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II.  El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

D urant el curs 2011-2012, el Ple de l’IEC es reuní deu vegades. A continuació 

presentem un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 26 de setembre de 2011(ordinari)

— Nota necrològica d’Heribert Barrera i Costa († 27.8.2011), per Salvador Alegret, i nota 

necrològica d’Antoni Prevosti i Pelegrín († 1.9.2011), per Ramon Parés

— Aprovació del pressupost de l’any 2011

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

Salvador Alegret, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, llegeix la nota 

necrològica d’Heribert Barrera i Costa (text inclòs en la Memòria 2010-2011), membre 

d’aquesta Secció traspassat el dia 27 d’agost de 2011.

Ramon Parés, membre de la Secció de Ciències Biològiques, llegeix la nota necro-

lògica d’Antoni Prevosti i Pelegrín, membre d’aquesta Secció traspassat el dia 1 de setem-

bre de 2011.

Del seu informe, el president destaca les activitats següents: la presentació del 

Corpus del patrimoni culinari català; la celebració del Dotzè Simposi de la Fundació de 

la Marató de TV3; la reunió del Patronat i de la Comissió Executiva de la Fundació 

Universitat Catalana d’Estiu; la presentació de la col·lecció d’art romànic del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya; la presentació del llibre La nissaga catalana del món clàs-

sic, publicat per la revista Auriga; la reunió amb Ramón Jáuregui, ministre de la Presi-

dència del Govern espanyol, per a tractar de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 

«Televisió sense Fronteres»; la inauguració de la quinzena edició de la Universitat Inter-

nacional de Menorca Illa del Rei; la reunió del Patronat del Centre de Recerca Ecològica 

i Aplicacions Forestals; la presentació del llibre What catalans want. Could Catalonia 

become Europe’s next state?, de Toni Strubell, a càrrec de Jordi Pujol i Salvador Giner; 

l’acte d’inauguració de la Reunió Estatal de Ciència del Sòl - Catalunya 2011; la inau-

guració del XXIV Congrés Internacional del Consell Internacional sobre Ciències Ono-

màstiques; la inauguració del Parc Arqueològic i del Centre d’Interpretació de la ciutat 

romana de Iesso al Museu de Guissona Eduard Camps; la commemoració de la Diada de 
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l’Onze de Setembre; la taula rodona «Cunqueiro e a cultura catalá», presidida per Sal-

vador Giner i per Ramón Villares; el lliurament del Premi Godó de Periodisme, atorgat a 

Joaquim Muns, membre de l’IEC; l’entrevista amb Vicent Climent, rector de la Univer-

sitat Jaume I de Castelló, i la visita a l’IEC de Carlos Andradas, president de la Confede-

ració de Societats Científiques d’Espanya.

Ramon Corbella, gerent de l’IEC, fa una presentació detallada del pressupost de 

2011. El pressupost s’ha confegit tenint en compte la forta reducció pressupostària a l’IEC 

de la Generalitat de Catalunya.

El president proposa que la votació per a l’aprovació del pressupost es faci en el 

pròxim Ple.

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

modificació dels Estatuts de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori i en demana 

l’aprovació. La modificació dels Estatuts resta aprovada.

En el torn obert de paraules, Mercè Durfort recorda que recentment ha traspassat 

el president de la Institució Catalana d’Història Natural, Joaquim Maluquer i Sostres, i 

agraeix al secretari que informés del concert en homenatge a Pau Casals.

Ple del dia 17 d’octubre de 2011 (ordinari)

— Nota necrològica de Juan Vallet de Goytisolo († 25.6.2011), per Encarna Roca, llegida 

per Josep-Enric Rebés, i necrològica de Joan Vernet i Ginés († 23.7.2011), per Dolors 

Bramon

— Votació del pressupost de l’any 2011

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

Josep-Enric Rebés i Solé, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

llegeix la nota necrològica escrita per Encarna Roca i Trias (text inclòs en la Memòria 

2010-2011) de Juan Vallet de Goytisolo, membre corresponent de la Secció traspassat el 

dia 25 de juny de 2011.

Dolors Bramon i Planas, membre corresponent de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca, llegeix la nota necrològica de Joan Vernet i Ginés, membre d’aquesta Secció traspassat 

el dia 23 de juliol de 2011 (text inclòs en la Memòria 2010-2011).

