
II. El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

urant el curs 2004-2005, el Ple es reuní deu vegades. A continuació presentem

un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 21 d’octubre de 2004 (ordinari)

— Informe de la Secció Històrico-Arqueològica

— Declaració «L’ús social de la llengua catalana»

— Declaració «Perspectives del segle xxi: recerca i país»

— Semblança del senyor Ferran de Sagarra, a càrrec de la senyora Eva Serra i Puig,

membre de la Secció Històrico-Arqueològica

Hi assisteixen 40 membres i 5 presidents de societats filials.

El president informa que, pel que fa a les qüestions econòmiques, el Ministeri de Fo-

ment farà efectiu el deute pendent del Govern anterior equivalent a 300 MPTA i també in-

forma sobre l’aprovació pel Senat d’una «moció per la qual s’insta el Govern a atendre les

demandes econòmiques de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)» (Expedient 661/000019),

que fou presentada el 22 de juny de 2004 pel senador senyor Miquel Bofill i Abelló, en

nom del grup parlamentari Entesa Catalana de Progrés.

El president destaca la col.laboració de l’IEC amb la Universitat Politècnica de Ca-

talunya en l’organització d’una trobada de premis Nobel, que va tenir lloc a Barcelona els

dies 19 i 20 d’octubre de 2004.

El president informa que la política d’obertura de l’Institut, i en concret, la invi-

tació a les universitats perquè coneguin la realitat de l’Institut està donant fruits positius.

D’altra banda, destaca l’acte celebrat a Alacant, que va acollir la reunió de la Secció Fi-

lològica i la signatura d’un conveni de col.laboració entre l’IEC i la Universitat de Valèn-

cia, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló i l’Institut Interuniversi-

tari de Filologia Valenciana, per a l’intercanvi d’informació per al procés d’estudi i de

normativització de la llengua.

El secretari general presenta el nou web de l’Institut.

El president de la Secció Històrico-Arqueològica, senyor Albert Balcells, detalla el con-

junt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que presentà el darrer informe.
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El Ple aprova per assentiment la declaració «L’ús social de la llengua catalana»,

perquè no hi ha cap vot en contra, i el document «Perspectives del segle xxi: recerca i país»,

després de les intervencions dels senyors Joan Martí, Salvador Giner, Joan Solà, Jaume Ter-

radas i Lluís Garcia i Sevilla i dels senyors Joan Vilà-Valentí, Josep Vigo i Màrius Foz, res-

pectivament. (Vegeu l’apartat «Declaracions institucionals» en aquest mateix capítol.)

La senyora Eva Serra i Puig, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, pre-

senta la semblança del senyor Ferran de Sagarra. (Vegeu el subapartat «Semblances

d’antics membres», dins l’apartat «Els membres» d’aquest mateix capítol.)

En l’apartat d’«Afers de la Secretaria General», el Ple aprova la reincorporació del

senyor Juli Peretó, membre de la Secció de Ciències Biològiques, al compliment d’obliga-

cions com a membre de l’IEC, del qual havia estat dispensat per l’acord 9.2 del Ple de 20

d’octubre de 2003.

El secretari general exposa els acords del Consell Permanent perquè el Ple els rati-

fiqui. L’acord 23.3, que aprova el text dels Estatuts de la Societat Catalana de Química, i

els acords 23.8, 24.4, 24.5, 24.7 del Consell Permanent, pels quals s’acorda nomenar el se-

nyor Jordi Sargatal i Vicens representant de l’IEC al Consell Directiu del Parc Natural dels

Aiguamolls de l’Empordà, el senyor Damià Barceló i Cullerés representant de l’IEC al Con-

sell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, el senyor Salvador Ale-

gret i Sanromà representant de l’IEC al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior

—representació que havia dut fins ara el senyor August Bover i Font, a qui el Consell agra-

eix sincerament la col.laboració durant tots aquests anys—, i la senyora Mercè Durfort i

Coll representant de l’IEC als Premis CIRIT per a fomentar la creativitat científica i l’es-

perit de recerca dels centres d’ensenyament secundari.

Ple del dia 18 de novembre de 2004 (extraordinari)

— Debat sobre el Tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa

Hi assisteixen 29 membres i 8 presidents de societats filials.

El president introdueix la sessió i cedeix la paraula al senyor Josep M. Puig i Sale-

llas, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, que presenta la sessió i modera

el debat. A continuació introdueix cada un dels conferenciants que hi intervenen.

