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Difusió

Servei de Documentació i Arxiu de l’IEC

El fons documental i arxivístic de l’Institut d’Estudis Catalans és gestionat pel Servei de 

Documentació i Arxiu. D’una banda, la biblioteca està formada per les publicacions prò-

pies de l’IEC, que es cataloguen i es buiden bibliogràficament, i també per diversos fons 

especialitzats bàsicament en llengua i literatura. D’altra banda, l’Arxiu està format per 

dos conjunts documentals clarament diferenciats: la documentació històrica i administra-

tiva que ha generat la mateixa institució des dels seus inicis (l’any 1907) fins ara, i nom-

brosos fons que corresponen a arxius d’entitats i arxius personals de membres de l’Institut 

i de personalitats destacades de la cultura catalana.

Amb l’objectiu de disposar d’un catàleg informatitzat que faciliti la conservació i 

la preservació, l’accés, la consulta i la difusió de la totalitat de la documentació que conté 

l’Arxiu de l’IEC, cada curs s’actualitza una base de dades documental que vol ser una eina 

de recerca, tant per a l’activitat interna de l’Institut com per als investigadors externs. 

Complementàriament a la base de dades, que actualment conté 92.000 referències, els 

fons disposen de quadres de classificació i d’inventari, consultables a la pàgina web de 

l’Arxiu. 

Llegats de l’Arxiu

arxius de membres de L’iec 

Fons Ramon d’Abadal i de Vinyals 

Fons Ramon d’Alòs-Moner i de Dou

Fons Antoni M. Badia i Margarit

Fons Lluís Faraudo i de Saint-Germain

Fons Pompeu Fabra de Jordi Mir

Fons Maria Teresa Ferrer i Mallol

Fons Salvador Giner de Sociologia

Fons Francesc Martorell i Trabal 

Fons Manuel Mundó i Marcet

Fons Lluís Nicolau d’Olwer 

Fons Josep Roca-Pons [pendent d’inventari]

Fons Jaume Serra i Húnter 

Fons Josep de C. Serra i Ràfols 

Fons Ferran Soldevila 
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Fons Miquel Tarradell 

Fons Esteve Terradas

Fons Josep Vallverdú i Aixalà - Jordi Rubió i Balaguer [correspondència] 

aLtres Fons 

Fons Amics de l’Art Vell 

Fons Eduard Artells i Bové

Fons Josep M. Batista i Roca

Fons del Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica (XIV: 1993: Tarragona)

Fons de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (APEC) 

Fons Estrella Casas

Fons Ferran Sunyer i Balaguer

Fons Masriera

Fons Isidra Maranges i Prat

Fons Patxot

Fons Joan Prat (Armand Obiols) (Fundació Mercè Rodoreda)

Fons Mercè Rodoreda (Fundació Mercè Rodoreda)

Fons Joan Sales (Fundació Mercè Rodoreda)

Fons Subias i Galter

Fons Estanislau Tomàs. La Farga Catalana

Fons Rafael de la Torre i Boronat

Llegats rebuts durant el curs 2019-2020

L’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els fons següents:

• Bust de Francesc de B. Moll (data: 9 d’octubre de 2019)

Donació de la Institució Francesc de Borja Moll.

• Fons Manuel Reventós Bordoy (data: 22 d’octubre de 2019) 

Materials mecanoscrits de l’obra estudi econòmic i social de la classe mitja, assaig am pliat 

del treball l’estament mitjà, premiat amb el XVIè Concurs Patxot l’any 1936.

• Medalla d’Or de la Ciutat a Pompeu Fabra (data: 4 de desembre de 2019)

Distinció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1938 a Fabra i lliurada el 3 de 

desembre del 2019 al nets del filòleg, els quals la cediren a l’IEC.
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Consultes rebudes

Durant l’any 2019 es van dur a terme 279 consultes al Servei de Documentació i Arxiu i, 

durant el 2020, 246 consultes (fins a setembre de 2020).

Material digitalitzat per a la preservació i difusió

L’any 2019 s’han obtingut 3.541 imatges, procedents de la digitalització de les sèries 

documentals de l’Arxiu de l’IEC següents: Diapositives CVMA; làmines i correspondència 

vàries; Fons Joan Sales (àlbums fotogràfics); estudis romànics, núm. 20; col·lecció de 

fitxes Què cal saber?; treball la data i l’autor dels goigs del roser, de Francesc Ribas i 

Pontí.

Materials publicats a l’Arxiu Digital de l’IEC 

L’objectiu de l’Arxiu Digital de l’Institut d’Estudis Catalans (arxiudigital.iec.cat/adiec) 

és facilitar la preservació i la consulta de la documentació d’interès històric o científic 

conservada o generada per l’IEC. És un arxiu obert que va creixent amb la incorporació 

de noves col·leccions, i la documentació que s’ofereix en suport digital també es conserva 

en paper o en altres suports tradicionals. 

sèries de l’Arxiu de l’iec

— Actes generals del Ple

— Actes de la Secció Històrico-Arqueològica

— Actes de la Secció de Ciències

— Actes de la Secció Filològica

— Actes de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

— Anuaris inèdits

— Memòries inèdites

— Fotografies de membres

Altres fons

— Fons Esteve Terradas (inventari)

— Fons Mercè Rodoreda (mostra)
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