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II.  El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

D urant el curs 2009-2010, el Ple es reuní vuit vegades. A continuació presentem 

un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 9 de novembre de 2009 (ordinari)

— Presentació dels candidats a membres

— Informe de les activitats de la Secció Històrico-Arqueològica

— Presentació del portal Meridià

Hi assisteixen seixanta-cinc membres i deu presidents de societats filials.

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents, dutes a terme per 

l’Institut des del març del 2009: la taula rodona a càrrec dels directors i secretaris de 

Política Lingüística en ocasió de la celebració dels vint-i-cinc anys de la Llei de normalit-

zació lingüística; la reunió de constitució del Consell de Participació del Memorial Demo-

cràtic a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres; la signatura del conveni amb l’Acadèmia 

de Ciències Mèdiques i Enciclopèdia Catalana, per a una nova edició del Diccionari enci-

clopèdic de medicina; la inauguració dels nous locals de l’IEC de la plaça de Salvador 

Seguí i la celebració del 25è aniversari del Centre de Recerca Matemàtica; l’acte d’inves-

tidura de Josep Perarnau, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, com a 

doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona; l’acte d’investidura de Joan Solà, 

membre de la Secció Filològica, com a doctor honoris causa per la Universitat de Lleida; 

l’acte de lliurament dels Premis Cangur, atorgats per la Societat Catalana de Matemàtiques; 

la presentació als mitjans de comunicació de la revista Catalan Historical Review, editada 

per la Secció Històrico-Arqueològica; la celebració del Ple per a elegir el nou president de 

l’IEC; el simposi «Darwin: 150 anys de teoria de l’evolució», organitzat per la Secretaria 

Científica de l’IEC; la reunió de la Junta Rectora i el Consell de Direcció de l’Institut Ramon 

Llull a Palma; la celebració i participació de l’IEC a la XXI Feria del Libro de Antro- 

pología e Historia de Mèxic; la participació de l’IEC a la fira internacional del llibre LI- 

BER 2009, a Madrid, i la presentació de l’edició facsímil i l’estudi de la carta de Gabriel 

de Vallseca de 1439, de Ramon J. Pujades; els actes commemoratius del 50è aniversari de 

la mort de Carles Riba «Vigència de Carles Riba. Diàlegs sobre el poeta, l’humanista, el 
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crític i l’intel·lectual», organitzats per l’IEC, la Institució de les Lletres Catalanes, l’Institut 

Cambó - Fundació Bernat Metge i l’Aula Carles Riba (UB); la conferència de Salvador 

Giner sobre el paper de l’IEC en el procés de normalització lingüística des de la II Repú-

blica fins avui, dins de la 6a Jornada de l’Associació de Juristes en Llengua Pròpia; el 

debat «La Rambla de la Cultura» organitzat per la Vanguardia al Centre d’Art San- 

ta Mònica, amb la participació de l’IEC; l’acte de lliurament del Premi Internacional Ra-

mon Llull a Denise Boyer, antiga directora del Centre Català de París; la conferència de 

Joandomènec Ros «Darwin, un naturalista complet», en l’acte de lliurament dels Pre- 

mis a l’Excel·lència Professional 2009, atorgats pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelo- 

na; la conferència d’Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la Generalitat  

de Catalunya, titulada «Autogovern i ambició de país», en l’acte d’inauguració del  

curs 2009-2010 de la Societat Catalana d’Economia; l’assistència de Joandomènec Ros  

en l’acte de lliurament del V Premi Ramon Margalef d’Ecologia, al Palau de la Genera- 

litat.

El president presenta dos informes: un sobre la situació econòmica de l’IEC, i 

l’altre, sobre la reunió tinguda amb membres valencians de l’IEC. Del primer informe, en 

destaca la disminució pressupostària d’un 11,55 % de l’aportació que el Departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa destina a l’IEC, i la rebaixa en prop de 75.000 euros 

de l’aportació rebuda del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat. En l’ela-

boració del pressupost, l’Equip de Govern, juntament amb la Gerència de l’Institut, està 

treballant per a efectuar les reduccions i els estalvis necessaris. 

L’Equip de Govern expressa el seu agraïment als membres per la seva col·laboració 

pel bé de l’Institut i els agraeix el suport en aquests moments econòmics difícils. 

El segon informe tracta sobre la reunió de l’Equip de Govern de l’IEC amb mem-

bres valencians, que tingué lloc al Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València 

el mes d’octubre del 2009. Destaca que hi assistiren catorze membres valencians, el vice-

president Joan Solà i el president de l’IEC. La Presidència de l’Institut delegà en el 

 vicepresident Joan Solà i el membre valencià de l’Institut Ramon Lapiedra la continuació 

de les passes necessàries per a explorar amb més detall les qüestions sorgides en el curs de 

la reunió. 

