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II.  El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

D urant el curs 2008-2009, el Ple es reuní set vegades. A continuació presentem un 

breu resum de cada sessió.

Ple del dia 24 de novembre de 2008 (ordinari)

— Informe de la Presidència

— Informe de les activitats de la Secció Històrico-Arqueològica

— Presentació de la «Fundació Institut d’Estudis Catalans»

— Presentació dels estatuts del Consorci Puig Castellar

Hi assisteixen cinquanta membres i set presidents de les societats filials.

El president presenta un informe de les activitats en què destaca la presentació de 

les obres més importants de Joan Corominas; la conferència de premsa de presentació  

de l’OPTIMOT i el Tretzè Congrés EURALEX (European Association for Lexicography). 

Es posa en relleu la discriminació dels investigadors que publiquen les obres en 

llengua catalana per part de les administracions públiques i el president comunica que ha 

tramès una carta al Govern espanyol sobre aquesta qüestió.

M. Teresa Ferrer, presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta la me-

mòria d’activitats dutes a terme per aquesta Secció.

El secretari general, Joandomènec Ros, presenta el projecte de «Fundació Institut 

d’Estudis Catalans», l’estudi de viabilitat i creació de la qual ja es recollia en el programa 

electoral de l’Equip de Govern. 

El Ple aprova els Estatuts del Consorci Parc Arqueològic Puig Castellar, consorci 

les finalitats del qual són conservar, protegir i gestionar el jaciment i arribar a acords amb 

altres institucions per a solucionar-ne els problemes. El poblat de Puig Castellar, situat al 

terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, és un poblat ibèric, descobert per Ferran 

de Sagarra l’any 1902, fundat a l’entorn del segle vi aC i propietat de l’IEC.

El secretari general comunica els canvis de titularitat dels càrrecs següents:

— Secretari de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics: Isabel Juncosa i Ginestà 

substitueix Rafael Bofill i Fransí.
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— President de la Societat Catalana de Física: Josep Enric Llebot Rabagliati 

substitueix Josep M. Pons i Ràfols.

— President de la Societat Catalana de Química: Romà Tauler substitueix Àngel 

Messeguer i Peypoch.

— Delegat de l’IEC a la Institució Catalana d’Estudis Agraris: Mercè Durfort i Coll 

substitueix Josep Vigo i Bonada.

Informa que s’han establert convenis amb les entitats següents: Fundació Privada 

Ciències en Societat; Fundación Carolina; Fundació Congrés Cultura Catalana; Fundació 

Torrens-Ibern; Fundació Josep Alsina i Bofill; Centre Excursionista de Catalunya, i Con-

selleria d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (vegeu l’apar-

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

Es ratifica l’acord d’aprovació del document «La relació de l’IEC amb altres enti-

tats acadèmiques, científiques i culturals», l’acord d’acceptació del canvi de denominació 

formulada per les dues societats recentment incorporades, Associació Catalana de Termi-

nologia (ACATERM) per Societat Catalana de Terminologia i Associació de Sociolingüistes  

de Llengua Catalana (ASOLC) per Societat Catalana de Sociolingüística, i el nomena- 

ment de Jordi Cots, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, a proposta de la 

seva Secció, delegat de l’IEC a la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, càrrec vacant des 

de la mort de Josep M. Puig Salellas.

Ple del dia 15 de desembre de 2008 (ordinari)

— Nota necrològica de Robert I. Burns († 22.11.2008), a càrrec de M. Teresa Ferrer

— Informe de la Presidència

— Informe de les activitats de les delegacions de l’IEC (Castelló, Perpinyà i València)

— Debat sobre la «Fundació Institut d’Estudis Catalans»

— Presentació del document «Orientacions estratègiques 2009-2018»

Hi assisteixen seixanta-dos membres i nou presidents de les societats filials.

M. Teresa Ferrer, presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la nota 

necrològica de Robert I. Burns († 22.11.2008), membre corresponent de la mateixa Secció 

(vegeu el text en l’apartat «Necrologies» del capítol ii, «El Ple»).

