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II. El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

D urant el curs 2013-2014, el Ple es reuní nou vegades. A continuació presentem 

un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 7 d’octubre de 2013 (ordinari)

— Lectura de la necrològica de Manuel Ribas i Piera († 14.3.2013), membre de la Secció 

de Ciències i Tecnologia, per Joan Antoni Solans

— Lectura de la necrològica de Jaume Truyols i Santonja († 28.8.2013), membre corres-

ponent de la Secció de Ciències i Tecnologia, per David Serrat

— Lectura de la necrològica de Joan-Ferran Cabestany i Fort († 26.9.2013), membre de 

la Secció Històrico-Arqueològica, per Jaume Sobrequés

— Presentació i aprovació de l’avantprojecte de pressupost del 2013

— Presentació i aprovació de la Declaració sobre el dret a decidir i el procés de sobirania 

de Catalunya

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

Joan Antoni Solans, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, llegeix la nota 

necrològica de Manuel Ribas i Piera (text inclòs en la Memòria 2012-2013), membre de 

la mateixa Secció traspassat el dia 14 de març de 2013. 

David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, llegeix la necrològica 

de Jaume Truyols i Santonja (text inclòs en la Memòria 2012-2013), membre correspo- 

nent de la mateixa Secció traspassat el 28 d’agost de 2013. 

Jaume Sobrequés, president de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, llegeix la 

necrològica de Joan-Ferran Cabestany i Fort, membre de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca traspassat el 26 de setembre de 2013. 

Com a nou president de l’IEC, Joandomènec Ros comunica que té la voluntat de 

continuar complint els compromisos del mandat anterior i plantejar-ne de nous. A tall 

d’exemple, avança que s’està treballant en la incorporació de l’anglès a la pàgina web de 

l’IEC, en la recuperació i la millora de la Intranet dels membres, i en la posada en funci-

onament del vot electrònic per als membres. Informa que ha discontinuat les delegacions 

per a les societats filials, les publicacions i l’àrea territorial, les quals seran assumides per 

 Memoria 2013-2014.indb   29 08/03/17   11:09



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

13
-2

01
4

30

l’Equip de la Presidència. També comunica que el vicepresident Jaume de Puig assumirà 

la direcció de l’Arxiu. Agraeix personalment als delegats i als directors sortints, senyors 

Francesc Vallverdú, Salvador Alegret i Albert Balcells, llur dedicació als càrrecs. 

A continuació, explica que el Govern català els va confirmar la pròrroga del pres-

supost i va decidir que no faria un pressupost per al 2013. Atès, però, que els havien co-

municat les quantitats de què es podia disposar, han decidit presentar el pressupost de 

l’IEC per a aquest exercici. El passat Consell Permanent va aprovar provisionalment el 

pressupost a l’espera que ho faci avui el Ple, si escau. 

Finalment, del seu informe, el president destaca les activitats següents: la celebra-

ció de la Diada de Catalunya de l’Onze de Setembre amb la jornada de portes obertes i la 

conferència del professor Carles Miralles; el darrer concert del cicle de Música al claustre, 

en què es presentà la barítona, fruit de la recerca del projecte de Joaquim Agulló; la reunió 

del Consell Interacadèmic de Catalunya, on es presentà la possible constitució de l’Acadè-

mia de Catalunya, que agruparia totes les acadèmies de Catalunya, i en què també es 

presentaven els comentaris que es poguessin fer a un projecte de llei sobre la creació d’aquest 

ens; la reunió de constitució del Consell Directiu d’Agrofòrum; la reunió del Fòrum Cat 21 

Territori i Urbanisme, i la reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

El vicepresident Joaquim Agulló dóna informació sobre la presència de l’IEC a la 

Xarxa. Explica que el DIEC rep consultes de tres milions d’usuaris cada mes, un gran 

volum de consultes possible gràcies a l’extensió del servei als dispositius mòbils. El Dicci-

onari català-valencià-balear també té un ús important, entorn de 350.000 consultes al 

mes. L’Hemeroteca Científica Catalana ha doblat el ritme de descàrregues de documents 

PDF en un any fins a les 200.000 baixades per mes. 

A continuació, s’acorda que es presentarà una relació de les actuacions realitzades 

sobre el dret a decidir i la independència de Catalunya, i es demanarà que el Ple les rati-

fiqui. Es portarà a la consideració del Ple una declaració sobre el dret que el poble català 

pugui decidir el seu futur i una altra referida a la independència de Catalunya. Ambdues 

seran sotmeses a votació.

Ramon Corbella, gerent, presenta l’avantprojecte de pressupost del 2013.

