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ACTUALITZACIÓ  

ENTREVISTA: Els dos candidats a la presidència de l'IEC 
coincideixen en el rebuig a la tercera hora de castellà  

Barcelona (ACN).- Els dos candidats a la presidència de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Ricard Torrents i 
Salvador Giner, coincideixen del tot només quan parlen de la tercera hora de castellà. 'És innecessària', asseguren 
amb contundència. Ricard Torrent, a més, detecta una 'involució' estatal cap a la defensa 'de la uniformitat'. 
L'actual president de l'IEC, Salvador Giner, subratlla la 'forta presència ambiental' del castellà en el territori català. 
Giner també recorda que els resultats acadèmics indiquen que els alumnes catalans no tenen un coneixement del 
castellà inferior al de la resta de l'estat espanyol.  
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Per al candidat a la presidència de l'IEC, Ricard Torrents, la tercera hora de castellà és 'absolutament innecessària' i, a més, 
representa 'una involució cap a la defensa de la uniformitat' i per donar la 'preeminència' a la llengua castellana. El manifest que 
defensa el castellà 'com a llengua comuna' també 'fa pensar' en aquesta involució. Dóna pistes que la política lingüística de 
l'estat espanyol 'vol aturar el progrés de la llengua catalana', assegura. 
 
El president de l'IEC, Salvador Giner, també veu innecessàri aplicar el decret reial de la tercera hora. Com a sociòleg creu que el 
castellà és coneix 'prou', el 'nostre bilingüisme no amenaça en cap sentit el castellà'. 'Podem promoure' el català sense afectar el 
castellà perquè la llengua de l'estat 'ambientalment' és molt forta. Per a Giner el català 'aquí' ha de ser una llengua 'hegemònica 
i sobirana'.  
 
Torrents resta credibilitat a la ideologia que supuren accions com la del manifest perquè està 'contaminada per la seva posició 
lingüística'. Tracten el català 'com a llengua inferior'. Giner atribueix el manifest a la 'ignorància' dels signants de la realitat 
catalana. Són, 'en la immensa majoria', gent que 'no coneix el problema', i parlar amb gent que no coneix el problema és 'parlar 
amb una paret'.  
 
Les dades demostren que no es necessària 
 
Les dades del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu demostren que el nivell de castellà dels alumnes catalans de 
primària és el mateix que el de la resta de l'estat espanyol. Es tracta de les úniques dades que deixen sense arguments a aquells 
que, basant-se en un suposat desequilibri entre els alumnes catalans i espanyols en matèria de castellà, defensen que es facin 
tres hores de castellà a les escoles catalanes.  
 
Aquestes dades, recollides l'any 2003, mostren que el percentatge d'encerts en un examen de competències lingüístiques de 
castellà és molt similar. El percentatge d'encerts a l'estat espanyol en l'apartat de comprensió escrita va ser del 63%, el mateix 
que a Catalunya. En comprensió oral va ser del 59%, els alumnes catalans van obtenir un 57%. En expressió escrita la mitjana 
és la mateixa, 71%. El percentatge global d'encerts dels alumnes de l'estat espanyol va ser d'un 65%, el mateix que el dels 
catalans.  
 
El decret reial que obliga als centres escolars a impartir la tercera hora de castellà, o en castellà, o el manifest que defensa que 
els pares puguin escollir la llengua amb la qual volen escolaritzar els seus fills, han qüestionat l'últim any el model d'immersió 
lingüística de Catalunya. Però aquestes dades no els donen la raó. 
 
El secretari de Política Lingüística, Bernat Joan, criticava fa pocs mesos que aquells que qüestionen aquest model obliden com va 
néixer. 'Abans de decidir si estudiaríem en català o en castellà vàrem decidir que estudiaríem junts per afavorir la cohesió del 
país', recorda. Després, tenint en compte que el català es trobava en una situació delicada, 'vàrem decidir que estudiaríem en 
català'.  
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El president de l´IEC, Salvador Giner. 
FOTO: Albert Salamé 

El candidat a la presidència de l´IEC, Ricard Torrents. 
FOTO: Albert Salamé 

Accés a tots els vídeos 

Guillem Sànchez // ACN // 20.05.2009  11.43 h    Ref. 491267 

 
 
 20.05.2009 11.44 h // Guillem Sànchez // ACN   Ref. 491274  

 

