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Oficines

Oficina d’Assessorament Lingüístic

Oficina de Gramàtica

Oficina d’Onomàstica

diar les consultes no fixades des del punt 

de vista normatiu amb les altres oficines de 

la Secció Filològica. 

D’altra banda, l’OAL també duu 

a terme estudis de qüestions lingüístiques 

per a elaborar criteris, així com analitza 

dades lingüístiques per tal d’extreure’n 

resultats i possibles actuacions.

Oficina d’Assessorament Lingüístic

Director: Isidor Marí i Mayans

L’Oficina d’Assessorament Lingüístic 

(OAL) s’ocupa d’atendre les consultes 

lingüístiques que s’adrecen a l’IEC, tenint 

en compte la normativa fixada per a la 

llengua catalana, i també s’ocupa d’estu

Oficina de Gramàtica

Director: Manuel Pérez Saldanya

L’Oficina de Gramàtica duu a terme, 

juntament amb la Comissió de Gramàti 

ca, les tasques relatives a l’elaboració de 

la Gramàtica de la llengua catalana. 

(Vegeune la relació al capítol vi, «Activi

tat de recerca», dins l’apartat de progra

mes de recerca normatius de la Secció Fi 

lològica.)

Addicionalment, també s’ocupa en 

certs moments d’atendre consultes gra

maticals procedents de l’Oficina d’Asses

sorament Lingüístic i de particulars, en 

aquest darrer cas relatives a aspectes dels 

esborranys de les parts de la Gramàtica 

consultables al web de l’Institut.

Oficina d’Onomàstica

Director: Josep Moran i Ocerinjauregui

L’activitat principal de l’Oficina d’Ono

màstica (OdO) és l’atenció i la resposta a 

les consultes onomàstiques, tant de topo

nímia com d’antroponímia, adreçades a 

l’Institut d’Estudis Catalans. Les consul

tes provenen dels centres de Normalització 

Lingüística del Consorci per a la Norma

lització Lingüística, de diversos departa

ments de la Generalitat de Catalunya 

(Territori i Sostenibilitat, Justícia, Medi 

Ambient, Cultura, Governació, etc.), dels 

serveis de llengua catalana dels ajunta

ments i les universitats (com la de les Illes 

Oficines Lexicogràfiques

Oficina d’Assessorament Històric
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Balears i la de València), de diverses en

titats públiques i privades (com associa

cions, editorials, i també molt sovint dels 

mitjans de comunicació —premsa i rà

dio—) i de particulars.

Així mateix, l’OdO s’ocupa de 

l’expedició de certificats —i, en uns casos 

específics, de notes informatives— per a 

la normalització de la grafia dels noms i, 

sobretot, dels cognoms catalans. 

Per a adreçarhi una consulta 

onomàstica o una sol·licitud de normalit

zació de noms i cognoms, cal emplenar els 

formularis corresponents que trobareu a 

http://www.iec.cat/llengua/serveis.asp.

Oficines Lexicogràfiques

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

Les tasques que duen a terme les Oficines 

Lexicogràfiques (OL) tenen per objectiu 

principal el desenvolupament dels projec

tes lexicogràfics aprovats per la Secció 

Filològica. Per això, l’activitat de les OL 

s’estructura a l’entorn de tres eixos: l’ac

tualització de la segona edició del Diccio-

nari de la llengua catalana de l’Institut 

d’Estudis Catalans (DIEC2), l’elaboració 

d’un nou diccionari normatiu i la redac 

ció de la segona edició del Diccionari 

manual de l’Institut d’Estudis Catalans. 

(Vegeu el capítol vi, «Activitat de recerca» 

per a una informació més detallada sobre 

els programes normatius.)

Les OL també s’ocupen d’atendre 

consultes sobre normativa lèxica del ca

talà i de fornir de materials lexicogràfics 

les institucions que en sol·liciten.