Joan Martí i Castell presenta la candidatura de Joaquim M. Puyal i Ortiga com a 

membre d’aquesta Secció, en nom de Jaume Cabré i Fabré, que no ha pogut assistir al Ple, 

i també la candidatura d’Andrés Urrutia Badiola com a membre corresponent d’aquesta 

Secció.

Joan Veny i Clar, membre de la Secció Filològica, presenta la candidatura de Ma-

nuel González González com a membre corresponent d’aquesta Secció.
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Joandomènec Ros i Aragonès, membre de la Secció de Ciències Biològiques, presen-

ta la candidatura de José Sarukhán Kermez com a membre corresponent d’aquesta Secció.

M. Teresa Ferrer i Mallol, presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica, presen-

ta la memòria d’activitats de la Secció.

Llorenç Arguimbau, cap de l’Observatori de la Recerca de l’IEC, presenta el portal 

Meridià.

El secretari general comunica que el president de la Societat Catalana d’Estudis 

Hebraics, Eduard Feliu i Mabres, va morir el 15 de juliol de 2009 i que, en aquest moment, 

el secretari ha assumit la Presidència en funcions fins que hi hagi eleccions. En segon lloc, 

la societat filial Amics de l’Art Romànic (AAR) ha notificat que hi ha una nova Junta 

Directiva, elegida per l’Assemblea General Extraordinària de socis tinguda el dia 13 d’oc-

tubre de 2009, i que Francesca Español i Bertran és la nova presidenta de la Societat. 

D’altra banda, demana al Ple d’acceptar la proposta d’acord següent: la petició de dispen-

sa del compliment d’obligacions com a membre de l’IEC d’Andreu Mas-Colell. 

Josep Moran pregunta per les gestions de l’IEC amb la Generalitat pel que fa a la 

valoració de l’ús de la llengua catalana en les publicacions d’humanitats. El vicepresident 

Joandemènec Ros respon que hi ha una comissió que ha d’explicar a la Generalitat com 

caldria avaluar les publicacions d’humanitats i altres àrees. 

Salvador Alegret demana que es recordi el procediment de signatura de la inicia-

tiva legislativa popular (ILP) «Televisió sense Fronteres». El president de l’IEC recorda 

que les societats filials n’estan assabentades i que s’intensificarà la campanya.

Ple del dia 21 de desembre de 2009 (ordinari)

— Votació dels candidats a membre presentats en la sessió anterior

— Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2010

En total, hi assisteixen seixanta-set membres (numeraris i emèrits) i tretze presidents 

de les societats filials.

En aquesta ocasió, el president dóna la benvinguda als membres del Comitè d’Em-

presa, que acudeixen per primera vegada a una sessió plenària, després que l’Equip de 

Govern acceptés la sol·licitud de ser-hi presents durant els punts de l’ordre del dia que 

puguin afectar el personal de l’IEC. 

El president destaca els punts més rellevants del seu informe d’activitats dutes a 

terme per l’Institut d’ençà del Ple anterior: la reunió de la Comissió d’Investigació a l’IEC; 
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l’assistència del vicepresident Joan Solà en l’acte de presentació al Parlament Europeu de 

la campanya «I’m catalan, I love freedom» i del recull fotogràfic 10mil a Brussel·les per 

l’autodeterminació; la reunió a l’IEC de la Comissió de les Societats Filials; la celebració 

de l’acte de cloenda de les Jornades de Celebració del Centenari de l’Escola Espanyola 

d’Història i Arqueologia a Roma, organitzades per l’IEC, el CSIC, l’Istituto Italiano di 

Cultura i la Residència d’Investigadors; l’entrevista del president i el vicepresident Ros 

amb Artur Mas, president de CiU, per tal de tractar la situació econòmica de l’IEC, i l’es-

tabliment de contactes amb Jaume Bosch, president del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya, i amb Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa; la ce-

lebració de la conferència de premsa de presentació del III Simposi Carles Riba i l’assis-

tència del vicepresident Solà en l’acte de lliurament del XX Premi Jaume d’Urgell, que ha 

atorgat el Consell Comarcal de la Noguera a l’Institut d’Estudis Catalans; la presentació 

del primer Diccionari de textos catalans antics en xarxa, projecte desenvolupat per l’IEC, 

la Fundació Lluís Carulla, la Fundació Noguera, la Facultat de Teologia de Catalunya i el 

Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona; la reunió a Palma 

del Consell de Direcció i de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull; la reunió de la 

Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya; la reunió del Consell 

Supervisor de la Xarxa CRUSCAT. Coneixements, representacions i usos del català; l’acte 

de presentació de l’Anuari Societat Catalana, organitzat per l’Associació Catalana de 

Sociologia de l’IEC; el lliurament dels premis de la 59a Nit de Santa Llúcia; la reunió del 

Consell Assessor de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i l’acte de pre-

sentació del llibre editat per l’IEC Perspectiva musical de Catalunya des de la ‘Revista 

Musical Catalana’ (1904-2008), dins dels actes de celebració dels vint-i-cinc anys de la 

Revista Musical Catalana; la inauguració de la nova situació del grup escultòric de Lli-

mona titulat Catalunya i les Ciències; el seminari sobre Francesc Eiximenis, gran pensador, 

filòsof i teòleg català del segle xiv, i la commemoració del 650è aniversari de la Cort de 

Cervera, precedent de la Generalitat de Catalunya.

