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II. El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

�D urant el curs 2005-2006, el Ple es va reunir set vegades. A continuació presentem

un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 18 d’octubre de 2005 (ordinari)

— Informe de la Secció Històrico-Arqueològica

— Semblança del senyor Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982), a càrrec del senyor Josep

Massot i Muntaner, membre de la Secció Històrico-Arqueològica (SHA)

Hi assisteixen 42 membres i 6 presidents de societats filials.

Del seu informe, el president destaca els fets següents: la visita de l’IEC al poblat

iber Puig Castellar de Santa Coloma de Gramanet i la reunió amb representants de l’A-

juntament de Santa Coloma de Gramanet sobre la futura constitució del Consorci; l’en-

trevista a Salardú en el marc de les VIII Jornades Occitanocatalanes amb el president de

l’Institut d’Estudis Occitans, David Grosclaude, per tal d’analitzar la possibilitat de col.la-

boració entre ambdós instituts; l’aprovació del domini .cat i la valoració per part de la In-

ternet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN); la reunió per a tractar el

contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans; la

reunió amb el Grup Novartis per a arribar a acords de col.laboració.

El senyor Albert Balcells i González, president de la Secció Històrico-Arqueològica,

detalla el conjunt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que presentà el

darrer informe.

El senyor Josep Massot i Muntaner, membre de la Secció Històrico-Arqueològica,

presenta la semblança del senyor Jordi Rubió i Balaguer.

En l’apartat d’«Afers de la Secretaria General» el Ple aprova la petició de dispen-

sa del compliment d’obligacions de la senyora Encarna Roca i Trias per un període de

cinc anys.

El Ple ratifica l’acord 5.3 del Consell Permanent en què s’acorda nomenar la se-

nyora Mercè Durfort i Coll representant de l’IEC als Premis CIRIT per fomentar la crea-

tivitat científica i l’esperit de recerca dels centres d’ensenyament secundari.
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El secretari general informa que l’IEC ha establert els convenis de col.laboració se-

güents: amb l’Arxiu Diocesà de Girona per a donar el fons bibliogràfic de publicacions de

l’IEC i de les seves societats filials a la Biblioteca de l’Arxiu; amb el Museu Comarcal del

Montsià per a donar publicacions de l’IEC al Museu; amb la Diputació de Girona per al

finançament del programa de recerca «Flora i cartografia de les plantes, els fongs i la ve-

getació dels Països Catalans» per al bienni 2005-2006; amb el Consorci de Biblioteques

Universitàries de Catalunya, aquest en nom i representació de les institucions promotores

del Projecte Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) per a la incorporació de les re-

vistes de l’IEC a l’esmentat projecte.

En el torn obert de paraules, el senyor Josep M. Puig i Salellas explica, en relació

amb el projecte d’Estatut de Catalunya, que en l’article 5 es recull el concepte de drets

històrics tot i que el Consell Consultiu va fer erròniament un informe contrari a l’existèn-

cia d’aquests drets. Planteja la possibilitat d’iniciar un estudi conjunt de la Secció Histò-

rico-Arqueològica i la Secció de Filosofia i Ciències Socials sobre els drets històrics al.le-

gant-ne la utilitat en properes revisions de l’Estatut. El senyor Albert Balcells mostra la

seva predisposició a col.laborar i diu que donarà a conèixer la proposta a la Secció Histò-

rico-Arqueològica.

El senyor Tomàs de Montagut Estragués explica que la Constitució actual recull

en la disposició addicional primera la protecció i empara dels dret històrics dels territoris

forals i que el Tribunal Constitucional ha considerat com a territoris forals únicament el

País Basc i Navarra, però que es tracta únicament d’una interpretació.

La senyora Eva Serra i Puig explica que a la Guerra de Successió es va defensar un

model polític en procés de transformació, que creu que la visió de referir-se als drets his-

tòrics com si fossin una referència arqueològica és un error i que l’actitud dels catalans era

una excusa per a poder trobar una ocasió per a fer el pas a la modernitat institucional.

Amb referència a l’interès expressat pel senyor Josep Massot i Muntaner sobre les

negociacions amb l’Institut Ramon Llull (IRL), el president informa que el Consell Per-

manent de l’IEC va respondre per escrit al senyor Xavier Folch, director de l’Institut Ra-

mon Llull, proposant un conjunt d’esmenes a la proposta de l’IRL. En la carta es dema-

na, entre altres qüestions, que en el Consorci hi figurin també altres entitats, a més de la

Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, així com una major presència i

participació que el Consell Permanent creu que hauria de tenir l’IEC.