El president destaca la jornada de portes obertes per a estudiants de batxillerat, en 

commemoració de la publicació del llibre On the origin of species, de Charles Darwin; la 

presentació de l’Anuari territorial de Catalunya, el lliurament dels VII Premis de la Soci-
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etat Catalana d’Economia i les jornades sobre el català tingudes a la Universitat d’Ams-

terdam.

Vicent Pitarch, delegat del president a Castelló, presenta la memòria d’activitats 

d’aquesta delegació; Joan Becat, delegat del president a Perpinyà, procedeix a detallar el 

seguit d’activitats dutes a terme per aquesta delegació, i Juli Peretó, delegat del president 

a València, presenta la memòria d’activitats d’aquesta delegació. (L’activitat de les dele-

gacions consta en l’apartat «Delegacions» del capítol v, «Activitat institucional»). 

Debat sobre el projecte «Fundació Institut d’Estudis Catalans». 

Presentació del document «Orientacions estratègiques 2009-2018», a càrrec de 

Josep González-Agàpito. 

El secretari general comunica els canvis de titularitat dels càrrecs següents:

— President de la Institució Catalana d’Estudis Agraris: Josep M. Vives de Quadras 

substitueix Joan Ràfols i Casamada.

— Delegat de l’IEC a la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics: Gaspar Feliu 

substitueix Manuel Riu i Riu. 

— Delegat de l’IEC als Amics de l’Art Romànic: Antoni Pladevall substitueix Joan 

F. Cabestany i Fort. 

— President de la Institució Catalana d’Història Natural: Josep M. Ninot substi-

tueix Josep Peñuelas i Reixach.

— Representant de l’IEC al Patronat del Castell de Cardona: Jaume Sobrequés 

substitueix Manuel Mundó i Marcet.

Informa que s’han establert convenis amb les entitats següents: Fundació Alsina i 

Bofill, Fundació Catalana per a la Recerca, Universitat Pompeu Fabra, Universitat d’Ala-

cant, Universitat de Girona i Universitat d’Amsterdam (vegeu l’apartat «Convenis de 

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

Acta del dia 19 de gener de 2009 (ordinari)

— Informe de la Presidència

— Presentació del document «Orientacions estratègiques 2009-2018»

— Presentació i aprovació del pressupost de l’any 2009

— Informe de les activitats de la Secció de Ciències Biològiques

— Presentació de nous candidats a membres

Hi assisteixen seixanta-un membres i set presidents de les societats filials.
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El president informa del nomenament de la comissió encarregada d’estudiar el 

projecte «Fundació Institut d’Estudis Catalans». Està formada per Joan A. Argenter, En-

ric Argullol, Joaquim Agulló i Josep-Enric Rebés. 

Josep González-Agàpito, president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

continuant amb la presentació del darrer Ple, clou la seva intervenció sobre el document 

«Orientacions estratègiques 2009-2018». El contracte programa signat amb la Generali-

tat obliga l’IEC a tenir un pla estratègic d’actuació vers el futur i és per això que s’han 

redactat aquestes orientacions descriptives. L’objectiu és traçar unes línies mestres de la 

institució que serveixin de guia per als futurs equips de govern.

El procés d’anàlisi s’ha dut a terme a través d’una consulta que ha realitzat una 

empresa externa i s’ha comparat l’IEC amb altres acadèmies germanes o institucions 

acadèmiques semblants d’altres països. (El document complet és reproduït en l’apartat 

«Documents institucionals» en el capítol ii d’aquesta memòria.)

El secretari general presenta el pressupost de l’any 2009 i recorda el context eco-

nòmic difícil, de crisi econòmica, i les previsions de recessió de l’economia catalana. Les 

administracions han reduït els seus ingressos i hi ha una política de contenció pressupos-

tària. El pressupost de l’IEC és d’austeritat i contenció de la despesa (vegeu el capítol iv, 

«Memòria econòmica», d’aquesta memòria). 

El pressupost resta aprovat per assentiment dels membres.

Josep Vigo, president de la Secció de Ciències Biològiques, presenta la memòria 

d’activitats. 

Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica, presenta la candidatura de 

Josep M. Nadal i Farreras com a membre numerari de l’IEC, adscrit a aquesta Secció.