El secretari general dóna compte dels següents càrrecs en els serveis, les oficines i 

les delegacions i seus. Ricard Guerrero és nomenat secretari científic; Albert Balcells, di-

rector de l’Arxiu i Oficina d’Assessorament Històric; Brauli Montoya, director del Servei 

de Correcció Lingüística; Vicent Pitarch, delegat de Castelló; Joan Becat, delegat de Per-

pinyà; Ramon Sistac, delegat de Lleida; Brauli Montoya, delegat d’Alacant; Juli Peretó, 

delegat de València, i Damià Pons, delegat a les Illes Balears. D’altra banda, informa sobre 

els presidents de les comissions i consells: en la Comissió d’Investigació i Societats Filials, 

Salvador Giner; en la Comissió de Publicacions, Joandomènec Ros; en la Comissió Social, 

Romà Escalas, i en el Consell Supervisor de la Xarxa d’Observatori de la Llengua, Joan 
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Solà. A l’últim, presenta Francesc Vallverdú com a delegat del president per a societats 

filials; Antoni Riera, com a delegat per a les commemoracions i l’àrea internacional, i 

Salvador Alegret, per a la secció de publicacions, recursos digitals i l’àrea territorial.

El secretari general destaca la disminució global del 10 % del pressupost per a  

l’any 2010, la qual cosa significarà un alentiment de les actuacions iniciades, i fa una 

explicació general del pressupost. Ramon Corbella, gerent, en fa una presentació detalla-

da. S’aprova per assentiment el pressupost de l’any 2010. 

Pel que fa als assumptes de la Secretaria General, el president comunica que Josep 

Vigo i Bonada va deixar la Presidència de la Secció de Ciències Biològiques per voluntat 

pròpia i que el nou president, realitzades les eleccions internes, és Francesc Gonzàlez Sastre.

Es fa la votació dels candidats a membre presentats en la sessió anterior i l’escru-

tini dels vots. 

El secretari general llegeix els resultats de les votacions dels candidats a membre 

de l’IEC. El quòrum per a celebrar la votació és del 60 % i hi ha hagut una participació 

del 66 %, per la qual cosa la votació és vàlida. Els resultats són els següents:

Joaquim M. Puyal i Ortiga, candidat a membre numerari de la Secció Filològica, 

ha obtingut 92 vots a favor, 2 en contra i 7 en blanc. 

José Sarukhán Kermez, candidat a membre corresponent de la Secció de Ciències 

Biològiques, ha obtingut 93 vots a favor, 1 en contra i 7 en blanc.

Manuel González González, candidat a membre corresponent de la Secció Filolò-

gica, ha obtingut 94 vots a favor, 1 en contra i 6 en blanc.

Andrés Urrutia Badiola, candidat a membre corresponent de la Secció Filològica, 

ha obtingut 95 vots a favor, cap en contra i 6 en blanc.

Tots els candidats resten acceptats com a membres, numeraris o corresponents, de 

l’Institut d’Estudis Catalans.

El president informa que s’ha habilitat un espai, amb ordinadors, per als membres 

de l’Institut, que s’obrirà pròximament. 

Ple del dia 18 de gener de 2010 (ordinari)

— Venda d’immobles procedents d’herències i llegats, que són propietat de l’IEC

— Informe de les activitats de la Secció de Ciències Biològiques

En total, hi assisteixen quaranta-nou membres (numeraris i emèrits) i onze presi-

dents de les societats filials.
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El president no lliura l’informe d’activitats per escrit ja que des de l’últim Ple no 

hi ha hagut cap activitat que calgui ser destacada. Informa que la signatura del contracte 

programa amb el Govern de Catalunya porta un endarreriment considerable i l’Equip de 

Govern treballa per a redreçar aquesta situació i millorar, d’aquesta manera, les condicions 

econòmiques de l’Institut.

El vicepresident Joan Solà informa dels contactes informals que s’han produït amb 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, després que, durant una reunió amb els membres 

valencians de l’IEC, del president de l’IEC i ell mateix, així fos demanat. 

El vicepresident Joandomènec Ros explica quines herències ha rebut l’Institut i 

quines ofertes de compra es tenen en aquest moment d’alguns d’aquests béns i informa 

que els diners de les vendes passaran a formar part del pressupost de l’IEC. Els immobles 

llegats són un immoble a Sant Boi de Llobregat, un immoble a Cornellà de Llobregat i un 

immoble a Barcelona.

Francesc Gonzàlez i Sastre, president de la Secció de Ciències Biològiques, presen-

ta l’informe d’activitats d’aquesta Secció.

