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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, Des-

envolupament i Innovació (R+D+I) dins 

el sistema de ciència i tecnologia dels 

territoris de llengua i cultura catalanes. 

Des de la perspectiva rigorosa, central i 

independent de l’IEC, es tracta d’una 

iniciativa 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

El mes de maig del 2008 es presenta el 

portal web Meridià (Mesurament de la 

recerca, el desenvolupament i la innova-

ció). L’abast cronològic de les dades co-

mença l’any 2000 (en determinats infor-

mes, arriba al 1996). Respecte a l’abast 

geogràfic, recull actuacions d’R+D+I des-

envolupades a Catalunya, el País Valen-

cià, les Illes Balears i Andorra i s’hi esta-

bleixen comparacions a escala estatal i 

VII.  Assessorament, promoció 
i difusió de la recerca

Assessorament

internacional. Per organitzar i comparar 

les dades, l’OR-IEC disposa d’una tren-

tena de classificacions científiques, tecno-

lògiques, socioeconòmiques i geogràfi-

ques. Aquestes classificacions poden 

evolucionar (versions) i establir relacions 

entre si (equivalències). L’any 2010 es 

crea el Blog de l’observatori de la recer-

ca (OR-IEC).

El 28 de juny de 2017, l’OR-IEC 

posa en marxa un nou lloc web (http://

observatori.iec.cat) que integra el portal 

Meridià i el Blog de l’observatori de la 

recerca (OR-IEC). Aquest nou lloc web 

és un servei d’informació especialitzada 

en les activitats de recerca, desenvolupa-

ment i innovació (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 informació especialitzada 

sobre el sistema científic 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. 

El lloc web conté informació ac-

tualitzada i estructurada en diverses 

seccions d’informació: «Entrades» (notí-

cies d’actualitat i anàlisis d’informació), 

«Dades» (informes estadístics elaborats 
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per l’OR-IEC i altres organismes espe-

cialitzats), «Documents» (memòries, in-

formes, plans d’actuació, etc.) i, «Enllaços» 

(llocs web recomanats). El web ofereix 

també un cercador exhaustiu. Les seccions 

d’informació s’organitzen en àmbits geo-

gràfics: «Terres de llengua i cultura ca-

talanes», «Estat espanyol», «Europa» i 

«Internacional», i, dins de cada àmbit, els 

informes s’ordenen per ordre alfabètic. 

Aquest curs s’hi han connectat 11.000 

usuaris únics (diferents), que han suposat 

18.500 sessions (un mateix usuari es pot 

connectat diverses vegades l’any), durant 

les quals s’han visitat 32.000 pàgines web.

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. Dins el curs 

2019-2020 s’han actualitzat sis informes 

estadístics, s’han elaborat tres infografies 

i s’han renovat vuitanta documents.

Pel que fa a les xarxes socials, 

aquest curs s’han publicat 700 piulades 

al compte de l’Observatori a Twitter  

[@iec_obsrecerca], al qual s’han sumat 

430 nous seguidors (5.150 en total des de 

l’any 2011). 

D’altra banda, l’OR-IEC envia als 

usuaris interessats un butlletí electrònic 

mensual amb les entrades publicades. 

Durant el curs 2019-2020 s’han publicat 

225 notícies (2.125 en total des de l’any 

2010) i comentaris especialitzats, i s’han 

enviat onze butlletins a 3.300 subscriptors.
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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 socio-

lingüística i les perspectives immediates i 

a mitjà termini.

— Destriar els factors crucials de 

l’evolució de la comunitat lingüística ca-

talana.

— Generar sinergies entre els es- 

pecialistes 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.

Durant aquest curs, la Xarxa ha 

preparat les V Jornades «La recerca socio-

lingüística en l’àmbit de la llengua cata-

lana», que estava previst que se cele- 

bressin el 30 de juny i l’1 de juliol de 

2020, però que van haver de ser ajornades 

a causa de la pandèmia.
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Organismes administratius en els quals l’IEC té assessors

institucions d’àmbit català

Autoritat Catalana de Protecció de Dades consell Assessor 

Josep Domingo i Ferrer

Comissió de Toponímia de Catalunya  

del Departament de Cultura  

de la Generalitat de Catalunya 

Vicepresident

Director de l’Oficina d’Onomàstica 

Vocal

Joan Anton Rabella i Ribas

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’Educació de la Generalitat 

de Catalunya

Joaquim Arnau i Querol

Institució de les Lletres Catalanes consell Assessor

Ramon Pinyol i Torrents 

Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA)

consell Assessor

Damià Barceló i Cullerés 

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

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

Gabriel Mercadal Corominas 

Josep Mas Pla 

Lluís Vilar Sais

Jordi Sargatal i Vicens
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