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DOSSIER DE PREMSA

L’IEC en xifres

16 d’octubre del 2006
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L’Institut d’Estudis Catalans, l’acadèmia nacional de les
ciències i les humanitats

L’Institut d’Estudis Catalans, fundat i ampliat per iniciativa d’Enric Prat de la Riba, segons els
acords de la Diputació de Barcelona del 18 de juny de 1907 i del 14 de febrer de 1911, és una
corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte tant l’alta recerca científica com el
conreu i la difusió de tots els camps de la cultura catalana. Així ho avala la normativa legal que
empara l’existència de la institució, que recull la lletra i l’esperit dels acords fundacionals.

L’Institut és, doncs, l’acadèmia nacional de les terres de parla catalana, àmbit territorial reconegut
expressament en el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre (article 1). La corporació té la
seu principal a Barcelona, a l’edifici històric de la Casa de Convalescència, i ha establert seus
territorials a Alacant, Castelló, Lleida i Perpinyà. Tot això no és obstacle perquè, ja des dels inicis,
l’Institut d’Estudis Catalans assumís una vocació de projecció exterior —l’any 1922 fou admès com
a membre de la Unió Acadèmica Internacional— definida amb la voluntat fundacional de
«l’obertura al món europeu».

Actualment, l’Institut està estructurat en cinc seccions: la Històrico-Arqueològica, la de Ciències
Biològiques, la de Ciències i Tecnologia, la Filològica i la de Filosofia i Ciències Socials, integrades
per un total de 122 membres numeraris, 52 d’emèrits i 56 de corresponents. Adscrites a les
seccions, l’Institut acull 26 societats filials, amb 8.298 membres registrats.

Les finalitats de la institució són «tenir cura de l’estudi de la llengua catalana, establir-ne la
normativa i vetllar perquè el procés de normalització d’aquesta llengua sigui coherent arreu del
seu àmbit lingüístic» i, alhora, «contribuir a la planificació, la coordinació, la realització i la difusió
de la recerca en les diferents àrees de la ciència i la tecnologia», amb la doble vocació tant de
servei a l’alta investigació com de promoció i difusió del coneixement científic. En aquest marc,
l’Institut constitueix un referent d’assessorament i consulta ineludible per als poders públics i altres
institucions en totes les grans qüestions que afecten la societat dels països de parla catalana.

Entre les tasques de l’Institut, destaca la codificació i normativització de la llengua catalana, com a
autoritat màxima en la matèria. Per això elabora i publica el Diccionari de la llengua catalana, del
qual apareixerà la segona edició a la primavera de 2007, tot coincidint amb el Centenari. També té
com a encàrrec de la Generalitat de Catalunya informar sobre els escuts i les banderes
municipals, comarcals i institucionals i sobre la protecció de monuments, entorns i paisatges de
valor històric. Una tercera missió que duu a terme amb rigor científic és l’elaboració d’informes
sobre l’estat de la recerca a Catalunya. Finalment, l’Institut elabora dictàmens, edita publicacions
—és la primera editorial científica en català— i realitza o promou projectes de recerca en els més
diversos camps de les ciències i les humanitats.
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Pressupost del Centenari

Actes institucionals*                                         304.000

* Sessió inaugural, concert del centenari, obres d’art encarregades,documental, sessió de cloenda,
comunicació i altres    

Actes acadèmics*                                                                                                       200.000

* Activitats de les seccions, societats filials i delegacions territorials

Exposicions                             550.000
                                                                                                                                                 
Exposició itinerant   200.000

            Exposició permanent 350.000

Publicacions                                                                                                                            195.000

Altres despeses                                                                                                                         49.000
         
  

TOTAL                                     1.298.000
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Actes de l’any 2005

Col·loquis                                                      4

Conferències                                             91

Congressos                                                    1

Cursos                                                            4

Debats                                                            4

Exposicions                                                    1

Homenatges                                                   2

Jornades                                                    17

Lliuraments de premis                                   1

Presentacions                                            21

Recepcions de membres                               4

Seminaris                                                      7

Sessions de treball                                    10

Sessions inaugurals                                       6

Tallers                                                           1

Taules rodones                                             2

Monografies                                              20

Tertúlies                                                        1

Trobades                                                       2
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Personal i infraestructures de l’Institut d’Estudis Catalans

Personal (a data 2 d’octubre)                   98 treballadors (incloent-hi els de les delegacions)
                        24 becaris

Qualificació professional de la plantilla

Doctors                  9
Llicenciats                68
Diplomats                 5
Batxillerat i cicles formatius de grau superior               14
Altres                 3

Superfície de l’IEC                6.245 m_ (c. del
Carme)

               900 m_ (c. de Maria Aurèlia
Capmany)

Capacitat de les sales

Sala Prat de la Riba                   170 persones
Sala Pere Coromines                     90 persones
Sala Nicolau d’Olwer                     50 persones
Sala Pi i Sunyer                     45 persones
Sala Puig i Cadafalch                     25 persones
Sala Fontserè                     18 persones
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Informàtica

Total d’ordinadors                         150

Total de telèfons de sobretaula                          135

Total de quilòmetres de cable de dades                              11
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Premis Sant Jordi 2006

Es 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.

