
II. El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

urant el curs 2006-2007, el Ple es reuní cinc vegades. A continuació presentem

un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 27 de novembre de 2006 (ordinari)

— Informe de la Secció Històrico-Arqueològica

— Semblança del senyor Leandre Cervera i Astor (1891-1964), a càrrec del senyor Oriol

Casassas i Simó, membre de la Secció de Ciències Biològiques

— Pressupost de l’any 2007

Hi assisteixen 58 membres i 8 presidents de societats filials.

El senyor Oriol Casassas i Simó, membre de la Secció de Ciències Biològiques, pre-

senta la semblança del senyor Leandre Cervera i Astor (1891-1964).

El president fa constar el condol pel recent traspàs de Jordi Sarsanedas i Vives,

membre de la Secció Filològica de l’IEC.

Respecte al Centenari, el vicepresident de l’IEC i president de la Comissió Execu-

tiva del Centenari, Antoni Riera, comenta que la valoració general de l’acte inaugural ha

estat positiva. Així mateix informa sobre altres qüestions del Centenari, com la publica-

ció de dos tipus de programa dels actes, un d’extens i un de més breu, sobre els acords sig-

nats amb diverses entitats bancàries i els que es poden signar en un futur immediat i la

situació del pressupost. Informa que el total d’actuacions sobre el Centenari és al final de

l’informe del president.

El president, Salvador Giner, agraeix els esforços del vicepresident a l’hora d’a-

conseguir finançament per al Centenari i dóna les gràcies als membres que van escriure-

li l’endemà de l’acte inaugural per felicitar-lo.

La senyora Maria Teresa Ferrer, presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica,

fa una exposició de les activitats dutes a terme per la Secció d’ençà que presentà el darrer

informe.

El president explica la gestió i característiques de l’organigrama de l’IEC, prepa-

rat per l’Equip de Govern i treballat en una comissió del Consell Permanent formada pels
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senyors Alegret, Ros, Balcells i Martí, i que fou aprovat al Consell Permanent amb un vot

en contra.

Hi ha diverses intervencions a propòsit de l’organigrama per part de Josep Moran,

Anscari Manuel Mundó, Pilar González, Ricard Guerrero i Josep Massot, que són respos-

tes pel secretari general, Joandomènec Ros.

El vicepresident Salvador Alegret presenta les línies generals del pressupost de

l’exercici 2007 seguint el document que s’adjuntava a la convocatòria del Ple.

El gerent de l’IEC, Ramon Corbella, especifica que el pressupost de 2007 porta

un annex amb el pressupost del Centenari, amb ingressos i despeses. Dins la partida de

despeses del Centenari hi ha una partida de 60.000 m per a activitats de les societats

filials, que es finança amb els ingressos extraordinaris que s’aconsegueixen per al Cen-

tenari.

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

constitució del nou Consell de Govern en les següents seccions de l’Institut, que començà

a actuar el dia 1 de setembre de 2007.

Secció Històrico-Arqueològica

Presidenta: Maria Teresa Ferrer i Mallol

Vicepresident: Josep Massot i Muntaner

Tresorer: Romà Escalas i Llimona

Secretari: Joaquim Garriga i Riera

Secció Filològica

President: Joan Martí i Castell

Vicepresident: Isidor Marí i Mayans

Tresorer: Ramon Sistac i Vicén

Secretària: Maria Josep Cuenca Ordinyana

Comunica també que s’han produït canvis en les presidències de les juntes direc-

tives de les següents societats filials:

Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Presidenta: Montserrat Jufresa i Muñoz, que substi-

tueix Jaume Pòrtulas i Ambròs.
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Societat Catalana d’Estudis Jurídics

President: Josep Cruanyes i Tor, que ocupa 

la vacant produïda pel traspàs 

de Josep M. Mas Solench.

Societat Catalana de Geografia

President: Francesc Nadal i Piqué, que substitueix

Maria Dolors Garcia Ramon.

Societat Catalana de Matemàtiques

President: Carles Perelló i Valls, que substitueix

Carles Casacuberta i Vergés.

D’altra banda, informa que el CIRIT va demanar un representant per al jurat dels

premis per a fomentar la creativitat científica i l’esperit de recerca dels alumnes dels cen-

tres d’ensenyament secundari. Fou nomenat com a representant el secretari científic, Ri-

card Guerrero.

El Consell Permanent agraeix la dedicació de la senyora Mercè Durfort, que du-

rant molts anys ha estat qui ha representat l’IEC en aquest jurat.

També fa saber que el president de l’IEC, en qualitat de patró del Centre de Re-

cerca Ecològica i Aplicacions Forestals, ha donat la seva conformitat al nou text dels Es-

tatuts del Centre que es va aprovar el 30 de maig de 2005, a fi de donar curs a la proposta

de decret de modificació dels Estatuts.