 20.05.2009 11.44 h // Guillem Sànchez // ACN  Ref. 491274  
El president de l'IEC, Salvador Giner, assegura que no és necessària la tercera hora de castellà.  
Durada : 17 s  

 20.05.2009 11.44 h // Guillem Sànchez // ACN  Ref. 491274  
El candidat a la presidència de l'IEC, Ricard Torrents, troba innecessària la tercera hora de castellà.  
Durada : 47 s  

 Traducció a : | Español |   

NOTÍCIES ANTERIORS  

ENTREVISTA: Salvador Giner, president de l'IEC: 'Estem lluitant 
aferrissadament per la llengua catalana'  

Barcelona (ACN).- El president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, afronta les eleccions a la seva 
presidència demanant als 10.000 membres de l'Institut que 'confiïn en aquest equip de govern'. 'Ens trobem al bell 
mig d'una tasca molt ben feta i volem acabar-la'. Giner titlla d''extraordinàriament positiu' el balanç del seu 
exercici. L'IEC compta ara amb 'uns recursos sense precedents' i el seu pressupost ha passat 'de 4 milions a quasi 
11'. Per al president resulten 'sorprenents' les paraules del candidat Ricard Torrent sobre la seva fragilitat en la 
defensa del català com a llengua d'ús per a la ciència. 'Estem lluitant aferrissadament per la defensa de la llengua', 
assegura.  
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És la seva reelecció com a president de l'IEC i ja no pot tornar a presentar-se, ho faria? 
No, no t'has d'eternitzar mai en els càrrecs. 
 
Però seria prematur deixar el càrrec ara? 
Sí, jo vull demanar als membres que confiïn en aquest equip de govern. En aquests anys hem fet un salt qualitatiu enorme. I 
estem al bell mig d'aquesta activitat. No són paraules, són fets. Enmig d'aquesta feina a mig fer ens trobem amb aquestes 
eleccions i les acceptem amb alegria, però volem acabar la tasca que hem iniciat.  
 
Tan positiu és el balanç del seu mandat? 
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És extraordinàriament positiu, hem passat d'un pressupost de 4 MEUR a quasi 11 MEUR. L'IEC és una acadèmia que compta amb 
uns recursos sense precedents. També hem augmentat la nostra presència en tots els territoris de parla catalana. Hem obert 
seus a Alacant, Lleida, hem potenciat la de Perpinyà, tenim una potent delegació a València i estem pendents de la de Mallorca.  
 
No existeix, per tant, el relaxament que detecta el seu rival a l'hora de vetllar pel català com a llengua científica?  
Estem lluitant aferrissadament per la defensa de la llengua catalana i qualsevol dubte em sorprèn extraordinàriament. Hem 
publicat una nova versió revisada del diccionari i les vendes són molt fortes. Per Internet està sent també molt consultat. 
 
Com vol millorar l'IEC? 
Un país ha de tenir una acadèmia nacional activa, no un lloc de poltrones, on la gent s'hi 'apalanca'. L'acadèmcia ha de cobrir 
tots els camps del coneixement. També defensem el patrimoni, l'artístic, l'arquitectònic i l'arqueològic. En el cas de Catalunya, 
amb la conjuntura social i nacional que té el país, la seva acadèmia ha de ser molt activa, no ens podem permetre el luxe de 
relaxar-nos. No estic satisfet amb l'IEC que tenim, vull molt més. L'Institut ha de ser una qüestió cabdal per al país.  
 
La classe política compta amb l'IEC?  
El parlament ens té com a assessors científics. Nosaltres emetem informes sobre els temes que preocupen a la gent. Ja sigui la 
pandèmia de la grip porcina o les obres d'art sacre de Ponent.  
 
Però si la seva opinió contradiu els seus interessos, també la tenen en compte? 
Nosaltres sabem que hi ha el risc que aquesta consulta es perdi en els passadissos del govern. Nosaltres intentem que no sigui 
així, i vetllem pel seu compliment, no badem mai. El conseller d'Educació va demanar-nos que féssim un informe sobre la nova 
Llei d'educació de Catalunya (LEC). En la nostra compareixença al Parlament els partits polítics estaven d'acord amb l'informe 
presentat. Esperem que la LEC inclogui les nostres indicacions.  
 