Per aquest ordre, intervé el senyor Carles A. Gasòliba, membre de l’Institut d’Estudis

Catalans i exdiputat al Parlament Europeu, amb la ponència «El procés d’integració euro-

pea. Dels tractats fundacionals al Tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa».
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El senyor Eduard Roig, professor de dret constitucional de la Universitat de Bar-

celona, amb la ponència «El marc institucional de la nova Unió Europea».

El senyor Alejandro Saiz, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat del

País Basc, amb la ponència «Els drets fonamentals en la Constitució europea, i el senyor

Enoc Albertí, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, amb la

ponència «Les regions a la Unió Europea».

En el debat posterior entre els assistents, hi intervenen, per aquest ordre, el senyor

Francesc Gonzàlez i Sastre, membre de la Secció de Ciències Biològiques i secretari cien-

tífic de l’IEC, els ponents senyors Eduard Roig i Carles Gasòliba, el senyor Màrius Foz,

president de la Secció de Ciències Biològiques, un assistent del públic i el ponent senyor

Alejandro Saiz.

Ple del dia 13 de desembre de 2004 (ordinari)

— Nota necrològica del senyor Jordi Sans i Sabrafen, a càrrec del senyor Josep Laporte

i Salas

— Situació de l’endeutament de l’Institut d’Estudis Catalans el 31 d’agost de 2003

— Pressupost de l’any 2004

— Presentació de candidats a membres de l’Institut

— Informe de la Secció de Ciències Biològiques

— Semblança del senyor Joan Maragall, a càrrec del senyor Carles Miralles, membre de

la Secció Filològica

Hi assisteixen 46 membres i 8 presidents de societats filials.

El senyor Josep Laporte i Salas, membre de Secció de Ciències Biològiques, llegeix

la nota necrològica del senyor Jordi Sans i Sabrafen († 9 de desembre de 2004), membre

emèrit de la Secció de Ciències Biològiques.

Del seu informe, el president en destaca: l’aprovació en el Ple i la publicació de la

declaració sobre «L’ús social de la llengua catalana», i la continuació de les visites dels

equips rectors de diverses universitats dels territoris de llengua catalana.

El president explica que han continuat les negociacions amb diversos departa-

ments de la Generalitat i, en especial, amb el conseller en cap, però que a hores d’ara es

desconeixen els ingressos i difícilment es podria aprovar el pressupost tal com preveia el

punt següent de l’ordre del dia. En aquest sentit, el Consell Permanent, en la seva darre-

ra reunió, acordà de plantejar en aquest Ple la necessitat d’una pròrroga del pressupost
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del 2004, que en principi no hauria de durar més d’un mes, perquè el mes de gener de

2005 ja es podrien presentar les xifres del pressupost per al 2005. El Ple aprova per acla-

mació la pròrroga del pressupost del 2004.

La senyora Pilar Bayer i Isant, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, presen-

ta la candidatura del senyor Gabriel Navarro Ortega com a membre numerari de la Secció.

El senyor Joaquim Agulló i Batlle, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia,

presenta la candidatura del senyor Xavier Rosselló i Molinari com a membre numerari de

la Secció.

El senyor Manuel Ribas i Piera, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, pre-

senta la candidatura del senyor Joan Antoni Solans i Huguet com a membre numerari de

la Secció.

El senyor Ramon Sistac i Vicén, membre de la Secció Filològica, presenta la can-

didatura del senyor Joan Peytaví Deixona com a membre numerari de la Secció.

El senyor Francesc Vallverdú Canes, membre de la Secció Filològica, presenta la

candidatura del senyor Josep Piera i Rubio com a membre numerari de la Secció. El se-

nyor Vallverdú llegeix la presentació que ha preparat el senyor Germà Colón Domènech,

membre de la mateixa Secció.

La senyora M. Teresa Cabré i Castellví, membre de la Secció Filològica, presenta

la candidatura de la senyora Mila Segarra i Neira com a membre numerària de la Secció.

El senyor Joan Veny i Clar, membre de la Secció Filològica, presenta la candida-

tura de la senyora Mariàngela Vilallonga Vives com a membre numerària de la Secció. El

senyor Veny llegeix la presentació que ha preparat el senyor Antoni M. Badia i Margarit,

membre de la mateixa Secció.

El president de la Secció de Ciències Biològiques, senyor Màrius Foz i Sala, deta-

lla el conjunt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que presentà el dar-

rer informe.

