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II.  El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

D urant el curs 2010-2011, el Ple es reuní deu vegades. A continuació presentem 

un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 20 de setembre de 2010 (ordinari)

— Informe de la Presidència

— Assumptes de la Secretaria General

Hi assisteixen cinquanta-vuit membres i onze presidents de societats filials.

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

darrer Ple: la publicació d’una declaració institucional amb referència a la sentència  

del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya (vegeu Declaració de 

l’Institut d’Estudis Catalans sobre els drets del poble català); la celebració d’una reunió 

del Consell de Direcció del Premi Ramon Margalef d’Ecologia, al Palau de la Generalitat; 

la celebració d’una reunió del Consell Interacadèmic al Col·legi Oficial de Veterinaris de 

Barcelona; la visita de Bartomeu Llinàs, conseller de Cultura i Educació del Govern de les 

Illes Balears; l’assistència del president a una reunió extraordinària del Patronat de la 

Fundació FC Barcelona, de la qual és vocal; la celebració, del 16 al 24 d’agost, de la XLII 

Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent; l’assistència del president a un acte 

commemoratiu del cinquantè aniversari de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries que se 

celebrà al Museu Nacional d’Art de Catalunya; l’organització, per part de la Societat Ca-

talana de Sociolingüística —amb el suport de la Presidència de l’IEC i la col·laboració 

d’Òmnium Cultural—, de l’acte «La llengua catalana i la sentència del Tribunal Consti-

tucional sobre l’Estatut. Anàlisi i perspectives»; l’assistència d’una representació de l’IEC 

a la Diada de l’Onze de Setembre al peu del monument de Rafael Casanova; la rebuda de 

la Medalla d’Or de la Generalitat de mans del president de la Generalitat de Catalunya, 

José Montilla; la visita del conegut i valorat científic britànic James Lovelock a l’IEC; la 

celebració de la Primera Trobada Matemàtica Catalanosueca, organitzada per la Societat 

Sueca de Matemàtiques i la Societat Catalana de Matemàtiques, i la participació del pre-

sident de l’IEC en l’acte de commemoració del 850è aniversari del Reial Monestir de 

Santes Creus.
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El vicepresident Joandomènec Ros presenta globalment la situació econòmica de 

l’IEC (vegeu capítol iv, «Memòria econòmica»). Explica que l’IEC ha completat tota la 

documentació requerida per la Generalitat per al contracte programa. Només queden per 

definir els indicadors referits a la recerca, que serviran per a avaluar el procés dels pro-

grames. Lliurat el document complet als representants de la Generalitat, resten per fixar 

les quantitats que hi destinarà la Generalitat per als pròxims quatre anys. El vicepresident 

opina que la situació idònia fóra mantenir el pressupost d’aquest any 2010 amb els incre-

ments anuals del cost de la vida.

Joan Solà llegeix un escrit que fa referència a les relacions que representants de 

l’Institut i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua han mantingut recentment. El president 

comunica que la Secció Filològica està al corrent d’aquestes actuacions i fa saber que la 

Presidència de l’IEC espera, ara, un informe de la Secció sobre les relacions d’ambdues 

acadèmies. 

Manuel Castellet suggereix a la Presidència que dugui a terme una campanya de 

captació d’obres i candidatures als Premis de l’IEC, a la vegada que demana una revisió 

a fons del Cartell perquè aquest indicador sigui positiu per a l’Institut.

La vigència del Decret 3118/1976, del 26 de novembre, reconeix que l’Institut té 

encara valor jurídic. El vicepresident Solà comunica que, recentment, s’ha encarregat un 

nou informe sobre aquesta qüestió, que és a disposició de tots els membres del Ple.

Ple del dia 3 de novembre de 2010 (extraordinari)

— Signatura del contracte programa amb la Generalitat de Catalunya

En total, hi assisteixen quaranta-dos membres (numeraris i emèrits) i dos presidents 

de les societats filials.

El president recorda el recent traspàs de Joan Triadú, membre de la Secció de Fi-

losofia i Ciències Socials, i del vicepresident Joan Solà, membre de la Secció Filològica. 

Demana un minut de silenci en la seva memòria.

El president comença la seva intervenció explicant els motius d’aquesta reunió 

extraordinària, en què l’Equip de Govern presenta en el Ple la proposta de contracte pro-

grama sorgida de les negociacions mantingudes amb la Generalitat de Catalunya, i li de-

mana l’autorització prescriptiva per a poder-lo signar, una vegada que el Consell Perma-

nent de l’IEC n’ha recomanat la signatura. En absència del secretari general, el 

vicepresident Ros en fa un resum. 
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El vicepresident Ros fa referència als documents següents: el text del contracte 

programa, un document explicatiu i uns indicadors de seguiment de les tasques realitzades. 

El text no és encara definitiu. La Generalitat va demanar de reduir els indicadors d’ava-

luació. N’hi ha de dos tipus: de seguiment general (aspectes administratius, de recerca, 

d’assessorament, de difusió, etcètera) i d’estratègics (són els cinc grans programes de re-

cerca i altres projectes d’ampli abast que hi ha encetats). 

Pel que fa al finançament, en els primers documents es feia la distinció entre fi-

nançament «estructural» i finançament «per programa». Durant la negociació s’ha insis-

tit que tot el que fa l’IEC és estructural, per la qual cosa no té gaire sentit fer aquesta 

distinció. La Generalitat ha adduït que calia fer-la perquè el que és estructural és el finan-

çament que quedarà garantit per contracte i el finançament per programa pot variar en 

funció de l’interès dels programes presentats. 