Del seu informe, el president destaca les activitats següents: la visita a l’IEC de 

cinquanta membres de la Casa de Velázquez, institució francesa amb qui l’IEC té un 

conveni de col·laboració; la celebració a l’IEC del Dia Internacional de la Traducció; la 
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presentació de la Revista d’Història de la Filosofia Catalana / Journal of Catalan Intellec-

tual History; el col·loqui «Aprendre en català, un objectiu educatiu i social irrenunciable. 

Fonamentació pedagògica», dins l’acte inaugural de la Societat Catalana de Pedagogia; la 

visita a l’IEC dels representants del Consell Escolar de Catalunya; la inauguració oficial 

del curs de la Facultat de Teologia de Catalunya; la inauguració del Centre Internacional 

d’Estudis Arnau de Vilanova situat a la Facultat de Teologia de Catalunya; la inauguració 

del Teatre de l’Arxipèlag de Perpinyà; la reunió del Ple del Consell Social de la Llengua 

Catalana.

La votació del pressupost s’ajorna per falta de quòrum.

Josep Moran informa de la reunió sobre el Nomenclàtor de carrers de Barcelona, 

a la qual assistí en representació del president.

Joan Martí manifesta preocupació per l’estat dels tapissos de la Sala Prat de  

la Riba, molts dels quals estan descosits i esfilagarsats. M. Teresa Ferrer explica que la 

Secció Històrico-Arqueològica va fer un informe específic sobre l’estat dels tapissos  

i el va fer arribar a la Presidència de l’IEC, la qual el traslladà a la Generalitat de Ca-

talunya.

Ple del dia 14 de novembre de 2011 (ordinari)

— Nota necrològica de Ramon Amigó i Anglès († 16.9.2011), per Josep Moran

— Votació del pressupost de l’any 2011

— Informe d’activitats de la Secció Històrico-Arqueològica

— Informe sobre el jaciment arqueològic de la ciutat romana de Iesso, dins del Parc Ar-

queològic de Guissona, per Josep Guitart

Hi assisteixen seixanta-tres membres i vuit presidents de les societats filials.

Josep Moran, membre de la Secció Filològica, llegeix la necrològica de Ramon 

Amigó i Anglès, membre corresponent de la mateixa Secció traspassat el dia 16 de setem-

bre de 2011.

Del seu informe, el president destaca les activitats següents: la presentació del 

Diccionari d’educació del TERMCAT; l’acte d’obertura del curs de les reials acadèmies de 

l’Institut d’Espanya, presidit pels reis d’Espanya; l’homenatge a Manuel Sanchis Guarner 

amb motiu del centenari del seu naixement; l’acte conjunt d’inauguració del curs de les 

acadèmies catalanes, celebrat a la seu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelo-

na; el lliurament del Premi Ramon Margalef d’Ecologia, atorgat a l’ecòleg xilè Juan Carlos 
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Castilla; la commemoració del quarantè aniversari del discurs pronunciat per Pau Casals 

a l’Assemblea de les Nacions Unides, al Palau del Parlament de Catalunya; la presentació 

del tercer volum que recull els resultats del «Projecte Ager Tarraconensis. Estudi del pai-

satge arqueològic antic (a la dreta del riu Francolí)», a càrrec de Josep Guitart; la presen-

tació de l’informe d’avaluació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 

(ICREA) i el lliurament dels premis de la tercera convocatòria ICREA Acadèmia; la inau-

guració del curs de la Casa de Cultura de Girona, dedicat al centenari de la Secció Filo-

lògica de l’IEC; la reunió de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull a Palma; la jor-

nada d’homenatge a Josep M. de Sagarra, amb motiu del cinquantenari de la seva mort; 

l’acte d’homenatge a Joan Solà; la presentació del llibre Llum entre ombres. 6 biblioteques 

singulars a la Catalunya contemporània, publicat per la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

de Vilanova i la Geltrú; l’obertura del congrés internacional «Construcció i projecció de 

la memòria personal a l’Europa moderna», i la Jornada d’Estudi de les Relacions entre 

Catalunya i Sardenya, organitzada per la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de 

l’IEC, entre d’altres.