El president respon que continuaran les negociacions fins a arribar a un acord sa-

tisfactori per a l’IEC.
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Ple del dia 15 de novembre de 2005 (extraordinari)

— Conferència a càrrec de Dolors Bramon i Planas: Islam, civilització i democràcia

Hi assisteixen 21 membres i 6 presidents de societats filials.

El secretari general, senyor Joandomènec Ros i Aragonès, introdueix la confe-

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

Arqueològica i professora del Departament de Filologia Semítica de la Universitat de Bar-

celona, a qui cedeix la paraula.

En el posterior debat hi intervenen, per aquest ordre, Francesc Gonzàlez i Sastre,

Ricard Guerrero i Moreno, Salvador Giner de San Julián, Eva Serra i Puig, Maria Tere-

sa Ferrer i Mallol, Xavier Rubert de Ventós, Joan Becat i Rajaut, Joan Ràfols i Casama-

da, Lluís Garcia i Sevilla.

Ple del dia 12 de desembre de 2005 (ordinari)

— Semblança del senyor Pompeu Fabra, a càrrec del senyor Joan Solà i Cortassa, mem-

bre de la Secció Filològica

— Presentació de candidats a membres de l’institut

— Informe de la Secció de Ciències Biològiques

Hi assisteixen 50 membres i 10 presidents de societats filials.

El senyor Pere Lluís Font, vicepresident de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials, llegeix la nota necrològica del senyor Robert Pring-Mill († 6.10.2005), membre

corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

El senyor Joan Vilà-Valentí, president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials,

llegeix la nota necrològica del senyor Josep M. Mas i Solench († 1.12.2005), president de

la Societat Catalana d’Estudis Jurídics.

El senyor Albert Balcells, president de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la

nota necrològica del senyor Pere de Palol i Salellas († 4.12.2005), membre de la Secció

Històrico-Arqueològica i antic president de la SHA (1989-1995).

Del seu informe, el president destaca els fets següents: la inauguració de les seus

d’Alacant i Lleida els dies 2 i 8 de novembre, respectivament; l’aprovació del contracte

programa per part del govern de la Generalitat de Catalunya, que compta amb un incre-

ment important d’ingressos; la presentació de l’Anuari Territorial de Catalunya 2004, el
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president destaca aquesta publicació de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori

(SCOT) en representació de la tasca de les societats filials de l’IEC, així com a mostra del

servei que l’IEC presta al país.

El president en funcions informa dels premis i distincions que han rebut els mem-

bres següents: el senyor Joan Solà i Cortassa, membre de la Secció Filològica; el senyor

Antoni Serra i Ramoneda, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, i el se-

nyor Federico Mayor Zaragoza, membre corresponent de la Secció de Ciències Biològi-

ques, han rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya; el senyor Salvador

Reguant i Serra, membre de la Secció de Ciències Biològiques, ha rebut el Premi Bages

de Cultura, instituït per la delegació del Bages d’Òmnium Cultural.

El senyor Màrius Foz i Sala, president de la Secció de Ciències Biològiques, deta-

lla el conjunt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que presentà el

darrer informe.

Quant a les presentacions de candidatures a membres de l’Institut, el senyor An-

toni Serra i Ramoneda presenta la candidatura del senyor Josep M. Bricall i Masip com a

membre numerari a l’Institut, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials; el senyor

Pere Lluís Font presenta la candidatura del senyor Gabriel Amengual Coll com a membre

numerari a l’Institut, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials; el senyor Joan

Vilà-Valentí presenta la candidatura de la senyora M. Dolors Garcia Ramon com a mem-

bre numerària a l’Institut, adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials; el senyor Vi-

cenç M. Rosselló i Verger presenta la candidatura del senyor Josep M. Panareda Clopés

com a membre numerari a l’Institut, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials; el

senyor Salvador Giner de San Julián presenta la candidatura de la senyora M. Àngels Pas-

cual de Sans com a membre numerària a l’Institut, adscrita a la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials; el senyor Ramon Lapiedra i Civera presenta la candidatura del senyor Albert

Gras i Martí com a membre numerari a l’Institut, adscrit a la Secció de Ciències i Tecno-

logia; el senyor Josep Obiols i Salvat presenta la candidatura del senyor Joan Genescà i

Llongueras com a membre corresponent a l’Institut, adscrit a la Secció de Ciències i Tec-

nologia, que ha preparat el senyor Salvador Alegret i Sanromà; el senyor Joan A. Argen-

ter i Giralt presenta la candidatura del senyor Rafael Caria com a membre corresponent

a l’Institut, adscrit a la Secció Filològica; el senyor Joan Veny i Clar presenta la candida-

tura dels senyors Michel Contini i Joan Francesc López Casasnovas i de la senyora Lídia