El català és una llengua vàlida per a la ciència? 
És una llengua noble, riquíssima, està provat que és així. Ara bé, en el camp científic, cal defensar la llengua patriòticament 
perquè si no s'aniria transformant. 
 
Per què hi ha qui ho dubta? 
No ho sé, però és fals. És així, constato un fet objectiu, qui ha de demostrar el contrari no sóc jo. És una llengua magnífica.  
 
Una llengua magnífica que pateix diglòssia? 
Pateix discriminació, és una llengua amenaçada. Ha perdut terreny en llocs com València o Perpinyà i als mitjans no és una 
llengua predominant. Està amenaçada.  
 
'Quan una llengua desapareix es perd la forma d'entendre el món de tot un poble'? 
Quan desapareix una llengua s'empobreix la humanitat, es perd una forma de veure el món de tot un poble, efectivament. És 
lamentable. 
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El president de l´IEC, Salvador Giner, i el seu rival, Ricard Torrents, passejant per la seu de l´acadèmia 
catalana. 
FOTO: Albert Salamé 

El president de l´IEC, Salvador Giner, i el seu rival, Ricard Torrents, passejant per la seu de l´acadèmia 
catalana. 
FOTO: Albert Salamé 

El president de l´IEC, Salvador Giner, a la seu de l´acadèmia catalana. 
FOTO: Albert Salamé 

El candidat a la presidència de l´IEC, Ricard Torrents, a la seu de l´acadèmia catalana. 
FOTO: Albert Salamé 
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 20.05.2009 11.43 h // Guillem Sànchez // ACN  Ref. 491267  
El president de l'IEC, Salvador Giner, demana temps per acabar la tasca iniciada pel seu equip de govern.  
Durada : 21 s  

 20.05.2009 11.43 h // Guillem Sànchez // ACN  Ref. 491267  
El candidat a la presidència de l'IEC, Ricard Torrents, creu que amb Giner s'està claudicant en la defensa del català com a 
llengua científica.  
Durada : 3 min 32 s  

 20.05.2009 11.43 h // Guillem Sànchez // ACN  Ref. 491267  
El president de l'IEC, Salvador Giner, nega que amb la seva tasca el català hagi fet passes enrere en el camp científic.  
Durada : 15 s  

 20.05.2009 11.43 h // Guillem Sànchez // ACN  Ref. 491267  
El candidat a la presidència de l'IEC, Ricard Torrents, resumeix què hauria de fer la institució per la societat catalana.  
Durada : 14 s  

 Traducció a : | Español |   

ENTREVISTA: Ricard Torrents, candidat a la presidència: 'L'IEC 
està claudicant en la defensa del català com a llengua científica' 

Barcelona (ACN).- Ricard Torrents, vicepresident de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), es presenta a les eleccions a la presidència de la institució perquè 'cal explotar més el potencial de 
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tots els experts d'aquesta institució'. Ha detectat que 'alguns àmbits de l'IEC' tenen 'la sensació' que l'Institut està 
'claudicant' en la defensa del català com a llengua científica. Torrents vol un IEC 'més eficient, més pròxim i més 
transversal'. L'Institut ha de ser 'un referent de prestigi' per a Catalunya i ho ha de ser gràcies a les aportacions a 
la ciència catalana 'i en català'.  

 
 20.05.2009 11.40 h // Guillem Sànchez // ACN   Ref. 491258  

 
Què l'ha fet presentar-se al càrrec de president de l'IEC? 
Veure que l'Institut podria ser millor i que podríem potenciar més les coses que no es potencien prou, com la recerca o el 
prestigi de la institució. Volem un govern de l'IEC que sigui més eficient, més pròxim i més tranversal. 
 
Quina és la missió de l'IEC? 
Ser l'acadèmia de la llengua, però també promoure la ciència catalana i en català.  
 
I no ho està fent amb Salvador Giner? 
Li falta eficiència, li falta proximitat entre els seus membres i els que manen. Amb veritable comunicació entre totes les seccions 
i les disciplines s'aprofitaria molt més el seu gran potencial.  
 
Li falten mitjans? 
No explotem bé els que ja tenim. L'IEC no pot competir amb la recerca científica més especialitzada que es fa a les universitats, 
o als hospitals, però si pot promoure que es faci en català.  
 