Carles Gasòliba, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, presenta la 

candidatura de Jordi Galí i Garreta com a membre numerari de l’IEC, adscrit a aquesta 

Secció.

Joan Vilà-Valentí, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, presenta la 

candidatura d’Oriol Nel·lo i Colom com a membre numerari de l’IEC, adscrit a aquesta 

Secció.

Joan Becat, delegat del president a Perpinyà, presenta la candidatura de Miquela 

Valls com a membre corresponent de l’IEC, adscrit a aquesta Secció.

Es ratifica l’acord d’incloure en el Cartell de premis de 2009 el Premi Jaume Camp de 

Sociolingüística, dotat per Òmnium Cultural mitjançant un llegat testamentari, i l’acord de fer 

explícit en el Cartell que no podran ser candidats als Premis de l’Institut els membres de l’IEC.

Informa que s’han establert convenis amb les entitats següents: Consell Assessor 

per al Desenvolupament Sostenible, l’Oficina de Canvi Climàtic i el Servei Meteorològic 
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de Catalunya, i amb diversos departaments de la Generalitat de Catalunya (vegeu l’apar-

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

L’IEC ha rebut la donació de dues obres d’art: Aurèlia Muñoz ha donat l’obra 

Mòbil cubista blau número 5 i Carme Riera ha donat una obra pictòrica sobre Mercè 

Rodoreda.

Ple del dia 23 de febrer de 2009 (ordinari)

— Nota necrològica de Joan Bastardas i Parera († 31.01.2009), membre de la Secció 

Filològica, a càrrec de Mariàngela Vilallonga

— Informe de la Presidència

— Informació sobre el projecte «Fundació Institut d’Estudis Catalans» 

— Informe de les activitats de la Secció de Ciències i Tecnologia, a càrrec de David 

Serrat

— Informe de les activitats de l’Oficina d’Assessorament Lingüístic de la Secció 

Filològica, a càrrec d’Isidor Marí 

— Votació dels candidats a membres presentats en el Ple del 19 de gener de 2009

— Informe de les activitats de la Càtedra UNESCO, a càrrec de Joan A. Argenter 

Hi assisteixen vuitanta membres i deu presidents de les societats filials.

Mariàngela Vilallonga, membre de la Secció Filològica, fa lectura de la nota necro-

lògica de Joan Bastardas i Parera († 31.01.2009), membre de la mateixa Secció (vegeu 

l’apartat «Necrologies» del capítol ii, «El Ple»).

El president destaca la conferència «Autogovern polític i finançament», del conse-

ller d’Economia de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castells; les Segones Jornades de 

Revistes Científiques i la inauguració a València d’una exposició sobre la vida de Darwin 

i la influència de les seves teories per a la ciència internacional. 

David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta la memòria 

d’activitats de la Secció.

Isidor Marí, director de l’Oficina d’Assessorament Lingüístic, fa la presentació de 

l’activitat de l’Oficina.

Joan A. Argenter, director de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, presen-

ta la memòria d’activitats de la Càtedra.

Es ratifica l’acord de nomenar, a proposta de la Secció de Ciències Biològiques, 

Joaquim Gosálbez delegat de la Institució Catalana d’Història Natural en substitució de 
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Josep Vigo i l’acord d’incloure el Premi de la Societat Catalana de Terminologia en el 

Cartell de premis per a estudiants, amb les característiques d’un premi de les societats 

filials.

El resultat de les votacions dels candidats a membre:

Han votat setanta-vuit membres numeraris i vint-i-dos d’emèrits. Els membres 

numeraris amb dret a vot eren cent vint-i-sis més vint-i-dos d’emèrits. La participació ha 

estat del 67,56 %. 

Josep M. Nadal i Farreras, Jordi Galí i Garreta i Oriol Nel·lo i Colom han estat 

acceptats com a membres numeraris de l’Institut d’Estudis Catalans.

Pel que fa a la votació de la membre corresponent Miquela Valls, els nombres de 

participació són els mateixos. Miquela Valls ha estat acceptada com a membre corresponent 

de l’Institut.