Rabassa Areny com a membres corresponents a l’Institut, adscrits a la Secció Filològica;

el senyor Josep Moran i Ocerinjauregui presenta la candidatura del senyor Jordi Joaquim

Costa i Costa com a membre corresponent a l’Institut, adscrit a la Secció Filològica, que

ha preparat el senyor Joan Peytaví i Deixona; la senyora Gemma Rigau i Oliver presenta la
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candidatura del senyor Josep Quer i Villanueva com a membre corresponent a l’Institut,

adscrit a la Secció Filològica; el senyor Joaquim Rafel i Fontanals presenta la candidatu-

ra del senyor Artur Quintana i Font com a membre corresponent a l’Institut, adscrit a la

Secció Filològica, que ha preparat el senyor Ramon Sistac i Vicén; el senyor Joan A. Ar-

genter i Giralt presenta la candidatura del senyor Alan Yates com a membre corresponent

a l’Institut, adscrit a la Secció Filològica.

El senyor Joan Solà i Cortassa, membre de la Secció Filològica, presenta la sem-

blança del senyor Pompeu Fabra (1868-1948).

En l’apartat d’«Afers de la Secretaria General» el Ple ratifica els acords 8.5, 8.6 i

8.8 del Consell Permanent, pels quals s’acorda nomenar el senyor Juli Peretó i Magraner

com a delegat del president per a les activitats de València, nomenar el senyor Narcís So-

ler i Masferrer com a representant de l’IEC al Patronat de la Vil.la Romana dels Ametllers

de Tossa i modificar l’acord 13.2 del Consell Permanent del 14.10.2003 sobre la compo-

sició del Consell Supervisor de la Xarxa CRUSCAT per nomenar el vicepresident, Salva-

dor Alegret, en substitució del secretari general.

El secretari general informa que la Secció de Ciències Biològiques nomenà el 7 de

novembre passat el senyor Francesc Gonzàlez i Sastre com a tresorer del Consell de Govern

de la Secció.

El secretari general informa que s’han signat els convenis amb les institucions i

entitats següents: amb la Universitat Autònoma de Barcelona, per al projecte de recerca

Servei d’Arxius de Ciència, projecte d’actuació per a la localització de fons científics a les

terres de llengua catalana o de llengua catalana fora de Catalunya, i per al tractament

dels fons recollits per a la història de la ciència, i amb la Universitat Jaume I de Castelló,

un conveni singular de cooperació educativa per a pràctiques de traducció i interpretació.

Ple del dia 30 de gener de 2006 (ordinari)

— Debat sobre la ratificació del text «Sobre el nom de la llengua catalana»

— Pressupost de l’any 2006

Hi assisteixen 47 membres i 10 presidents de societats filials.

Del seu informe, el president destaca els fets següents: la conferència de premsa 

de la presentació de l’exposició «Serra d’Or 1959-2005. Una visió de la societat catala-

na», situada al claustre de la Casa de Convalescència, i l’acte d’inauguració a la Sala Prat

de la Riba, que comptà amb la presència de l’abat de Montserrat Josep M. Soler i Ca-
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nals; la inauguració, a càrrec del president, del màster biennal organitzat per l’IEC, la

Universitat de Bolonya, la Universitat François Rabelais de Tours i l’Institut Européen

d’Histoire de l’Alimentation; l’acte de signatura del contracte programa entre la Gene-

ralitat de Catalunya i l’IEC per al període 2005-2008; l’homenatge a Ernest Lluch or-

ganitzat per l’IEC i la Fundació Ernest Lluch, amb motiu del cinquè aniversari de la seva

mort, acte que fou presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Ma-

ragall, acompanyat del president de l’IEC i del president de la Fundació Ernest Lluch,

Fabian Estapé; l’entrevista amb el director general de la Fundació «La Caixa» i l’Obra

Social, Josep F. de Conrado; l’entrevista amb el president de la Societat Estatal de Com-

memoracions Culturals, José García-Velasco, per a qüestions relacionades amb el Cente-

nari de l’IEC.

El president informa que, atesa la situació mediàtica pel que fa a la denominació

de la llengua catalana, el Consell Permanent de l’IEC va considerar la conveniència que

el Ple s’hi pronunciés. El senyor Joaquim Agulló, president de la Secció de Ciències i Tec-

nologia, llegeix el text en què es reitera que «llengua catalana» és el nom amb què es co-

neix l’idioma i que ha d’emprar-se, doncs, arreu del món.

