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Euskaraz, hau da, euskal hizkuntzaz arduratzen den
erakunde ofiziala da Euskaltzaindia (1919). Mintzaira horri
buruzko ikerlanak egiten ditu, berori babestea du xedetzat
eta Euskaltzaindiak eman ohi ditu hizkuntzaren
normalkuntzarako arauak. 

Indoeuroparra ez den hizkuntza da euskara eta euskal
hiztun gehienak Euskal Herrian bizi dira (Estatu frantsesaren
eta espainolaren arteko mugaldean, Bizkaiko Golkoko
barne-txokoan). Hizkuntzaren lurraldea hiru eremu
administratibo ezberdinetan zabaldurik dago: Espainiako
erresumako Euskadiko eta Nafarroako Erkidegoetan, eta
Errepublika Frantseseko Pirinio Atlantikoko
Departamenduan.

Euskaltzaindiak ezagumendu ofizial osoa du, Espainian
Erret Akademia bezala (1976), eta Errepublika Frantsesean
Onura publikoko erakunde gisa (1995). Gizartearen
aldetik ere herritarren artean aitormen orokor zabala
bereganatu du. Arrazoi hauengatik, jarduera arauemaile
azkarra bizi izan du Euskaltzaindiak, betiere
euskaldungoaren hizkuntza batasuna eta eguneratzea
gidatuz, 1968tik hona, batez ere.

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC), fundat l’any 1907 per
Enric Prat de la Riba, és una institució acadèmica que té
per fi principal l’alta investigació científica i la promoció
del coneixement.

L’IEC està constituït per seccions que treballen
autònomament i coordinadament. Són les següents:

Secció Històrico-Arqueològica (1907)
Secció Filològica (1911)
Secció de Ciències Biològiques (1988)*
Secció de Ciències i Tecnologia (1988)*
Secció de Filosofia i Ciències Socials (1968)
[* Aquesta secció nasqué com a Secció de Ciències el 1911.]

Des de l’any 1922, l’IEC és membre de ple dret de la
Unió Acadèmica Internacional (UAI), la federació
d’acadèmies, de grups d’acadèmies i d’institucions
científiques nacionalsque té per finalitat la cooperació
internacional en llurs respectius camps d’activitat científica.
La UAI té la seu a Brusselles.

Serveis als investigadors externs:

• Servei de consultes lingüístiques 
• Oficina d’Onomàstica 
• Arxiu històric (documentació de la institució i 

de fons personals i d’entitats) 
• Venda de les publicacions de l’Institut

Institut d’Estudis Catalans
C. del Carme, 47
08001 Barcelona
Tel. 932 701 621
Fax 932 701 180
informacio@iec.cat
www.iec.cat

ALACANT
Institut d’Estudis Catalans
Universitat d’Alacant
Av. Ramón y Cajal, 4
03001 Alacant
Tel. 965 145 986
Fax 965 145 958
alacant@iec.cat

CASTELLÓ DE LA PLANA
Institut d’Estudis Catalans
Centre Municipal de Cultura
C. d’Antoni Maura, 4
12001 Castelló de la Plana
Tel. 964 227 209
castello@iec.cat

PERPINYÀ
Institut d’Estudis Catalans
Casa dels Països Catalans
Universitat de Perpinyà
Camí de la Passió Vella
F-66860 Perpinyà Cedex
Tel. i fax 33 468 669 837
perpinya@iec.cat

LLEIDA
Institut d’Estudis Catalans
Universitat de Lleida
Av. de Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. i fax 973 703 366
lleida@iec.cat

EUSKALTZAINDIA
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Tel. 94 415 81 55
Fax. 94 415 81 44
info@euskaltzaindia.net

DONOSTIA
Hernani, 15, behea
20004 DONOSTIA
Tel. 943 42 80 50
Fax. 943 42 83 65
donostiaordez@euskaltzaindia.net

GASTEIZ
Alava Jenerala, 5
01005 VITORIA/GASTEIZ
Tel. 945 23 36 48
Fax. 945 23 39 40
gasteizordez@euskaltzaindia.net

IRUÑEA
Conde Oliveto, 2, 2
31002 IRUÑEA/PAMPLONA
Tel. 948 22 34 71
Fax. 948 21 07 13
31002 IRUÑEA/PAMPLONA
nafarordez@euskaltzaindia.net

BAIONA
Gaztelu Berria. Paul Bert plaza
64100 BAIONA
Tel. 559 25 64 26
Fax. 559 59 45 59
baionaordez@euskaltzaindia.net

www.euskaltzaindia.net
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Euskaltzaindiak hizkuntzaren akademia moderno eta
dinamiko bat izan nahi du. Horretarako oinarrizko bi
helburu finkatu ditu:

• Maila altuko ikerketa sustatzea, gomendio eta
hizkuntza-arauen oinarri bihurtuko dena. Indarrean dauden
egitasmoak hobetzea eta hiztegigintza, onomastika,
literatura, soziolinguistika eta teknologia berrien eremuan
beste proiektu batzuk abiatzea. Denak oinarri erkide
batekin: gizarte modernoak Euskaltzaindiari egiten dizkion
eskaerei egoki eta garaiz erantzutea.