El Ple aprova per assentiment l’avantprojecte de pressupost del 2013.

Ple del dia 18 de novembre de 2013 (ordinari)

— Informe de l’activitat de la Secció Històrico-Arqueològica des del dia 19 de novembre 

de 2012
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— Presentació i aprovació, si escau, de les línies generals per a l’elaboració del pressupost 

per al 2014

— Presentació i aprovació, si escau, de la Declaració sobre el dret a decidir i el procés de 

sobirania de Catalunya

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

De l’informe, que el president presenta per escrit, en destaca les activitats següents: 

el segon seminari del cicle Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur, que tractava 

sobre educació; l’entrevista amb el conseller Mas-Colell, en què van tractar dels pressu-

postos a l’IEC; el lliurament del Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2013 a l’oceanògrafa 

nord-americana Sallie Watson Chisholm, i la conferència de premsa de presentació de la 

barítona.

El vicepresident Joaquim Agulló destaca que s’ha fet una gran difusió de la barí-

tona als mitjans de comunicació i que se n’ha demanat la participació en el concert de Cap 

d’Any de TV3.

El president destaca també la celebració dels vint-i-cinc anys del CREAF; la sessió 

inaugural del curs amb la lliçó a càrrec del membre de l’IEC Jordi Casassas i Ymbert; la 

visita del Consell Permanent a l’abadia de Montserrat convidat per l’abat; la signatura 

d’un conveni amb la Diputació de Barcelona per a les activitats del 2013 i el 2014; la 

presentació del VI Informe sobre la situació de la llengua catalana (2012) de la Xarxa 

CRUSCAT, i, finalment, la presidència a la Sala Prat de la Riba de l’acte sobre Rosalía de 

Castro, en què un dels conferenciants era el president de l’Academia Galega da Língua 

Portuguesa, amb qui, juntament amb el president de l’Euskaltzaindia (Reial Acadèmia de 

la Llengua Basca), preparen una reunió a Madrid per a fer avinent al ministre corresponent 

el desacord amb les retallades practicades en els pressupostos de les acadèmies. 

El president en funcions de la Secció de la Històrico-Arqueològica, Josep Massot, 

presenta les activitats de la seva secció en substitució de la presidenta actual, M. Teresa 

Ferrer, que està greument malalta des del mes de juliol.

Ramon Corbella presenta el document de línies generals per a l’elaboració del 

pressupost per al 2014.

El president explica que s’ha preservat tant com s’ha pogut el pressupost de recer-

ca, però que gairebé totes les partides estan tocades. Si s’acorda que algun dels locals s’ha 

de buidar per a evitar despeses o llogar-lo, això implica ressituar el personal. Una propos-

ta d’estalvi en publicacions és reduir el tiratge i passar al format digital. Finalment recor-

da que l’IEC encara disposa de patrimoni pendent de venda. 

Ateses les objeccions a les línies generals del pressupost presentades per diversos 
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membres, l’aprovació queda subjecta a la presentació del projecte de pressupost per al 

2014. 

Se sotmet a debat entre els membres del Ple el document de Declaració sobre el 

dret a decidir i el procés de sobirania de Catalunya. S’acorda per consens el redactat 

següent: «L’Institut d’Estudis Catalans reitera la seva posició inequívoca en el sentit que 

Catalunya, en tant que nació de ple dret, pot —ja sigui dins o fora del marc jurídic esta-

tal— decidir lliurement el seu futur.» (Vegeu el text d’aquesta declaració en l’apartat 

«Declaracions institucionals».) Així mateix, el Ple ratifica les quatre actuacions que ha fet 

la Presidència en nom de l’Institut.

Ple del dia 16 de desembre de 2013 (ordinari)

— Lectura de la necrològica de Manuel Ardit i Lucas († 8.12.2013), membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica, per Albert Balcells

— Semblança de Manuel Mundó i Marcet (1923-2012), membre de la Secció Històrico-

Arqueològica, per Xavier Barral

— Informe de les activitats de la Secció de Ciències i Tecnologia des del 17 de desembre 

de 2012

— Presentació d’un candidat a membre corresponent 

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

El president comença la sessió informant els membres que el Ple recupera el siste-

ma de dues convocatòries. La primera part es dedicarà a parlaments, com ara semblances 

o necrològiques, i a l’informe del president, i la segona part tractarà temes que requereixen 

l’aprovació expressa del Ple. D’aquesta manera es facilitarà que familiars o persones que 

no són membres de l’Institut puguin assistir als parlaments inicials. Així mateix, comuni-

ca que hi ha un punt nou a afegir en l’ordre del dia, que és l’eventual aprovació d’un text 

sobre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana.