El Ple aprova fer una declaració sobre la denominació de la llengua catalana i que

el Consell Permanent es constitueixi en comissió redactora amb l’objectiu de refer el text

presentat, amb les observacions i esmenes produïdes durant el Ple (vegeu la pàg. 41).

El president de l’Institut fa una valoració de l’estat financer de l’entitat, que ha

passat d’un estat de precarietat econòmica en el temps de la seva reconstrucció a una si-

tuació de tranquil.litat actualment gràcies al contracte programa, que estableix uns cri-

teris d’avaluació que demanen una actuació eficaç de tot l’IEC per arribar als objectius

proposats.

El president cedeix la paraula al gerent, Ramon Corbella, que explica que el pres-

supost que es presenta va ser aprovat pel Consell Permanent i que les directrius generals

són les següents: potenciar l’autonomia de les seccions, fomentar el desenvolupament

d’una recerca de qualitat i la difusió pública dels resultats obtinguts, potenciar les publi-

cacions de l’IEC i les de les societats filials iniciant una política de publicacions digitals,

convertir el lloc web de l’IEC en un web de coneixement, potenciar les societats filials i

iniciar un procés de descentralització de la despesa, començant per les despeses de la cor-

recció editorial.

A continuació, el gerent fa una presentació detallada de l’estructura del pressupost

del 2006, amb les actuacions previstes, el resum del pressupost d’ingressos amb les apor-

tacions de les diverses administracions públiques, les despeses naturals, les despeses per

centres de cost i l’evolució de l’endeutament.
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El Ple aprova per assentiment el pressupost del 2006.

En l’apartat d’«Afers de Secretaria», el secretari general informa de les qüestions

següents: el canvi en el càrrec de secretari de la Junta dels Amics de l’Art Romànic, on Jo-

sep M. Palau substitueix Àngela Majó i Rais, i els canvis en la Junta de la Institució Cata-

lana d’Estudis Agraris, on Joan Palet i Casas substitueix Ramon Lluís Lletjós i Castells en

el càrrec de vicepresident i Òscar Alfranca i Burriel substitueix Joan Palet i Casas en el

càrrec de tresorer.

A petició del secretari general, el Ple ratifica l’acord del Consell Permanent pel

qual aprova el nomenament del senyor Màrius Foz i Sala com a director del Centre Cata-

là de la Nutrició de l’IEC per a un nou període de tres anys.

El secretari general informa que s’han signat els convenis amb les institucions i

entitats següents: amb la Generalitat de Catalunya, per a l’intercanvi d’informació esta-

dística en matèria de recerca; amb la Diputació de Barcelona, per a les tasques de di-

fusió cultural, activitat científica, publicacions, activitats institucionals i edició de la

revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia; amb l’Institut Cartogràfic de Ca-

talunya, en matèria de sismologia; amb la Universitat Autònoma de Barcelona, per al

cofinançament d’una plaça de tècnic de suport a la recerca del Centre d’Estudis d’His-

tòria de les Ciències (CEHIC) destinat a col.laborar en el projecte Servei d’Arxius de

Ciència; amb l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat

Pompeu Fabra (UPF), per definir les condicions en què l’IEC donarà suport al funcio-

nament de l’Observatori de Neologia de la UPF, i amb el Grup d’Estudi de Llengües

Amenaçades, per al finançament del VI Curs de Tipologia de les Llengües Ameríndies

relacionat amb la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació.

El senyor Josep Moran proposa que l’IEC faci un estudi científic sobre l’anticata-

lanisme i, més concretament, sobre el nacionalisme espanyolista, i el president diu que ve-

hicularà la proposta cap a la Secció de Filosofia i Ciències Socials per tal que en conside-

ri la realització per especialistes en la matèria.

El senyor Joan Martí i Castell s’adhereix a la proposta del senyor Josep Moran i diu

que valdria la pena aprofitar l’oportunitat per a fer un treball interdisciplinari. El presi-

dent suggereix que l’estudi sigui coordinat per la Secció de Filosofia i Ciències Socials i

que hi participin totes les seccions.
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Ple del dia 28 de febrer de 2006 (ordinari)

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

— Votació de candidats a membres de l’Institut

— Semblança del senyor Antoni Esteve i Subirana, a càrrec del senyor Jacint Corbella i

Corbella, membre de la Secció de Ciències Biològiques

Hi assisteixen 50 membres i 6 presidents de societats filials.