El senyor Carles Miralles i Solà, membre de la Secció Filològica, presenta la sem-

blança del senyor Joan Maragall. (Vegeu el subapartat «Semblances d’antics membres»,

dins l’apartat «Els membres» d’aquest mateix capítol.)

En el punt sobre «Afers de la Secretaria General», el secretari general informa que

la senyora Pilar González i Duarte, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, ha es-

tat designada delegada de l’Institut a la Societat Catalana de Química, en substitució del

senyor Salvador Alegret i Sanromà. El secretari general informa dels convenis signats.

(Vegeu l’apartat «Convenis de col.laboració», dins el capítol v «Activitat institucional».)

Finalment, el Ple aprova la proposta de la Secció de Ciències i Tecnologia de concedir dis-

pensa d’obligacions per a un període de cinc anys al senyor Rolf Tarrach.
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Ple del dia 31 de gener de 2005 (extraordinari)

— Pressupost del 2005

Hi assisteixen 36 membres i 10 presidents de societats filials.

El president recorda que el dia 13 de desembre de 2004, data en què es preveia

l’aprovació del pressupost per a l’any 2005, el Ple aprovà una pròrroga del pressupost

del 2004 a proposta del Consell Permanent perquè en aquell moment es desconeixien els

ingressos provinents de la Generalitat per al 2005. El 20 de desembre de 2004, en una

reunió a Madrid, la ministra de Foment, senyora Magdalena Álvarez, i el president de

l’Institut d’Estudis Catalans signaren un conveni segons el qual l’IEC havia rebre en un

sol pagament els 1,8 Mm a què s’havia compromès el Govern anterior, del PP, per a la re-

habilitació de la Casa de Convalescència.

El vicepresident informa que amb aquest increment l’Equip de Govern ha co-

mençat a atendre les necessitats més urgents, per tal de portar a terme el salt qualitatiu

que l’Institut necessita.

Segons el vicepresident, senyor Antoni Riera i Melis, els objectius són els següents:

1. Potenciar l’autonomia de les seccions, dotant-les de més recursos per a realit-

zar les seves tasques. La dotació de lliure disposició passa de 60.000 m a 70.000 m, la

qual cosa significa un increment del 16,6 % respecte de l’any anterior.

2. Fomentar el desenvolupament d’una recerca de qualitat, i per això s’incremen-

ta un 27,5 % la partida per a projectes que distribueix la Comissió d’Investigació, es crea

un fons de 100.000 m per a finançar nous projectes de recerca, es destina una partida de

150.000 m a reforçar i professionalitzar les estructures de recerca i una altra partida

de 25.000 m a la creació d’un observatori permanent de la recerca als Països Catalans.

3. Potenciar el funcionament de les societats filials. En aquest sentit, s’incrementa

un 69 % la partida destinada a finançar activitats i un 10 % la dotació per a publicacions.

4. Millorar la infraestructura informàtica. S’han aconseguit recursos per a in-

cloure en el portal de publicacions el sumari de totes les publicacions periòdiques de l’Ins-

titut i de les societats filials. També s’han consignat recursos per a integrar totes les bases

de dades de què disposa l’Institut en un web de coneixement.

5. Potenciar les activitats que depenen de la Presidència. Per això, s’incrementa

un 66,5 % la dotació per a correcció externa de l’Oficina de Correcció i Assessorament

Lingüístics, es potencien les activitats de les delegacions amb un increment de 13.000 m

i es crea una dotació de 60.000 m per a impulsar la redacció d’informes, declaracions, lli-

bres blancs, etc., sobre temes d’especial importància per a la societat catalana.
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6. Millorar la qualificació del personal. Es duplica gairebé la partida de forma-

ció, que passa de 18.000 m a 30.000 m.

A continuació, el gerent, senyor Ramon Corbella, desenvolupa més detalladament

l’estructura i les innovacions del pressupost del 2005 amb la projecció d’una presentació

informàtica.

El gerent explica detalladament el resum per capítols del pressupost d’ingressos, amb

les aportacions de les diverses administracions públiques, i del pressupost de despeses; les

despeses per naturalesa (remuneracions del personal, despeses en publicacions, inversions en

programes d’investigació i activitats, despeses de funcionament, d’estructures o de projec-

tes de recerca); les despeses per centres de cost, i, finalment, l’evolució de l’endeutament.

El Ple aprova per aclamació el pressupost del 2005.

