
Presentació

l curs acadèmic 2004-2005 ha

quedat marcat per dos fets ex-

traordinaris en la vida de l’Institut d’Es-

tudis Catalans: el primer, luctuós, la mort

sobtada del president Josep Laporte i Sa-

las, el 15 de febrer de 2005; el segon, con-

seqüència de l’anterior, la convocatòria

d’eleccions anticipades per cobrir la pre-

sidència vacant (que durant un parell de

mesos ocupà el vicepresident primer,

Salvador Giner). Cal esmentar que el

traspàs del president Laporte es produí

mentre l’Equip de Govern de l’Institut es

trobava al Palau de la Generalitat per

lliurar al president de Catalunya l’Infor-

me sobre el canvi climàtic (informe pro-

mogut pel Consell Assessor per al Desen-

volupament Sostenible, gestionat per

l’IEC i dirigit per Josep Enric Llebot); és

a dir, en plena activitat de les seves fun-

cions de president de l’acadèmia.

La presentació de candidats a les

eleccions es féu en un ple extraordinari el

18 d’abril; hi hagué dues candidatures,

una encapçalada per Joan Martí i Castell

i l’altre per Salvador Giner de San Ju-

lián. Les eleccions tingueren lloc en un

altre ple extraordinari el 9 de maig; en

segona votació, després d’una primera

en què cap dels dos candidats assolí la

majoria absoluta, Salvador Giner obtin-

gué la majoria simple dels vots emesos

(noranta-quatre enfront de vuitanta-un

per a Joan Martí). Acompanyaren Salva-

dor Giner en la candidatura Salvador

Alegret i Sanromà (vicepresident primer),
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Antoni Riera i Melis (vicepresident segon)

i Joandomènec Ros i Aragonès (secretari

general).

Al llarg del curs acadèmic ha con-

tinuat els contactes amb responsables

de diferents departaments de la Genera-

litat de Catalunya per enllestir el con-

tracte programa que ha d’establir les

bases del compromís mutu entre l’Insti-

tut i el Govern del país pel que fa a la

producció científica, acadèmica, la di-

vulgació de la ciència i l’alta cultura i

l’assessorament expert per part del pri-

mer, i a la millora del finançament de les

activitats de l’Institut per part del segon.

Aquest document ha estat pràcticament

enllestit en les seves línies generals en

acabar el curs 2004-2005, de manera

que el salt qualitatiu a què l’Institut s’ha

compromès és ben a l’abast.

La sessió inaugural del curs

comptà amb la presència de Carles Solà,

conseller d’Universitats, Recerca i Socie-

tat de la Informació i membre de la Sec-

ció de Ciències i Tecnologia de l’Institut.

Al llarg del curs han visitat també la Casa

de Convalescència diverses autoritats

polítiques (com la presidenta del Consell

Insular de Menorca i la consellera d’Edu-

cació de la Generalitat de Catalunya),

acadèmiques (diversos rectors d’univer-

sitats dels Països Catalans, degans de fa-

cultats i responsables d’acadèmies cien-

tífiques del país i de fora), i d’entitats

culturals i ciutadanes. Al llarg del curs

s’han seguit fent també les visites i reu-
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nions de treball amb diferents rectorats

d’universitats del nostre àmbit lingüístic;

hem constatat que aquest coneixement

mutu és bo per ambdues parts. Volem

destacar, entre d’altres, la visita que per-

meté la signatura del conveni marc de

l’IEC amb les universitats de València,

d’Alacant, Jaume I de Castelló i l’Institut

Interuniversitari de Filologia Valenciana.

A més dels plens ordinaris i dels

extraordinaris esmentats, hi ha hagut

tres plens extraordinaris més, el precep-

tiu per presentar i aprovar el pressupost

(31 de gener de 2005) i sengles plens per

debatre el projecte d’una constitució eu-

ropea (18 de novembre de 2004) i per

cloure i debatre el cicle de conferències

«Perspectives del segle xxi: població, so-

cietat i país». L’Institut ha acollit, ultra

les activitats ordinàries de les seves sec-

cions i filials, un nombre cada cop més

gran de jornades, conferències, simposis

i congressos que organitzen entitats cien-

tífiques i acadèmiques diverses i que

sol.liciten dur-les a terme en el marc de la

seu institucional. Al mateix temps, les

delegacions realitzen també activitats di-

verses, cada cop amb més projecció en

els territoris corresponents.

Durant aquest curs l’Institut ha

emès declaracions institucionals sobre

«L’ús social de la llengua catalana» i

«Perspectives del segle xxi: recerca i país»

(ambdues el 21 d’octubre de 2004).

L’activitat científica de l’Institut i

de les societats filials, ja es tracti de reu-

nions científiques, projectes de recerca,

publicacions o d’altres, ha estat intensa i

variada: prop de quatre centenars d’ac-

tes diversos, repartits per tot el territori.

Segueix sent palesa la tendència a les ac-

tivitats transversals, que impliquen cien-

tífics de disciplines diverses i als quals

l’Institut ofereix els mitjans al seu abast.

Un repàs dels projectes de recerca del pe-

ríode, així com de les activitats en asses-

sorament, promoció i difusió d’aquesta

recerca, i de les publicacions de l’Institut

en donarà prova fefaent.

Pel que fa a aquestes publica-

cions, cal recordar aquí que l’Institut és

la primera editorial científica del país,

pel nombre de llibres i revistes que edita

al cap de l’any (un centenar de títols

aquest curs). La Comissió de Publica-

cions vetlla per la bona marxa d’aquesta

activitat. La Comissió del Centenari ha

entrat de ple en la preparació de l’esde-

veniment, que es vol que tingui el ressò

que pertoca a una acadèmia centenària.

La informació que reben els gairebé nou

mil membres de les seccions i societats fi-

lials de l’Institut els arriba des del curs

passat en forma de butlletí electrònic set-

manal, amb tots els avantatges que per-

meten les plataformes digitals. També en

format digital, i de lliure accés, hom pot

consultar les publicacions periòdiques de

l’Institut, que s’han seguit incorporant al

web http://www.iecat.net/pperiodiques.

Aquestes activitats i d’altres han

pogut créixer mercès a haver assolit 

un pressupost equilibrat, àdhuc amb un

superàvit de dos milions d’euros, gràcies

a la incorporació de la subvenció pen-

dent, des de feia anys, del Ministeri de

Foment, així com als romanents positius

generats per projectes de recerca finalis-
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tes plurianuals. Hom espera que la for-

malització del contracte programa haurà

de permetre seguir en aquesta línia de

creixement qualitatiu i quantitatiu de les

activitats de l’acadèmia.

L’Institut ha incorporat enguany

nous membres ordinaris i corresponents,

als quals donem la nostra benvinguda, i

ha hagut de lamentar també el traspàs

d’altres membres:

— Jordi Sans i Sabrafen, membre de la

Secció de Ciències Biològiques,

— Josep Laporte i Salas, membre de la

Secció de Ciències Biològiques,

— Manuel Font i Altaba, membre de la

Secció de Ciències i Tecnologia,

— José Luis Martín Rodríguez, membre

corresponent de la Secció Històrico-

Arqueològica,

— Alfred Giner-Sorolla, membre corres-

ponent de la Secció de Ciències i Tec-

nologia,

— Pierre Bonnassie, membre correspo-

nent de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica,

— Maria Montserrat Martí i Bas, mem-

bre del personal d’administració.

A tots ells, el nostre record més

sincer i emocionat.

Joandomènec Ros

Secretari general
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