Finalment, informa que s’han signat convenis amb les institucions i entitats se-

güents: amb la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, per a la commemoració

del I Centenari de l’IEC (1907-2007); amb el Consell Superior d’Investigacions Científi-

ques (Delegació a Catalunya), per a la cessió d’ús d’espais; amb la Universitat Autònoma

de Barcelona, per al cofinançament d’una plaça de tècnic de suport a la recerca del Centre

d’Estudis d’Història de les Ciències (CEHIC) per a col.laborar en el projecte Servei d’Ar-

xius de Ciència; amb el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM),

per a l’intercanvi d’informació entre l’IEC i el CIDEM a fi de millorar el coneixement so-

bre l’estat de la recerca a Catalunya; amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya

(FESOCA), per a establir un marc de col.laboració; amb Edicions Tres i Quatre, per a l’e-

dició del llibre Rússia: quatre trossets de guia, del professor Enric Casassas i Simó; per

mitjà de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, amb la Universitat de les Illes Ba-

lears, per a col.laborar en les despeses del projecte Recuperació de fons documentals de ma-
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llorquins traslladats a Cuba; amb la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV),

per a establir un marc de col.laboració amb les empreses i les emissores de ràdio i televisió

de la CCRTV per al període de celebració del Centenari; amb Telefónica Móviles España,

per a col.laborar conjuntament en la promoció de l’ús de la llengua catalana mitjançant els

serveis de telefonia mòbil Movistar, i sengles convenis amb Caixa Catalunya, Caixa Saba-

dell, Caixa Girona i La Caixa, per a contribuir a les despeses del Centenari de l’IEC.

En el torn obert de paraules intervé el senyor Josep Moran, que demana que s’in-

formi del conveni signat amb MUTUAM a través de les seccions o societats filials que hi

estiguin interessades.

Ple del dia 18 de desembre de 2006 (ordinari)

— Nota necrològica del senyor Jordi Sarsanedas i Vives († 16.11.2006), a càrrec d’Albert

Jané i Riera, membre de la Secció Filològica

— Informe de la Secció de Ciències Biològiques

— Presentació de candidats a membres de l’Institut

— Semblança del senyor Josep Carner i Puig-Oriol, a càrrec del senyor Josep Vallverdú i

Aixalà, membre de la Secció Filològica

Hi assisteixen 63 membres i 7 presidents de societats filials.

El vicepresident de l’IEC, senyor Salvador Alegret, presideix la sessió en absència

del president.

El senyor Albert Jané, membre de la Secció Filològica, llegeix la nota necrològica

del senyor Jordi Sarsanedas i Vives († 16.11.2006).

El senyor Josep Vallverdú i Aixalà, membre de la Secció Filològica, llegeix la sem-

blança del senyor Josep Carner i Puig-Oriol (1884-1970).

El secretari general, senyor Joandomènec Ros, comenta que ha sorgit un problema

en l’aprovació de l’organigrama en la darrera sessió del Ple. Aquest problema es basa en

diversos punts: s’ha plantejat la no-validesa de la votació del Ple anterior segons els arti-

cles 27 i 29 del Reglament de règim interior; aquest reglament és ambigu i són possibles

dues interpretacions referides al quòrum necessari per a l’aprovació d’aquest organigra-

ma; el Consell Permanent del dia 14 de desembre va encarregar a l’Equip de Govern que

solucionés aquest afer.

El secretari general proposa que el Ple es doni per informat que el Consell Perma-

nent del dia 7 de novembre de 2006 va aprovar l’organigrama i que es doni per no feta la

votació del darrer Ple.
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Salvador Alegret pregunta si algú vol fer alguna intervenció respecte a aquest

tema i després de les diverses intervencions dóna l’acta per aprovada amb les esmenes

presentades.

Pel que fa a l’informe del president, el vicepresident, Salvador Alegret, comenta

que com que tothom el té per escrit s’absté de llegir-lo.

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

una exposició de les activitats dutes a terme per la Secció d’ençà de l’última presenta-

ció al Ple.

El senyor Albert Balcells i González, el senyor Tomàs de Montagut Estragués, la

senyora Maria Teresa Ferrer i Mallol i el senyor Josep Guitart i Duran, membres de la Sec-

ció Històrico-Arqueològica, presenten, respectivament, les candidatures dels senyors An-

toni Simon i Tarrés, Josep Maria Salrach i Marés, Gaspar Feliu i Montfort i Joan San-

martí i Grego a membres numeraris de la Secció.

