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Secretaria Científica 

Secretari científic:  Ricard Guerrero  

i Moreno  

(fins al 30.9.2014)

  David Serrat  

i Congost  

(des de l’1.10.2014)

És funció de la Secretaria Científica l’as-

sistència al Consell Permanent i a l’Equip 

de Govern en tot el que fa referència a la 

gestió científica de les activitats de recer-

ca de l’Institut. També dóna suport a la 

realització i la difusió d’activitats de re-

cerca de les seccions, de les delegacions i 

de les societats filials i potencia, fomenta 

i coordina activitats de recerca i desenvo-

lupament en tot l’àmbit de les terres de 

llengua i cultura catalanes. Durant el curs 

2014-2015, la Secretaria Científica ha 

intervingut en la preparació, realització i 

difusió de les activitats següents:

Reunions de la Comissió d’Investigació 

La Comissió d’Investigació de l’IEC té 

l’objectiu de facilitar la tasca de decisió 

de govern de l’Institut mitjançant l’estudi 

i la valoració de les propostes de progra-

mes de recerca fetes per les seccions. El 

secretari científic actua com a secretari 

d’aquesta Comissió, que és presidida pel 

president de l’IEC, es compon de cinc 

membres, un per secció, presentats a 

proposta de cada una, i és nomenada  

pel Ple.

D’acord amb l’article 60 del Re- 

glament de règim interior de l’IEC, el Ple 

aprova per assentiment la constitució de 

la nova Comissió d’Investigació, els mem-

bres de la qual són nomenats per un 

període de quatre anys i són renovables 

consecutivament una sola vegada. La 

composició actual és la següent: 

— Jordi Casassas i Ymbert, per 

la Secció Històrico-Arqueològica.

— Jaume Terradas i Serra, per la 

Secció de Ciències Biològiques.

— Alícia Casals i Gelpí, per la 

Secció de Ciències i Tecnologia.

— Joan A. Argenter i Giralt, per 

la Secció Filològica.

— Josep M. Panareda Clopés, per 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

Durant aquest període, la Comissió 

es va reunir el 10 de novembre de 2014 

i el 12 de gener de 2015. En aquestes 

reunions s’ha fet el seguiment dels pro-

grames de recerca del període 2012- 

2014, s’ha demanat l’informe anual i s’ha 

procedit a fer l’anàlisi i l’avaluació dels 

programes de recerca i el seguiment de 

les publicacions previstes. D’altra banda, 

també s’ha fet el seguiment de la tercera 

edició dels reports de la recerca a ca- 

talunya (2003-2009) i s’ha preparat la 

proposta de la convocatòria anual d’ajuts 

a les activitats de les societats filials per a 

l’any 2015, així com la seva resolució. 

Finalment, s’ha preparat una nova con-
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vocatòria interna de programes de recer-

ca per al període 2015-2017. 

Amb la voluntat de mostrar a la 

societat el panorama de la recerca que 

duu a terme l’IEC, l’octubre de l’any 2014 

la Secretaria Científica ha iniciat les feines 

per a l’obertura d’un portal de recerca al 

web de l’IEC. 

Reunions de la Comissió de Societats 

Filials 

La Comissió de Societats Filials està for-

mada pel president de l’IEC, els presidents 

de les societats filials i els delegats. La 

Secretaria Científica dóna suport admi-

nistratiu a la Comissió de Societats Filials 

de l’IEC. En la reunió, el secretari cientí-

fic informà de la resolució de la convoca-

tòria d’ajuts a activitats de les societats 

filials per a l’any 2015, i es va informar 

de les accions de suport a les societats 

filials durant el 2015: carnet de socis, 

gestió d’activitats i informació sobre pu-

blicacions i sobre les revistes de les socie-

tats filials.

Setmana de la Ciència

La 19a Setmana de la Ciència 2014 (SC14) 

tingué lloc del 14 al 23 de novembre de 

2014. Els temes centrals d’aquesta edició 

tingueren relació amb la celebració de 

l’Any Internacional de la Cristal·lografia 

i l’Any de la Biotecnologia. Durant aques-

tes dates se celebraren activitats diverses 

de divulgació científica arreu del territori: 

jornades de portes obertes, exposicions, 

xerrades, jocs i tallers científics. En el 

marc d’aquesta iniciativa, coordinada per 

la Fundació Catalana per a la Recerca  

i la Innovació (FCRI), s’organitzà un 

concurs per a seleccionar el cartell repre-

sentatiu de l’SC14, i la seu de l’IEC acollí 

l’exposició de cartells de la Setmana de la 

Ciència.
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