Ple del dia 16 de març de 2009 (extraordinari)

— Debat sobre el projecte «Fundació Institut d’Estudis Catalans» 

Hi assisteixen quaranta-set membres i quatre presidents de les societats filials.

El president fa un resum de la història del projecte, explica que aquest es recollia 

en el programa electoral de l’Equip de Govern i fa una exposició cronològica dels fets: al 

llarg de l’any 2008 es treballà en l’elaboració dels estatuts amb la col·laboració d’un ga-

binet especialitzat; el 21 de juliol de 2008, el Consell Permanent aprovà el projecte d’es-

tatuts de la nova Fundació, el qual fou presentat en el Ple del 24 de novembre de 2008. 

En el Ple del 15 de desembre de 2008 alguns membres demanaren clarificar-ne alguns 

aspectes i el Ple aprovà la creació d’una comissió sota la coordinació d’Enric Argullol;  

el 23 de febrer de 2009 es presentà l’informe de la comissió i una carta fundacional de la 

Fundació en dos documents, coneguts prèviament pel Consell Permanent. Es decidí de 

realitzar el Ple monogràfic d’avui per debatre’ls amb deteniment. 

Enric Argullol presenta l’escrit, breu, que aporta unes idees generals. La comissió 

considera que la Fundació pot resultar un instrument útil per a l’IEC. Remarca que la 

comissió considera primordial assegurar la relació d’«instrumentalitat» amb la institució 

fundadora. 

Després d’un intens debat amb moltes intervencions, la Mesa decideix de postergar 

el debat sobre aquest assumpte per a després de les eleccions a la Presidència que han de 

celebrar-se el mes de maig proper.
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Ple del dia 11 de maig de 2009 (extraordinari)

— Presentació dels candidats a president de l’Institut d’Estudis Catalans, que són els 

següents (per ordre alfabètic): 

Salvador Giner de San Julián

Ricard Torrents i Bertrana

Hi assisteixen setanta-cinc membres i nou presidents de les societats filials.

El president de la Junta Electoral, Josep Vaquer, obre la sessió tot presentant els 

membres que conformen la Junta, triats per sorteig, un de cada Secció:

— De la Secció Històrico-Arqueològica: Santiago Riera i Tuèbols.

— De la Secció de Ciències Biològiques: Pere Puigdomènech i Rosell, que fa de 

secretari, com a membre més recent. 

— De la Secció de Ciències i Tecnologia: Josep Vaquer i Timoner, que actua de 

president, com a membre més antic. 

— De la Secció Filològica: Lluís Polanco i Roig. 

— De la Secció de Filosofia i Ciències Socials: Josep-Maria Terricabras i Nogueras.

El president de la Junta dóna la paraula als candidats Salvador Giner i Ricard 

Torrents, que procedeixen a presentar el seu programa electoral.

Ple del dia 2 de juny de 2009 (extraordinari)

— Votació dels candidats a president de l’Institut d’Estudis Catalans, presentats en el 

Ple de l’11 de maig de 2009 

En total hi assisteixen noranta-nou membres i disset presidents de les societats 

filials.

El president de la Junta Electoral, Josep Vaquer, obre la sessió tot agraint-ne la 

presència als membres i als mitjans de comunicació. El secretari de la Junta, Pere Puigdo-

mènech, explica el procediment de la votació (voten, per ordre nominal, primer els mem-

bres numeraris, després els emèrits i finalment els presidents de les societats filials) i el 

quòrum necessari per encetar-la (53 membres). Superat aquest amb escreix, s’estableix la 

majoria absoluta per a la primera votació en 99 vots. El secretari de la Junta inicia  

la votació.

Un cop finalitzada la votació, es procedeix al recompte de vots.
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El resultat de la votació és de 112 vots a favor del candidat Salvador Giner; 72 vots  

a favor del candidat Ricard Torrents, 8 vots en blanc i 1 de nul. Resta elegit president de 

l’Institut d’Estudis Catalans, per majoria absoluta, Salvador Giner de San Julián.

El nou president, Salvador Giner, adreça als membres unes paraules d’agraïment 

i clou la sessió. 
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