Els senyors Xavier Llimona i Pagès, Joandomènec Ros i Aragonès, Màrius Foz i

Sala i Pere Puigdomènech i Rosell, membres de la Secció de Ciències Biològiques, presen-

ten, respectivament, les candidatures a membres corresponents de l’Institut dels senyors

Claude Roux, Antoni Torre, F. Xavier Pi-Sunyer i Michel Delseny; aquesta última és lle-

gida pel senyor Màrius Foz i Sala.

El senyor Josep Amat i Girbau, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia,

presenta la candidatura de la senyora Alícia Casals i Gelpí a membre numerària de la

Secció.

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

eleccions a la presidència de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Sociologia, en

les quals va ser reelegit per al càrrec el president Oriol Homs. Seguidament, comunica que

s’ha signat un conveni amb el Consorci de la Zona Franca per a contribuir a les despeses

del Centenari de l’IEC.

Ple del dia 29 de gener de 2007 (ordinari)

— Nota necrològica del senyor Marcel Durliat († 26.12.2006), membre corresponent de

la Secció Històrico-Arqueològica, a càrrec de Xavier Barral i Altet, membre de la matei-

xa Secció

— Pressupost de l’any 2007

— Votació de l’organigrama de l’IEC
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Hi assisteixen 54 membres i 9 presidents de societats filials.

El senyor Xavier Barral, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la

nota necrològica del senyor Marcel Durliat († 26.12.2006), membre corresponent de la ma-

teixa Secció.

S’aprova l’acta del Ple del 18 de desembre per assentiment amb les esmenes que

s’han presentat.

Del seu informe, el president en destaca els fets següents: assistència, el dia 20 de

desembre, a la reunió del Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, en la qual

es va parlar de la creació d’un consell científic per a la UCE; presidència, el dia 21 de de-

sembre a l’Institut, de la conferència de premsa i l’acte de constitució de la Federació In-

ternacional d’Associacions de Catalanística; assistència, el mateix dia 21, juntament amb

el vicepresident Antoni Riera i el secretari general, a la reunió del Patronat de l’Institut

Ramon Llull, en la qual es va elegir el nou director de la institució, el senyor Josep Bar-

galló. El president expressa el desig que amb el canvi d’Estatuts que durà a terme l’Insti-

tut Ramon Llull es millorin les relacions amb l’IEC. Finalment, destaca que el dia 11 de

gener va tenir una entrevista amb la senyora Isabel Rodà pel tema de les columnes de Puig

i Cadafalch.

Pel que fa a les activitats de l’Equip de Govern, el president informa que, pel que

fa al Centenari, el vicepresident i president de la Comissió Executiva del Centenari, se-

nyor Antoni Riera, fa públic que la senyora Cristina Teignier ocupa el lloc de secretària

tècnica de la Comissió, que havia quedat vacant.

El senyor Antoni Riera fa saber que el dia 9 de gener es va reunir a Madrid, junta-

ment amb el president de l’IEC, amb el secretari general de la Fundación Ramón Areces,

senyor Juan González Palomino, i, posteriorment, amb el president de la Societat Estatal de

Commemoracions Culturals, senyor José García-Velasco. També anuncia que el dia 5

de febrer sortirà el segell commemoratiu del Centenari i que es presentarà a l’Institut.

El senyor Antoni Riera recorda que aviat començarà el cicle de conferències que

ha organitzat la Secció de Ciències i Tecnologia i el cicle de conferències que ha organit-

zat la Secció de Ciències Biològiques, i demana la col.laboració dels coordinadors en la di-

fusió dels actes del Centenari.

El president, senyor Salvador Giner, explica que s’ha de votar l’organigrama se-

guint el mateix procés que en totes les votacions que es fan en el Ple, que qui no hagi votat

ho pot fer durant el Ple i que al final de la sessió es comunicarà el resultat de la votació.

Quant al pressupost de l’any 2007, el president puntualitza que en el Ple anterior

es consideraven les línies bàsiques del pressupost, que el Consell Permanent ha aprovat

l’avantprojecte del pressupost i que cal ratificar-lo.
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El secretari general especifica que per elaborar aquest pressupost s’han tingut en

compte principalment quatre línies:

— Mantenir la política, iniciada en els dos exercicis anteriors, de potenciar l’au-

tonomia de les seccions i dotar-les de pressupostos de lliure disposició adequats a les se-

ves finalitats.

— Continuar la política de potenciació de les societats filials preveient una parti-

da per a la incorporació de noves filials, incrementant la partida extraordinària per a pu-

blicacions i establint una nova partida per al finançament de les activitats organitzades

amb motiu del Centenari de l’Institut.

— Dotar les delegacions territorials d’un pressupost que garanteixi una progra-

mació estable i de qualitat, i a la vegada establir una partida per a activitats extraordinà-

ries amb motiu del Centenari.