Com a consideracions al document, el vicepresident explica que hi ha xifres que 

no són les desitjades perquè el creixement dels pròxims anys serà petit, però, tot i així, 

l’IEC podrà funcionar amb aquest pressupost. Hi ha una clàusula que estableix que si 

l’IPC d’aquests anys supera el 4 %, s’aplica al pressupost.

Un altre aspecte és que el repartiment de pressupostos i de programes de recerca 

continuarà sent potestat de l’IEC i no passarà a dependre d’un ens extern. La comissió 

que atorgui els programes i els recursos econòmics haurà de ser, però, diferent de la que 

en faci el seguiment. El vicepresident considera que és millor signar ara el contracte pro-

grama que no un conveni per un any. Això donarà més estabilitat a l’Institut.

El president aclareix que el conseller d’Universitats, Empresa i Innovació, Josep 

Huguet, ha informat que el text és en mans d’una comissió tècnica, que l’avaluarà i hi 

donarà el vistiplau. Només restarà la signatura del document, la qual es farà abans de les 

eleccions o en el període immediatament posterior, durant l’etapa de govern en funcions. 

S’obre el torn de preguntes i comentaris. Jordi Carbonell felicita la comissió que 

ha treballat per aquest contracte programa i considera que el text és acceptable i que con- 

vé signar-lo.

Joan Martí fa observacions, algunes de fons i d’altres de concreció. Li sembla po-

sitiu que s’insisteixi en la necessitat que l’IEC formi part dels pressupostos ordinaris de la 

Generalitat de Catalunya. Afegeix que hauria de passar el mateix en tots els governs dels 

territoris de llengua catalana. Finalment, se suma a l’agraïment per haver fet possibles els 

acords presos; sap que ha estat una negociació difícil. A més, avança que, en cas que el 

document se sotmeti a l’aprovació del Ple, ell hi votarà favorablement.

Albert Balcells diu que l’esforç realitzat per l’Equip de Govern ha estat notable. 

Gaspar Feliu se suma a les paraules de Jordi Carbonell. Considera que a la pàgina 3 s’in-
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corporen qüestions dels Estatuts, com l’estructura de govern, que no haurien d’estar 

subjectes a contracte. 

Joan Argenter se suma a aquesta observació i pensa que les al·lusions a què és l’IEC 

i a com es governa potser no haurien d’aparèixer en el contracte programa. El president 

explica que la facultat de coordinar els centres locals i comarcals és donada pel Pla Naci-

onal de la Recerca. L’IEC ha discrepat sempre de la distinció d’elements estructurals i 

programes. A poc a poc, aquesta terminologia s’ha anat dissolent, ja que els programes de 

recerca són estructurals. La institució fou fundada com a acadèmia de recerca. 

Per assentiment, el Ple recomana a l’Equip de Govern que segueixi el procés de 

signatura del contracte programa.

Ple del dia 15 de novembre de 2010 (ordinari)

— Lectura de les necrològiques de Joan Triadú († 30.09.2010), per Josep González-

Agàpito, i de Joan Solà († 27.10.2010), per Isidor Marí

— Presentació de l’informe d’activitats de la Secció Històrico-Arqueològica

— Presentació de l’informe sobre la participació de l’IEC al projecte «Icones turístiques 

de Catalunya», del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, per Miquel de Mo-

ragas, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

— Presentació dels candidats a membres

En total, hi assisteixen seixanta-quatre membres (numeraris i emèrits) i vuit pre-

sidents de les societats filials.

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

llegeix la necrològica de Joan Triadú, membre d’aquesta Secció, traspassat el 30 de setem-

bre de 2010. Isidor Marí, president de la Secció Filològica, llegeix la de Joan Solà, membre 

d’aquesta Secció i vicepresident de l’IEC, traspassat el 27 d’octubre de 2010.

El president agraeix a Mariàngela Vilallonga Vives que hagi acceptat d’ocupar el 

càrrec de vicepresidenta de l’IEC, en substitució de Joan Solà. La vicepresidenta Vilallon-

ga expressa el seu agraïment a l’Equip de Govern, el seu respecte a la figura de Joan Solà 

i la il·lusió de continuar treballant per «aquesta institució tan estimada de tots».

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

darrer Ple: l’acte de cloenda del simposi «La incidència de l’islam a Europa», organitzat 

pel Centre d’Estudis Jordi Pujol, l’Institut Europeu de la Mediterrània, l’Arquebisbat de 

Barcelona i l’IEC (Secció de Filosofia i Ciències Socials); l’acte d’atorgament del Primer 
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Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana Joan Solà, organitzat i promogut 

per la Delegació de l’IEC a Lleida; l’acte de lliurament del XX Premi Internacional Ramon 

Llull 2010 a Malika Ahmed Zaid, de la Universitat Mouloud Mameri de Tizi-Ouzou (Al-

gèria); la reunió del jurat dels Premis Pompeu Fabra, un dels quals, atorgat a Albert Jané, 

membre de l’IEC; l’acte d’investidura de doctors honoris causa de la Universitat Rovira i 

Virgili a Antonio Damasio i Octavi Fullat; l’acte d’homenatge a la figura de Joan Solà, 

celebrat al Paranimf de la Universitat de Barcelona; l’acte de lliurament de la trenta-no-

vena edició dels Premis Octubre, organitzat per Edicions 3i4 i la Fundació Ausiàs March; 

la reunió amb el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Cata-

lunya, Josep Huguet, per tractar de la Universitat Catalana d’Estiu; l’acte de presentació 

de la Llei de l’occità, amb l’assistència del vicepresident del Govern de la Generalitat de 

Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira; la reunió del Patronat de la Universitat Catalana 

d’Estiu, i l’assistència del vicepresident Ros en el Consell Interuniversitari de Catalunya. 