Albert Balcells, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la nota necro-

lògica de Manuel Ardit i Lucas, membre de la mateixa Secció traspassat el 8 de desembre 

de 2013.

Xavier Barral, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta la semblan-

ça de Manuel Mundó i Marcet, membre de la mateixa Secció (1923-2012).

De l’informe que presenta per escrit, el president posa en relleu les activitats se-

güents: l’homenatge a Manuel Ribas i Piera, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia; 
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el simposi Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014), organitzat per 

la Societat Catalana d’Estudis Històrics i pel Centre d’Història Contemporània de Cata-

lunya, que pel títol i la situació històrica va causar gran rebombori i afluència de mitjans 

de comunicació; la visita guiada dels membres de l’Institut al MACBA, convidats pel di-

rector, Bartomeu Marí, i els tres darrers seminaris del cicle Qüestions d’estat. Reflexions 

per al país del futur —els ponents del qual estan elaborant les conclusions que es lliuraran 

a la presidenta del Parlament.

El president destaca dos actes que no figuren en l’informe: la reunió del Patronat de 

la Universitat Catalana d’Estiu, en què s’anuncià que Joandomènec Ros ara és president 

de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, en substitució de Salvador Giner i Salvador 

Alegret, que és ara president de la Universitat Catalana d’Estiu; i els acords mantinguts 

amb el personal de l’IEC en relació amb les línies generals del pressupost presentades, que 

es resumeixen en l’eliminació del tiquet restaurant, l’eliminació d’una paga i mitja extra 

per a tot el personal, la reducció del 10 % en els salaris superiors als cinquanta mil euros 

bruts anuals i del 15 % en salaris superiors als seixanta mil euros bruts anuals, la possibi-

litat de modificacions horàries i la implantació del teletreball en alguns àmbits.

El secretari general, Romà Escalas, comunica que ha rebut la petició del president 

de la Secció Filològica de presentar al Ple una nota proposada pel Ple d’aquesta Secció 

sobre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) (vegeu el text d’aquesta nota 

en l’apartat «Declaracions institucionals»). El Ple aprova el text per assentiment, el qual 

serà difós als mitjans de comunicació.

Pel que fa als assumptes de la Secretaria General, el secretari general informa que 

el dia 16 de desembre va tenir una reunió amb els presidents de les seccions per a analit-

zar elements de coordinació entre activitats internes i públiques de l’IEC i la imatge ex-

terna de la institució —amb motiu de la remodelació dels jardins de Rubió i Lluch per 

part de l’Ajuntament de Barcelona. 

David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta les activitats 

de la seva Secció dutes a terme des del 17 de desembre de 2012.

Xavier Bellés, membre de la Secció de Ciències Biològiques, presenta la candida-

tura de Gonzalo Giribet com a membre corresponent de la mateixa Secció.

Ple del dia 20 de gener de 2014 (ordinari)

— Semblança de Jaume Massó i Torrents (1863-1943), membre de la Secció Històrico-

Arqueològica, per Albert Balcells
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— Informe de les activitats de la Secció de Ciències Biològiques des del 21 de gener de 

2013, per Francesc Gonzàlez i Sastre

— Presentació de candidats a membres 

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

El president dóna la benvinguda a les persones convidades a assistir al primer punt 

de l’ordre de dia: el senyor Joan Massó, nét de l’homenatjat, amb quatre persones de la 

família; Francesc Cabana, president de l’Ateneu Barcelonès; Assumpció Estivill, en repre-

sentació del degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, Ernest 

Abadal; Núria Altarriba, directora de la Unitat Bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya; 

Jaume Clarà, cap de Col·leccions Generals de la Biblioteca de Catalunya; Pilar Estrada, 

bibliotecària de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya; Reis Fontanals, cap de 

l’Àrea de Difusió de la Biblioteca de Catalunya; Anna Gudayol, cap de Manuscrits de la 

Biblioteca de Catalunya; Marga Losantos, cap del Servei d’Accés i Obtenció de Documents 

de la Biblioteca de Catalunya; Maria del Tura Molas, directora de l’Hemeroteca de la Bi-

blioteca de Catalunya, i Roser Pintó, bibliotecària de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de 

Catalunya.

Albert Balcells, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta la semblan-

ça de Jaume Massó i Torrents (1863-1943), membre d’aquesta mateixa Secció. 

