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Centre de Recerca Matemàtica 

(CRM)

Director: Joaquim Bruna i Florit

L’Institut d’Estudis Catalans participa en 

el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 

amb la presència al Consell de Direcció.

consell de direcció

Vicepresident:  President de l’IEC 

Vocals:    Joaquim Agulló  

i Batlle

  Joan Girbau i Badó

L’Institut d’Estudis Catalans creà l’any 

1984 el Centre de Recerca Matemàtica 

(CRM) amb l’objectiu principal de posar 

a la disposició dels matemàtics catalans 

un centre d’investigació que estimulés la 

millora de la recerca matemàtica a Cata-

lunya, tant en l’aspecte qualitatiu com en 

el quantitatiu. El 2002, el CRM va es-

devenir un consorci amb personalitat  

jurídica pròpia, integrat per l’Institut d’Es- 

tudis Catalans i la Generalitat de Cata-

lunya, la qual hi participa per mitjà del 

Departament d’Economia i Coneixement.

centres consorciats

Centre de Terminologia Catalana 

(TERMCAT)

Director: Jordi Bover i Salvadó

L’Institut d’Estudis Catalans participa en 

el Centre de Terminologia Catalana 

(TERMCAT) amb la presència al Consell 

de Direcció i al Consell Supervisor.

consell de direcció

Vicepresident:  President de l’IEC

Vocal:   M. Teresa Cabré  

i Castellví

consell Supervisor

President: Albert Jané i Riera

Vocals: Carolina Santamaria i Jordà

 Pere Lluís i Font

Creat el 1985 per l’Institut d’Estudis Ca- 

talans i el Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, el Centre de 

Terminologia Catalana (TERMCAT) és 

actualment un consorci entre aquestes 

dues entitats i el Consorci per a la Nor-

malització Lingüística, que es regeix pel 

Decret 217/1997, del 30 de juliol.

El TERMCAT té per finalitat 

l’elaboració, la promoció i la difusió de 

recursos terminològics, la normalització 

dels neologismes catalans i la prestació 

de serveis d’assessorament per a facilitar 

l’ús de la llengua en els àmbits científics, 

tècnics i socioeconòmics. 

Per a una informació detallada 

sobre l’activitat del TERMCAT, consulteu 

l’adreça www.termcat.cat. 
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Per a assolir aquest objectiu, el CRM 

convida destacats científics d’arreu a fer 

estades de recerca, facilita el contacte amb 

aquests i amb institucions científiques als 

nostres joves investigadors, duu a terme 

programes de recerca, organitza congres-

Centre de Recerca Ecològica  

i Aplicacions Forestals (CREAF)

L’Institut d’Estudis Catalans participa en 

el Centre de Recerca Ecològica i Aplica-

cions Forestals (CREAF) amb la presència 

al Consell de Direcció i al Patronat.

consell de direcció

Director: Javier Retana Alumbreros

Vocal: Xavier Bellés i Ros

Patronat

President de l’IEC: Joandomènec Ros  

i Aragonès

El Centre de Recerca Ecològica i Aplica-

cions Forestals (CREAF) és un centre de 

recerca bàsica i aplicada en ecologia ter-

restre, especialment forestal.

La figura institucional del CREAF 

és la de consorci, creat pel Decret 300/1987, 

del 4 d’agost, i és constituït per la Ge- 

neralitat de Catalunya, la Universitat 

Autònoma de Barcelona, la Universitat de 

Barcelona i l’Institut d’Estudis Cata- 

lans. 

Els seus objectius són:

— realitzar recerca bàsica i apli-

cada sobre els sistemes ecològics terrestres,

— desenvolupar eines concep-

tuals i metodològiques per a millorar la 

gestió del medi,

— difondre aquests coneixements 

mitjançant activitats de formació, asses-

sorament i difusió.

El Patronat és el màxim òrgan de 

govern del CREAF. Un consell de direcció, 

nomenat pel Patronat, el regeix. El CREAF 

és un institut universitari adscrit a la 

Universitat Autònoma de Barcelona i 

centre associat a l’Institut de Recerca  

i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Òrgans de govern:

— Patronat: format pel president 

(secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat) 

i els vocals (rector de la Universitat Autò- 

noma de Barcelona, rector de la Universitat 

de Barcelona, president de l’Institut d’Es- 

tudis Catalans, president del CSIC, repre-

sentant del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural, de l’Institut de Recerca i Tec- 

nologia Agroalimentàries, del Departament 

sos, seminaris i altres reunions científiques 

i difon els resultats de la recerca.

Per a una informació detallada 

sobre l’activitat del CRM, consulteu l’adre- 

ça www.crm.cat.
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de Territori i Sostenibilitat, del Depar- 

tament d’Universitats i Recerca, de la 

Direcció General de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvaments, de la Institu- 

ció CERCA), els membres honoraris Jau- 

me Terradas i Ferran Rodà i el secretari 

(director del CREAF).

— Consell de Direcció: format pel 

president (director del CREAF) i els vo- 

cals (CSIC; Departament d’Economia i 

Coneixement; Departament d’Interior; 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, i Uni- 

versitat de Barcelona).

Per a una informació detalla- 

da sobre l’activitat, consulteu l’adreça 

www.creaf.uab.es.
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