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El Govern signa amb l’Institut d’Estudis
Catalans l’acord que permetrà consolidar-lo
com a acadèmia nacional catalana

El conseller primer subscriu amb el president de l’IEC el contracte
programa per al quadrienni 2005-2008, amb una aportació de 26,7 milions
d’euros

El conseller primer de la Generalitat, Josep Bargalló, i el president de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, han signat avui, al Palau de la
Generalitat, el contracte programa per al quadrienni 2005-2008. També ha
participat en l’acte el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, Carles Solà. L’acord preveu l’aportació d’un total de 26,7 milions
d’euros i, entre els objectius principals, estableix la consolidació de l’IEC com a
acadèmia nacional catalana, tot i convertint-lo en el referent dels poders públics
per a la realització d’informes i dictàmens d’interès estratègic per al país.

A més, l’IEC, en tant que autoritat normativa, assegura l’acompliment dels
compromisos relacionats amb la codificació de la llengua catalana per a tots els
territoris de llengua i cultura catalanes. Finalment, l’Institut assumeix el repte
d’obrir un debat intern sobre la seva estructura i, alhora, de definir el seu paper
a la societat.

El contracte programa amb la Generalitat representa un salt qualitatiu per al
present i el futur de l’Institut i ha estat un objectiu primordial del
president Salvador Giner i l'actual equip de govern, elegit el mes de maig
passat, per tal d’aconseguir l’estabilitat econòmica de la institució i garantir-ne
la programació d’activitats i projectes de recerca a més llarg termini.

Pel que fa al finançament, el contracte programa distingeix entre el bàsic i una
aportació addicional. Per al primer, que figurarà en una partida consolidada en
els pressupostos de la Generalitat, s’estableix un increment anual automàtic
d’acord amb l’IPC de Catalunya. El finançament addicional, que suma 9,38
milions d’euros per al quadrienni, anirà en funció dels objectius de qualitat que
es detallen en l’acord. L’import total arribarà als 26,7 milions d’euros.
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D’entre les línies d’actuació previstes destaquen: incrementar la presència en
tots els territoris de llengua i cultura catalanes, potenciar la recerca a través de
projectes d’investigació necessaris per al país i fer de l’IEC el referent
internacional de la cultura i la llengua catalanes amb una presència activa en el
món acadèmic europeu i internacional.

Com a autoritat normativa de la llengua, l’IEC es proposa, entre d’altres, la
publicació de la segona edició del Diccionari de la Llengua Catalana (el DIEC) i
elaborar el projecte d’un nou diccionari normatiu, publicar la Gramàtica
Normativa de la Llengua Catalana i la coordinació d’una xarxa d’observatoris
que faci un seguiment dels processos de normalització lingüística i elabori
informes periòdics sobre l'estat de la llengua.

L’acord avui subscrit va ser aprovat pel Govern el novembre passat i implica els
departaments de Presidència, Economia i Finances, Universitats, Recerca i
Societat de la Informació i Cultura.
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