(un llibre, un documental, etc.), volen ser 

una eina útil en el procés de revitalització 

del català a la Catalunya del Nord. 

Activitats 

El 27 de setembre de 2018, Joan A. Ar-

genter, director de la Càtedra UNESCO 

de Diversitat Lingüística i Cultural (IEC), 

participà en el seminari experiencias de 

revitalización de la lengua mapuche en 

chile y la búsqueda de la igualdad de 

derechos lingüísticos y culturales, orga-

nitzat per INCASI (International Network 

for Comparative Analysis of Social Ine-

qualities), en col·laboració amb el GREIP 

(Grup de Recerca en Ensenyament i In-

teracció Plurilingües de la UAB).

D’altra banda, amb motiu de la 

celebració de la Setmana de la UNESCO 

2018 (10-17 de novembre), el dia 19 de 

novembre va tenir lloc, a la Filmoteca  

de Catalunya, l’acte de commemoració 

del Dia de la UNESCO, amb diverses 

activitats culturals.

El 16 de maig de 2019 tingué lloc, 

al Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona, l’acte «La diversitat lingüística: 

per a què?», organitzat per la Càtedra 

UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultu-

ral (IEC) i Linguapax International. Durant 

l’acte es van presentar les perspectives i els 

objectius de l’Any Internacional de les Llen-

gües Autòctones, que se celebra el 2019. 
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centres consorciats

Centre de Terminologia Catalana 

(TERMCAT)

Director: Jordi Bover i Salvadó

L’Institut d’Estudis Catalans participa en 

el Centre de Terminologia Catalana 

(TERMCAT) amb la presència al Consell 

de Direcció i al Consell Supervisor.

consell de direcció

Vicepresident: President de l’IEC

Vocal:  M. Teresa Cabré  

i Castellví

consell Supervisor

President: Albert Jané i Riera

Vocals:  Carolina Santamaria 

i Jordà  

(fins a novembre de 2018)

  Pere Montalat Buscató  

(des de novembre de 2018) 

 Josep M. Casasús i Guri

Creat el 1985 per l’Institut d’Estudis 

Catalans i el Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya, el Centre  

de Terminologia Catalana (TERMCAT) 

té per finalitat l’elaboració, la promoció i 

la difusió de recursos terminològics, la 

normalització dels neologismes catalans i 

la prestació de serveis d’assessorament per 

a facilitar l’ús de la llengua en els àmbits 

científics, tècnics i socioeconòmics. 

Per a una informació detallada 

sobre l’activitat del TERMCAT, consulteu 

l’adreça www.termcat.cat. 

Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 

Director: Lluís Alsedà i Soler

L’Institut d’Estudis Catalans participa en 

el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 

amb la presència al Consell de Direcció.

consell de direcció

Vicepresident: President de l’IEC 

Vocals:  Joaquim Agulló i Batlle

  Joan de Solà-Morales  

i Rubió 

L’Institut d’Estudis Catalans creà, l’any 

1984, el Centre de Recerca Matemàtica 

(CRM), amb l’objectiu principal de posar 

a la disposició dels matemàtics catalans 

un centre d’investigació que estimulés la 

millora de la recerca matemàtica a Cata-

lunya, tant en l’aspecte qualitatiu com  

en el quantitatiu. El 2002, el CRM va 

es devenir un consorci amb personalitat 

jurídica pròpia, integrat per l’Institut 

d’Estudis Catalans i la Generalitat de 

Catalunya, la qual hi participa per mitjà 
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del Departament d’Economia i Coneixe-

ment.

Per assolir aquest objectiu, el CRM 

convida destacats científics d’arreu a fer 

estades de recerca, facilita el contacte amb 

aquests i amb institucions científiques als 

nostres joves investigadors, duu a terme 

programes de recerca, organitza congres-

sos, seminaris i altres reunions científi-

ques, i difon els resultats de la recerca.

Per a una informació detallada 

sobre l’activitat del CRM, consulteu 

l’adreça www.crm.cat. 

Centre de Recerca Ecològica  

i Aplicacions Forestals (CREAF)

L’Institut d’Estudis Catalans participa en 

el Centre de Recerca Ecològica i Aplica-

cions Forestals (CREAF) amb la presència 

al Consell de Direcció i al Patronat.

consell de direcció

President:  Joan Pino i Vilalta 

Vocal: Xavier Bellés i Ros 

El Centre de Recerca Ecològica i Aplica-

cions Forestals (CREAF) és un centre de 

recerca bàsica i aplicada en ecologia ter-

restre, especialment forestal.

La figura institucional del CREAF 

és la de consorci, creat pel Decret 

300/1987, del 4 d’agost, i és constituït per 

la Generalitat de Catalunya, la Universi-

tat Autònoma de Barcelona, la Universitat 

de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans. 

Els seus objectius són:

— realitzar recerca bàsica i apli-

cada sobre els sistemes ecològics terres-

tres,

— desenvolupar eines conceptu-

als i metodològiques per a millorar la 

gestió del medi,

— difondre aquests coneixements 

mitjançant activitats de formació, asses-

sorament i difusió.

El Patronat és el màxim òrgan de 

govern del CREAF. Un consell de direc- 

ció, nomenat pel Patronat, el regeix. El  

CREAF és un institut universitari adscrit 

a la Universitat Autònoma de Barcelona 

i un centre associat a l’Institut de Recerca 

i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Òrgans de govern:

— Patronat: format pel president 

(conseller de Territori i Sostenibilitat), el 

secretari (director del CREAF), els vocals 

(la rectora de la Universitat Autònoma  

de Barcelona, el rector de la Universitat de 

Barcelona, el president de l’Institut d’Es-

tudis Catalans, el president del CSIC, un 

representant del Departament d’Agricul-

tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, un 

representant de l’Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentàries, un repre-

sentant del Departament de Territori i 

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   362 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   362 5/3/21   10:565/3/21   10:56



A
c

t
iv

it
A

t
 d

e
 r

e
c

e
r

c
A

363

Sostenibilitat, un representant del Depar-

tament d’Universitats i Recerca, de la 

Direcció General de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvaments i un representant 

de la Institució CERCA), i els membres 

honoraris Jaume Terradas i Ferran Rodà. 

— Consell de Direcció: format pel 

president (director del CREAF) i els vocals 

(CSIC, Departament d’Empresa i Conei-

xement, Departament d’Interior, Depar-

tament d’Agricultura, Ramaderia, Pes- 

ca i Alimentació i Universitat de Barce-

lona).

Per a una informació detallada 

sobre la seva activitat, consulteu l’adreça 

www.creaf.cat. 
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