Oficina d’Assessorament  

Històric

Director: Albert Balcells i González

L’Oficina d’Assessorament Històric es creà 

l’any 2006 amb la finalitat de respondre 

les consultes de caràcter històric i artístic 

plantejades a l’Institut d’Estudis Catalans, 

així com la tramitació dels informes i 

dictàmens preceptius de la Secció Histò

ricoArqueològica (SHA) sobre els símbols 

dels ens locals i els béns culturals d’interès 

nacional. Durant el curs 20122013 s’han 

rebut les consultes següents, a les quals 

s’ha donat resposta. 

Informes 

La Generalitat sotmet preceptivament la 

declaració i la delimitació dels béns d’in

terès cultural nacional i els escuts i les 

banderes municipals a la Secció Històrico

Arqueològica. La Secció ha emès 29 in

formes preceptius sobre els expedients de 

declaració com a bé cultural d’interès 

nacional (BCIN), sol·licitats a l’IEC per la 

Direcció General del Patrimoni Cultural 
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del Departament de Cultura de la Gene

ralitat de Catalunya.

— Informes d’expedient en la 

categoria de monument històric: 18. Mo

nestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Ba

dalona; Casino Ateneu Obrer, a Canet de 

Mar; església de Santa Maria de Vilafranca 

del Penedès; Teatre la Massa, a Vilassar de 

Dalt; Acadèmia de les Ciències i les Arts 

de Barcelona; església de Sant Joan Bap

tista de Valls; convent de Miralles, a 

Castellví de Rosanes; església de l’As

sumpció d’Albesa; església de la Immacu

lada d’Isil, a l’Alt Àneu; Sant Climent de 

Talltorta, a Bolvir; Masia d’en Cabanyes, 

a Vilanova i la Geltrú; Patronat de la 

Catequística, a Figueres; Observatori 

Fabra, a Barcelona; església de Sant Mi

quel de Castelló de Farfanya; monestir de 

Vallverd de Tragó de Noguera; església  

de l’Assumpció de Torrelameu; Casa de la 

Vila de Belianes, i església de Santa Maria 

de Vilanova de Meià.

— Informe d’expedient en la ca

tegoria de zona arqueològica: 2. Pont de 

les Caixes, a Constantí, i els Clots de Sant 

Julià, a Forallac.

— Informe d’expedient de delimi

tació de l’entorn de protecció: 7. Castell 

de Llers; castell de Palafolls; castell de 

Palol Sabaldòria, a Vilafant; castell de Vi 

lassar, a Vilassar de Dalt; castell del Pa

piol; Molí de Llobateres, a Sant Quirze 

Safaja, i Mas Rosès, a Gavà.

— Altres: 2. Claraboia El caçador 

d’ocells de Xavier Nogués, a la Masia Seix 

de Pallejà, i Bodegó amb senalla de cire-

res, roses, assutzenes, lliris, espàrrecs i mon- 

getes, atribuït a Juan Sánchez Cotán.

Escuts heràldics dictaminats: 7

Municipis: Lles de Cerdanya, Aspa, Ars, 

la Pobla de Montornès, la Pobla de Mas

saluca, Ventalló, les Franqueses del Vallès.

Banderes dictaminades: 9

Pals, Santa Eulàlia de Ronçana, Llorac, 

Sant Vicenç de Castellet, Viladrau, Molló, 

Pontons, Gurb, Girona.

Catalan Historical Review 

L’Oficina s’ocupa de la preparació de la 

revista Catalan Historical Review, que, en 

anglès i català, difon internacionalment 

balanços sobre els grans temes referents a 

tots els aspectes històrics dels Països Cata

lans. Es publica en paper i en versió elec

trònica. El primer número sortí l’any 2008.

Aquest curs ha sortit publicat el 

número 6, que correspon a l’any 2013. S’ha 

situat, pel nombre de consultes electròni

ques, entre les cinc primeres revistes de les 

vint de l’Institut d’Estudis Catalans indexa

des a RACO (Revistes Catalanes amb Accés 

Obert). El 72 % de les descàrregues es feren 

des d’altres estats. L’any 2012 les descàrre

gues es quintuplicaren en relació amb l’any 

anterior i l’evolució fins al setembre de 2013 

indica que a final d’any serà superada 

probablement la cota anterior.

00 Memoria 2012-2013.indb   286 13/2/17   10:38