Ple del dia 28 de febrer de 2005 (ordinari)

— Nota necrològica del senyor Josep Laporte, a càrrec del senyor Màrius Foz

— Nota necrològica del senyor Alfred Giner-Sorolla, a càrrec del senyor Ricard Guerrero

— Informe de la Secció de Ciències i Tecnologia

— Votació de candidats a membres de l’Institut

— Semblança del senyor Josep Teixidor, a càrrec del senyor Manuel Castellet

Hi assisteixen 48 membres i 6 presidents de societats filials.

El president en funcions, senyor Salvador Giner, presideix la sessió per la mort sob-

tada del senyor Josep Laporte, president de l’IEC, el dia 15 de febrer de 2005, i comença

amb una breu crònica dels fets ocorreguts al voltant del traspàs. Els membres guarden un

minut de silenci en memòria del difunt i a continuació el senyor Màrius Foz, president de

la Secció de Ciències Biològiques, llegeix la nota necrològica del doctor Laporte.

A continuació, el senyor Ricard Guerrero llegeix la nota necrològica d’Alfred Giner-

Sorolla, membre corresponent de la Secció de Ciències i Tecnologia, traspassat el dia 8 de

febrer de 2005.

El president de la Secció de Ciències i Tecnologia, senyor Joaquim Agulló i Batlle,

detalla el conjunt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que presentà el

darrer informe, l’1 de març de 2004.

El president en funcions demana als membres assistents que votin les candidatu-

res presentades per a nous membres, i s’inicia l’escrutini de vots. El secretari general, as-

sistit pels membres senyors Josep Carreras i Joaquim Rafel durant l’escrutini, informa del
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resultat: han votat 28 membres emèrits; aquest nombre, sumat al de 104 numeraris, fa un

cens de 132 votants. La majoria absoluta s’aconsegueix amb 67 vots. Per tant, el Ple ha

admès com a membres numeraris els senyors Gabriel Navarro Ortega (77 vots afirma-

tius), Xavier Roselló i Molinari (78 vots afirmatius) i Joan Antoni Solans i Huguet (77 vots

afirmatius), adscrits a la Secció de Ciències i Tecnologia; i els senyors Joan Peytaví Dei-

xona (85 vots afirmatius) i Josep Piera i Rubio (84 vots afirmatius) i les senyores Mila Se-

garra i Neira (84 vots afirmatius) i Mariàngela Vilallonga Vives (82 vots afirmatius), ads-

crits a la Secció Filològica.

El senyor Manuel Castellet, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, presen-

ta la semblança del senyor Josep Teixidor (1920-1989), matemàtic i membre de l’IEC.

(Vegeu el subapartat «Semblances d’antics membres», dins l’apartat «Els membres» d’a-

quest mateix capítol.)

En el punt d’«Afers de Secretaria General», el Ple ratifica els acords 27.5 i 29.4

del Consell Permanent, pels quals el Consell Permanent acorda renovar el nomenament del

senyor Joan A. Argenter i Giralt com a membre de l’Assemblea General de la Caixa d’Es-

talvis i Pensions de Barcelona i del senyor Francesc Serra i Mestres com a representant de

l’IEC al Consell General de la Caixa de Sabadell.

El secretari general informa dels convenis signats. (Vegeu l’apartat «Convenis

de col.laboració», dins el capítol v «Activitat institucional».)

Ple del dia 4 d’abril de 2005 (ordinari)

— Nota necrològica del senyor Pierre Bonnassie

— Informe d’activitats de la Secció Filològica

— Adjudicació dels premis i de les borses d’estudi corresponents al LXXIV Cartell

— Liquidació del pressupost de l’any 2004

— Presentació de candidats a membres de l’Institut

Hi assisteixen 60 membres i 5 presidents de societats filials.

El senyor Antoni Pladevall i Font, membre de la Secció Històrico-Arqueològica,

llegeix la nota necrològica del senyor Pierre Bonnassie († 14 de març de 2005), membre

corresponent de la Secció Històrico-Arqueològica.