El secretari general comunica el resultat de la votació: 107 vots a favor, 1 vot en 

contra, 11 vots en blanc i 1 vot nul. Per tant, el pressupost de l’any 2011 resta aprovat.

M. Teresa Ferrer, presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica (SHA) presenta 

l’informe d’activitats d’aquesta Secció durant el darrer any.

Josep Guitart, membre de la SHA, llegeix l’informe sobre el jaciment arqueològic 

de la ciutat romana de Iesso, dins del Parc Arqueològic de Guissona.

En l’apartat d’assumptes de la Secretaria General, el secretari general demana que 

el Ple ratifiqui els acords següents, aprovats pel Consell Permanent:

1) Acord pres pel jurat del XIII Premi Catalunya d’Economia, organitzat per la 

Societat Catalana d’Economia, amb el patrocini de Catalunya Caixa.

2) Acord pres pel jurat del Premi Palau Vera, que l’atorga a l’obra Los lligallos 

canareus.

Es ratifiquen els dos acords.

Ple del dia 19 de desembre de 2011 (ordinari)

— Nota necrològica de Géza Alföldy († 6.11.2011), per Marc Mayer, llegida per Joan 

Sanmartí

— Presentació de candidats a nous membres

— «Nicolau d’Olwer, a cinquanta anys de la seva mort», per Carles Miralles
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— Presentació de l’Informe sobre l’energia nuclear a Catalunya, per David Serrat i Josep 

Amat

Hi assisteixen cinquanta-quatre membres i dotze presidents de les societats 

filials.

Joan Sanmartí, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la necrològica 

(escrita per Marc Mayer) de Géza Alföldy, membre corresponent d’aquesta Secció traspas-

sat el dia 6 de novembre de 2011.

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents: la presentació del 

llibre 200 anys del naixement de Darwin i 150 anys de L’origen de les espècies / 4ts Debats 

de recerca: La llengua catalana i Andorra, organitzada per la Societat Catalana de Cièn-

cies; la realització del seminari internacional «Ciutats mediterrànies: civilització i desen-

volupament», organitzat per l’IEC i l’IEMed; la celebració del Dia de la Justícia, organit-

zat per la Presidència de la Generalitat de Catalunya; el lliurament dels Premis CCNIEC 

2011; la inauguració de la 16a Setmana de la Ciència a Catalunya; el lliurament del 

Premi Jaume Camp de Sociolingüística; la inauguració de les XI Jornades de la FOCIR; la 

LVII Anglo-Catalan Society Conference; el lliurament del XIII Premi Catalunya d’Econo-

mia; la presentació del llibre Història de la Generalitat de Catalunya. Dels orígens medi-

evals a l’actualitat, 650 anys, organitzada per la Generalitat de Catalunya i l’IEC; la in-

auguració de l’exposició «Biblioteca Nacional de España. 300 años haciendo historia», 

presidida pels reis d’Espanya; la reunió del Consell de les Comunitats Catalanes de l’Ex-

terior; la reunió del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer; la celebració del 

cinquè aniversari del domini .cat, i la presentació dels actes commemoratius del centena-

ri de la Societat Catalana de Biologia.

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

tura de Dolors Bramon i Planas a membre numerària de la mateixa Secció, redactada per 

M. Teresa Ferrer. [Fins ara, havia estat membre corresponent.]

Seguidament, Albert Balcells llegeix la presentació de la candidatura de Jordi 

Casassas Ymbert a membre de la Secció Històrico-Arqueològica.

Carles Miralles, membre de la Secció Filològica, pronuncia la glossa «Nicolau 

d’Olwer, a cinquanta anys de la seva mort».

La vicepresidenta Vilallonga anuncia la inauguració d’una exposició sobre la figu-

ra de Lluís Nicolau —instal·lada a la sala de membres— amb fotografies, publicacions i 

documents de l’autor.

Alícia Casals parla en nom de David Serrat i Josep Amat, membres de la Secció de 

Ciències i Tecnologia, que presenten l’informe sobre l’energia nuclear a Catalunya.
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Pel que fa als assumptes de la Secretaria General, el secretari general dóna comp-

te de les comunicacions i de l’anunci següents:

— El traspàs de la biòloga Lynn Margulis (Chicago, 1933-2011), estreta col-

laboradora de l’IEC, motiu pel qual l’IEC li farà un acte en record en l’habitual conferèn-

cia que organitza la Secretaria Científica el Dia Internacional de les Dones el mes de març.