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

exposició de l’informe d’activitats corresponent a aquesta Secció.

Miquel de Moragas, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, presenta 

l’informe sobre la participació de l’IEC en el projecte «Icones turístiques de Catalunya». 

Explica que es tracta d’un encàrrec que el Departament d’Innovació, Universitats i Em-

presa va fer a l’IEC per editar un catàleg amb 116 icones turístiques de Catalunya. Per 

això, es va constituir una comissió consultiva amb membres de totes les seccions de l’IEC 

i un equip de treball per a seleccionar, classificar i estudiar les icones i coordinar-ne la 

informació.

A continuació, es fa la presentació dels candidats a membres. Albert Hauf, membre 

de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta la candidatura de Vicenç Beltran i Pepió; 

Ricard Guerrero, membre de la Secció de Ciències Biològiques, presenta la candidatura de 

Joan Josep Guinovart i Cirera; Joan Jofre, membre de la Secció de Ciències Biològiques, 

presenta la candidatura de Lluís Ferrer i Caubet; Josep Carreras, membre de la Secció de 

Ciències Biològiques, presenta la candidatura de Ramon Bartrons i Bach, i Jacint Corbella, 

membre de la Secció de Ciències Biològiques, presenta la candidatura de Joan Viñas i 

Salas.

Albert Balcells pregunta per la distribució de les publicacions de l’IEC, ara que Arc 

de Berà, la distribuïdora de l’IEC fins al moment present, ha plegat. El vicepresident Ros 

informa que el Consell Permanent ja ha tractat aquesta qüestió. S’ha decidit de treballar 

amb la distribuïdora 1×1, que té prou garanties de promoció i distribució, en un període 

de prova de sis mesos.
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Ple del dia 13 de desembre de 2010 (ordinari)

— Votació dels candidats a membres presentats en el Ple anterior

— Pròrroga del pressupost per a l’any 2011

Hi assisteixen setanta membres (numeraris i emèrits) i vuit presidents de les soci-

etats filials.

El president fa una evocació de la figura de Joan Ràfols Casamada, que ha estat 

durant molts anys president de la Institució Catalana d’Estudis Agraris i que ha mort 

recentment.

Es duu a terme la votació dels candidats a membres que es van presentar en el Ple 

anterior i els escrutadors, Francesc Asensi i Manuel Castellet, inicien el recompte de vots. 

El secretari general informa dels resultats: han votat 76 membres numeraris i 33 membres 

emèrits. La participació ha estat d’un 70 %. Per tant, hi ha quòrum suficient. Per a la 

votació es requereix majoria absoluta dels membres amb dret a vot. Com que els membres 

amb dret a vot són 154, la majoria absoluta es fixa en 78. Tots els candidats superen el 

nombre de vots requerits; per tant, tots són admesos com a membres de l’Institut d’Estu-

dis Catalans adscrits a les seccions corresponents.

El vicepresident Joandomènec Ros informa que el Consell Permanent va aprovar 

prorrogar per a l’any 2011 el pressupost de l’any 2010, a causa que el Govern català 

tampoc no ha elaborat el seu pressupost i no ho farà fins que no hi hagi el nou Govern. La 

pròrroga del pressupost de l’Institut també és associada a la condició que les seccions, les 

societats filials i altres departaments no podran fer cap despesa abans del mes de juny de 

més del 70 % del pressupost que tinguin assignat.

Pel que fa al contracte programa, informa que, tot i que finalment la comissió de 

tècnics ha aconseguit tancar el document, no es podrà signar amb el Govern actual perquè 

no hi ha temps material de fer-ho. Caldrà, doncs, esperar amb vista al proper Govern i 

iniciar les negociacions amb els interlocutors que aquest nomeni. 

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

darrer Ple: la reunió dels delegats territorials, convocats pel president de l’IEC; l’acte d’inau-

guració de la 4th International Conference of the European Society for the History of Sci - 

ence and Technology, organitzada per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica, que tingué lloc a la Universitat de Barcelona; l’acte d’inauguració de la seu de l’IEC 

a Palma i l’homenatge a Aina Moll; l’acte d’inauguració del congrés internacional «Ianua 

Coeli: la porta monumental romànica als territoris peninsulars», organitzat pels Amics de 

l’Art Romànic; la visita del Parc Arqueològic de Guissona per part de l’Equip de Govern; la 
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visita de l’Abadia de Montserrat per part del Consell Permanent de l’IEC, i la celebració de 

la reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya a la Universitat de Barcelona.

El vicepresident Ros destaca la reunió de la Comissió d’Avaluació de les Ciències 

Socials i Humanitats del Consell Interuniversitari de Catalunya, on es debateren els siste-

mes de valoració de les revistes científiques d’humanitats en general, i de l’IEC en parti-

cular. Informa que aquestes revistes resultaren ben valorades pel Consell. Els criteris  

de catalogació es poden consultar al web de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 

Recerca (AGAUR). El 50 % de l’avaluació respon a la manera com aquestes revistes figu-

ren en un índex de la Universitat de Barcelona que estima la difusió i l’altre 50 % consi-

dera aspectes formals, per exemple, que hi consti que hi ha un comitè editorial i resums 

en anglès. La Secretaria Científica es posarà en contacte amb tots els directors de les re-

vistes de l’IEC perquè en millorin la posició en el rànquing esmentat. 