El secretari general informa de l’obertura de la sala de membres, de reunions i 

d’estada individual, equipada amb ordinadors i màquina de cafè. A la sala es troben les 

darreres novetats bibliogràfiques de l’IEC i la premsa diària.

Ple del dia 22 de febrer de 2010 (ordinari)

— Votació per a la venda d’immobles procedents d’herències i llegats, que són propietat 

de l’IEC

— Presentació de candidats a membres

— Informe de les activitats de la Secció de Ciències i Tecnologia 

Hi assisteixen cinquanta-sis membres (numeraris i emèrits) i set presidents de les 

societats filials. 

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents, dutes a terme des 

del darrer Ple: l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat, a títol pòstum, a 

Jordi Solé Tura al Palau de la Generalitat; la presentació del llibre The Architect of Modern 

Catalan. Pompeu Fabra (1868-1948), una selecció de textos de Pompeu Fabra traduïts a 

l’anglès publicada per l’editorial John Benjamins Publishing Company; la reunió del Ple 

del Consell Social de la Llengua Catalana al Palau de la Generalitat de Catalunya; la 

participació de l’Institut al Saló Expolangues 2010 (París); les converses amb la Casa 
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Velázquez per a establir vincles de cooperació; la reunió de la Comissió de Societats Filials, 

i la jornada «Vicens Vives, més enllà de l’historiador», emmarcada en els actes de comme-

moració del cinquantè aniversari de la mort i el centè aniversari del naixement de Jaume 

Vicens Vives.

El vicepresident Joandomènec Ros informa sobre les negociacions entre l’IEC i la 

Generalitat de Catalunya per a tancar el contracte programa. J. Ros diu que hi va haver 

una reunió entre el DIUE i l’IEC el dia 11 de febrer de 2010. Els assistents per part de 

l’IEC van ser: Joandomènec Ros, vicepresident primer; Romà Escalas, secretari general, i 

Ramon Corbella, gerent; i per part del DIUE: Joan Roca, director general de Recerca; 

Iolanda Font de Rubinat, subdirectora i adjunta a la DGR; Joaquim Ibáñez, cap de l’Àrea 

de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques, i M. Jesús Ferrés, cap del Gabinet de 

Coordinació. Aquesta fou la primera reunió des que l’IEC va lliurar la proposta de con-

tracte programa que havia demanat el DIUE, el mes de juny del 2009, i es va manifestar 

la voluntat de resoldre la situació d’indeterminació en què l’IEC es troba des d’abans de 

l’estiu (l’anterior contracte programa va finir el 2008, durant el 2009 l’IEC va funcionar 

amb el pressupost prorrogat, i el mateix passa enguany, amb les reduccions notables que 

el Ple ja coneix); en aquest sentit, la reunió fou positiva. 

Carlota Solé i Puig, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, presenta 

la candidatura d’Anna Cabré i Pla com a membre numerària de l’Institut d’Estudis Cata-

lans, adscrita a aquesta Secció. 

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

l’informe d’activitats de la Secció que presideix.

El secretari, en relació amb la venda d’immobles subjecte d’aquest punt, comuni-

ca el següent: «Que, d’acord amb les normes legals de l’Administració, amb l’import ob-

tingut de la venda dels immobles objectes de les tres deixes, l’Institut d’Estudis Catalans 

constituirà un fons específic per a portar a terme activitats culturals i socials d’acord amb 

les finalitats expressades pels donants». A continuació, demana que aquells que encara no 

hagin exercit el dret a vot i ho vulguin fer dipositin els vots a l’urna i, tot seguit, es proce-

dirà al recompte dels vots. 

El secretari general llegeix l’acta de l’escrutini de les votacions sobre la venda 

d’immobles referent al punt 3 de l’ordre del dia. El resultat de les votacions ha estat el 

següent: la finca 7 rep 82 vots a favor, 5 en contra, 5 en blanc i 3 nuls; la finca 8, 75 a 

favor, 9 en contra, 9 en blanc i 2 nuls, i la finca 10, 75 a favor, 9 en contra, 9 en blanc  

i 2 nuls.

En l’acord 4.1, el Ple aprova la venda dels immobles següents: finca 7: Barcelona, 

carrer de Sant Pere Mitjà, núm. 4 (llegat de Mario Salvia); finca 8, Sant Boi de Llobregat, 
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carrer de Francesc Macià, núm. 91, 1r 3a (herència de Joana Jornet), i finca 10, Cornellà 

de Llobregat, carrer del Marquès de Cornellà, núm. 5, 1r 1a (herència de Rosa M. Salas).

El secretari general informa de dos assumptes. En primer lloc, que l’IEC ha apro-

vat la signatura d’un conveni amb el Museu de la Música per a organitzar conjuntament 

esdeveniments de caràcter musical. I en segon lloc, que la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials ha informat positivament de la modificació dels Estatuts que la Societat Catalana 

de Musicologia ha proposat perquè aquests s’avinguin als Estatuts generals de l’IEC. 