Del seu informe, el president en funcions, senyor Salvador Giner, en destaca els fets

següents: la visita a l’Institut d’Estudis Catalans del rector de la Universitat Internacional de

Catalunya, senyor Josep Argemí, acompanyat del director de relacions institucionals, senyor
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Teòfil Sánchez, el 10 de març; la cinquena i sisena conferència del cicle «Perspectives del se-

gle xxi: població, societat i país», a càrrec del senyor Oriol Homs, director general de la Fun-

dació Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània, i del senyor Oriol Nel.lo,

secretari de Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya, respectivament; la reunió

del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, el 30 de març; l’assistència a Tarra-

gona del president en funcions, juntament amb altres membres de l’IEC, al funeral pel pare

del president de la Secció Filològica, senyor Joan Martí i Castell, el 30 de març; l’assistència

a Madrid del vicepresident senyor Antoni Riera i Melis a la reunió de l’Assemblea General del

Comitè Espanyol de Ciències Històriques, el 30 de març, i la reunió del Consell Permanent,

el 31 de març, en la qual es va informar de les dues candidatures que opten a la Presidència

de l’Institut. Una candidatura és formada pels senyors Joan Martí i Castell (president), Joan

Francesc Mira i Casterà (vicepresident), Francesc Gonzàlez i Sastre (vicepresident) i Josep

Enric Llebot Rabagliati (secretari general). I l’altra candidatura és integrada pels senyors

Salvador Giner de San Julián (president), Salvador Alegret i Sanromà (vicepresident), Anto-

ni Riera i Melis (vicepresident) i Joandomènec Ros i Aragonès (secretari general).

El president en funcions informa que l’Institut ha hagut de lamentar el traspàs

de la senyora Montserrat Martí i Bas († 13 de març de 2005), col.laboradora i secretària de

l’IEC en l’època de la clandestinitat.

El president de la Secció Filològica, senyor Joan Martí i Castell, detalla el con-

junt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que presentà el darrer infor-

me el 5 d’abril de 2004.

A continuació, el senyor Germà Colón Domènech, membre de la Secció Filològica

i director del projecte d’informatització del Vocabulari de la llengua catalana medieval

de Lluís Faraudo de Saint-Germain, intervé per presentar el projecte.

El secretari general informa sobre la proposta d’adjudicació dels premis i de les

borses d’estudi corresponents al LXXIV Cartell feta per cada una de les ponències, que

han estat aprovades prèviament en la reunió del Consell Permanent.

El Ple aprova la proposta d’adjudicació dels premis i de les borses d’estudi corres-

ponents al LXXIV Cartell.

El vicepresident senyor Antoni Riera i Melis cedeix la paraula al gerent, senyor Ra-

mon Corbella, perquè expliqui la liquidació del pressupost de l’any 2004. El gerent re-

marca com a novetat els punts següents: el pressupost inclou l’activitat de les societats fi-

lials, la liquidació que es presenta ha estat auditada i la liquidació es presenta de la manera

següent: a) liquidació de l’IEC (incloent-hi l’activitat de les societats filials), b) liquidació

de l’IEC i c) liquidació de les societats filials. El gerent explica també quines han estat les

modificacions pressupostàries en relació amb els pressupostos d’anys anteriors: en el pres-
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supost d’ingressos (la incorporació dels romanents de l’exercici 2003 i del pressupost de les

societats filials) i en el pressupost de despeses (les transferències de crèdit entre partides,

la incorporació dels romanents de l’exercici 2003 i del pressupost de les societats filials).

El Ple aprova la liquidació del pressupost de l’any 2004.

El senyor Ricard Guerrero i Moreno, membre de la Secció de Ciències Biològiques,

presenta la candidatura del senyor Àngel Llàcer i Escorihuela com a membre a l’Institut,

adscrit a la Secció de Ciències Biològiques.

El senyor Isidor Marí i Mayans, membre de la Secció Filològica, presenta la can-

didatura de la senyora M. Josep Cuenca Ordinyana com a membre a l’Institut, adscrita a

la Secció Filològica, que ha preparat la senyora M. Teresa Cabré i Castellví, membre de la

Secció Filològica.

El senyor Joaquim Rafel i Fontanals, membre de la Secció Filològica, presenta la

candidatura del senyor Josep Martines Peres com a membre a l’Institut, adscrit a la Sec-

ció Filològica.

El senyor Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica, presenta la candi-

datura del senyor Miquel Àngel Pradilla Cardona com a membre a l’Institut, adscrita a la

Secció Filològica.

El senyor Josep Gifreu i Pinsach, membre de la Secció Filològica, presenta la can-

didatura del senyor Modest Prats i Domingo com a membre a l’Institut, adscrita a la Sec-

ció Filològica, que ha preparat el senyor Antoni M. Badia i Margarit, membre de la Secció

Filològica.