En el Cartell de premis i borses d’estudi LXXV de l’any 2006 es van convocar:  

Premis IEC: L’IEC convoca premis amb l’objectiu de distingir obres investigadors en tots
els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes.

                Convocatòria: 17 premis amb un import total de 90.000 €

Premis per a estudiants: les societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans convoquen
premis per a estudiants amb l’objectiu d’estimular la redacció de treballs d’iniciació a la recerca
sobre les activitats pròpies de cada societat.

                Convocatòria: 13 premis amb un import total de 10.600 €

Borses d’estudi: diversos organismes i fundacions convoquen, mitjançant l’Institut d’Estudis
Catalans, borses d’estudi i ajuts amb l’objectiu d’estimular la realització de treballs de recerca en
diferents àmbits científics.

                  Convocatòria: 16 borses/ajuts amb un import total de 58.000 €

             IMPORT TOTAL DEL CARTELL DE PREMIS 2006           158.600 €
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Publicacions

Total de llibres editats fins avui per l’IEC                        2.982 títols
(dades facilitades pel Servei de Documentació i Arxiu)

Total de publicacions editades per l’IEC l’any 2005 (amb el total de tiratges)

Resum de títols editats (2005) 

Tipologia de les publicacions                                                      Nombre de títols (exemplars)

Revistes                                      32 (27.321)
Opuscles                                      18 (18.400)
Monografies                                      38 (26.731)
Coedicions                                          9 (3.104)
Altres formats *                                             2 (100)

Total de títols publicats (exemplars)                                      99 (75.656)

* Un títol en format CD-ROM i una revista en format digital

L’Institut manté una política d’intercanvi i de donacions de publicacions amb institucions
científiques i acadèmiques nacionals i internacionals, entre les quals hi ha totes les universitats
catalanes i algunes de les més representatives del món. En total, les publicacions de l’IEC
s’intercanvien amb institucions de més de trenta-cinc països d’Europa, Amèrica del Nord, Amèrica
del Sud, Àsia i Àfrica.

Institucions a les quals es fan donacions                         107
Institucions amb les quals s’intercanvien llibres                         164
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Biblioteca, arxiu i fons d’art

BIBLIOTECA

Registres bibliogràfics de la base de dades de Publicacions de l’IEC

Exemplars publicats per l’IEC (monografies i números de revista)                                 2.982
Articles buidats                    20.012

TOTAL        22.994

Registres bibliogràfics de la base de dades de Biblioteca de Llengua                                    8.164

Registres bibliogràfics de la Biblioteca Mercè Rodoreda                                                         1.897

ARXIU

Metres lineals de les prestatgeries dels magatzems de l’Arxiu de l’IEC
                      850 metres lineals X 3.500 fulls = 2.975.000 fulls

Documents gràfics de l’Arxiu de l’IEC                                                                                    11.478

Consultes rebudes
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FONS D’ART

Obres del fons d’art de l’IEC

Pintures               87
Escultures               29
Tapissos                 5
Collages                             4
Litografies                 2
Ceràmiques                 2
Obres de tècnica mixta                 2
Grafit                 1
Gravat                             1
Mòbil                    1
Serigrafia                 1

TOTAL:                   35 obres d’art

Llegats documentals:               16

Josep M. Batista i Roca
Mercè Rodoreda
Esteve Terradas
Lluís Nicolau d’Olwer



_ comunicació

Consulta El Butlletí de l’IEC

Institut d’Estudis Catalans
Comunicació

Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

Tel 932 701 620 (ext. 293)
Fax 932 701 180

comunicacio@iec.cat
www.iec.cat

11

Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics (OCAL)

BALANÇ 2005

Consultes

Consultes lingüístiques rebudes                                                                                      1.097
Consultes lingüístiques ateses                                            1.113

Correcció editorial

Pàgines corregides                                                            53.221
            Mitjana mensual                                                   4.838,3

Correcció de textos interns
           

Pàgines corregides                                                  2.399
            Mitjana mensual pàgines corregides                      218,1

Les consultes ateses superen les rebudes a causa del romanent de l’any anterior
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Consultes a l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC

ANY 2005

Consultes onomàstiques                         384
Certificats                         117
Notes informatives               27

ANY 2006

Consultes onomàstiques (de l’1.01.2006 fins al 9.10.2006)                   241 consultes

Cal tenir en compte que una consulta pot ser múltiple, com en el cas, per exemple, de la consulta de gairebé
800 topònims per a una publicació del diari “El 3 de vuit” de Vilafranca del Penedès, que s’ha comptabilitzat
com a una única consulta)

Certificats (de l’1.01.2006 fins al 9.10.2006)                      83 consultes

Notes informatives (de l’1.01.2006 fins al 9.10.2006)                     27 consultes