El català té presència en tots els àmbits? 
No, no té prou presència, i la missió de l'IEC és convertir el català en una llengua de ciència. Sense presència dins el camp 
científic el català és una llengua mutilada. Crec que dins l'IEC existeix un cert relaxament.  
 
Relaxament? 
Hi ha gent que diu que no podem pretendre fer neurobiologia en català perquè s'ha de fer en anglès. D'acord, s'ha de fer en 
anglès, però també en català. El relaxament diu 'no tenim res a fer-hi'. L'IEC fa coses en anglès, però no es pot deixar de banda 
la nostra llengua. L'IEC ha de tenir com a prioritat promoure el català com a llengua científica.  
 
Creu que no s'està fent? 
S'observa una certa desafecció en alguns àmbits, perquè sembla l'IEC claudiqui davant aquesta missió primordial. La ciència en 
anglès s'ha de fer, però per difondre aquella que es fa en català. És cert que no podem tancar-nos en el català, però tampoc 
dispersar-nos en l'anglès. Cal fer les dues llengües.  
 
Hi ha massa distància entre l'IEC i la societat catalana? 
Sí, però s'ha d'escurçar a través del prestigi de l'IEC com a institució acadèmica, no fent festivals. El veritable acostament és que 
la societat catalana reconegui l'Institut com a referent científic del país.  
 
Com pot defensar l'IEC la llengua catalana? 
Sent un referent nacional de la llengua catalana, i no només literària, sinó també científica. La comunitat científica ha de tenir en 
l'IEC un referent de prestigi.  
 
'Un dialecte és una llengua amb exèrcit'? 
Hi ha moltes llengües que no tenen exèrcit. És més, crec que és una avantatge no tenir-ne perquè aquesta llengua no es 
defensarà amb les armes sinó amb la intel�ligència dels seus parlants.  
 
'Quan una llengua desapareix es perd la forma d'entendre el món de tot un poble'? 
Estic d'acord. La llengua és per comunicar-nos, i per descriure la realitat, però també per crear-la. Quan descrivim estem creant, 
i cada llengua provoca un univers diferent. L'anglès que tots parlem no és una llengua creativa, és una llengua d'usuari. La 
llengua del pensament, de la reflexió, no només representa la realitat, també la crea.  
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Entrevista a Salvador Giner i Ricard Torrents, candidats a la presidència de l'IEC 

Giner i Torrents es disputen la 
presidència de l’IEC 
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la màxima institució científica i cultural de Catalunya, 
celebrarà el proper 2 de juny eleccions. Si guanya el sociòleg Salvador Giner, que es presenta a 
la reelecció com a president, completarà la transformació que, juntament amb el seu equip, va 
iniciar ara fa quatre anys. Però, si els electors opten pel pedagog i expert en Verdaguer, Ricard 
Torrents, que es presenta per primera vegada, posarà l’IEC al dia i a l’altura que li correspon ja 
que considera que “no ho està prou”. 

 

per Maria Sistachs 

SALVADOR GINER, sociòleg i candidat a la reelecció a la presidència de l'IEC 
 

Com veu el seu rival, Ricard Torrents? 
És un company  molt digne. És un membre de la secció de ciències socials i especialista en 
Verdaguer i conegut pels seus treballs. Tots dos som veïns del barri de Sarrià.  
 
Amb l’aparició d’una nova candidatura, com enfoca la seva per a poder 

continuar al capdavant de l’IEC? 
En els darrers quatre anys hem fet un salt qualitatiu i quantitatiu molt important sense 
perdre les tradicions fonamentals d’aquesta casa que té un lloc crucial dins de la cultura del 
país. Ara el que volem fer és completar aquesta transformació de l’Institut en una veritable 
acadèmia nacional catalana, això és el que és i sempre ho ha estat. Un país com el nostra ha 
de tenir una acadèmia digna d’una societat com la catalana i ho estem aconseguint i seria 
una llàstima que no poguéssim acabar aquesta tasca. Els hereus de la nostra feina, si no som 
nosaltres, rebran un Institut infinitament millor que fa quatre anys. Els hi desitjo molta 
sort, perquè el més important és l’Institut 
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Quin paper ha de jugar l’IEC per tal que la llengua catalana cada cop sigui més 

respectada?  
Té una tasca fonamental. Els idiomes que s’arraconen estan condemnats a desaparèixer. En 
defensa del català hem de fer campanyes i protestar però, si  un senyor d’Air Berlín diu una 
bajanada sobre el català, no puc sortir al carrer a protestar, però a nivell d’acadèmia sí 
podem deixar clar als diaris que això no és acceptable. La gent ha de veure que l’acadèmia fa 
costat al poble i que defensa la dignitat del català.  
 