El senyor Joaquim Muns i Albuixech, membre de la Secció de Filosofia i Ciències

Socials, presenta la candidatura del senyor Andreu Mas-Colell com a membre a l’Institut,

adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

El senyor Pere Lluís Font, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, pre-

senta la candidatura del senyor Xavier Rubert de Ventós com a membre a l’Institut, ads-

crit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

El secretari general informa que la Societat d’Història de l’Educació dels Països de

Llengua Catalana ha nomenat el senyor Salomó Marquès i Sureda president de la Socie-

tat, en substitució del senyor Jordi Monés i Pujol-Busquets.

El secretari general informa dels convenis signats. (Vegeu l’apartat «Convenis de

col.laboració», dins el capítol v «Activitat institucional».)

En el torn obert de paraules el senyor Francesc Fontbona i de Vallescar proposa

que l’IEC dediqui algun acte a la memòria de la senyora Montserrat Martí i Bas, que, tal

com ha informat el president en funcions en el seu informe, fou col.laboradora i secretà-

ria de l’IEC en l’època de la clandestinitat, i que traspassà recentment.
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Ple del dia 18 d’abril de 2005 (extraordinari)

— Discursos dels candidats a la Presidència de l’IEC

Hi assisteixen 60 membres i 11 presidents de societats filials.

El Ple està presidit per la Junta Electoral, constituïda pels senyors Manuel Mundó

i Marcet, membre de la Secció Històrico-Arqueològica; Francesc Asensi i Botet, membre

de la Secció de Ciències Biològiques; Joaquim Agulló i Batlle, membre de la Secció de

Ciències i Tecnologia; Francesc Vallverdú Canes, membre de la Secció Filològica, i Josep

Perarnau i Espelt, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. La persona de més

antiguitat, senyor Manuel Mundó i Marcet, és el president de la Junta Electoral, i el de

menor antiguitat, senyor Francesc Vallverdú Canes, n’és el secretari.

A continuació, el secretari de la Junta Electoral, senyor Francesc Vallverdú Canes,

cedeix la paraula al senyor Salvador Giner de San Julián, que llegeix el seu discurs de pre-

sentació com a candidat.

Tot seguit, el president de la Junta Electoral cedeix la paraula al senyor Joan Mar-

tí i Castell, que llegeix el seu discurs de presentació com a candidat.

El secretari recorda que els membres rebran la convocatòria i les instruccions per

a votar per correu postal.

Ple del dia 9 de maig de 2005 (extraordinari)

— Votació dels candidats a la Presidència de l’IEC

Hi assisteixen 77 membres i 16 presidents de societats filials.

El president de la Junta Electoral, Manuel Mundó i Marcet, comprova que hi ha

quòrum perquè comenci la votació, ja que hi participa més del 60 % dels membres amb dret

a vot. Per a la primera votació, el càlcul de la majoria absoluta es fa sobre el total de mem-

bres numeraris (113) més els membres emèrits que han votat (45) i els presidents de socie-

tats filials que han votat (24). Per tant, la majoria absoluta s’aconsegueix amb 92 vots.

Han estat emesos 180 vots (dels quals 111 són de membres numeraris; 45, d’emè-

rits, i 24, de presidents de societats filials). 

El secretari de la Junta obre l’urna i comença l’escrutini. Un cop acabat, el resul-

tat de la votació és el següent: candidatura de Salvador Giner, 88 vots; candidatura de

Joan Martí, 80 vots; vots en blanc, 11; vots nuls, 1, i abstencions, 7.
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El secretari informa que cap dels dos candidats no ha aconseguit la majoria absolu-

ta i es procedeix a la segona votació. Per a la segona votació, la majoria absoluta es calcula

sobre els membres numeraris, membres emèrits i presidents de societats filials que han vo-

tat, que són un total de 181 vots, dels quals han votat 111 membres numeraris, 45 mem-

bres emèrits i 25 presidents de societats filials. La majoria absoluta s’estableix en 91 vots.

El resultat de la segona votació és el següent: candidatura de Salvador Giner, 94

vots; candidatura de Joan Martí, 81 vots; vots en blanc, 5; vots nuls, 1, i abstencions, 6.

El president de la Junta comunica que el nou president de l’Institut és el senyor

Salvador Giner de San Julián, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

El senyor Salvador Giner agraeix als membres i presidents de societats filials que

l’han votat la confiança dipositada en la seva candidatura i felicita l’altre candidat, senyor

Joan Martí, a qui demana, juntament amb els qui han votat l’altre candidat, el seu suport.

