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tots els àmbits és inherent a tants i tants conciutadans nostres. En l’edició 

del 2005, La marató reuní prop de vuit milions d’euros, que s’han invertit 

bé, amb seny i responsabilitat, i han permès d’assolir avenços importants 

en el terreny de  la recerca neurològica. Gairebé seixanta recercadors han 

dedicat  llur  esforç  i  talent  a  estudiar  les  malalties  neurològiques  i  la 

manera  de  combatre‐les,  amb  l’objectiu últim  de millorar  la qualitat  de 

vida  dels  ciutadans.  El  treball  per  a  assolir  una  societat millor  s’ha  fet 

gràcies a tots els fons recaptats, provinents de tantes i tantes persones. 

En el transcurs de la jornada, aquests recercadors han donat compte de la 

feina  feta  a  tota  la  ciutadania  i  han  exposat  les  conclusions  a  què  han 

arribat  en  llurs  projectes  per  mitjà  de  tres  sessions  temàtiques:  «El 

Parkinson  i  la  patologia  vascular  cerebral»,  «L’Alzheimer  i  l’epilèpsia»  i 

«Altres patologies». 

D’aquests  trenta‐cinc projectes de  recerca, vint‐i‐tres han estat unitaris  i 

dotze,  coordinats.  Tots  s’han  desenvolupat  en  quaranta‐un  centres 

capdavanters  en  investigació  neurològica  d’àmbit  català,  espanyol  i 

internacional. 

L’Institut d’Estudis Catalans està orgullós que aquest  simposi hagi  tingut 

lloc a  la seva seu. Centre d’alta divulgació científica,  l’acadèmia catalana 

de les ciències i les humanitats fomenta la recerca i difon els avenços de la 

ciència  internacional.  L’Institut  es  configura,  des  dels  seus  inicis 

centenaris, com a  fòrum de  trobada entre científics  i acadèmics d’arreu, 

amb la voluntat de generar coneixement i estendre la ciència. 

L’Institut  és  un  centre  de  catalanística  i,  amb  les  seves  cinc  seccions  i  

vint‐i‐vuit societats filials associades, promou  i desenvolupa  la recerca en 

els diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia. Actua, repeteixo, com 
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a centre divulgador de la recerca i acull iniciatives d’altres institucions que 

estan en estreta relació amb la investigació i la cultura. Aquest acte d’avui 

n’és un bon exemple. 

Per  dur  a  terme  els  seus  programes  de  recerca,  més  de  noranta 

actualment,  l’Institut  coopera  i  col∙labora  amb  altres  institucions,  signa 

convenis  de  col∙laboració  amb  les  universitats  i  amb  entitats  de  l’àmbit 

científic  i cultural. És membre de  la Unió Acadèmica  Internacional des de 

l’any  1922  i,  en  conseqüència,  participa  en  programes  d’àmbit 

internacional impulsats per aquesta corporació.  

L’activitat científica  i acadèmica de  l’Institut es reflecteix en  la publicació 

dels  resultats  per  mitjà  de  llibres,  col∙leccions  de  monografies  i 

publicacions  periòdiques.  L’IEC  posa  a  l’abast  del  públic,  mitjançant  el 

Portal de Publicacions, el catàleg complet  i  també  la versió digital d’una 

part de  la  seva producció  editorial.  En  aquest  sentit,  voldria destacar  la 

recent aparició del  llibre Malalties emergents, el qual, publicat per  l’IEC  i 

coordinat pels membres de la Secció de Ciències Biològiques Màrius Foz i 

Francesc Gonzàlez Sastre, recull articles d’una vintena d’experts en l’àmbit 

de  la  salut,  la  biomedicina,  la  microbiologia  i  la  nutrició.  En  aquests 

capítols, els experts analitzen les causes, l’evolució i l’impacte de malalties 

com  la  sida,  la  tuberculosi,  l’asma,  l’obesitat, els  trastorns mentals o  les 

malalties vinculades a l’edat avançada. 

Ara fa una estona, s’han fet públics els guanyadors de la segona edició del 

concurs «Divulga la recerca de La Marató», convocats amb la col∙laboració 

de la Fundació Institució Catalana de Suport de la Recerca, amb l’objectiu 

de  fer  accessibles  al  públic  general  els  avenços  científics  en  malalties 
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neurològiques  assolits  gràcies  a  La marató  del  2005  per mitjà  de  breus 

reportatges audiovisuals. 

L’Institut  d’Estudis  Catalans  també  està  ben  abocat  vers  aquesta  tasca 

amb una política de beques i premis que any rere any posa a l’abast de la 

comunitat científica. És una  llarga  tradició de  l’Institut d’Estudis Catalans 

atorgar premis a  institucions  i a persones que, amb  llur activitat  i treball, 

contribueixen a assolir  la  finalitat de  l’Institut. És d’aquesta manera que 

els Premis Sant Jordi han esdevingut la tradició més antiga d’aquesta casa, 

absolutament indestriable d’ella. Us convido a participar‐hi. 

L’ocasió  mereix  que,  abans  d’acabar,  tingui  un  record  per  al  meu 

antecessor  en  el  càrrec  de  president  de  l’IEC:  el  doctor  Josep  Laporte, 

president  d’aquesta  corporació,  metge  de  professió  i  que  havia  estat  

conseller de Sanitat. Avui hauria estat molt i satisfet de veure tota aquesta 

feina feta. 

Felicitats  als  guanyadors  pel  premi  i  enhorabona  a  tots  els  que  heu 

treballat  en  aquesta  magnífica  «empresa».  Us  animo  a  continuar‐la. 

L’Institut comparteix plenament  l’esperit d’aquest simposi  i es congratula 

d’haver‐lo  acollit  durant  el  dia  d’avui.  Compteu  sempre  amb  aquesta 

vostra institució. 

Moltes gràcies. 

 