— El traspàs de Josep Llobera i Ramon (Cornellà de Llobregat, 1922-2011), que 

fou el corrector de l’IEC durant tots els anys de represa de l’IEC fins a la seva jubilació, 

el 1988.

— Les dues propostes que féu l’IEC a la Generalitat per als Premis Catalunya 

d’Educació han tingut resultats: Pilar Benejam va obtenir el Premi Marta Mata i l’Escola 

Vedruna va obtenir el Premi extraordinari Joan Triadú (als centres educatius).

— El dia 19 de gener de 2012 se celebrarà un concert a la Sala Prat de la Riba 

com a preludi del cicle que es farà al pati de la Casa de Convalescència entre la primave-

ra i la tardor de 2012.

Ple del dia 23 de gener de 2012 (ordinari)

— «El català i el nou espai de comunicació: balanç i perspectives», per Josep Gifreu

— Presentació de l’informe de la Secció de Ciències i Tecnologia: Any Internacional de la 

Química

— Presentació de candidats a membres

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

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents: la presentació del 

Pla Nacional de Lectura; la reunió ordinària del Consell de Direcció del TERMCAT; la 

commemoració del 25è aniversari del Consell Escolar de Catalunya; el lliurament dels 

premis de la 61a Nit de Santa Llúcia; la reunió del Patronat del Reial Monestir de Santa 

Maria de Poblet; l’adhesió de l’IEC a les al·legacions al Projecte de llei de la funció públi-

ca del Govern de les Illes Balears —que reduirà la competència lingüística dels funciona-

ris balears; la reunió del Patronat del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, 

i la inauguració del centenari de la Societat Catalana de Biologia.

El president recorda el traspàs de l’escultor Salvador Alibau (el dia 22 de gener), 

i en glossa l’obra, tan relacionada amb l’Institut.

Josep Gifreu, membre de la Secció Filològica, pronuncia la ponència «El català i 

el nou espai de comunicació: balanç i perspectives».
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David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta l’informe de 

la mateixa Secció.

Pilar González Duarte, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, fa el balanç 

de la celebració de l’Any Internacional de la Química a l’IEC durant el 2011.

Josep-Enric Rebés, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, presenta la 

candidatura de Joan Egea Fernández a membre numerari de la mateixa Secció, document 

redactat per Encarna Roca.

Enric Argullol, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, presenta la 

candidatura de Carles Viver i Pi Sunyer a membre numerari de la mateixa Secció.

Ple del dia 27 de febrer de 2012 (ordinari)

— Votació de candidats a nous membres

— Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de 2012

— Presentació de la semblança sobre Frederic Clascar, per Josep Massot

— Informe de la Secció de Ciències Biològiques, a càrrec de Francesc Gonzàlez i Sastre

— «Emergència de “nous” patògens: el cas de l’Escherichia coli O104 de la crisi del co-

gombre», a càrrec de Joan Jofre

Hi assisteixen seixanta-tres membres i vuit presidents de les societats filials.

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents: la 86a Assemblea 

General de la Unió Acadèmica Internacional, a Delhi (Índia); la presentació del llibre Les 

monedes de l’edat antiga a la península Ibèrica; el lliurament dels Premis Nacionals de 

Recerca 2011; la visita a l’IEC de Lars Walloe, Roger Elliott i Dan Coates, president, treso-

rer i secretari executiu, respectivament, de l’Acadèmia Europaea; la presentació del Primer 

rànquing de mitjans digitals en català, al Palau de la Generalitat; la inauguració de l’expo-

sició «El Carxe, territori de frontera», i el Dissabte de les Matemàtiques a l’Alt Empordà.

El president recorda el traspàs de Manuel de Solà-Morales (27 de febrer), fundador 

de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, i fa arribar el condol a la família.