La senyora Mercè Durfort i Coll, membre de la Secció de Ciències Biològiques, lle-

geix la nota necrològica del senyor Josep Egozcue i Cuixart († 7.02.2006), membre nu-

merari de la Secció de Ciències Biològiques.

Del seu informe, el president en destaca els fets següents: la presidència conjunta-

ment amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Sal-

vador Milà, de l’acte de presentació a l’Institut de la nota d’estudi número 70 (resum de

les notes de l’antic Servei Meteorològic de Catalunya); la reunió, a la seu de la Direcció

d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, del Consell de Direcció del Consorci

Centre de Recerca Matemàtica, del qual l’IEC forma part; la participació en l’acte d’i-

nauguració a la Residència d’Investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científi-

ques (CSIC) del cicle de conferències i lectures poètiques «El traç que pinta» sobre pintors

poetes i poetes pintors en les lletres catalanes, organitzat conjuntament per l’IEC, la Insti-

tució de les Lletres Catalanes i la Residència d’Investigadors; la reunió entre l’IEC i el De-

partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya sobre els objectes del Museu Diocesà

i Comarcal procedents de la Franja de Ponent que reclama el Bisbat de Barbastro-Monzón;

l’acte de commemoració del quarantè aniversari de la Fundació Escoles Garbí, amb el títol

«L’educació en un món en canvi: del segle xx al xxi», el qual ell mateix presidí; la confe-

rència de premsa de presentació dels Reports de la recerca a Catalunya 1996-2002, pre-

sidida per ell mateix, amb la participació del director general de Recerca del Departament

d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Xavier

Hernández, i del secretari científic de l’IEC, Ricard Guerrero.

El president destaca els premis i distincions a membres següents: la investidura

com a doctor honoris causa per la Universitat de París XIII de José Antonio Pascual Rodrí-

guez, membre corresponent de la Secció Filològica, i recentment nomenat director del Dic-

cionario histórico de la lengua española, de la Real Academia Española; el nomenament

d’Antoni M. Badia i Margarit com a membre corresponent de la Société de Langue et de

Littérature Wallonnes de Lieja, i la concessió del Premi Ciutat de Barcelona 2005 en la mo-

dalitat de literatura catalana a Jordi Sarsanedas i Vives per l’obra Una discreta venjança.
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El president de la Secció de Ciències i Tecnologia, senyor Joaquim Agulló i Batlle,

detalla el conjunt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que presentà el

darrer informe.

Pel que fa a la votació de candidats a membres de l’Institut, el president informa

que el Ple ha votat favorablement l’admissió com a membres numeraris els senyors Ga-

briel Amengual Coll, Josep M. Bricall i Masip i Josep M. Panareda Clopés i les senyores

Maria Dolors Garcia Ramon i M. Àngels Pascual de Sans, adscrits a la Secció de Filosofia

i Ciències Socials, i el senyor Albert Gras i Martí, adscrit a la Secció de Ciències i Tec-

nologia; el Ple també ha admès com a membres corresponents el senyor Joan Genescà i

Llongueras, adscrit a la Secció de Ciències i Tecnologia, i els senyors Rafael Caria, Michel

Contini, Jordi Joaquim Costa i Costa, Joan F. López Casasnovas, Josep Quer i Villanue-

va, Artur Quintana i Font i Alan Yates i la senyora Lídia Rabassa Areny, adscrits a la Sec-

ció Filològica.

El senyor Jacint Corbella, membre de la Secció de Ciències Biològiques, presenta la

semblança del senyor Antoni Esteve i Subirana (1902-1979), farmacèutic i membre de

l’IEC.

En l’apartat d’«Afers de Secretaria», el secretari general informa de les qüestions

següents: la Secció Històrico-Arqueològica ha comunicat haver rebut resposta afirmativa

per part del director del Museu d’Història de la Ciutat a la petició que els fragments de

marbre del mausoleu del marquès de la Mina que es van trobar a l’IEC siguin dipositats

al Museu; el president, Salvador Giner, ha acceptat la invitació de l’Institut d’Estudis Em-

pordanesos per formar part del Comitè d’Honor del congrés «El paisatge com a element

vertebrador de la identitat empordanesa», que s’emmarca en els actes del cinquantè ani-

versari de l’Institut d’Estudis Empordanesos, que se celebra l’any 2006; el Consell Per-

manent, d’acord amb les instruccions del Ple, ha redactat la «Declaració sobre la deno-

minació de la llengua catalana».