El secretari general informa que el termini de presentació de premis a la convo-

catòria d’enguany va finalitzar el dia 3 de desembre. S’estan acabant d’elaborar les 

llistes dels candidats, que es presentaran al Consell Permanent del dia 16 de desembre. 

Dels 49 premis i borses convocats al Cartell LXXX 2010, n’hi ha alguns que tenen uns 

terminis diferents dels generals. Les condicions de cada premi que difereixen de les 

generals han estat aprovades en el seu moment pel Consell Permanent, i són els següents:

— Premi Albert Dou. Termini d’admissió: 30 de maig de 2010.

— Premi Societat Catalana d’Economia. Termini d’admissió: 30 de juny de 2010.

— Premi Joan Palau Vera de Geografia. Termini d’admissió: 30 d’abril de 2010.

— Borses Ferran Sunyer i Balaguer. Termini d’admissió: 28 de febrer de 2011.

— Premi Fundació Mercè Rodoreda per a treballs de recerca de batxillerat. Ter-

mini d’admissió: 29 d’abril de 2011.

S’informa dels resultats dels premis següents:

— Premi Albert Dou: ha estat atorgat a Rosario Delgado pel treball «Matemàtiques 

i Internet: 101 anys de teories de cues».

— Premi Societat Catalana d’Economia: ha estat atorgat a Francisco Pérez, cate-

dràtic de la Universitat de València i director d’investigació de l’IVIE, pel treball «El Arco 

mediterráneo español. Trayectorias y perspectivas».

— Premi Joan Palau Vera de Geografia: ha estat atorgat a Martí Burcet i Rodríguez, 

pel treball «Els camins de Vilanova a Montserrat, a peu».

El secretari general informa que el Consell Permanent del 6 de maig de 2010 va 

acceptar la modificació dels Estatuts de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics i demana 

que sigui ratificada en el Ple. La modificació estava relacionada amb els períodes de du-

rada del mandat del president.
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Finalment, el secretari general comunica que el 24 de novembre la Societat Cata-

lana de Matemàtiques escollí nou president: Joan de Solà-Morales substitueix Carles Pe-

relló, que ha estat quatre anys al capdavant de la Societat. I el dia 2 de desembre, la So-

cietat Catalana d’Economia escollí nou president: Eduard Arruga substitueix Pere Puig, 

que ha estat vuit anys al capdavant de la Societat.

Albert Balcells informa que el fons personal de Ramon d’Alòs Moner s’ha incorpo-

rat a l’Arxiu de l’IEC. Pensa que l’IEC se n’ha de felicitar, atesa la importància del perso-

natge i les relacions acadèmiques que establí amb altres institucions.

Ple del dia 17 de gener de 2011 (ordinari)

— Lectura de la necrològica de Manuel Riu i Riu, a càrrec de M. Teresa Ferrer, presiden-

ta de la Secció Històrico-Arqueològica 

— Presentació de l’informe d’activitats de la Secció de Ciències Biològiques

— Presentació de l’Any de la Química, a càrrec de la Societat Catalana de Química 

— Informe sobre la 4th International Conference of the European Society for the History 

of Science and Technology, a càrrec de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de 

la Tècnica

Hi assisteixen seixanta membres (numeraris i emèrits) i dotze presidents de les 

societats filials.

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

lògica de Manuel Riu i Riu († 02.01.2011), membre traspassat d’aquesta Secció. 

El president dóna la benvinguda als nous membres: Vicenç Beltran i Pepió, de la 

Secció Històrico-Arqueològica, i Joan Guinovart i Cirera, Lluís Ferrer i Caubet, Ramon 

Bartrons i Bach i Joan Viñas i Salas, de la Secció de Ciències Biològiques.

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

del darrer Ple: la reunió del Patronat del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Fores-

tals (CREAF), on assistí Francesc Gonzàlez i Sastre en representació del president; el 

concert homenatge a Isaac Albéniz i l’aperitiu de Nadal; la inauguració de l’Any Interna-

cional de la Química i del curs 2010-2011 de la Societat Catalana de Química; l’acte 

d’homenatge al doctor Emili Giralt, antic president de l’IEC; la sessió constitutiva de  

la IX Legislatura del Parlament de Catalunya, al Palau del Parlament; la sessió de ben-

vinguda a les Jornades sobre la Mediterrània «Homère», organitzades per la Casa de Veláz- 

quez; la participació en la LVI Anglo-Catalan Society Conference; la reunió de la Comissió 
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de Publicacions per establir uns criteris de presentació d’originals i facilitar-ne el procés de 

publicació; la reunió del Consell Supervisor de la Xarxa CRUSCAT, on es va parlar del 

tercer informe sobre la situació de la llengua catalana, que s’està acabant de fer i que es 

presentarà properament; l’acte de presa de possessió d’Artur Mas com a president electe 

de la Generalitat de Catalunya; el funeral de Manuel Riu i Riu, membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica, i el funeral de Carme Aramon i Stein, esposa del membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica Manuel Mundó i Marcet i filla de Ramon Aramon i Serra, 

secretari general de l’IEC (1942-2000).