Acaba el seu parlament recordant que l’accessibilitat dels membres i de les societats filials

a l’Equip de Govern —i creu que pot fer extensiu el seu desig al Consell Permanent—

serà total i directa.

El president de la Junta cedeix la paraula al senyor Joan Martí, que ha demanat

d’intervenir.

El senyor Joan Martí agraeix el suport que ha rebut la seva candidatura, dedica un

record afectuós especialment als membres que l’han acompanyat en la seva candidatura

i felicita el nou president, Salvador Giner, de qui es posa a disposició per a treballar con-

juntament per l’Institut.

Ple del dia 23 de maig de 2005 (extraordinari)

— Debat sobre «Perspectives del segle xxi: població, societat i país»

Hi assisteixen 16 membres i 4 presidents de societats filials.

El president, que ha estat director del cicle de conferències «Perspectives del se-

gle xxi: població, societat i país», que es clou amb aquest debat, fa un repàs i balanç del

que ha estat més remarcable.

El president cedeix la paraula al senyor Ricard Guerrero i Moreno, secretari cien-

tífic de l’Institut, que modera el debat. A continuació, introdueix cada un dels conferen-

ciants que intervenen.

Per aquest ordre, intervé la senyora Eva Serra i Puig, membre de la Secció Histò-

rico-Arqueològica; el senyor Lluís Garcia i Sevilla, membre de la Secció de Ciències

E
L

 P
L

E

37

Memòria 2004-2005 - 2  25/10/07  13:13  Página 37



Biològiques; el senyor Salvador Reguant i Serra, membre de la Secció de Ciències i Tec-

nologia; el senyor Vicent Pitarch i Almela, membre de la Secció Filològica, i el senyor

Salvador Giner de San Julián, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials i pre-

sident de l’Institut.

En el debat posterior intervenen, per aquest ordre, el senyor Albert Balcells i Gon-

zález, president de la Secció Històrico-Arqueològica; el senyor Francesc Vallverdú Canes,

membre de la Secció Filològica; la senyora Blanca Serra, assistent del públic; el senyor

Salvador Giner i la senyora Eva Serra, ponents, i el senyor Ricard Guerrero, secretari

científic.

Ple del dia 13 de juny de 2005 (ordinari)

— Nota necrològica del senyor Manuel Font i Altaba

— Informe d’activitats de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

— Votació de candidats a membres de l’Institut

— Semblança del senyor Pau Vila i Dinarès, a càrrec del senyor Joan Vilà-Valentí, pre-

sident de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

Hi assisteixen 57 membres i 6 presidents de societats filials.

El senyor Xavier Solans i Huguet, director del Departament de Cristal.lografia,

Mineralogia i Dipòsits Minerals de la Universitat de Barcelona, per encàrrec de la Secció

de Ciències i Tecnologia, fa la nota necrològica del senyor Manuel Font i Altaba, membre

corresponent de la Secció de Ciències i Tecnologia, traspassat el dia 30 d’abril passat.

De l’informe, els fets que el president de l’IEC remarca són els següents: la seva

presidència de l’acte inaugural del cicle de conferències «Homenatge de l’IEC a Joan Co-

romines, en el centenari de la seva naixença», el dia 5 d’abril de 2005; la visita a l’Insti-

tut del rector de la Universitat d’Alacant, senyor Ignacio Jiménez Raneda, acompanyat

del senyor Brauli Montoya, catedràtic de Filologia Catalana i membre de la Secció Filolò-

gica, que fou rebut pel Consell Permanent el dia 15 d’abril de 2005; l’acte de presentació

a l’Institut del llibre editat conjuntament amb la Universitat de València La ciència en la

història dels Països Catalans, vol. i: Dels àrabs al Renaixement, presidit pel conseller

d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, senyor

Carles Solà, i amb la presència del vicerector d’Estatuts i Desenvolupament Normatiu de

la Universitat de València, senyor Juan Carlos Carbonell, el dia 23 d’abril de 2005; la

presidència, juntament amb el conseller primer, el director del Consell Assessor per al
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Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya i el president del

Centre Meteorològic de Catalunya, de l’acte de presentació de l’Informe sobre el Canvi

Climàtic a Catalunya, promogut pel CADS i realitzat sota la coordinació del senyor Josep

Enric Llebot, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, a l’auditori del Palau de la