De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca les entrevistes man-

tingudes amb membres del Govern català, tot i que no estan relacionades directament amb 

l’Institut, i anuncia que té una visita programada el dia 13 de febrer amb el president de 

la Generalitat. Fa saber que el dia 29 de febrer, el comissari de l’exposició instal·lada al 

Palau Robert «La superació d’un matemàtic. Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967)», 

Manuel Castellet, oferirà una visita guiada als membres i al personal de l’IEC que ho 

desitgin. Finalment, dóna compte de la presentació a la consellera d’Ensenyament i al 

secretari general d’Universitats del document Unes humanitats amb futur, promogut per 

l’IEC i la Facultat de Teologia de Catalunya.

En l’apartat d’assumptes de la Secretaria General, el secretari, Romà Escalas, 

notifica l’acord del Consell Permanent del 9 de gener que va aprovar l’avantprojecte de 

pressupost de l’IEC per al 2014 i que el Ple haurà d’aprovar en el Ple del mes de febrer.

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

ta les activitats de la Secció.

Antoni Simon, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta la candida-

tura d’Ernest Belenguer com a membre numerari d’aquesta mateixa Secció.

Manuel Jorba, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta la candida-
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tura de Ramon Pinyol com a membre numerari d’aquesta mateixa Secció.  D’altra banda, 

Manuel Jorba llegeix la presentació del senyor Josep Massot a la candidatura del senyor 

Albert Rossich com a membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica.

Ple del dia 17 de febrer de 2014 (ordinari)

— Semblança de Rafael Patxot (1872-1964) per Manuel Castellet, membre de la Secció 

de Ciències i Tecnologia

— Informe d’activitats de la Secció Filològica des del 25 de febrer de 2013, per Isidor Marí

— Presentació de candidats a membres

— Proposta de tancament de locals de l’IEC

— Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2014, aprovat pel Consell Permanent  

el 9 de gener de 2014

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

Amb motiu dels cinquanta anys de la mort del senyor Rafael Patxot (1964-2014), 

enguany s’han preparat un seguit d’actes per a recordar-lo. El president de l’IEC va dele-

gar en Manuel Castellet la representació per part de l’IEC d’aquest esdeveniment. Entre 

altres activitats, entre les quals hi ha la celebració d’una jornada a l’IEC el dia 20 de març 

i la publicació d’un llibre dins la col·lecció «Publicacions de la Presidència», el senyor 

Castellet presenta la semblança de Rafael Patxot (1872-1964).

De l’informe, que el president presenta per escrit, en destaca les activitats següents: 

l’entrevista amb el president de la Generalitat, el senyor Artur Mas. També destaca la 

tercera edició del Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà, organitzat 

per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i la Fundació Príncep de Girona; l’acte de pre-

sentació de l’obra Poesia completa de Rafael Caria, i la inauguració de l’any de comme-

moració a Alacant del vintè aniversari de la Xarxa Joan Lluís Vives d’Universitats.

El president de la Secció Filològica, Isidor Marí, presenta les activitats de la Secció 

dutes a terme des del 25 de febrer de 2013.

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

senta la candidatura d’Antoni Nughes com a membre corresponent de la mateixa Secció.

Joaquim Arnau, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, presenta la 

candidatura de Christer Laurén com a membre corresponent de la mateixa Secció.

El president presenta el document Avantatges i inconvenients de tancar un local, 

una prospecció objectiva per a decidir quin dels dos locals s’hauria de tancar, que fou 
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presentat a la reunió del Consell Permanent del 6 de febrer. El Consell es decantà per 

tancar el local del carrer de Maria Aurèlia Capmany. 

A continuació s’obre un torn d’intervencions per debatre els pros i contres de cada 

opció. 

El vicepresident Joaquim Agulló explica els canvis en la política de publicacions. 

Es vol promoure la publicació digital i reduir les tirades en paper al mínim. El tiratge dels 

llibres és el resultat de la suma dels cinquanta exemplars preceptius per al dipòsit propi i 

de l’IEC. 

El gerent de l’IEC, Ramon Corbella, presenta el pressupost del 2014, aprovat pel 

Consell Permanent el 9 de gener de 2014.

Josep Amat proposa que els vuitanta mil euros que implica tancar un dels locals 

es treguin del capítol 2 i del capítol 6. Proposa que es demani al Ple si prefereix acceptar 

el pressupost i tancar un edifici o no buidar cap edifici i fer la reducció del 4 % del capí- 

tol 2 d’activitats de les seccions i una mica del capítol 6.

El president opina que és preferible passar a ocupar un espai comú i no reduir 

encara més les activitats, que han sofert una retallada substancial. Ateses les objeccions, 

proposa deixar la votació del pressupost per al Ple següent.