El president felicita tots els membres que tenen responsabilitats en el nou Govern 

de Catalunya i anuncia que l’Equip de Govern ha demanat d’entrevistar-se amb els res-

ponsables per tractar del contracte programa.

Francesc Gonzàlez i Sastre, president de la Secció de Ciències Biològiques, llegeix 

l’informe d’activitats d’aquesta Secció.

Romà Tauler i Ferré, president de la Societat Catalana de Química, fa la presen-

tació de l’Any Internacional de la Química. Posteriorment, Pilar González Duarte, membre 

de la Secció de Ciències i Tecnologia, intervé per detallar les activitats que s’han dut a 

terme i que hi ha programades durant l’Any Internacional de la Química.

Mònica Rius i Piniés, presidenta de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i 

de la Tècnica, presenta l’informe sobre la 4th International Conference of the European 

Society for the History of Science and Technology, a càrrec de la Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica.

El secretari general dóna compte de les darreres comunicacions i acords:

— Amb data 22 de desembre de 2010, s’ha signat la venda de la propietat corres-

ponent als habitatges següents: porta primera del pis tercer, porta segona del pis tercer, 

porta primera del pis quart i porta segona del pis quart de la finca situada en el número 4 

del carrer de Sant Pere Mitjà de Barcelona.

— El Consell Permanent ha pres l’acord, el 13 de gener de 2011, d’immobilitzar 

la quantitat de la venda i d’utilitzar els rèdits anuals per a les finalitats extretes de la vo-

luntat del testament. Per a la destinació d’aquestes quantitats, es crearà una comissió 

formada pel president de la Secció de Ciències Biològiques, per un membre de la Secció 

de Ciències Biològiques, pel president de la Secció de Ciències i Tecnologia i pel secretari 

general, que elevarà les propostes al Consell Permanent.

— Joan Vilà-Valentí demana de ser rellevat en el càrrec de representant de la 

Generalitat de Catalunya a l’Institut Ramon Muntaner, per suggeriment de l’IEC.

— El Consell Permanent ha pres l’acord, el 13 de gener de 2011, de sol·licitar al 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que Salvador Alegret i Sanromà 
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sigui nomenat patró de l’Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d’Es-

tudis de Parla Catalana, en substitució de Joan Vilà-Valentí, que ha demanat de ser relle-

vat del càrrec.

Mercè Durfort felicita Pilar González pel calendari de l’Any Internacional de la 

Química i demana que es dediqui alguna activitat a la figura de Marie Curie.

Joan Martí diu que l’Institut hauria de prendre alguna actitud davant les declara-

cions del Govern central que qüestionen l’Estat autonòmic i la relació que se’n fa amb la 

generació de la crisi econòmica. També creu que seria bo que, pel que fa al contracte 

programa, les activitats de l’IEC fossin subvencionades pel pressupost ordinari de la Ge-

neralitat i que se sol·liciti que tots els governs de territoris on es parla la llengua catalana 

prenguin la mateixa determinació que el Govern de Catalunya, si és que ho fa, d’incloure 

l’IEC en els pressupostos generals. El president respon que hi està d’acord i que s’inten-

tarà que això es dugui a terme.

Gaspar Feliu pregunta per la relació de l’activitat sobre la catalanitat de Cristòfol 

Colom, anunciada per Francesc Gonzàlez i Sastre en l’informe de les activitats de la Sec-

ció de Ciències Biològiques, amb aquesta Societat. Francesc Gonzàlez explica que l’acti-

vitat girava a l’entorn de les anàlisis genètiques de Cristòfol Colom.

Ple del dia 21 de febrer de 2011 (ordinari)

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

— Report de l’activitat de la Fundació Mercè Rodoreda

— Report de l’activitat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Hi assisteixen cinquanta-nou membres (numeraris i emèrits) i deu 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 presentació del llibre Felix Turissa: la vil·la romana dels Ametllers 

i el seu fundus (Tossa de Mar, la Selva), de Lluís Palahí i Josep M. Nolla, i publicat per 

l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica; l’entrevista amb Xavier Trias, president del Grup 

Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Barcelona; la reunió de la Comissió 

de Societats Filials; la roda de premsa de l’Equip de Govern de l’IEC per fer pública la 

Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre els drets del poble català; l’entrevista amb 

Joan Francesc Marco, director general del Gran Teatre del Liceu, sobre la celebració del 

Festival de Bayreuth el 2012 al Liceu; l’acte de presentació de l’estudi Malalties emergents, 
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coordinat pels doctors Màrius Foz i Francesc Gonzàlez i Sastre, presidit pel president de 

l’IEC i per Antoni Plasència, director general de Salut Pública de la Generalitat de Cata-

lunya, i la reunió amb Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya.

El president informa que, a instàncies del president Mas, s’està preparant un do-

cument que servirà per a començar a treballar. El president Giner explica que va proposar 

al president de la Generalitat de participar en la sessió inaugural del curs 2011-2012 i que 

aquest s’hi va mostrar disposat. 

Gaspar Feliu felicita l’Equip de Govern per la Declaració de l’Institut d’Estudis 

Catalans sobre els drets del poble català i per divulgar-la en diferents llengües.

David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, fa la lectura de l’in-

forme d’activitats d’aquesta Secció.

Joaquim Molas, membre de la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, 

presenta l’informe de la Fundació.