• Hitzarmenen eta beste formula batzuen bidez, 
euskalgintzan lanean diharduten eragile desberdinekin
elkarlana bultzatzea. Helburu jakin batzuetan eragingo
duen elkarlana: elkar ezagutza, Akademiak hartutako
erabakien zabalkundea, kritikak eta iradokizunak jaso, eta abar.

Lan hau guztia, euskararen mundutik haratago ere gizarteratu
behar da. Horretarako estrategia argi bat behar da.
Euskaltzaindiak komunikazio medioekin, unibertsitateekin,
erakunde publiko zein pribatuekin, eta batez ere euskara
eta euskal kulturaren suspertzean lanean diharduten
sektoreekin, komunikazioa hobetu nahi du.

QUÈ FA L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS? Codificar i normativit-
zar la llengua catalana és la tasca prioritària de l’IEC. L’ela-
boració i la publicació del Diccionari de la llengua
catalana (1995; 2a ed.,2007) en fou una fita important,
que serà completada amb la publicació de la gramàtica
normativa. Altres projectes relacionats amb aquesta tasca
són l’elaboració del Diccionari descriptiu de la llengua ca-
talana i de l’Atles lingüístic del domini català, la informatit-
zació del Diccionari català-valenciàbalear i la publicació
del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya.
Informar preceptivament la Generalitat de Catalunya sobre
els escuts i les banderes municipals, comarcals i
institucionals i sobre la protecció de monuments, entorns i
paisatges de valor històric. Elaborar periòdicament els infor-
mes sobre l’estat de la recerca a Catalunya en totes les
àrees de coneixement, per encàrrec de la Generalitat de
Catalunya.

L’Institut promou i du a terme recerca per mitjà de projectes,
oficines, centres i activitats propis o compartits amb altres
institucions o grups investigadors. En són una mostra els se-
güents:
• Catalunya Carolíngia
• Corpus d’argenteria catalana medieval
• Corpus de manuscrits il·luminats medievals de Catalunya
• Corpus documental de les relacions internacionals de 

Catalunya i de la Corona d’Aragó
• Corpus textual de la Catalunya Nord
• De re frumentaria: Corpus de documentació municipal 

relativa al mercat urbà de cereals als Països Catalans a 
la baixa edat mitjana

• Repertori de manuscrits catalans del segle XVI (1474-1620)
• Estudis del paisatge arqueològic antic dea Cossetània 

oriental
• Aplicació de les tecnologies de la informació i el 

coneixement a l’estudi de la diversitat microbiana

• Aspectes poblacionals i genètics rellevants per al desen
volupament de la biologia de la conservació a 
Catalunya

• Espècies animals endèmiques de Catalunya. 
Projecte de catalogació,visualització i valoració

• Flora i cartografia de les plantes, els fongs i 
la vegetació dels Països Catalans

• Recerca geològica del subsòl de la ciutat de Barcelona
• Servei d’Arxius de Ciència
• Arxiu de Textos Catalans Antics
• Enciclopèdia de pedagogia
• Història de la filosofia a Catalunya
• Història de l’Institut d’Estudis Catalans

El català, parlat en una extensió de 60.000 km2, és pre-
sent a quatre estats d’Europa: Espanya, Andorra, França i
Itàlia, i diàriament 10 milions de persones l’usen per a co-
municar-se

El català s’agrupa dins les llengües romàniques com l’es-
panyol, el francès, el galaicoportuguès, l’italià, l’occità, el
rètic, el romanès i el sard, que entre els segles VIII i X es-
tava ja format i es distingi aclarament del llatí, llengua de
la qual prové. Tot i que el català té un nombre de parlants
més alt que altres llengües oficials de la Unió Europea,
aquesta fins avui no li ha atorgat aquest caràcter.

EUSKALTZAINDIAK BI SAIL DAUZKA: Ikerketa saila eta Jagon saila.
Azken hau hizkuntzaren zaintza eta sustatzeaz arduratzen da.

Ikerketa sailean, Hiztegintza, Gramatika, Dialektologia,
Onomastika eta Literatura batzordeak daude. Jagon sailean
ordea, Corpus, Sustapen eta Euskalkien batzordeak.

Bi sail hauetako batzordeez gain, egiturazko batzordeak
dauzka: Argitalpen , Azkue Biblioteka, Lege-Ekonomia eta
Informazio eta Komunikazioaren Teknologien batzordeak.
Honetaz guztiaz gain, Euskaltzaindiak hiritarrei zerbitzu
jakin batzuk eskaintzen dizkie:

• Azkue Biblioteka
• Onomastika zerbitzua
• Jagonet (Hizkuntza kontsulta zerbitzua)
• Argitalpenen salmenta zerbitzua

Ugari dira ere Euskaltzaindia burutzen ari den, edo
abiatzekotan diren egitasmoak:

• Hiztegi Batua
• Hiztegi Batua Oinarriduna
• Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta 

adibideak.
• Zientzia eta Teknika Hiztegia
• Euskal Hiztegi Historiko eta Etimologikoa
• Lexikoaren Behatokia
• Euskal Gramatika Orokorra
• Euskararen Herri Hizkeren Atlasa 
• Ahozko Tradizioko Hizkeren Corpusa
• Euskal Corpus Onomastikoa
• Gasteizko Toponimia
• Herri Literaturaren Corpusa
• Euskararen Historia Soziala
• Erlea kultura aldizkaria Irudia · Ilustració: Tomas Ondarra
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