Pel que fa als assumptes de la Secretaria General, Romà Escalas comunica que el 

Consell Permanent va aprovar la proposta de la Comissió d’Investigació per a la distribu-

ció dels ajuts per a les activitats de les societats filials, les quals en seran informades en la 

reunió de la Comissió de les Societats Filials.

Ple del dia 17 de març de 2014 (ordinari)

— Informe de la Presidència

— Presentació de candidats a membres de la Secció Filològica

— Votació dels candidats a membre presentats en els plens dels dies 18 de març de 2013, 

16 de desembre de 2013, 20 de gener de 2014 i 17 de febrer de 2014

— Votació del pressupost de l’any 2014 

— Votació del tancament d’un local de l’IEC

— Informe d’activitats de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, per Josep González-

Agàpito, president de la mateixa Secció

— Aprovació de l’informe d’adjudicació dels premis i les borses d’estudi corresponents al 

LXXXIII Cartell

— Liquidació del pressupost de 2013
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Hi assisteixen cinquanta-dos membres i catorze presidents de les societats filials.

De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca les activitats següents: 

les entrevistes que ha mantingut separadament amb Josep Anton Planell, rector de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i amb Josep Vilarasau, president del Consell 

Assessor de la UOC. Informa que el president de l’Institut formarà part del Patro- 

nat d’aquesta institució. També fa esment de l’entrevista amb Jordi Bover, director del 

TERMCAT, per a estudiar la possibilitat d’estrènyer més la col·laboració entre ambdues 

institucions; de l’acte d’inauguració del congrés Catalunya (i els Països Catalans) abans 

i després de l’Onze de Setembre de 1714, que ell mateix presidí; de la donació a l’IEC  

per part de Montserrat Galera d’una reproducció facsímil de l’Atles català, de Cresques 

Abraham, que ha estat instal·lat a la Sala Puig i Cadafalch; de l’acte d’homenatge a Josep 

Perarnau, que tingué lloc a la Facultat de Teologia de Catalunya; de l’acte d’investidura 

com a doctor honoris causa per la Universitat de Lleida de Salvador Giner; de la reunió 

del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, convocada pel president de la Generalitat, Artur 

Mas; de la reunió de la Comissió de Societats Filials; de la reunió preparatòria de la com-

memoració del cinquantè aniversari de la mort de Pius Font i Quer, i de la reunió del 

Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

Isidor Marí, president de la Secció Filològica, presenta la candidatura de Nicolau 

Dols Salas com a membre numerari de la mateixa Secció.

Joan Veny, membre de la Secció Filològica, presenta la candidatura de José Enrique 

Gargallo Gil com a membre corresponent de la mateixa Secció.

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

presenta l’informe d’activitats de la Secció.

El secretari general llegeix la llista de premis i borses corresponent al LXXXIII 

Cartell de premis i borses d’estudi, que fou aprovada pel Consell Permanent. El Ple rati-

fica l’adjudicació dels Premis Sant Jordi 2014, corresponents al LXXXIII Cartell, a les 

persones que consten en la llista de guanyadors.

Ramon Corbella, gerent, presenta el document liquidació del pressupost de l’exer-

cici 2013.

S’acorda manifestar a la doctora M. Teresa Ferrer i Mallol l’agraïment del Ple per 

la seva donació a l’Institut d’Estudis Catalans.

El Ple aprova per assentiment la liquidació del pressupost corresponent a l’any 2013.

El secretari general comunica els resultats de l’escrutini de les votacions. El resul-

tat de la votació per a l’aprovació del pressupost del 2014 és el següent: 138 vots a favor, 

3 vots en contra, 18 vots en blanc i 2 vots nuls. Per tant, el pressupost de l’Institut d’Es-

tudis Catalans per a l’any 2014 queda aprovat.
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El resultat de la votació per a decidir el tancament d’un local és el següent: 32 vots 

a favor del tancament del local del carrer de Maria Aurèlia Capmany, 82 vots a favor del 

tancament del local de la plaça de Salvador Seguí, 38 vots en blanc i 9 vots nuls. Per tant, 

el Ple aprova el tancament del local de la plaça de Salvador Seguí. 

Pel que fa a les votacions dels candidats a membres, havent obtingut tots els can-

didats els vots necessaris, d’acord amb el que estableix el Reglament de règim interior, 

esdevenen membres de l’IEC Ernest Belenguer i Cebrià, Ramon Pinyol i Torrents i Albert 

Rossich i Estragó (membres numeraris), adscrits a la Secció Històrico-Arqueològica; 

Gonzalo Giribet (membre corresponent) i Joan Nogué i Font (membre numerari), adscrits 

a la Secció de Ciències Biològiques, i Christer Laurén i Antoni Nughes (membres corres-

ponents), adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Ple del dia 19 de maig de 2014 (ordinari)

— Lectura de les necrològiques de Modest Prats i Domingo († 29.3.2014), per Josep M. 