Ple del dia 29 de març de 2010

— Votació de candidat a membre presentat en el Ple del 22 de febrer de 2010

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

— Liquidació del pressupost de l’any 2009 

Hi assisteixen trenta-set membres (numeraris i emèrits) i sis presidents de les so-

cietats filials.

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents, dutes a terme des 

del darrer Ple: la reunió del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals; la pre-

sentació d’una nova estructura per a la recerca de Catalunya que es diu Talència, una 

fusió de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, l’Agència de Gestió d’Ajuts 

Universitaris i de Recerca, i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, entre 

d’altres; una reunió entre representants de la Generalitat i l’IEC per a tractar del contrac-

te programa, especialment del bloc de recerca, i una altra sobre els aspectes de llengua i 

el paper de la gramàtica; la investidura de Joaquim M. Puyal com a doctor honoris causa 

per la Universitat Rovira i Virgili; l’organització d’una jornada econòmica a la Cambra de 

Comerç de Sabadell, en què foren convidats Joaquim Muns i el president Salvador Giner 

per a parlar de la crisi econòmica; l’acte d’homenatge al poeta Robert Lafont; una reunió 

amb Artur Mas, cap de l’oposició, en el marc de la ronda d’entrevistes que l’Equip de 

Govern vol mantenir amb tots els líders polítics catalans, en què es va parlar sobre l’Ins-

titut i sobre la seva funció. 

En aquest moment, hi ha dues negociacions paral·leles: una amb la Conselleria d’In-

novació, Recerca i Universitats per a parlar del contracte programa, i una altra amb les 

institucions i partits polítics per a fer entendre la funció de l’IEC en la societat catalana. 

El president matisa que la situació de l’IEC no és d’emergència, només hi ha ne-

gociacions complicades per a la renovació del contracte programa. Explica que té previs-
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ta una reunió amb el president del Govern, José Montilla, i que li consta que hi ha molts 

consellers que tenen una visió correcta de l’Institut. Per això creu que no hi ha una crisi 

conceptual generalitzada. 

El president fa referència al conveni signat recentment amb la Casa de Velázquez, 

a partir del qual tota l’activitat d’aquesta institució francesa en els territoris de llengua 

catalana es farà per mitjà de l’IEC. 

El secretari general presenta el document amb la proposta d’adjudicació dels pre-

mis i de les borses d’estudi que foren convocats l’abril passat en el LXXIX Cartell. 

Manuel Castellet fa una reflexió sobre el cartell de premis de l’Institut. Explica que 

la darrera vegada que se’n va fer una reforma va ser l’any 1998 o 1999. Des d’aleshores, 

les circumstàncies han canviat. L’Equip de Govern hauria de fer una reflexió sobre quins 

són els objectius dels premis, quin és el pes de la llengua catalana, actualitzar-ne les do-

tacions, etc. El president agraeix les observacions i assegura que l’Equip de Govern farà 

una reflexió global dels premis. 

Es duu a terme la votació i l’escrutini de vots de candidat a membre presentat en 

el Ple del 22 de febrer de 2010. A continuació, es llegeix el resultat de la votació sobre 

l’ingrés d’Anna Cabré com a membre numerària de l’Institut. El secretari general recorda 

que cal que hi participi el 60 % dels membres amb dret a vot, quòrum que s’ha complert. 

El resultat de la votació ha estat: 98 vots a favor, 2 vots en contra, 3 vots en blanc i un vot 

nul.

Anna Cabré i Pla és nomenada membre numerària de l’Institut d’Estudis Catalans.

A petició del president, Ramon Corbella, gerent de l’Institut, fa la presentació de 

la liquidació del pressupost de l’any 2009 i tot seguit és aprovada pel Ple.

El secretari general informa del nomenament que aprovà el Consell Permanent 

d’Emma Surinyà com a directora del Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè, i 

resta ratificat el nomenament.

Ple del dia 10 de maig de 2010 (ordinari)

— Presentació de la candidatura de Xavier Sáez-Llorens a membre corresponent de la 

Secció de Ciències Biològiques

— Presentació de les activitats de la Secció Filològica

Hi assisteixen cinquanta-vuit membres (numeraris i emèrits) i sis presidents de les 

societats filials.
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Del seu informe, el president en destaca les activitats següents, dutes a terme des 

del darrer Ple: l’entrevista amb el secretari general adjunt del Departament de la Presi-

dència de la Generalitat de Catalunya, Jordi Menéndez, per a tractar de les relacions  

entre el Govern de la Generalitat i l’IEC; l’entrevista, acompanyat del vicepresident Joan- 

domènec Ros, amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim  

Nadal, per a tractar de les relacions entre el Govern de la Generalitat i l’IEC; l’acte de 

presentació del llibre Margalida Comas Camps (1892-1972), científica i pedagoga, pu-

blicació a càrrec del Govern de les Illes Balears; l’acte de presentació a la Casa Llotja de 

