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L'Institut d'Estudis Catalans estrenarà seu pròpia a Palma 

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) estrenarà una seu pròpia a Palma, a l'edifici històric de 
Can Oleo. Mentre s'hi acaben les obres, però, farà servir la seu de l'Institut Ramon Llull. És 
en aquest recinte on se'n va fer la presentació aquest dijous, en un acte en què també es 
va fer un homenatge a la filòloga Aina Moll. Salvador Giner, president de l'IEC, va justificar 
l'obertura de la seu a Palma pels lligams i l'aportació a la cultura catalana que han fet, i que 
estan fent, un bon nombre d'intel·lectuals, filòlegs i literats de les Illes. 
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L'IEC s'instal·la a Palma amb l'objectiu de
posar en valor 'tots els efectius humans
residents a les illes Balears'
Palma (ACN).- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha
presentat aquest divendres a Palma les activitats que
duran a terme amb la seva instal·lació a Palma. Tot i que
encara no han pogut inaugurar la que serà la seu de l'IEC a
Palma perquè està en obres, han posat de relleu la
importància que suposa tenir un lloc físic a la capital balear
ja que servirà per posar en valor 'els efectius humans de
les illes Balears'. El delegat de l'IEC a Palma, Damià Pons,
ha dit que a vegades aquests efectius no acaben d'estar
'cohesionats i articulats', el que provoca que no s'acabi de
generar tota la projecció pública que voldrien. Pons ha dit
que també tindran més oportunitats per donar a conèixer
les seves tasques de recerca.
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L'IEC s'instal�la a Palma amb l'objectiu de subratllar el valor de 'tots els 
efectius humans residents a les illes Balears' 

El delegat de l'IEC a Palma, Damià Pons, diu que una de les tasques de la seu palmesana serà que els balears puguin donar a 
conèixer les seves recerques a les publicacions   
RAMIS, M. - ACN � ID 584263  

Palma (ACN).- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha presentat aquest divendres a Palma les 
activitats que duran a terme amb la seva instal�lació a Palma. Tot i que encara no han pogut 
inaugurar la que serà la seu de l'IEC a Palma perquè està en obres, han posat en relleu la 
importància que suposa tenir un lloc físic a la capital balear, ja que servirà per subratllar el valor 
'dels efectius humans de les illes Balears'. El delegat de l'IEC a Palma, Damià Pons, ha dit que a 
vegades aquests efectius no acaben d'estar 'cohesionats i articulats', cosa que provoca que no 
s'acabi de generar tota la projecció pública que voldrien. Pons ha dit que també tindran més 
oportunitats per donar a conèixer les seves tasques de recerca.  
La seu física de l'IEC, que se situarà a l'antiga casa de Can Oleo, i que actualment és propietat 
de la Universitat de les illes Balears, es troba en un procés de restauració i per aquest motiu, 
fins que no acabin les obres, les activitats de l'IEC a Palma es faran a la seu de l'Institut Ramon 
Llull, situada a la capital balear.  
 
El president de l'IEC, Salvador Giner, ha dit que la presència de la institució a Palma respon al 
fet que el país i la cultura catalanes 'forcen a l'activitat'. Ha dit que era una 'obligació moral' ser 
a Palma, ja que ha recordat la vinculació de l'IEC amb les Illes 'de tota la vida'. En aquest sentit, 
s'ha referit a què, actualment, 20 dels 200 membres de l'IEC són de les Balears. També s'ha 
referit als que ja no hi són com Francesc de Borja Moll, i ha fet broma dient que la seu de l'IEC a 
Palma en els seus inicis era el domicili de Moll.  
 
El delegat de l'IEC a Palma, Damià Pons, ha explicat en concret quin és l'objectiu i les funcions 
d'establir una seu a la capital balear. Pons ha recordat que l'IEC i Mallorca tenen relació des del 
1907 i ha volgut també recordar que un dels fundadors fou Miquel dels Sants Oliver. El delegat a 
Palma s'ha referit a les 28 societats filials que formen part de la xarxa de l'IEC, i que n'hi ha 
prop de 150 que són i resideixen a les Balears. De fet, Pons ha dit que potser amb la instal�lació 
d'una seu a Palma es podrà doblar el nombre de socis, ja que hi ha societats filials que potser 
són desconegudes pel sector acadèmic.  
 
Pons ha remarcat que l'objectiu de la seu a Palma és subratllar el valor de 'tots els efectius 
humans residents a les illes Balears', ja que diu, a vegades per falta de cohesió, no s'acaba de 
projectar públicament tot el que voldrien. També ha dit que es vol fer una tasca per tal que els 
estudiosos de les Balears tinguin més possibilitats de donar a conèixer les seves feines de 
recerca a les publicacions de l'IEC, que actualment compta amb 25, dues d'elles en anglès.  
 
Així, ha dit, es possibilitarà que els investigadors de les balears puguin utilitzar la plataforma de 
l'IEC per fer 'visible' els seus treballs des d'una perspectiva coherent. Pons ha remarcat que la 
seu de l'IEC a Palma no pretendrà competir en la organització d'actes respecte d'altres entitats, 
sinó que vol fer 'coses específiques i complementàries'. En aquest sentit, ha posat l'exemple 
d'organitzar un cicle de conferències sobre els premis Nobel de cada any.  
 
El director de la Secció Filològica de l'IEC, Isidor Marí, ha dit que actualment aquest 
departament treballa en quatre eixos concrets, com són la posada a punt d'una nova gramàtica 
per a finals de l'any vinent; la recerca en el llenguatge de signes; el treball amb un atles del 
domini lingüístic català; i el seguiment de l'evolució lingüística.  
 
Marí també ha dit que l'any vinent se celebrarà el centenari de la creació de la Secció Filològica 
per part d'Antoni Maria Alcover. El director d'aquesta secció ha dit que no s'ha obert una seu fins 
ara per problemes tècnics, per trobar un edifici, i també per problemes polítics. En aquest sentit 
s'ha referit al règim franquista, però també ha volgut deixar clar que els governs polítics de les 
Balears, hagin estat de dretes o d'esquerres, han tingut una bona col�laboració amb l'IEC, i 
confia que segueixi sent així.  
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