Nadal, membre de la Secció Filològica, i de Josep Carreras i Barnés († 18.4.2014), per 

Ramon Bartrons, membre de la Secció de Ciències Biològiques

— Presentació de candidats a membres

— Informe d’activitats i projectes de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i 

Cultural, per Joan A. Argenter

— Votació dels candidats a membres presentats en el Ple del 17 de març de 2014

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

Josep M. Nadal, membre de la Secció Filològica, llegeix la nota necrològica de 

Modest Prats i Domingo, membre de la mateixa Secció traspassat el 29 de març de 2014.

Ramon Bartrons, membre de la Secció de Ciències Biològiques, llegeix la nota 

necrològica de Josep Carreras i Barnés, membre de la mateixa Secció traspassat el 18 

d’abril de 2014.

De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca les activitats següents: 

l’entrevista amb el director general d’Universitats, Lluís Jofre, i el secretari d’Universitats 

i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castellà, per tractar del IV Congrés 

Universitari Català; el lliurament, juntament amb la presidenta d’Òmnium Cultural, 

Muriel Casals, del document Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur al vicepre-

sident del Parlament de Catalunya, Lluís Corominas; l’entrevista amb el director de la 

Fundació Marató de TV3, Lluís Bernabé; la jornada de commemoració del cinquantè 
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aniversari de la mort de Rafael Patxot i Jubert, a l’IEC; la inauguració de l’exposició «In-

vestigació científica. Mancomunitat de Catalunya, 1914-2014. L’inici del demà», organit-

zada per la Diputació de Barcelona i l’IEC; l’acte de lliurament dels Premis Sant Jordi 

2014 de l’IEC, presidit per Øivind Andersen, president de la Unió Acadèmica Internacio-

nal i de l’All European Academies (ALLEA), i la trobada amb el senyor Andersen en la 

qual es va tractar sobre el possible ingrés de l’IEC a l’ALLEA; l’assistència, en represen-

tació de l’IEC, de Manuel Castellet a la cerimònia del lliurament del Premi Abel 2014 a 

la Universitat d’Oslo, presidida també pel senyor Andersen, amb vista a iniciar relacions 

institucionals i dur a terme projectes conjunts; l’acte de lliurament del Premi Catalunya 

del Nord, atorgat per l’IEC; el lliurament de premis de la XIX Prova Cangur de Matemà-

tiques; l’homenatge a Pius Font i Quer, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Manresa; la 

inauguració dels actes d’homenatge a l’ecòleg Ramon Margalef en el desè aniversari de  

la seva mort; la conferència de premsa de presentació de la remodelació de la plaça del Dia- 

mant; la conferència de premsa de presentació del projecte de la Generalitat de Catalunya 

i l’IEC «Vitralls catalans»; la jornada de portes obertes a l’IEC amb motiu de la Diada de 

Sant Jordi, i l’acord de subvenció amb l’Elsa Peretti Foundation per a l’edició del primer 

volum de l’obra Ramon llull. Vida i obres, de Pere Villalba, amb motiu del setè centena-

ri de la seva mort.

Joan A. Argenter presenta Georg Kremnitz com a candidat a membre corresponent 

adscrit a la Secció Filològica.

Jacint Corbella presenta Xavier Bonfill i Cosp, Joan Ramon Laporte i Roselló i 

Maria Teresa Estrach i Panella com a candidats a membres numeraris adscrits a la Secció 

de Ciències Biològiques.

Xavier Bellés presenta Jordi Casanova i Roca com a candidat a membre numerari 

adscrit a la Secció de Ciències Biològiques.

Jaume Terradas presenta Josep Peñuelas i Reixach com a candidat a membre nu-

merari adscrit a la Secció de Ciències Biològiques.

Amb motiu del Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolu-

pament, que se celebrarà el 21 de maig, Joan A. Argenter, director de la Càtedra UNESCO 

de Diversitat Lingüística i Cultural, presenta l’informe de la Càtedra UNESCO de Diver-

sitat Lingüística i Cultural. Anuncia dues novetats: el canvi de logotip de la Càtedra, ho-

mologat per la UNESCO, i el canvi de nom (abans s’anomenava Càtedra de llengües i 

Educació). 