Com veu l’estat de la llengua catalana? 
Malament. Hem perdut gran part d’Alacant, de València, barris sencers de Barcelona i a 
Perpinyà el parlen els gitanos i quatre gats. Estem perdent terreny a les ciutats i això és 
greu. Però en canvi, recuperem el nivell de comprensió en llengua catalana. La situació és 
complicada i hi ha elements d’alarma. Em preocupa.  
 
Creu que la Generalitat està fent un bon paper en la preservació del català? 
Sí, globalment sí. Però, pot fer més. L’IEC ha fet un estudi sobre l’estat de la llengua 
catalana i al final hi havia una sèrie de recomanacions al govern català perquè actuï amb 
més energia. La situació no és riallera. No tot va bé. Encara que no és fàcil reconduir la 
situació. 
 
L’IEC es finança amb fons públics i privats. Creu que la Generalitat ajuda 

suficientment les entitats catalanes i especialment l’Institut? 
Estic molt content amb l’ajut de la Generalitat. L’IEC és un dels ens, comparat amb 
acadèmies del mateix rang, que més diners rep del govern català. Tot i això, voldria que el 
contracte programa segon estigués acabat, però el problema és que no es pot signar fins que 
la Generalitat no tanqui el model de finançament amb Madrid. Ara estem vivint tots amb 
una sabata i una espardenya. En canvi, de l’Estat rebem una quantitat ridículament petita. 
L’Estat en els Pressupostos Generals té diners destinats a la Real Académia de la Lengua, a 
la Real Académia de la História, etcètera... i al final, en l'apartat d'"otras academias" hi ha 
l’IEC. Una cosa inacceptable. Vull que entenguin que fent això estan creant hostilitat a 
Catalunya. Tractar així el poble català és indigne. Pago amb els meus impostos la Real 
Académia espanyola, bé, tots la paguem. Però, i l’IEC no es paga?  Fent això, els espanyols 
manufacturen catalanisme separatista. No em cansaré d’intentar persuadir els meus amics 
madrilenys que això és una barbaritat. Si són patriotes espanyolistes que ens deixin estar i 
aixequem la frontera a Fraga. 
 

Avui, l’IEC ha de tenir un posicionament més clar en temes polítics?  
L’Institut és polític però és apartidista. La nostra posició té uns límits perquè no es 
confongui amb una situació partidista, però la ciutadania pot imaginar-se què pensen els 
membres de l’Acadèmia Nacional del seu país, és evident. Les presidències sempre hem 
anat amb peus de plom en formular aquesta qüestió perquè es podria entendre de manera 
equivocada i com que no tenim cap dubte de quin és el nostre país no hem d’explicar res.  
 
Les corporacions acadèmiques com l’IEC han d’agafar més dimensió social?  
No perquè ens devem a la comunitat científica i humanística catalana. No ens equivoquem. 
És l’Acadèmia. Nosaltres hem d’estar entregats en aquest àmbit i de retruc a la societat, 
però no hem de fer xous públics. 
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RICARD TORRENTS, pedagog i aspirant  a la presidència de l'IEC. 
 
Per què ha presentat una candidatura alternativa? 
És saludable i perquè no estem d’acord amb la candidatura que es presenta a la reelecció.  
 
Què no han fet bé? 
S’ha fet massa celebracionisme del centenari. Amb això, no vull dir que no valgui la pena 
però, s’ha desatès el creixement de l’Institut en nombre de membres, de societats filials, de 
treballadors i, per tant, de necessitats d’espais, d’estructures i de relacions. Veiem que s’ha 
viscut massa de cara al passat.  
 
Dins de la seva candidatura un dels objectius és posar l’IEC al dia i a l’altura 

que li correspon, ara no ho està? 
No ho està prou. Ha de tenir més presència dins de la comunitat científica, tant en la 
nacional com en la internacional. L’Institut ha d’estar destinat a la creació de ciència en 
totes les branques en català.  
 

