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_ comunicació

Fites claus en la història de l’IEC

• Catalogació i preservació de l’art romànic dels Pirineus (trasllat de les pintures a
l’actual MNAC —aleshores, Museu d’Art de Catalunya—), des dels inicis de l’IEC, el
mateix any 1907.

• Adquisició, estudi i preservació d’Empúries (1908) i, posteriorment, d’altres jaciments
arqueològics (Serinyà, Guissona —la Iesso romana—, Puig Castellar de Santa
Coloma de Gramenet...).

• Creació de societats filials (1912, la primera, la Societat Catalana de Biologia, fins a
les 26 que té actualment l’IEC).

• Publicació de diverses obres de normativa lingüística: Normes ortogràfiques (1913),
Gramàtica catalana (1918), Diccionari general de la llengua catalana (1932), Diccionari
de la llengua catalana (1995; 2a ed. en premsa).

• Institució del cartell de premis de l’Institut (1914) i de la festa anual de lliurament per
Sant Jordi, que han tingut continuïtat fins avui, amb els parèntesis imposats per la
primera i segona dictadura.

• Creació de l’Estació Aerològica de Barcelona (1914), antecedent del Servei
Meteorològic de Catalunya (1921).

• Creació de la Biblioteca de Catalunya (1907), que va obrir les portes al públic l’any
1914.

• Admissió (1922) i ingrés (1923) a la Unió Acadèmica Internacional, creada el 1919.

• Publicació de la revista Flora de Catalunya (deixada de publicar el 1937).

• Anys quaranta: manteniment i continuïtat de l’Acadèmia nacional catalana en la
clandestinitat i malgrat la dictadura franquista, amb publicació d’obres científiques en
català, òbviament de manera il·legal, com ara l’obra Assaig d’un vocabulari
meteorològic català, per Eduard Fontserè i Riba, amb un índex de termes en francès i
anglès (1948).

• Represa efectiva de l’activitat de l’Institut i les seves filials, des dels anys seixanta,
amb utilització de seus provisionals, com ara el Palau Dalmases, d’Òmnium Cultural.

• Aprovació i difusió del manifest de Prada titulat «El català, llengua científica» (1973).

• Publicació de Natura, ús o abús: llibre blanc de la natura als Països Catalans (1976).

• Retorn a la plena legalitat i reconeixement oficial de l’IEC com a «corporació
acadèmica, científica i cultural, l’àmbit d’actuació de la qual s’estén a les terres de
llengua i cultura catalanes» (Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, publicat al
BOE el gener del 1977).
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• Recuperació de la seu de la Casa de Convalescència (1977), que havia estat cedida a
l’IEC l’any 1931, i ocupada per la Diputació de Barcelona el 1939.

• Creació del Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè (LEGEF) (1982).

• Creació del Centre de Recerca Matemàtica (CRM) (1984).

• Publicació del primer volum del «Corpus Vitrearum Medii Aevi» a càrrec de l’IEC (sota
els auspicis del Comitè Internacional d’Història de l’Art i la Unió Acadèmica
Internacional) (1985).

• Constitució del Centre de Terminologia TERMCAT, en col·laboració amb el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1985).

• Inici del projecte de Diccionari del català contemporani (1985).

• Creació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF),
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya (IRTA i DPTOP), la Universitat de
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (1987).

• Posada en marxa de l’Atles lingüístic del domini català (1989).

• Presentació de La recerca científica i tecnològica a Catalunya, 1990 (llibre blanc).

• Connexió de l’IEC al Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) (1991).

• Publicació dels primers Reports de la recerca a Catalunya 1990-1995 (1995).

• Inauguració de la seu territorial de Perpinyà (1999).

• Inici de la publicació de Contributions to Science (1999).

• Inauguració de les noves instal·lacions de la Casa de Convalescència restaurada
(2001).

• Inauguració de la seu territorial de Castelló de la Plana (2001).

• Publicació del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (2003).

• Publicació del primer número d’El Butlletí de l’IEC, de distribució electrònica (2004).

• Celebració de la 78a Assemblea General de la Unió Acadèmica Internacional a la seu
de l’IEC (2004).

• Publicació del primer Anuari territorial de Catalunya 2003 (2004).

• Publicació de la versió catalana de Magnituds, unitats i símbols en química física, de la
Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC) (2004).

• Publicació del primer volum de La ciència en la història dels Països Catalans (2004).

• Presentació de l’Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (2005).

• Presentació de les Obres completes de Pompeu Fabra (2005).
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• Inauguració de les seus territorials de Lleida i Alacant (2005).

• Signatura del contracte programa quadriennal amb la Generalitat de Catalunya (2006).

• Publicació dels segons Reports de la recerca a Catalunya: 1996-2002 (2006).

• Encàrrec a l’IEC de coordinar i ubicar a Catalunya el projecte de recerca sobre la
dignitat de la persona humana, de la Unió Acadèmica Internacional (2006).
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