Mar del llibre Fàbrica, taller i laboratori. la Junta de Comerç de Barcelona: ciència i 

tècnica per a la indústria i el comerç (1769-1851), publicat per la Cambra de Comerç 

de Barcelona, l’IEC i l’Escola d’Enginyers Industrials; l’entrevista, acompanyat de Sal-

vador Alegret, Pilar González i Romà Tauler, amb el president del Parlament, Ernest 

Benach, per a tractar de la commemoració de l’Any Internacional de la Química; l’acte 

de presentació de l’Atles del turisme a Catalunya i del visor cartogràfic, organitzat per la 

Societat Catalana de Geografia, sota la presidència del conseller Josep Huguet; la recep-

ció i la benvinguda als representants de l’Asociación de Críticos Españoles; la sessió 

d’obertura del col·loqui internacional «Les transformacions territorials a banda i banda 

dels Pirineus», organitzat per la Societat Catalana de Geografia, l’Institut d’Estudis Ter-

ritorials i la Casa de Velázquez; l’entrevista, acompanyat del president de la Secció Filo-

lògica, Joan Martí, amb el conseller d’Educació, Ernest Maragall, per a tractar de l’apli-

cació imminent de la Llei de la llengua de signes catalana; la reunió amb el director 

general de Patrimoni Cultural, Jordi Roca, per a tractar del pla director del nou Museu 

d’Història, Arqueologia i Etnologia, amb l’assistència de M. Teresa Ferrer i Santiago 

Riera i Tuèbols; l’entrevista, acompanyat del secretari general, Romà Escalas, amb el 

conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, per a tractar de 

les relacions entre el Govern i l’IEC; l’entrevista, acompanyat del vicepresident Joando-

mènec Ros, amb el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, per a tractar 

de l’IEC; l’acte acadèmic en commemoració de la festivitat de sant Marc, patró del Con-

solat de Mar, organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, i l’acte de presentació 

del llibre El pensament econòmic a Catalunya (1760-1840), d’Ernest Lluch, organitzat 

pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest 

Lluch, i amb la col·laboració de l’IEC i d’Edicions 62.

El vicepresident Joan Solà explica el contingut de la reunió sobre l’avaluació de la 

recerca a la qual va assistir juntament amb representants de la Universitat de Barcelona, 

el director de Talència i altres càrrecs del Departament d’Innovació, Universitats i Empre-

sa, i comunica que l’IEC serà l’encarregat de l’avaluació de les revistes científiques.
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Francesc Asensi presenta el candidat Xavier Sáez-Llorens com a membre corres-

ponent de la Secció de Ciències Biològiques.

Joan Martí i Castell, president de la Secció, presenta les activitats de la Secció. A 

continuació, Josep Moran, director de l’Oficina d’Onomàstica, que ha preparat una pre-

sentació de la recentment publicada segona edició del Nomenclàtor de toponímia major 

de Catalunya. 

El secretari general informa sobre la resolució de la demanda de l’empresa HER-

MES. L’empresa havia demandat l’IEC per la resolució anticipada del contracte d’edició 

de l’obra la plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. 

D’altra banda, informa sobre la venda de propietats. El 5 d’abril de 2010 va firmar 

davant del notari Joan Rubiés Mallol la venda autoritzada pel Ple de la finca 8, situada a 

Sant Boi de Llobregat, al carrer de Francesc Macià, núm. 91, 1r 3a (herència de Joana 

Jornet). I el 10 de maig de 2010 va firmar davant del notari Joan Rubiés Mallol la venda 

autoritzada pel Ple de la finca 10, situada a Cornellà de Llobregat, al carrer del Marquès 

de Cornellà, núm. 5, 1r 1a (herència de Rosa M. Salas). 

D’altra banda, comunica que el 23 d’abril de 2010 s’obrí la nova convocatòria de 

premis i borses per al 2011, que és la LXXX convocatòria; que ha estat sol·licitada i con-

cedida la renovació de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l’IEC, que dirigeix 

Joan A. Argenter, per un període de dos anys més, és a dir, fins al 22 de febrer de 2012, i 

que ha estat cedida en préstec l’obra de Joaquim Torres-García la filosofia presentada 

per Pal·les al Parnàs com a desena musa per a formar part de l’exposició «De Gaudí a 

Picasso. El modernismo catalán», organitzada per l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 

(exposició a la seu de l’IVAM del 15 de març al 27 de juny de 2010).

Jordi Carbonell pregunta si hi ha hagut una versió catalana del Premi Catalunya 

d’Economia. El Premi es va atorgar a un treball presentat en anglès per una errada de 

coordinació entre el web i el text imprès. Jordi Carbonell demana que consti en acta una 

censura absoluta al responsable del Premi per la divergència esmentada.