Quin paper ha de jugar l’IEC per què la llengua catalana cada cop sigui més 

respectada?  
Ha de fer d’autoritat lingüística. D’aquí quatre anys celebrarem el centenari de les normes 
ortogràfiques de l’Institut que les va començar Prat de la Riba. Actualment l’IEC continua 
actualitzant la normativa i simultàniament conrea la llengua científica, cosa a la qual no pot 
renunciar. De vegades diuen: “El català serveix per fer poesia, novel•la, però no per fer 
ciència”. Això és el que alguns voldrien. Però, s’han de publicar articles científics en català, 
ja que la llengua científica també forma part de la llengua catalana.  
 

Precisament, com veu l’estat de la llengua?  
Veig que necessita de la militància de molta gent i entre aquests militants hi ha els de 
l’Institut. Però, mai com ara hi havia hagut tanta producció en català, tant escrita com 
audiovisual. Tenim molt turisme i immigració i moltes vegades la llengua vehicular entre 
persones immigrants és el castellà. Però això encara no vol dir res, passa a tot arreu. La cosa 
més més important és ser un usuari normalitzat del català. 
 
La Generalitat està fent un bon paper en la preservació del català? 
No en diria preservació, parlaria de promoció. En general la política lingüística, que no és 
nova i ve de temps enrere, la veig molt adequada i moltes vegades també depèn de qui la 
representa i de la convicció dels polítics.  
 
L’IEC es finança amb fons públics i privats. Creu que la Generalitat ajuda 

suficientment les entitats catalanes i especialment l’Institut? 
L’augment que hi ha hagut de finançament és el que ha permès que l’IEC en aquests últims 
anys fes un progrés considerable. Això però, encara que l'altre candidat s'ho atribueix, no 
s’ha de personalitzar. Feia molt de temps que l'IEC tenia un contracte programa per 
reclamar més finançament a la Generalitat. La nostra candidatura creu que aquest 
finançament hauria de tenir unes prioritats que no ha tingut.  
 
Quines són? 
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L’ampliació d’espais. L’IEC ha augmentat tant les seves necessitats que demana més espais 
pels seus serveis i les seves activitats i a banda s’ha fet molta despesa en festes i en 
commemoracions. És clar que el centenari de l’IEC s’ho mereixia però, s’ha de buscar 
l’eficiència.  
 
Però, el centenari també ha servit per donar a conèixer l’IEC. Això no és 

positiu?  
Sí. Però, depèn del volum de finançament que s’hi destini. L’IEC s’ha de fer conèixer per la 
pròpia activitat, és a dir, per la producció científica i pels dictàmens i informes acreditats 
sobre qüestions d’actualitat. I s’ha de preocupar més dels problemes actuals que no pas del 
que pensa la societat de l’Institut. 
 
En els moments pels quals està passant Catalunya, l’IEC hauria de tenir un 

posicionament més clar en temes polítics?  
No. L’Institut ha de tenir un posicionament el més objectiu possible i sempre per damunt 
del partidisme polític. L’IEC té per definició un compromís de catalanitat, tant amb llengua 
com amb el país i entenem que això no és política. 
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Ricard Torrents: 'Els membres del IEC
també haurien de parlar de la grip nova o
de la crisi econòmica'
El candidat a la presidència del IEC ha conversat aquest
migdia amb els lectors de VilaWeb

El candidat a la presidència de l' Institut d'Estudis Catalans,
Ricard Torrents, ha participat aquest migdia en un xat
(llegiu-lo sencer) amb els lectors de VilaWeb, que l'hi han
preguntat, sobretot, pels canvis que introduirà al IEC si
surt elegit president. 'Els membres del IEC també haurien
de parlar de la grip nova o de la crisi econòmica', ha dit
Torrents, que considera que el IEC 's'ha posar al dia i
començar a tocar temes d'actualitat i d'interès públic amb
agilitat.'

Preguntat pel mandat de l'actual president del IEC, Salvador Giner, Torrents ha
comentat: 'Exhaurir tot el mandat amb la celebració del centenari del IEC ha
impedit que l'Institut avancés en altres aspectes'. Per Torrents, la principal
crítica que es podria fer a Giner durant aquests quatre anys és manca de
participació entre els tres col·lectius que formem el IEC i que constitueixen els
tres actius de la institució. 'Cal millorar i agilitar aquesta comunicació', ha dit.
Torrents ha remarcat que coincideix en els valors bàsics amb l'actual president,
però que difereix en les prioritats.