Acabat l’escrutini de la votació dels membres presentats en el Ple del 17 de març 

de 2014, el secretari general informa del resultat. Han votat 81 membres numeraris  

i 42 d’emèrits, un total de 123, que representa una participació del 63 %. Els membres 
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amb dret a vot són 160 i calen 81 vots positius per a ser escollit membre numerari. El Ple 

admet com a membre numerari de l’Institut Nicolau Dols i Salas, adscrit a la Secció Filolò-

gica, i com a membre corresponent, José Enrique Gargallo Gil, adscrit a la mateixa Secció. 

El vicepresident Joaquim Agulló informa que s’ha posat en funcionament l’espai 

web Debats del Ple de l’IEC. El portal inclourà dos debats: «Ciència, tecnologia i ètica», 

coordinat per Josep Amat i Girbau, i «Castellà o espanyol?», conduït per Lluís Garcia 

Sevilla. Anima tots els membres a participar-hi i queda a la seva disposició per a qualsevol 

dubte o suggeriment.

Ple del dia 16 de juny de 2014 (ordinari)

— Lectura de la necrològica de Francesc Vallverdú i Canes († 12.6.2014), per Isidor Marí, 

president de la Secció Filològica

— Presentació dels debats científics al Ple de l’IEC

— Report sobre el tancament del local de la plaça de Salvador Seguí (aprovat en el Ple 

del dia 17 de març de 2014) i altres informacions sobre els espais de l’IEC

— Comunicació científica: «Les vacunes, una necessitat per a la salut, un bé social», per 

Ricard Guerrero, secretari científic de l’IEC

— Resultat de la votació dels candidats a membres presentats en el Ple del 19 de maig  

de 2014

Hi assisteixen seixanta-set membres i sis presidents de les societats filials.

Isidor Marí, president de la Secció Filològica, llegeix la nota necrològica de Francesc 

Vallverdú i Canes, membre d’aquesta Secció traspassat el 12 de juny de 2014.

De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca tres actes fonamentals: 

la publicació de les conclusions del cicle de conferències Qüestions d’estat. Reflexions per 

al país del futur, la publicació del document Unes humanitats amb futur i l’acceptació de 

l’IEC a l’All European Academies (ALLEA), actuació que es troba en la línia de projecció 

de l’IEC a la societat i al món, encetada per presidències anteriors. D’altra banda, apunta 

les preocupacions del nou Equip de Govern: el funcionament dels plens, la implicació dels 

membres en les tasques de l’Institut, la recerca (el trienni de recerca es clou enguany), i 

les publicacions (una despesa important per a l’IEC), entre d’altres que s’aniran concretant 

el curs vinent, període en què es proposaran canvis per a millorar tots aquests aspectes. 

Informa que es prendran mesures perquè el personal treballador —que ha patit els efectes 

de la situació econòmica— pugui recuperar la paga i mitja que li ha estat retallada. 
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El vicepresident Joaquim Agulló informa sobre la situació del web Debats del Ple 

de l’IEC. El suport informàtic del portal s’ha posat a punt, tot i que encara no s’ha pogut 

obrir als membres del Ple. Els dos primers debats, «Per una ètica pública a Catalunya. 

Implicacions ètiques i socials de la ciència i la tecnologia», coordinat per Josep Amat i 

Girbau, i «Castellà o espanyol?», coordinat per Lluís Garcia Sevilla, es troben en fase 

d’articulació. 

El president recorda que en el Ple del dia 17 de març s’acordà el tancament del 

local de la plaça de Salvador Seguí. D’altra banda, informa que ha sorgit una possible 

opció de lloguer del local del carrer de Maria Aurèlia Capmany (MAC), que encara no està 

del tot materialitzada. Aquest fet podria fer replantejar al Ple l’acord del 17 de març, tenint 

en compte que en aquest cas es tractaria de llogar en comptes de tancar.

Ricard Guerrero, secretari científic de l’IEC, presenta la comunicació científica 

«Les vacunes, una necessitat per a la salut, un bé social». 

Acabat l’escrutini de la votació dels membres presentats en el Ple del 19 de maig 

de 2014, el secretari general informa del resultat: han votat 74 membres numeraris i  

41 d’emèrits, un total de 115, que representa una participació del 51 %. Els membres  

amb dret a vot són 159 i calen 96 vots positius per a ser escollit membre numerari. El Ple 

admet com a membre corresponent de l’Institut Georg Kremnitz, adscrit a la Secció Filo-

lògica, i com a membres numeraris, Xavier Bonfill i Cosp, Jordi Casanova i Roca, Maria 

Teresa Estrach i Panella, Joan Ramon Laporte i Roselló i Josep Peñuelas i Reixach, adscrits 

a la Secció de Ciències Biològiques. 