El secretari general informa que s’han signat els convenis amb les institucions i enti-

tats següents: amb el Ministeri d’Educació i Ciència, pel qual es regula la subvenció nomi-

nativa prevista en els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2006; amb la Universitat

Politècnica de Catalunya per a la transferència i l’intercanvi d’informació amb què l’IEC,

per mitjà dels projectes «Reports de la recerca a Catalunya» i Observatori de la Recerca a

Catalunya, elaborarà els informes i les bases de dades de cada una de les àrees científiques.

L’IEC també ha signat una addenda amb el Departament de Política Territorial i

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i altres per al conveni de col.laboració per

a l’elaboració del nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, per a la seva am-

pliació.
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Ple del dia 3 d’abril de 2006 (ordinari)

— Informe d’activitats de la Secció Filològica. El projecte Atles lingüístic del domini 

català

— Presentació de candidats a membres de l’Institut

— Liquidació del pressupost de l’any 2006

Hi assisteixen 50 membres i 8 presidents de societats filials.

Presideix la sessió el vicepresident senyor Salvador Alegret, i excusa l’absència del

president, Salvador Giner, del vicepresident, Antoni Riera, i del secretari general, Joan-

domènec Ros.

El president de la Secció Filològica presenta alguns dels projectes d’investigació

que la Secció du a terme.

El president en funcions cedeix la paraula al senyor Joan Veny i Clar, membre de

la Secció Filològica i director del projecte Atles lingüístic del domini català, que presenta

el Petit atles del domini català.

El vicepresident, en funcions de secretari general, proposa l’aprovació de la llista

per a l’adjudicació dels premis i les borses d’estudi corresponents al LXXV Cartell. El Ple

aprova la dita llista.

Pel que fa a la presentació de candidats a membres de l’Institut, el senyor Màrius

Foz i Sala, membre de la Secció de Ciències Biològiques, presenta la candidatura del se-

nyor Miquel Vilardell i Tarrés com a membre numerari a l’Institut, adscrit a la Secció de

Ciències Biològiques; el senyor Joan Veny i Clar, membre de la Secció Filològica, presen-

ta la candidatura del senyor Cosme Aguiló Adrover com a membre corresponent a l’Ins-

titut, adscrit a la Secció Filològica; el senyor Isidor Marí i Mayans, membre de la Secció

Filològica, presenta la candidatura del senyor Enric Ribes i Marí com a membre corres-

ponent a l’Institut, adscrit a la Secció Filològica.

El Ple aprova per assentiment la liquidació del pressupost de l’any 2005.

En l’apartat d’«Afers de Secretaria», el secretari general informa que la Societat

Catalana de Comunicació (SCC) ha comunicat a la Secretaria General els canvis en la

Junta de Govern de la SCC després de les eleccions.

El Ple ratifica els acords següents del Consell Permanent: acord 11.3 del Consell

Permanent, de 10 de març de 2006, pel qual el Consell Permanent nomena, a proposta de

la Secció de Ciències Biològiques, el senyor Carles Cortés i Moragrega, de l’Institut d’Es-

tudis Ilerdencs, nou representant de l’IEC al Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i

Estany de Sant Maurici; acord 11.4 del Consell Permanent, de 10 de març de 2006, el
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Consell Permanent nomena, a proposta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, el se-

nyor Joan Vilà-Valentí com a representant de l’IEC al Consell Rector de l’Institut Carto-

gràfic de Catalunya; acord 12.3 del Consell Permanent, de 30 de març de 2006, pel qual

el Consell Permanent nomena, a proposta de la Secció de Ciències Biològiques, la senyo-

ra Marta Estrada i Miyares, com a representant de la Secció a la Comissió d’Investigació

de l’IEC, en substitució del senyor Xavier Bellés i Ros.

El secretari general informa que s’han signat els convenis amb les institucions i

entitats següents: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat

Pompeu Fabra (UPF), pel qual es dóna suport econòmic al projecte Cooperació en neolo-

gia catalana i desenvolupament d’una plataforma de treball en xarxa via Internet (anys

2006 i 2007); amb la Universitat Rovira i Virgili per al reconeixement de crèdits de lliu-

re elecció d’activitats de formació organitzades per la Institució Catalana d’Estudis Agra-

ris; amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per a l’elabo-

ració de l’Atles lingüístic del domini català (finançament per al període del 2006 i 2007).