Pel que fa a la votació de candidats a nous membres, una vegada finalitzat l’escru-

tini dels vots, el secretari general anuncia els resultats. Els quatre candidats, Dolors Bramon 

i Planas, Joan Egea i Fernández, Jordi Casassas i Ymbert i Carles Viver i Pi Sunyer, passen 

a ser membres numeraris de l’IEC. Dolors Bramon i Jordi Casassas són adscrits a la Secció 

Històrico-Arqueològica, i Joan Egea i Carles Viver són adscrits a la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials.
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En l’apartat dedicat a la presentació del pressupost de l’any 2012, el vicepresident 

Joandomènec Ros recorda que la situació econòmica és delicada i que no s’han aprovat els 

pressupostos generals de l’Estat, amb la qual cosa encara no es coneix la partida provinent 

d’aquests pressupostos. Informa que el pressupost que avui es presenta a votació ha estat 

aprovat pel Consell Permanent, amb una reducció del 7,16 % respecte de l’any anterior, i 

enumera les mesures d’estalvi que s’han programat.

El secretari general anuncia el resultat de la votació, per la qual el pressupost de 

l’IEC per a l’any 2012 resta aprovat.

Josep Massot, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta la semblança 

de Frederic Clascar (1873-1919), que fou membre de la Secció Filològica.

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

ta l’informe de la mateixa Secció.

Seguidament, Joan Jofre i Torroella, membre de la Secció de Ciències Biològiques, 

presenta l’informe «Emergència de nous patògens».

En l’apartat dedicat als assumptes de la Secretaria General, el secretari general 

comunica que el nou president de la Societat Catalana de Tecnologia és Frederic Luque i 

Carrillo. Demana de ratificar l’acord 33.3 del Consell Permanent del 16 de febrer de 2012, 

pel qual Oriol Nel·lo substitueix Enric Lluch, que és suplent del representant de la Comis-

sió de Delimitació Territorial del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 

Josep M. Muntaner. L’acord és ratificat.

Ple del dia 26 de març de 2012 (ordinari)

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

— Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de 2011 i de l’informe 

d’auditoria

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

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents: la reunió de la 

Comissió de Societats Filials, de la Comissió d’Investigació i del Consell Assessor de  

la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona; l’homenatge a la biòloga Lynn 

Margulis dins la celebració del Dia Internacional de la Dona; la presentació de l’anuari 

Societat catalana 2011; la conferència de Salvador Giner a la Universitat d’Alacant: «El 

futur del capitalisme: teories i realitats»; la commemoració dels vint anys de polítiques 

ambientals del Govern de la Generalitat de Catalunya; la inauguració del Centre de For-
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mació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer de Figueres; la reunió del Jurat del Premi Euska-

di d’Investigació, en què Salvador Giner prengué part convidat per la Direcció de Política 

Científica del Govern basc; la ponència inaugural de la vicepresidenta Mariàngela Vila-

llonga a les VI Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques; la inauguració de l’ex-

posició «Imaginary/BCN. La mirada matemàtica, les arts i el patrimoni»; l’acte d’home-

natge a Oriol Riba i Arderiu, i l’homenatge a Teodor Llorente (1836-1911), en el 

centenari de la seva mort.

El secretari general llegeix la relació de guardonats amb els premis i les borses 

d’estudi corresponents al LXXXI Cartell, que és aprovada. (Vegeu el capítol vii, «Assesso-

rament, promoció i difusió de la recerca».)

El gerent de l’IEC, Ramon Corbella, presenta la liquidació del pressupost corres-

ponent a l’any 2011 i l’informe de l’auditoria, que són aprovats.

Ple del dia 14 de maig de 2012 (ordinari)

— Informe de la Secció Filològica

— Presentació del calendari de plens del curs 2012-2013

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

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents: la jornada comme-

morativa Els 100 anys de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, al Centre 

d’Estudis Catalans de París, amb les conferències de Salvador Giner, Mariàngela Vilallon-

ga, Isidor Marí i Carles Miralles; la reunió del Consell Interacadèmic de Catalunya; el 

lliurament de premis del Dictat en Català de Perpinyà; la sessió d’obertura de les Prime-

res Jornades sobre Gestió de la Informació Científica, organitzades per l’Observatori de la 

Recerca de l’IEC; la investidura d’Encarna Roca com a doctora honoris causa per la 

Universitat de Girona; l’acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi 2012 a la Societat 