Generalitat, el dia 17 de maig de 2005; la presidència de l’acte d’homenatge a Pierre Vi-

lar, geògraf i historiador i antic membre corresponent de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca, organitzat per la Societat Catalana de Geografia i la Societat Catalana d’Estudis

Històrics, el dia 19 de maig de 2005; la donació al Fons d’Art de l’IEC de l’obra Astres,

homotècia i fractals. Cel negre blavós, astres i aurèoles en groc. Fractals vegetals i terra

en verd, roig i negre, el dia 20 de maig de 2005, i l’assistència dels senyors Josep Guitart

i Manuel Mundó en representació de l’IEC a la reunió de la Unió Acadèmica Internacio-

nal a Ankara, Turquia, el dia 23 de maig de 2005.

El president informa que l’Equip de Govern continua treballant en l’elaboració

del contracte programa; l’organigrama general de l’Institut, en col.laboració amb el ge-

rent, senyor Ramon Corbella, i la celebració del centenari, la Comissió de la qual en-

capçala el senyor Antoni Riera i Melis.

El president cedeix la paraula al senyor Joan Martí i Castell per a parlar de l’in-

forme sobre els futurs títols de grau en estudis de llengua i literatura catalanes.

El senyor Pere Lluís i Font, vicepresident de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials, detalla el conjunt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que pre-

sentà el darrer informe, el 14 de juny de 2004.

S’inicia la votació de candidats a membres de l’Institut. L’escrutini de vots es fa

amb els membres senyors Damià Barceló i Cullerés i Abel Mariné i Font.

Acabat l’escrutini, el secretari general informa del resultat: han votat 26 membres

emèrits; aquest nombre, sumat als 110 numeraris, fa un cens de 136 votants. La majoria

absoluta s’aconsegueix amb 69 vots.

El secretari general informa que el Ple ha votat a favor de l’admissió com a mem-

bres numeraris del senyor Àngel Llàcer i Escorihuela (82 vots afirmatius), adscrit a la

Secció de Ciències Biològiques; la senyora M. Josep Cuenca Ordinyana (83 vots afirma-

tius) i els senyors Josep Martines Peres (87 vots afirmatius), Miquel Àngel Pradilla Car-

dona (78 vots afirmatius) i Modest Prats i Domingo (93 vots afirmatius), adscrits a la

Secció Filològica, i els senyors Andreu Mas-Colell (84 vots afirmatius) i Xavier Rubert de

Ventós (86 vots afirmatius), adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

El senyor Joan Vilà-Valentí, president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials,

presenta la semblança del senyor Pau Vila i Dinarès (1881-1980), pedagog, geògraf i

membre de l’IEC.
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En absència del secretari general, senyor Joandomènec Ros i Aragonès, el vicepre-

sident senyor Salvador Alegret i Sanromà informa sobre els afers de la Secretaria General.

El vicepresident informa dels convenis que s’han signat. (Vegeu l’apartat «Conve-

nis de col.laboració», dins el capítol v «Activitat institucional».)

El vicepresident exposa els acords del Consell Permanent perquè el Ple els ratifiqui.

El Ple ratifica l’acord 34.2, pel qual la dotació del Premi Josep Puig i Cadafalch

d’Arqueologia i Història Antiga 2005, que va quedar desert, serà destinat al treball de la

senyora Rosa Maria Asensi sobre un inventari raonat del material etrusc existent als mu-

seus i col.leccions de Catalunya, sota la direcció del senyor Marc Mayer; l’acord 34.3 del

Consell Permanent, pel qual es nomena els representants següents als jurats dels Premis

Nacionals de Madrid: Joaquim Molas i Batllori, Premi Nacional de les Lletres Espanyoles;

Carles Miralles i Solà, Premi Nacional de Literatura (poesia); Vicenç Pagès Jordà, Premi

Nacional de Literatura (narrativa); Enric Argullol i Murgadas, Premi Nacional de Litera-

tura (assaig); Guillem-Jordi Graells i Andreu, Premi Nacional de Literatura (literatura

dramàtica); Gemma Lienas i Massot, Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil, i

Joaquim Mallafrè i Gavaldà, Premi Nacional de Traducció i Premi Nacional a l’Obra d’un

Traductor, i l’acord 34.4 del Consell Permanent, pel qual acorda nomenar la senyora Eva

Serra i Puig (membre de la Secció Històrico-Arqueològica) representant de l’IEC al Con-

sell Nacional d’Arxius de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de

Catalunya.
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