Manuel Castellet, director de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, presenta l’in-

forme de la Fundació.

Ple del dia 28 de març de 2011 (ordinari)

— Necrològica de Robert Brian Tate († Nottingham, 22.02.2011), membre corresponent 

adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica, a càrrec de Mariàngela Vilallonga

— Presentació de nous membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials: Josepa Cucó 

i Giner, candidata a membre numerària, presentada per Joan-Francesc Mira i Casterà; 

Jaume Casals i Pons, candidat a membre numerari, presentat per Pere Lluís Font, i Mont-

serrat Guibernau i Berdun, candidata a membre corresponent, presentada per Salvador 

Giner de San Julián

— Informe de la representació de l’IEC en els diferents òrgans de participació relacionats 

amb la conservació de la natura a Catalunya, a càrrec de David Serrat, president de la 

Secció de Ciències i Tecnologia

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

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

societats filials.

Mariàngela Vilallonga, membre de la Secció Filològica, llegeix la necrològica de 

Robert Brian Tate. El president lloa tota la feina que va fer a favor de Catalunya al Regne 

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

del darrer Ple: l’acte de restitució de les quatre columnes projectades per l’arquitecte Josep 

Puig i Cadafalch a Montjuïc, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona; la conferència de 

premsa per a presentar els actes de la commemoració del centenari de la Secció Filològica 

i de les seccions de ciències de l’IEC; la reunió amb relació a la celebració del Festival de 

Bayreuth, el 2012, al Liceu; la reunió amb Joan Torres i Josep Miquel Vidal, president i 

coordinador científic, respectivament, de l’Institut Menorquí d’Estudis; l’acte de comme-

moració del vint-i-cinquè aniversari de l’Institut Menorquí d’Estudis; l’entrevista amb 

l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, en relació amb la Fundació Galindo; la reunió del Consell 

de Direcció de l’Institut Ramon Llull a la seu del Departament de Cultura de la Generali-

tat de Catalunya, i la visita de Graziano Milia, president de la província de Càller (Sarde-

nya), i Livia Paretti, secretària general de la Cambra de Comerç Italiana de Barcelona.

El president fa un esment especial a la celebració de l’Any de la Química, motiu 

pel qual s’ha organitzat una exposició sobre Marie Curie i s’ha publicat la traducció d’un 

llibre sobre els elements químics.

A continuació, es fa la presentació dels nous membres de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials. Joan-Francesc Mira i Casterà fa la presentació de Josepa Cucó i Giner, 

com a candidata a membre numerària de la Secció; Pere Lluís Font, de Jaume Casals i 

Pons, i el president, Salvador Giner de San Julián, presenta Montserrat Guibernau i Berdun.

David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta l’informe de 

la representació de l’IEC en els diferents òrgans de participació relacionats amb la conser-

vació de la natura a Catalunya.

El secretari general presenta la llista de premiats del LXXX Cartell de premis i de 

borses d’estudi, que és ratificada pel Ple.

El secretari general comunica que, el proppassat 21 de març, Alícia Casals i Gelpí 

substituí Lluís Jofre i Roca en la Secretaria del Consell de Govern de la Secció de Ciències 

i Tecnologia. 

Francesc Gonzàlez i Sastre destaca les gestions que s’han fet amb la Fundació 

Galindo de Tortosa, una localitat amb què val la pena establir contactes, ja que és una 

zona del país amb gran vitalitat.

Salvador Alegret informa que la Comissió de Publicacions ha començat a estudiar 

la proposta de la SHA sobre el disseny de les publicacions de l’IEC. Les col·leccions de 

cada secció tenen una unitat històrica i, per això, s’està analitzant una solució que sigui 

bona per a totes les seccions, en què s’identifiqui clarament la marca de l’IEC. Hi ha una 

dispersió de formats que respon a la sobirania acadèmica de cada secció, centre i societat 

filial. S’ha de mirar de combinar la unificació i, alhora, la singularització.
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Abel Mariné proposa que es debati la distribució de les publicacions.

Salvador Alegret explica que, actualment, la promoció dels llibres acadèmics es fa 

per Internet per a estalviar recursos. 

Albert Balcells creu que no s’hauria de descuidar la venda comercial, per més que 

es promocionin per mitjà d’Internet.

Pilar González recorda la presentació de la versió catalana del llibre Els elements, 

que és d’alta divulgació científica. Considera que l’IEC hauria d’apostar per aquesta mena 

de publicacions. 

Isidor Marí esmenta els actes que es duran a terme amb motiu del centenari de la 

Secció Filològica, a Palma i al Palau de la Generalitat.

Jordi Carbonell diu que hi haurà gent, com ell mateix, que no podrà assistir a 

l’acte de la Generalitat perquè coincideix amb un altre acte a l’IEC, el de presentació del 

llibre Els Estudis Universitaris Catalans (1903-1985): Per una universitat catalana.

Ple del dia 9 de maig de 2011 (ordinari)

— Liquidació del pressupost de l’any 2010 

— Informe d’activitats de la Secció Filològica 

— Presentació de candidatures a nous membres de la Secció Filològica i de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials 

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

les societats filials.

El president recorda que avui fa cent anys que la Secció Filològica es reuní per 

primer cop a l’Institut d’Estudis Catalans. 