El nivell de català als mitjans

Ricard Torrents ha manifestat algunes de les intencions si és escollit com a
president: 'Posaré tot el meu saber perquè el nivell de llengua dels mitjans es
mantingui alt', ha dit, i ha afegit que la promoció dels mitjans tecnològics és un
dels reptes importants per al IEC: 'per això tenim la doctora Alícia Casals com a
vice-presidenta de la nostra candidatura, que d'una manera específica ha
assumit tot el que representa per a l'Institut aquesta àrea de les TIC.' Preguntat
per si creu que Pompeu Fabra és obsolet ha contestat: 'Fabra és actiu i no té res
d'obsolet.'

Torrents presideix una candidatura integrada per Francesc Gonzàlez-Sastre i
Alícia Casals de vice-presidents, i amb Joan Albert Argenter, de secretari
general. Per la seva part, Salvador Giner presideix una candidatura formada per
Joandomènec Ros i Joan Solà de vice-presidents, i amb Romà Escalas de
secretari general.

Vilaweb també farà un xat la setmana entrant amb l'actual president, el sociòleg
Salvador Giner, que es presenta a la reelecció. Giner i Torrents van presentar
dilluns els programes electorals respectius. Les eleccions seran el dia 2 de juny. 

13 maig 2009
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Salvador Giner: 'El meu lema és un país,
una cultura, una llengua, una acadèmia'
El president del IEC, ha conversat aquest migdia amb els
lectors de VilaWeb
L'actual president de l'Institut d'Estudis Catalans ( IEC) i
candidat a la reelecció, el sociòleg Salvador Giner, ha
participat aquest migdia en un xat ( llegiu-lo sencer) amb
els lectors de VilaWeb. Els lectors li han preguntat per les
accions que ha fet i les que pensa fer si surt elegit com a
president del IEC. Quan li han demanat quin seria el lema
de la seva campanya, Giner ha dit: 'Un país, una cultura,
una llengua, una acadèmia'.
En referència a la quantitat de recursos econòmics que l'Institut rep de les
institucions, Giner ha dit: 'Sembla que el IEC no preocupa als governs espanyol i
francès' perquè Salvador Giner considera que la quantitat de recursos dels
governs espanyol i francès a l'Institut és molt minsa.
L'ús del català a TV3
Preguntat per si TV3 ha de millorar l'ús del català, Giner considera que si, però
es queixa que hi ha gent que creu que l'Institut hi pot fer alguna cosa. Giner ha
valorat els quatre anys de mandat fent un balanç molt positiu. 'Hem crescut
d'una manera espectacular pel que fa als nostres recursos: d'uns quatre milions
d'euros als actuals més de deu milions'.
A més, l'actual president de l'IEC ha assegurat que s'han multiplicat les
publicacions, les reunions científiques, les participacions en simposis
internacionals i les consultes dels poders públics sobre temes d'importància
col·lectiva per a la societat dels Països Catalans.
'M'agradaria tenir un edifici emblemàtic important'
Salvador Giner també ha concretat algunes de les accions que l'hi han quedat
pendents durant el seu mandat: 'La meva dèria per tenir un edifici emblemàtic
important, a més dels que tenim ara, no ha donat encara fruit, tot i que hi hem
fet avenços importants perquè així sigui'. Preguntat per si l'Institut d'Estudis
Catalans està molt allunyat de la ciutadania, Giner ha dit que l'Institut ha sigut
molt militant amb el coneixement públic de la ciència. 'Es preocupa i ens
continuarà preocupant posar a l'abast de tothom el coneixement científic', ha
afegit l'actual president.
Salvador Giner i Ricard Torrents, que va participar en un xat similar la setmana
passada, van presentar fa pocs dies els programes electorals respectius. Les
eleccions a la presidència del IEC seran el 2 de juny.
Salvador Giner presideix una candidatura amb un equip de govern integrat per
Joandomènec Ros i Joan Solà de vice-presidents, i Romà Escalas de secretari
general. La que presideix Ricard Torrents és formada per Francesc
Gonzàlez-Sastre i Alícia Casals de vice-presidents, i per Joan Albert Argenter, de
secretari general.
El mandat presidencial de l'Institut té una durada de quatre anys, i ningú no pot
ser reelegit president més d'una vegada consecutiva. 
20 maig 2009
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dado un salto cualitativo en los últimos cuatro años, 

durante los que se han triplicado los recursos. 