Pilar González recorda que fa tres anys es va adreçar, mitjançant una carta, a la 

Presidència per a fer una consulta sobre la llengua en què havien de ser escrits els treballs 

que optaven als premis. El secretari general respon que les bases dels premis són clares. 

Carles Solà creu que els premis de l’Institut han de ser per a obres en català, perquè ja hi 

ha moltes institucions que premien treballs en altres llengües. Fa referència també a una 

probable iniciativa legislativa que dedueix —arran de l’informe del president— que l’Equip 

de Govern de l’IEC vol presentar al Parlament de Catalunya perquè l’IEC quedi reconegut 

com a acadèmia del país. Reflexiona sobre el perill que pot comportar el fet que un par-

lament «regional» legisli sobre l’IEC, car pot quedar malmès el seu paper «nacional». 
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El president explica que l’Equip de Govern està duent una tasca conceptual. 

El vicepresident Ros afegeix que l’IEC depèn econòmicament, en part, de la Con-

selleria d’Innovació, Universitats i Empresa i el que desitja l’Equip de Govern és una de-

pendència directa de la Presidència. 

Ple del dia 7 de juny de 2010 (ordinari)

— Lectura de la necrològica del membre corresponent Helmut Lüdtke

— Votació d’un candidat a membre corresponent presentat en el Ple del 10 de maig  

de 2010

— Presentació de l’estat de la «Gramàtica», per Manuel Pérez Saldanya i Gemma Rigau

Hi assisteixen seixanta-set membres (numeraris i emèrits) i nou presidents de les 

societats filials.

Joan Veny, membre de la Secció Filològica, llegeix la necrològica de Helmut Lüdtke 

(† 27.4.2010), membre corresponent de la mateixa Secció.

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents, dutes a terme des 

del darrer Ple: la reunió del president de l’IEC, acompanyat del gerent, mantinguda —per 

indicació del president de la Generalitat— amb Jordi Menéndez, secretari general de Pre-

sidència de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’estudiar la manera com la Ge-

neralitat podria compensar la disminució pressupostària que ha patit l’IEC en el pressupost 

del 2010 i en la qual es presentaren tres projectes per l’import total; una sessió en memò-

ria de Joan Bastardas, qui fou membre de la Secció Filològica i vicepresident de l’IEC; el 

lliurament dels premis corresponents a les proves Cangur de matemàtiques al campus La 

Salle de la Universitat Ramon Llull, i entrevista del secretari general i el president amb 

Antoni Castells per a bescanviar opinions i parlar de les relacions entre l’IEC i el Govern 

de la Generalitat; la inauguració del congrés internacional per a commemorar la figura de 

Martí I l’Humà, darrer rei de la dinastia de Barcelona, amb una conferència de M. Teresa 

Ferrer i la participació de Tomàs de Montagut, i la reunió de la Comissió de Seguiment del 

Conveni entre l’IEC i el Govern de les Illes Balears. 

El vicepresident Ros explica que es tracta de la reunió de seguiment del Conveni 

que l’IEC va signar amb el Govern de les Illes. El president de la Secció Filològica hi va 

explicar l’estat dels projectes que el Govern balear finança parcialment.

Es procedeix a la votació i escrutini dels vots a un candidat a membre corresponent 

de la Secció de Ciències Biològiques. Els resultats de la votació són els següents: han votat 
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cinquanta-nou membres numeraris i vint-i-set membres emèrits, en total, vuitanta-sis 

membres. Dels 152 membres amb dret a vot, hi ha hagut un 56,6 % de participació. 

Vuitanta-un membres han votat a favor, zero en contra i cinc en blanc. Per tant, Xavier 

Sáez-Llorens resta acceptat com a membre corresponent de l’IEC adscrit a la Secció de 

Ciències Biològiques.

Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica, fa la introducció a l’exposi-

ció del projecte «Gramàtica».

El director de l’Oficina de Gramàtica, Manuel Pérez Saldanya, i la presidenta de 

la Comissió de Gramàtica, Gemma Rigau, fan una presentació tècnica del projecte. 

El secretari general demana la ratificació de dos acords presos pel Consell Perma-

nent del 3 de juny: l’acord 10.1 i l’acord 10.2.

L’acord 7.1, del 7 de juny de 2010, ratifica l’acord 10.1 del Consell Permanent  

del 3 de juny de 2010. En la reunió del Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans 

celebrada el 3 de juny de 2010 s’acordà acceptar de formar part del grup de fundacions, 

associacions o corporacions de caràcter cultural, científic, benèfic, cívic, econòmic o pro-

fessional relacionades en la proposta d’Estatuts de la Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de 

Manlleu, Sabadell i Terrassa, que es constituirà per la fusió de les Caixes d’Estalvis Co-

marcal de Manlleu, Caixa d’Estalvis de Sabadell i Caixa d’Estalvis de Terrassa, amb la 

facultat de designar un conseller general de la nova entitat per a formar part de la seva 

Assemblea General. L’acord s’adopta condicionant-ne l’efectivitat a l’entrada en vigor dels 

Estatuts de la nova caixa d’estalvis en els termes indicats. 