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

del darrer Ple: l’acte de presentació de la Bíblia popular, editada per Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat, Happy Books, Centre de Pastoral Litúrgica, Editorial Claret, 

Societat Bíblica i Associació Bíblica de Catalunya; la conferència de premsa de presentació 

del centenari de la Secció Filològica a l’Institut Ramon Llull de Palma; la visita a Can 

Oleo, possible futura seu de l’IEC a les Balears; l’acte de presentació del centenari de la 

Secció Filològica al Teatre Principal de Palma; l’acte de presentació de la traducció cata-

lana del llibre Els elements, de Theodore Gray, elaborat per l’IEC, Publicacions de la 

Universitat de València i la Universitat Autònoma de Barcelona; la inauguració de l’expo-

sició «Marie Curie, 1867-1934» a l’atri de l’IEC; l’audiència amb l’arquebisbe d’Urgell i 
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copríncep d’Andorra, el monsenyor Joan Enric Vives, en el marc de la reunió del Ple de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials al Principat d’Andorra; la reunió constitutiva del 

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), a la qual assistiren 

David Serrat i Ricard Guerrero, al Palau del Parlament; l’entrevista amb Josep M. Nin, 

director general de La Caixa, en relació amb la Universitat Catalana d’Estiu; l’entrevista 

del president i la vicepresidenta Vilallonga amb la consellera d’Ensenyament de la Gene-

ralitat de Catalunya, Irene Rigau; l’acte d’inauguració del centenari de la Secció Filològi-

ca de l’IEC al Palau de la Generalitat; la visita a l’IEC de Jaume Giró, director de Comu-

nicació, Relacions Institucionals i Marca de La Caixa, i el dinar de cortesia per agrair-li la 

col·laboració de La Caixa en els actes del centenari de la Secció Filològica; l’entrevista 

amb Adolf Todó, director general de Catalunya Caixa, en relació amb la Universitat Ca-

talana d’Estiu; l’entrevista del president i el vicepresident Ros amb el conseller d’Economia 

i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, per a parlar de la situ-

ació econòmica de l’IEC, del contracte programa, de la relació entre l’IEC i la Generalitat 

i de la voluntat de l’Institut d’exercir d’òrgan de consulta dels poders públics de Catalunya; 

l’acte de lliurament dels Premis Sant Jordi 2011 de l’IEC corresponents al LXXX Cartell 

de premis i borses d’estudi; la inauguració de l’exposició commemorativa dels cinc mil 

exemplars d’El Periódico en català, i l’acte d’homenatge a Joan Triadú, organitzat per 

Òmnium Cultural, al Palau de la Generalitat.

El vicepresident Ros i el gerent de l’Institut presenten la liquidació del pressupost 

de l’any 2010. Tot seguit, s’aprova la liquidació del pressupost de l’any 2010 i l’informe 

d’auditoria.

Isidor Marí, president de la Secció Filològica, fa la presentació de l’informe d’ac-

tivitats d’aquesta Secció. A continuació, Miquel Àngel Pradilla, membre de la Secció Fi-

lològica i director de la Xarxa CRUSCAT, informa sobre les activitats dutes a terme per la 

Xarxa CRUSCAT sobre la recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana.

Es duen a terme les presentacions de candidatures a nous membres de la Secció 

Filològica i de la Secció de Filosofia i Ciències Socials: Joaquim Arnau Querol fa la pre-

sentació de Carles-Enric Riba i Campos i Jordi Galí i Garreta presenta Xavier Vives i 

Torrents. D’altra banda, Ramon Sistac i Vicén llegeix la presentació de Denise Boyer com 

a candidata a membre corresponent de la Secció Filològica, realitzada per Antoni M. 

Badia i Margarit.

Mercè Durfort sol·licita que al Cartell dels Premis Sant Jordi s’inclogui una petita 

biografia de les persones que donen nom als diferents guardons.
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Ple del dia 6 de juny de 2011 (ordinari)

— Necrològica d’Oriol Riba i Arderiu († 31.05.2011)

— Informe de les activitats de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

— Ponència: «Joan Maragall i Francisco Giner de los Ríos, un diàleg regeneracionista amb 

Josep Pijoan de missatger», per Albert Balcells

— Presentació de nous membres de la Secció de Ciències i Tecnologia

Hi assisteixen seixanta-cinc membres (numeraris i emèrits) i sis presidents de les 

societats filials.

El vicepresident Ros presideix la sessió en absència del president. El vicepresident 

dóna la paraula a David Serrat i Congost, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, 

qui procedeix a llegir la necrològica d’Oriol Riba († 31.05.2011).

El vicepresident fa un resum de l’informe del president amb relació a les activitats 

dutes a terme des del darrer Ple, de les quals destaca les següents: l’assistència en la 85a 

Assemblea de la Unió Acadèmica Internacional (UAI); la reunió del Consell de Direcció 

del Centre de Recerca Matemàtica; l’acte de presentació del Diccionari jurídic català, 

organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics i la Presidència de l’IEC, amb el 

suport de Catalunya Caixa, i l’acte de celebració de l’Any Internacional de la Quí- 

mica 2011 al Parlament de Catalunya, organitzat per la Societat Catalana de Química.

Pel que fa a la situació econòmica, el vicepresident informa que la Generalitat ha 

comunicat a la Presidència de l’IEC la previsió pressupostària per a l’any en curs: 1,5 

milions menys de pressupost per a l’IEC, la qual cosa situa els pressupostos de la corpo-

ració als mateixos nivells de 2005. També informa que l’Equip de Govern i el Consell 

Permanent estan treballant per definir les línies d’estalvi, que es miraran d’aplicar de 

manera equitativa en totes les seccions, societats filials i serveis. Es preveu que el nou 

pressupost es pugui aprovar a final de setembre.