"La gente que entiende el catalán ha aumentado de forma espectacular, pero también hay un 

empobrecimiento del idioma y no veo que adelante en todos los terrenos que querría que avanzase y 

hay una castellanización evidente" ha explicado Giner, que se ha mostrado preocupado por el hecho 

de que el catalán pierde terreno o no lo mantiene en las grandes ciudades. 

20minutos.es El primer periódico que no se vende 

evidente
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Salvador Giner continuarà de president
del IEC
Ha guanyat les eleccions a la presidència de l'Institut per
majoria absoluta, amb un 58% dels vots · VilaWeb TV
ofereix una entrevista cara a cara entre els dos candidats

L'actual president de l' Institut d'Estudis Catalans, Salvador
Giner, va revalidar el càrrec en la votació d’ahir. Giner va
guanyar per majoria absoluta, amb un 58% dels vots.
Concretament va obtenir 112 vots, respecte als 72 de
Ricard Torrents. El mandat, d’una durada de quatre anys,
serà l'últim, perquè el president no pot ser reelegit més
d'una vegada consecutiva. Vegeu l' entrevista de VilaWeb
als dos candidats (en vídeo).

Salvador Giner i Ricard Torrents van participar en una conversa amb els lectors
de VilaWeb, que els van demanar, sobretot, quin paper havia de tenir el IEC en
la societat.

Salvador Giner tindrà de vice-presidents Joandomènec Ros i Joan Solà, i de
secretari general, Romà Escalas. Ricard Torrents encapçalava una candidatura
integrada per Francesc Gonzàlez-Sastre i Alícia Casals de vice-presidents, i Joan
Albert Argenter, de secretari general. 

03 juny 2009
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Salvador Giner, reelegit president 
de l'IEC per majoria absoluta 
El sociòleg considera cabdal convertir l'acadèmia en un 
veritable centre de recerca i de referència en tots els 
camps de la catalanística 

El sociòleg Salvador Giner ha estat reelegit president de l'Institut d'Estudis 

Catalans (IEC) amb més del 58% dels vots, amb total de 112, davant dels 72 

aconseguits per la candidatura alternativa de Ricard Torrents, actual 

vicepresident de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’acadèmia.  

 

En un ple extraordinari, celebrat aquesta tarda, els membres numeraris i 

emèrits actuals i els presidents de les societats filials han decidit en la 

primera votació la continuïtat de Giner, que ha presidit l'entitat durant els 

últims quatre anys. No obstant, aquest serà l'últim mandat del sociòleg, 

seguint el límit marcat pels estatuts de l’IEC.  

 

La reelecció del sociòleg permetrà mantenir l'actual equip de govern, un 

nucli indispensable per seguir la tasca de creixement que Giner ha impulsat, 

al costat de Joandomènec Ros i Joan Solà com a vicepresidents, i Romà 

Escalas en el càrrec de a secretari general. 

 

Giner pretén seguir millorant la qualitat de les activitats científiques i 

acadèmiques en tots els camps, continuar treballant per a un major 

reconeixement per part de la ciutadania, les administracions i la comunitat 

científica, a més de consolidar l'expansió territorial i física. 

 

A parer seu, és cabdal convertir l'IEC en un veritable centre de recerca i de 

referència en tots els camps de la catalanística, i aspira a que sigui l'entitat de 

cohesió de la comunitat científica catalana. També vol que l'acadèmica 

catalana, ja centenària, recuperi el paper central d'alts estudis.  

 

Giner (Barcelona, 1934) és doctor en Sociologia per la Universitat de Chicago 

i ha estat professor a universitats com Cambridge, Lancaster i West London. 
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desenvolupament: BabSoft  disseny gràfic: l'eixida

El seus treballs sobre teoria i història sociològica s'han centrat en la societat 

industrial. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 1995 i va ser Premi Nacional de 

Sociologia i Ciència Política el 2006 pel CIS. 
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