Catalana de Biologia; la lectura dels textos de Mercè Rodoreda i el passeig pel jardí  

Mercè Rodoreda, amb motiu de la Diada de Sant Jordi a l’IEC; la conferència «La llen- 

gua dels catalans: cultura, estat, nació», del conseller de Cultura Ferran Mascarell; la 

reunió dels presidents de les acadèmies catalanes; el lliurament de la Medalla d’Or de  

la Generalitat de Catalunya a Antoni M. Badia i Margarit i a Josep M. Ainaud de Lasarte; 

l’acte de cloenda de l’Any de la Paraula Viva, centenari de la Secció Filològica, i de lliu-

rament dels premis Pompeu Fabra i Robèrt Lafont de la Generalitat de Catalunya; la 

sessió d’investidura d’Aina Moll, membre de la Secció Filològica, com a doctora honoris 
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causa per la UOC; la presentació de l’estudi El català, al 2011: capacitat d’atracció  

i llengua de consum als media, elaborat per la Xarxa CRUSCAT de l’IEC; la festa de 

cloenda de l’Any de la Paraula Viva, centenari de la Secció Filològica, amb actuacions 

musicals d’arreu dels Països Catalans.

Isidor Marí, president de la Secció Filològica, presenta l’informe d’aquesta Secció, 

amb especial esment a les activitats organitzades amb motiu de l’Any de la Paraula Viva.

El president procedeix a la lectura del calendari de plens del curs 2012-2013.

El vicepresident Joandomènec Ros recorda les aportacions del Ministeri al pressu-

post de l’IEC: l’any 2010, 985.000 euros; l’any 2011, 976.000 euros, amb una retallada 

de l’1 %, i l’any 2012, 682.000 euros, amb una retallada final del 30 % respecte de 2010. 

Amb el darrer retall de 70.000 euros, l’IEC passa a rebre el mateix que les acadèmies 

basca i gallega (682.000 euros).

Ple del dia 4 de juny de 2012 (ordinari)

— Informe de la Presidència. Situació econòmica de l’IEC

— Informe de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

— Presentació del programa de recerca: Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana, 

per Joaquim Rafel (director)

Hi assisteixen cinquanta-quatre membres i sis presidents de les societats filials.

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents: l’acte de lliurament 

del Premi Euskadi d’Investigació a Ibon Sarasola, amb la presència del lehendakari del 

País Basc; la quarta sessió del fòrum Atri dels Gentils: «El diàleg de les veus: poesia i 

música a la Sagrada Família»; la inauguració de les Cinquenes Jornades Catalanes de 

Revistes Científiques, organitzades per l’IEC; la cloenda, a càrrec del secretari general,  

de la X Jornada de la Societat Catalana de Terminologia, dedicada als manlleus en la 

terminologia musical; la sessió plenària del Consell Escolar de Catalunya, en què es trac-

tà de la situació difícil per a l’ensenyament a Catalunya i es comptà amb la compareixen-

ça de la consellera Rigau; el lliurament dels premis de les proves Cangur 2012, i la inau-

guració de la 9a Fira del Llibre Ebrenc.

Pel que fa a la situació econòmica de l’IEC, el vicepresident Joandomènec Ros 

confirma les previsions pressupostàries a la baixa que s’havien manifestat en plens ante-

riors i recorda que el Govern de la Generalitat ha anunciat una disminució de les subven-

cions a entitats. En espera de saber en quina mesura aquest anunci afectarà l’IEC, el 
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vice president confirma que es crearà un fons de reserva del 30 % del pressupost per a 

afrontar possibles dificultats futures.

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

presenta l’informe d’aquesta Secció.

Joaquim Rafel, director del programa de recerca Diccionari Descriptiu de la Llen-

gua Catalana, en fa una presentació.

En l’apartat d’assumptes de la Secretaria General, el secretari general comuni- 

ca que la Societat Catalana de Terminologia ha presentat unes modificacions als seus 

Estatuts, que foren aprovades pel Consell Permanent en la reunió del 31 de maig. El Ple 

ratifica aquest acord.

El secretari general informa que l’Institut iniciarà el mes de juliol un cicle de con-

certs al claustre en col·laboració amb el Museu de la Música, amb l’objectiu de recuperar 

la tradició musical de les acadèmies.