S’incorpora el president, Salvador Giner. Del seu informe, el president en destaca

els fets següents: la visita institucional de l’Equip de Govern a l’Abadia de Montserrat,

convidats per l’abat Josep M. Soler, amb motiu de l’elecció del nou Equip; el president de

l’IEC i alguns membres de l’Equip de Govern mantenen una reunió de treball amb Laurent

Personne, el director de comunicació de l’Acadèmia Francesa, i amb Montserrat Casals,

directora de l’Oficina de la Generalitat de Catalunya a París, Maison de la Catalogne; la

reunió a l’Institut del senyor Personne i les nou acadèmies de Catalunya, que comptà tam-

bé amb la participació de Christopher Miles, director i agregat cultural de l’Institut Fran-

cès de Barcelona; la reunió dinar a la Universitat Internacional de Catalunya del president

de l’IEC i del secretari general amb el rector d’aquesta Universitat i president de l’Insti-

tut Joan Lluís Vives (IJLV), Josep Argemí, el secretari executiu de l’IJLV, Ignasi Casa-

desús, i la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya i presidenta de la Fundació Uni-

versitat Catalana d’Estiu, Imma Tubella; l’assistència del president de l’IEC a la reunió

del Consell de Direcció del TERMCAT; l’assistència del president de l’IEC a la reunió a

Madrid del Reial Patronat de la Biblioteca Nacional del Ministeri de Cultura, com a mem-

bre nat del Patronat.

En el torn obert de paraula el senyor Francesc Fontbona demana conèixer els

danys causats als locals del carrer M. Aurèlia per la «botellada».

El president explica que els danys causats, vidres trencats i desaparició de llibres

i material informàtic, ascendeixen a uns 45.000 m, que cobrirà l’asseguradora.
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Ple del dia 12 de juny de 2006 (ordinari)

Primera part

— Votació de candidats a membres de l’Institut

— Informe de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

Segona part

— Semblança del senyor Francesc Martorell i Trabal, a càrrec del senyor Albert Balcells

i González, president de la Secció Històrico-Arqueològica

— Presentació del projecte Linguamón per part del senyor Antoni Mir, director de la

Casa de les Llengües

A la primera part hi assisteixen 58 membres i 7 presidents de societats filials. A la

segona part, oberta al públic, compareix el senyor Antoni Mir, director de la Casa de les

Llengües.

Primera part

El vicepresident Salvador Alegret, en absència del president, cedeix la paraula al

vicepresident Antoni Riera, president de la Comissió del Centenari de l’IEC, que informa

sobre l’estat de la preparació de la celebració de l’efemèride.

El vicepresident Antoni Riera presenta un informe sobre els objectius i els princi-

pals actes programats amb motiu de la celebració, el 2007, del I Centenari de l’IEC, que s’i-

niciaran el proper mes d’octubre amb un acte institucional al Palau de la Música Catalana.

Pel que fa a la votació de candidats a membres de l’Institut, després de l’escrutini

de vots, fet amb el suport dels senyors Albert Gras i Martí i Ricard Guerrero i Moreno, el

president informa que el Ple ha admès com a membre numerari el senyor Miquel Vilar-

dell i Tarrés, adscrit a la Secció de Ciències Biològiques, i com a membres corresponents

els senyors Cosme Aguiló Adrover i Enric Ribes i Marí, adscrits a la Secció Filològica.

El vicepresident de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, senyor Pere Lluís

Font, detalla el conjunt de fets i activitats que la Secció ha desenvolupat d’ençà que pre-

sentà el darrer informe.

En l’apartat d’«Afers de Secretaria», el Ple ratifica, a petició del secretari general,

els acords següents: acord 13.4 del Consell Permanent, del dia 4 de maig de 2006, pel

qual el Consell Permanent acorda nomenar els senyors Jaume Terradas i Josep Enric Lle-
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bot per a formar part de la comissió de seguiment del conveni per a l’estudi del metabo-

lisme energètic que l’IEC firmarà amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Soste-

nible (CADS); acord 14.2 del Consell Permanent, del dia 8 de juny del 2006, pel qual

el Consell Permanent acorda nomenar, a proposta de la Secció de Ciències i Tecnologia, el

senyor Pere Santanach i Prat, membre de la Secció, com a vocal en representació de l’IEC

al Consell Rector de l’Institut Geològic de Catalunya.

El secretari general informa de les qüestions següents: el nomenament, per part

del president, dels senyors Antoni Riera i Melis i Joandomènec Ros com a representants de

l’IEC a l’Institut Ramon Llull (IRL); la Societat Catalana d’Estudis Històrics (SCEH) ha

comunicat a la Secretaria General els canvis en la Junta de Govern de la SCEH; la Socie-

tat Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN) ha comunicat a la Secretaria General els

canvis en la Junta de Govern de la SCEN, Xavier Sanahuja i Anguera substitueix Anna M.

