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Entitats adherides 

D’acord amb l’article 77 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans 

(capítol xv, «De les entitats adherides»), l’IEC pot acceptar l’adhesió d’entitats o institu-

cions científiques o culturals per mitjà d’un conveni d’adhesió que requereix l’informe 

previ de la secció o de les seccions més afins, el dictamen favorable de la proposta emès 

pel Consell Permanent i l’aprovació pel Ple de l’IEC per la majoria absoluta dels assistents. 

D’acord amb la votació del Ple del dia 19 de juny de 2000, les entitats adherides són les 

següents: 

Institut Menorquí d’Estudis

L’Institut Menorquí d’Estudis (IME) és un organisme autònom del Consell Insular de 

Menorca (CIM) de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, creat pel CIM 

i destinat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l’illa de Menorca, 

amb la voluntat d’esdevenir centre de recepció i intercanvi de pensament i ciència.

Presidenta: M. Nieves Baíllo Vadell

Camí des Castell, 28

07702 Maó (Menorca)

Tel.: 971 35 15 00

www.ime.cat

Institut d’Estudis Eivissencs

L’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) fou fundat l’any 1949, amb el suport de l’Ajuntament 

d’Eivissa, com un institut d’estudis locals, integrat dins del Consell Superior d’Investiga-

cions Científiques. L’Institut nasqué amb la finalitat de protegir el patrimoni natural i 

cultural de les Illes Pitiüses. Aquesta protecció no es podia fer més que vindicant en primer 

lloc la llengua pròpia, el català.

President: Marià Serra Planells 

Via Púnica, 29

07800 Eivissa

Tel.: 971 312 775

www.estudiseivissencs.cat
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Institut d’Estudis Baleàrics 

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) és un consorci amb caràcter d’ens públic, de natura-

lesa corporativa de base associativa, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, inde-

pendents dels seus membres, i que es regeix per les disposicions legals i reglamentàries 

pròpies de la seva naturalesa i pels seus Estatuts. Està integrat per l’Administració de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, el Consell 

Insular de Mallorca, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eivissa i el Con- 

sell Insular de Formentera.

Entre d’altres, els seus objectius principals són: 

a) la difusió, per mitjans propis o aliens, de tot tipus d’activitats culturals relaci-

onades amb les Illes Balears;

b) la formació lingüística no reglada dels ciutadans de les Illes Balears;

c) l’avaluació de coneixements de llengua catalana, mitjançant la convocatòria i 

l’administració de les proves per a obtenir els diferents certificats que expedeix la direcció 

general corresponent;

d) la programació de diverses activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació 

entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

Presidència: Rafael Àngel Bosch i Sans (fins al 2.5.2013)

 Joana Maria Camps Bosch (des del 2.5.2013)

Direcció: Antoni Vera Alemany

Carrer d’Alfons el Magnànim, 29

07004 Palma 

Tel.: 971 177 604

www.iebalearics.org

Societat Arqueològica Lul·liana

La Societat Arqueològica Lul·liana (SAL) és una entitat fundada el desembre de 1880 a 

Palma per un grup d’erudits, entre els quals hi havia Bartomeu Ferrà i Perelló, que comp-

taren amb el patrocini del bisbe Mateu Jaume, que n’autoritzà la constitució i la creació 

d’un museu. L’objectiu principal és honrar la memòria de Ramon Llull per mitjà de di-

verses activitats: visita de monuments, organització de conferències, celebració d’exposi-

cions i recollida d’objectes artístics a fi d’evitar llur destrucció.
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President: Antoni Planas Rosselló

Carrer de Monti-Sion, 9

07001 Palma

Tel.: 971 713 912

www.arqueologicaluliana.com

Altres vinculacions

D’altra banda, l’IEC també pot acceptar la vinculació d’entitats o institucions científiques 

o culturals per mitjà d’un conveni específic que requereix l’informe previ favorable de la 

Secretaria General i de la secció o de les seccions més afins, i l’aprovació per part del 

Consell Permanent. La vinculació no implica cap canvi en la situació administrativa i 

patrimonial de l’entitat o institució, sens perjudici que figuri en el conveni de vincula- 

ció amb l’IEC. Les entitats amb les quals s’han establert convenis de vinculació són les 

següents: 

Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) fou fundada l’any 

1973 en una assemblea celebrada a Cambridge. Com que les circumstàncies polítiques 

d’aquell moment impediren la legalització de l’AILLC a l’Estat espanyol, es domicilià a 

Amsterdam, acollida per la legislació holandesa.

Quan la situació política ho permeté, l’AILLC fou legalitzada a Catalunya i inscri-

ta en el Registre d’Associacions de la Generalitat. En aquell moment es demanà a l’IEC 

que acceptés d’acollir legalment l’AILLC a la seva seu; l’IEC accedí a aquesta petició, i 

així ho recullen els Estatuts.

L’any 1993 l’AILLC signà un conveni amb l’IEC pel qual aquest cedia a l’AILLC 

un espai a la seva seu de Barcelona per a desenvolupar-hi les activitats pròpies, que són 

la promoció i l’estudi de la llengua i la cultura catalanes.

President: Antoni Ferrando i Francès

Carrer del Carme, 47

08001 Barcelona

Tel.: 933 248 580

www.aillc.espais.iec.cat
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