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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 

2018-2019, 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’aquestes, 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: 

— Flocel Sabaté i Curull, per la 

Secció Històrico-Arqueològica.

— Jaume Terradas i Serra, per la 

Secció de Ciències Biològiques.  

— Alícia Casals i Gelpí (fins al 

14.2.2019) i Miquel Canals i Artigas (des 

del 14.2.2019), 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 curs, la Comissió es 

va reunir quatre vegades.

Com cada any, s’ha fet la convo-

catòria d’ajuts per a les activitats de les 

societats filials per a l’any 2019 i se n’ha 

fet la resolució. 

Setmana de la Ciència

La 23a Setmana de la Ciència a Catalunya 

(SC18), 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·labora- 

ció de l’Obra Social «la Caixa», AMGEN, 

Surt de Recerca per Catalunya, Fundació 

Banc Sabadell, Casio, HP i Abacus, se 

celebrà del 9 al 18 de novembre i agrupà 
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centenars d’actes de divulgació del conei-

xement científic i tecnològic arreu de 

Catalunya. La SC18 prengué com a eixos 

temàtics el patrimoni cultural, amb motiu 

de la celebració de l’Any Europeu del 

Patrimoni Cultural, promogut per la Unió 

Europea; la figura i l’obra de Pompeu 

Fabra, amb motiu de la celebració del 

150è aniversari del naixement del lingüis-

ta i gramàtic català, i la figura del presti-

giós físic nord-americà Richard Feynman, 

amb motiu de la celebració del centenari 

del seu naixement, promoguda pel Grup 

de Comunicació i Divulgació de la Nano-

tecnologia, EspaiNano. 

La SC18 s’inaugurà el 8 de no-

vembre a l’IEC, amb la conversa «Fabra, 

l’enginyeria verbal» —entre M. Teresa 

Cabré, presidenta de la Secció Filològica 

i catedràtica de lingüística i terminologia 

de la Universitat Pompeu Fabra, i Màrius 

Serra, membre de la mateixa Secció, es-

criptor i periodista— i la taula rodona 

«L’estudi científic del llenguatge des de 

Fabra», organitzada per la FCRi amb el 

suport de l’IEC. El claustre de l’IEC aco-

llí també la mostra dels cartells partici-

pants en el concurs de la Setmana de la 

Ciència. El cartell guanyador va ser l’obra 

de Marta Biel Tres.
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