Ple del dia 2 de juliol de 2012 (ordinari)

— Situació econòmica de l’IEC: gestió dels fons econòmics de les societats filials

— Presentació, a càrrec de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, del document 

conjunt sobre el projecte denominat Eurovegas

— Intervenció de Miquel Canals i Artigas, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia: 

«Com la circulació atmosfèrica influencia l’oceà profund»

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

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

l’esmorzar informatiu amb Jaume Torramadé i Ribas, president de la Diputació de Girona, 

organitzat per Fòrum Europa Tribuna Catalunya; la I Jornada Temàtica de la Xarxa 

CRUSCAT: «La sociolingüística de la variació en l’àmbit de la llengua catalana»; la reunió 

del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda; la reunió del Consell de Direcció del Centre 

de Recerca Matemàtica; l’acte de col·locació d’una placa commemorativa de Ramon Ara-

mon i Serra a la Sala de la Presidència de l’IEC; la presentació del llibre Selecta Ferran 

Sunyer i Balaguer; el lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per 

Òmnium Cultural, a Josep Massot i Muntaner; la presentació de les Actes del III Simposi 

Carles Riba, publicades per l’IEC; la reunió del Consell del Centre d’Estudis Catalans de la 

Universitat de París - La Sorbona; la reunió del Consell Supervisor de la Xarxa CRUSCAT; 

la cloenda del Tretzè Simposi de la Fundació La Marató de TV3, celebrat a l’IEC; la reu-
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nió del Patronat de la Fundació Pau Casals; la presentació del número 100 de la revista 

de poesia Reduccions, organitzada per Eumogràfic, la Universitat de Vic i l’IEC; la pre-

sentació del Fòrum Impulsa 2012, organitzat per la Fundació Príncep de Girona, i la 

Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya per a ratificar la pujada 

de taxes universitàries a partir del curs vinent.

El vicepresident Joandomènec Ros presenta la situació econòmica de l’IEC pel que 

fa a la gestió dels fons econòmics de les societats filials.

Albert Cortina, vicepresident de la SCOT, presenta en nom del president de la SCOT 

el document conjunt sobre el projecte denominat Eurovegas. (Vegeu el punt «Declaracions 

i adhesions institucionals» de l’apartat ii.)

Els membres del Ple feliciten la SCOT per aquesta iniciativa.

En l’apartat d’afers de la Secretaria General, el secretari general notifica que s’han 

començat els tràmits per a incorporar al fons d’art de l’IEC la donació d’una col·lecció de 

vint-i-una il·lustracions del Llibre de la ciència, de Ramon Llull. També recorda que el 

cicle de concerts al claustre vol recuperar la tradició musical de les acadèmies de Barcelo-

na i fa un resum del contingut dels quatre concerts previstos.

El president informa que, enguany, l’Onze de Setembre se celebrarà a l’IEC amb 

una jornada de portes obertes; una interpretació de «música alta», que és com es denomi-

nava abans la música exterior, de volum més fort, i una lectura de textos. Afegeix que no 

es farà l’ofrena oficial al monument de Rafel Casanova a causa de la desorganització i la 

pèrdua de dignitat que la presència de l’IEC en aquest acte ha experimentat en els darrers 

anys.

Alguns membres mostren la seva disconformitat amb aquesta decisió, ja que no 

han percebut tanta desorganització com explica el president.

El president anuncia que farà gestions perquè aquesta ofrena es pugui fer en bones 

condicions i, si hi ha garanties de millora, es replantejarà la decisió.

En el torn obert de paraules, Martí Teixidó demana de llegir una declaració de la 

Societat Catalana de Pedagogia respecte a la darrera sentència del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya sobre l’ensenyament en llengua catalana.

El vicepresident Ros recorda que l’IEC darrerament ha fet declaracions en aquest 

mateix sentit i que s’ha pensat de fer-ne una que abasti totes les problemàtiques actuals 

en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua catalana, arreu dels països de llengua i cultura 

catalanes. (Vegeu el punt «Declaracions i adhesions institucionals» de l’apartat ii.)

El president felicita Encarna Roca, membre de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials, pel recent nomenament com a magistrada del Tribunal Constitucional.
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