Balaguer i Prunés com a secretari; la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT)

ha comunicat a la Secretaria General els canvis en la Junta de Govern de la SCOT; la Se-

cretaria General ha rebut de diferents ens públics certificat de l’acord adoptat referent a

l’aprovació d’una moció per la unitat de la llengua catalana; l’11 de maig fou elegit pre-

sident de la Reial Acadèmia de Bones Lletres el doctor Pere Molas Ribalta.

El secretari general informa que s’han signat els convenis amb les institucions i

entitats següents: amb la UNESCO per a la pròrroga per a dos anys més del conveni de la

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l’Institut d’Estudis Catalans signat el 25 de

febrer de 2002; amb la Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra per a la ces-

sió de dades del Diccionari de la llengua catalana i del corpus resultat del projecte LE

PAROLE-SIMPLE al Grup de Lingüística Computacional de la UPF; amb l’Institut Car-

togràfic de Catalunya per a l’elaboració de mapes de sòls; amb la Biblioteca de Catalu-

nya per a intercanvis de publicacions; amb MUTUAM, MPS el conveni marc de col.labo-

ració per tal que MUTUAM, mitjançant el Servei Gent Gran, pugui oferir els serveis que

s’estipulen en el conveni a tots els membres, als socis de les societats filials, al personal de

l’IEC i als seus familiars en primer grau de consanguinitat.

El senyor Joan Martí i Castell demana, en referència amb els nomenaments dels

senyors Antoni Riera i Joandomènec Ros, si l’IEC ha decidit incorporar-se a l’IRL i ja en

forma part de ple dret.

El vicepresident Salvador Alegret explica que l’IEC surt en un text legal en què és

present formant part del Consorci de l’IRL, juntament amb la Generalitat de Catalunya,

i que, a petició del nou conseller de Cultura, es van donar dos noms per poder constituir i

convocar una reunió del Patronat del Consorci per discutir més endavant la presència o no

de l’IEC en aquest organisme. El vicepresident informa que ningú no va assistir a la reunió.
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El senyor Joan Martí i Castell vol saber si aquestes persones nomenades pel presi-

dent de l’IEC formen part del Patronat de l’IRL, del Consell de Direcció de l’IRL o de tots

dos. Subratlla que sembla que la situació és estranya perquè l’IEC és membre de l’IRL, al-

hora que rebutja fer de membre de l’IRL, alhora que nomena representants per a l’IRL.

El vicepresident Antoni Riera aclareix que el president forma part del Consell de

Direcció i que el senyor Joandomènec Ros i ell mateix figuren com a representants del Pa-

tronat de l’IRL.

El vicepresident Salvador Alegret puntualitza que s’està a l’inici del procés, ja que

les demandes de l’IEC no han estat ateses i per aquest motiu l’Equip de Govern està en-

cara en negociació.

En el torn obert de paraules, el senyor Josep Moran expressa la seva preocupació

pels nous plans d’estudis de la universitat, ja que no sembla que puguin afavorir la qua-

litat i l’extensió de l’ensenyament; també comenta el desgavell administratiu general que

s’ha produït per la seva aplicació. Recorda que després de la Guerra Civil es va haver de

recórrer a completar fora de la universitat tots els coneixements que la universitat deixa-

va d’impartir. Proposa pensar sobre aquest tema.

El vicepresident Salvador Alegret informa que queda recollida la intervenció del

senyor Josep Moran.

Segona part (oberta al públic)

El vicepresident Salvador Alegret informa que avui es fa una experiència pilot que es pre-

veu repetir al llarg del curs vinent i que consisteix a agrupar els temes més interns i acadè-

mics en una primera part de la reunió del Ple i destinar una segona part, oberta al públic, a

la compareixença de personalitats que expliquin algun projecte rellevant. Avui aquesta se-

gona part inclou la semblança de Francesc Martorell i Trabal i la compareixença del senyor

Antoni Mir, director de la Casa de les Llengües, per informar del projecte Linguamón.

El senyor Albert Balcells i González, president de la Secció Històrico-Arqueològica,

presenta la semblança del senyor Francesc Martorell i Trabal (1887-1935), historiador,

membre de l’IEC i secretari de la SHA.

Compareix el senyor Antoni Mir, director de la Casa de les Llengües, per explicar

el projecte Linguamón, que vol promoure la preservació, l’ús, el reconeixement i l’apre-

nentatge de les llengües del món, afavorir la presència de les llengües a Internet i impul-

sar recursos tecnològics per facilitar les comunicacions multilingües i projectar interna-

cionalment models d’èxit que facilitin la convivència de les llengües en un mateix territori

o entre un mateix grup de persones.
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