La lectura de l’informe de les activitats de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

present en l’ordre del dia, s’ajorna fins al pròxim Ple.

Albert Balcells pronuncia la ponència «Joan Maragall i Francisco Giner de los Ríos, 

un diàleg regeneracionista amb Josep Pijoan de missatger».

Es procedeix a les presentacions de candidatures de nous membres de la Secció de 

Ciències i Tecnologia: Pere Santanach i Prat fa la presentació de Miquel Canals i Artigas, 

Josep Amat i Girbau fa la presentació d’Antoni Olivé i Ramon i Salvador Alegret i Sanro-

mà fa la presentació d’Àngel Messeguer i Peypoch.

El vicepresident apunta que el Ministeri ha retallat el seu pressupost menys que la 
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Generalitat i assegura que l’Equip de Govern treballa per minimitzar al màxim les reta-

llades, sobretot amb vista al pressupost de l’any 2012.

Francesc Gonzàlez i Sastre anuncia que el 21 de juny vinent es durà a terme una 

sessió de treball sobre llengües mitjanes i ciència, en què es tractaran els problemes que 

llengües com el català presenten en el terreny científic. Hi haurà participants de Suècia, 

de Flandes i d’altres regions lingüísticament semblants a la catalana. Convida tots els 

membres a participar-hi.

Ple del dia 27 de juny de 2011 (ordinari)

— Votació de candidats a membre presentats en els plens dels dies 28 de març, 9 de maig 

i 6 de juny de 2011

— Informe de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

— Ponència

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

societats filials.

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

del darrer Ple: la reunió del Consell Interacadèmic de Catalunya; la sessió d’obertura de 

les Quartes Jornades de Revistes Científiques, organitzades per l’IEC; la reunió del Patro-

nat de la Fundació Mercè Rodoreda; l’acte de lliurament del Premi Catalunya de Sociolo-

gia a Marina Subirats, organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia-IEC, el Col·legi 

de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i l’Obra Social Fundació La Caixa; la reunió del 

Patronat de la Biblioteca Nacional de España; la reunió del Centre d’Estudis Catalans de 

la Universitat de París - La Sorbona; la sessió d’obertura del simposi «La posició de les 

llengües mitjanes com a eines científiques», organitzat per les seccions de ciències de l’IEC 

i emmarcat dins la commemoració del seu centenari, i la sessió d’obertura de la VI Jorna-

da de Recerca i Immigració, organitzada per la Direcció General per a la Immigració del 

Departament de Benestar Social i Família i la Direcció General de Recerca del Comissionat 

per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’IEC.

Es procedeix a la votació de candidats a membre presentats en els plens dels dies 

28 de març, 9 de maig i 6 de juny de 2011. Quant a les votacions de nous membres, amb 

un 63 % de participació, els resultats dels candidats a membre numerari són els següents: 

pel que fa a la Secció de Ciències i Tecnologia, Miquel Canals i Artigas rep vuitanta-nou 

vots a favor, cap en contra, cinc en blanc i tres de nuls; Àngel Messeguer i Peypoch rep 
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vuitanta-quatre vots a favor, cap en contra, nou en blanc i quatre de nuls; Antoni Olivé i 

Ramon rep vuitanta-quatre vots a favor, cap en contra, deu en blanc i tres de nuls. Pel que 

fa a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, Jaume Casals i Pons rep vuitanta-quatre vots 

a favor, cap en contra, deu en blanc i tres de nuls; Josepa Cucó i Giner rep vuitanta-cinc 

vots a favor, un en contra, set en blanc i quatre de nuls; Xavier Vives i Torrents rep vui-

tanta-tres vots a favor, cap en contra, dotze en blanc i dos de nuls; Carles-Enric Riba i 

Campos rep setanta-nou vots a favor, un en contra, tretze en blanc i quatre de nuls. Els 

resultats dels candidats a membre corresponent són els següents: pel que fa la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials, Montserrat Guibernau i Berdun rep vuitanta-vuit vots a favor, 

cap en contra, vuit en blanc i tres de nuls. I a la Secció Filològica, Denise Boyer rep no-

ranta vots a favor, cap en contra, sis en blanc i un de nul. Així, doncs, tots els candidats 

resten acceptats pel Ple com a membres numeraris i corresponents de l’Institut d’Estudis 

Catalans, adscrits a les seccions corresponents.

Ricard Torrents, vicepresident en funcions de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials, fa la lectura de l’informe d’activitats.

Pel que fa al conveni signat amb la Vanguardia i Edicions 62 per a la publicació 

i venda del facsímil del Diccionari de la llengua catalana, el secretari general informa que 

se n’han venut 14.000 exemplars en dos caps de setmana. També informa que l’IEC ha 

establert contacte amb organitzacions gestores de concerts perquè es pugui utilitzar el 

claustre de l’Institut per a activitats de tipus concertístic. Aquestes activitats es comença-

ran a programar de cara al curs vinent.

Francesc Gonzàlez i Sastre, president de la Secció de Ciències Biològiques procedeix 

a presentar les conclusions del debat del simposi «La posició de les llengües mitjanes com a 

eines científiques», organitzat per la Secció de Ciències Biològiques i la Secció de Ciències 

i Tecnologia el dia 21 de juny.
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