El secretari general, Romà Escalas, informa sobre els acords previs presos amb la 

Junta de Govern i el Consell Permanent amb vista a la celebració de l’Any Llull 2016 

(entre el novembre de 2015 i el novembre de 2016). L’IEC vol organitzar un seguit d’ac-

tes i celebracions al voltant d’aquesta commemoració i demana la col·laboració dels 

membres i les seccions per a fer-ho possible. També fa saber l’interès de reforçar l’arxiu 

de documents informàtics. Per acabar, presenta el cicle estival de concerts Música al 

claustre, que enguany es titula «Tres centenaris, tres moments musicals. 1714, 1814, 1914, 

tres fites en la música de Catalunya». 

El president anuncia que el secretari científic, Ricard Guerrero, serà rellevat en el 

càrrec per David Serrat, actual president de la Secció de Ciències i Tecnologia. Guerrero 

passarà a ocupar el càrrec de president del Barcelona Knowledge Hub de l’Academia 

Europaea.

En el torn obert de paraules, Abel Mariné pregunta què passaria si es tanqués MAC 

en comptes de Salvador Seguí i com es distribuiria el personal, tenint en compte que l’es-

pai és molt més reduït. 
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El president respon que si es llogués MAC, excepte en el cas del LEGEF, una part 

del personal podria passar al local de Salvador Seguí i l’altra s’hauria de traslladar a la 

Casa de Convalescència. 

Ple del dia 21 de juliol de 2014 (extraordinari) 

— Nova votació sobre el tancament d’un local de l’IEC, ateses les circumstàncies sobre-

vingudes 

Hi assisteixen quaranta-tres membres i nou presidents de les societats filials.

Abans de procedir a l’escrutini de vots, el president dóna les explicacions i els 

aclariments necessaris sobre la votació: 

1. En una reunió anterior de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, que és 

propietària d’una part del local del carrer de Maria Aurèlia Capmany (MAC), es va 

aprovar per majoria l’opció d’acceptar un lloguer. 

2. Com en la votació anterior, en què es decidí quin local es tancaria, s’ha dut 

a terme una previsió del trasllat d’una part del personal de MAC a la Casa de Conva-

lescència i d’una altra al local de la plaça de Salvador Seguí. Assegura que hi ha re-

cursos suficients per a encabir tots els treballadors i materials d’aquest local en els 

altres espais disponibles de l’IEC. 

3. Alguns membres han preguntat per què es torna a votar si ja es va decidir 

que es preferia prescindir del local de Salvador Seguí. Recorda que en aquell moment 

no hi havia cap llogater interessat en el local ni es veia cap possibilitat de poder-lo 

llogar. Ara ha aparegut un possible llogater i, per això, cal formular la pregunta de si 

el Ple es vol replantejar la seva decisió, ateses les circumstàncies sobrevingudes. 

Han votat 76 membres numeraris, 45 membres emèrits i 15 presidents de les 

societats filials. Els membres amb dret a vot són 181, corresponents a la suma del 

nombre total de numeraris (121), dels emèrits que voten (45) i dels presidents de les 

societats filials (15). El nombre de vots requerits és el 50 % + 1 dels membres amb 

dret a vot, per tant, 91 vots. El resultat de la votació del tancament d’un local de l’IEC 

és el següent: 107 vots a favor de prescindir del local del carrer de Maria Aurèlia 

Capmany i de llogar-lo, 16 vots a favor del tancament del local de la plaça de Salvador 

Seguí, 8 vots en blanc i 6 vots nuls. Per tant, el Ple acorda prescindir del local del 

carrer de Maria Aurèlia Capmany (núm. 14-16) i llogar-lo d’acord amb les condicions 

especificades.
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El president diu que en un Ple del curs vinent es presentarà un informe de com es 

durà a terme el trasllat de persones i materials, per al qual es tindran en compte totes les 

observacions i suggeriments que s’han fet.
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Declaracions i adhesions institucionals

D urant el curs 2013-2014, l’Institut d’Estudis Catalans ha fet públiques les decla-

racions institucionals següents:

Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre el dret a decidir

L’ Institut d’Estudis Catalans reitera la seva posició inequívoca en el sentit que 

Catalunya, en tant que nació de ple dret, pot —ja sigui dins o fora del marc 

jurídic estatal— decidir lliurement el seu futur. 

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Nota sobre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV)

D avant del tancament sobtat de les emissores de RTVV, l’Institut d’Estudis Catalans 

vol expressar el seu suport al dret de la societat valenciana de disposar de mitjans 

de comunicació radiotelevisius públics en llengua pròpia i a l’exigència de recuperar-los de 

manera immediata.

Barcelona, 16 de desembre de 2013

 Memoria 2013-2014.indb   44 08/03/17   11:09