L’acord 7.2, del 7 de juny de 2010, ratifica l’acord 10.2 del Consell Permanent del 

3 de maig de 2010, en relació amb els Estatuts del Consorci Puig Castellar. El secretari 

general els presentà al Consell Permanent i aquest aprovà els Estatuts del Consorci Puig 

Castellar després que, ja aprovats pel Consell Permanent el dia 27 d’octubre de 2008 

(vegeu l’acord 39.3 de l’acta del Consell Permanent núm. 39, del 27 d’octubre de 2008) 

i pel Ple del 24 de novembre del mateix any (vegeu l’acord 22.1 de l’acta del Ple núm. 22, 

del 24 de novembre de 2008), els Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet hagin retornat el text amb unes consideracions que estan assenyalades en el 

text.

Màrius Foz reflexiona sobre la difusió dels premis. Pensa que caldria dur a terme 

actuacions de difusió més elaborades.

Joan Martí, en la línia de l’opinió d’Albert Balcells, creu que la missió de l’Institut 

és la promoció de la ciència en llengua catalana. Ho creu perquè sap que és així, ja que 

l’IEC es va fundar amb aquest objectiu. No creu que es pugui dir que la situació d’avui ja 

no demana la defensa d’aquest objectiu; per tant, la funció de l’IEC no s’hauria de moure 

02 Memoria 2009-2010 (27-78).indd   39 30/5/16   14:49



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

09
-2

01
0

40

gens en aquest sentit. L’IEC s’ha de preocupar de la normalització lingüística del català 

en l’àmbit científic. El president es manifesta totalment d’acord amb ell.

Alícia Casals llegeix en veu alta una carta en què demana al president que convo-

qui un ple extraordinari per a tractar de la situació econòmica de l’IEC. El president li fa 

saber que sempre ha donat compte puntualment de totes les gestions que l’Equip de Govern 

ha dut a terme per a la signatura del contracte programa. Aquestes actuacions s’estan 

enllestint, i d’aquí a poc temps es tindrà una resposta de la Generalitat. Quan s’haurà 

rebut, l’Equip de Govern es plantejarà de convocar, si cal, un ple per a informar sobre 

aquest assumpte.

El vicepresident Ros es compromet a portar la situació econòmica al Ple per a ser 

debatuda. Pel que fa al Cartell, fa saber que s’ha començat a fer la reflexió demanada. Pel 

que fa a l’oferiment de presentar la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, li sembla molt 

encertat i s’està pensant de fer-ho.

Joan Martí recorda que el Ple és l’òrgan sobirà per a decidir, també en la qüestió 

dels premis de les societats filials.

Ple del dia 28 de juny de 2010 (ordinari)

— Presentació de l’informe d’activitats de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

— Report de les revistes Contributions to Science i Catalan Historical Review

Hi assisteixen quaranta-cinc membres (numeraris i emèrits) i set presidents de les 

societats filials.

El president felicita Isidor Marí per la seva elecció com a president de la Secció 

Filològica i agraeix a Joan Martí, president sortint, la col·laboració, el suport i el diàleg que 

ha mantingut durant el mandat. Diu que la legislatura de Joan Martí ha estat molt frui-

tosa i brillant per a la Secció Filològica. Li reconeix la tasca i li’n dóna les gràcies.

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents dutes a terme des 

del darrer Ple: l’acte d’inauguració de la Biblioteca Enric Valor, a Alacant; l’homenatge a 

Jordi Mir i Parache, organitzat per la Societat Catalana de Llengua i Literatura i l’IEC; la 

presentació del llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya, elaborat per Manuel 

Castellet, Joan del Castillo, Xavier Jarque i Margarida Mitjana; la reunió del Ple al Reial 

Monestir de Santa Maria de Poblet, on es van discutir temes sobre la reforma del monestir 

i l’IEC aprofità per a oferir els seus serveis d’assessorament, i la reunió de la Comissió de 

Societats Filials.
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Anuncia que l’Equip de Govern ha elaborat un informe detallat sobre la situació 

econòmica de l’IEC, que s’ha lliurat a l’entrada perquè els membres l’estudiïn. 

Joan Martí intervé per a agrair al president les paraules que li ha adreçat abans en 

nom de l’IEC. Subratlla que tot el que s’ha fet des de la Secció Filològica durant els man-

dats en què n’ha estat president ha estat possible gràcies al Ple de la Secció, a la Secreta-

ria i als col·laboradors de la Secció i a la participació de tots els membres de l’IEC. Els 

dóna les gràcies.

Ricard Torrents, en representació del Consell de Govern de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, presenta l’informe de la Secció.

Ricard Guerrero fa la presentació de la revista Contributions to Science i, a conti-

nuació, Albert Balcells presenta la revista Catalan Historical Review.
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