— En l’apartat de recerca, pressupostar les dotacions corresponents al tercer i úl-

tim any de la convocatòria de la Comissió d’Investigació 2005.

El gerent, senyor Ramon Corbella, detalla el pressupost per a 2007. A propòsit

d’aquesta presentació el senyor Josep Moran pregunta si arriba alguna ajuda econòmica

de l’Administració pública del País Valencià, i el senyor Francesc Gonzàlez i Sastre co-

menta que no ha sabut trobar la partida que fa referència a l’Observatori de la Recer-

ca. El senyor Ramon Corbella respon que no hi ha cap ingrés previst que provingui de

l’Administració pública del País Valencià i, quant a la intervenció del senyor Gonzàlez i

Sastre, diu que aquest any està previst fer la inversió en l’aplicació del web perquè s’hi

mostrin les dades de l’Observatori de la Recerca i que aquesta despesa consta en el pres-

supost com a inversions informàtiques.

El Ple aprova el pressupost per assentiment.

El president demana que es llegeixi el resultat de la votació de l’organigrama de

l’IEC. El secretari general informa que han votat 24 membres emèrits, 10 presidents de so-

cietats filials i 74 membres numeraris, cosa que fa un total de 108 vots, que superen el 40 %

dels membres amb dret a vot necessari perquè es consideri vàlida una votació. El resultat

ha estat de 68 vots a favor, 14 vots en contra, 23 vots en blanc i 3 vots nuls, amb la qual

cosa queda aprovat l’organigrama. El president explica que aquest organigrama s’aplicarà

progressivament.

En l’apartat d’«Afers de la Secretaria General», el secretari general llegeix les co-

municacions i els convenis que s’han dut a terme d’ençà de l’últim Ple.
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Ple del dia 26 de febrer de 2007 (ordinari)

— Nota necrològica del senyor Iuri Nicolàievitx Verxinin († 25.07.2006), membre cor-

responent de la Secció de Ciències i Tecnologia, a càrrec de Borís Pàvlovitx Sobolev

— Votació de candidats a membres

— Presentació del DIEC

— Semblança del senyor Josep M. Bofill i Pichot (1860-1938), a càrrec de Josep M. Ca-

marasa i Castillo.

Hi assisteixen 82 membres i 4 presidents de societats filials.

El senyor David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, llegeix la

nota necrològica del senyor Iuri Nicolàievitx Verxinin, membre corresponent de la matei-

xa Secció, escrita per Borís Pàvlovitx Sobolev, també membre corresponent de la Secció.

Pel que fa al seu informe, el president comunica que el 14 de febrer passat el

Consell Permanent va aprovar, per unanimitat, la Declaració sobre els reials decrets

d’ús del castellà. El president fa saber que aquesta declaració és fruit de la tasca feta

per una comissió constituïda per Enric Argullol, expert en dret i president de la comis-

sió; Josep González-Agàpito, expert en pedagogia i educació; Isidor Marí, expert en fi-

lologia i sociolingüística, i Antoni M. Badia i Margarit, expert en lingüística històrica i

gramàtica.

El senyor Josep González-Agàpito proposa que la carta en la qual la comissió va

treballar i que s’envià a la ministra d’Educació i Ciència per a acompanyar la Declaració

sigui difosa mitjançant revistes especialitzades o llocs d’opinió. El president anuncia que

aquesta carta es farà arribar als membres. El senyor Joan Martí i Castell afegeix que en

una ocasió passada ja s’esmentà que el contingut de la carta que s’envià a la ministra es

donaria a conèixer, i la senyora Eva Serra pregunta per què a la carta no es fa referència

a la immersió lingüística en l’ensenyament.

El president destaca l’acte en el qual la Societat Catalana d’Ordenació del Territo-

ri presentà l’Anuari territorial de Catalunya 2005, en un moment important per a la bona

marxa de les polítiques territorials. També comenta la inauguració a la Casa de Conva-

lescència d’una petita exposició itinerant de l’Institut, que recorrerà els Països Catalans i

que consta de deu plafons il.lustratius, elaborada a iniciativa del vicepresident Alegret.

Finalment, el president fa saber que s’ha constituït l’Institut d’Estudis Aranesos

a Vielha, acte al qual va ser convidat. Aquest Institut s’ha creat amb tres seccions: una

d’històrico-arqueològica, una de lingüística (dedicada a l’estudi de l’occità i el gascó) i

una de jurídica (dedicada al dret aranès i la legislació pública).
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El senyor David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, presen-

ta l’informe de les activitats que ha dut a terme la Secció des de l’última presentació da-

vant el Ple.

El secretari general comunica que s’han acabat els treballs del Diccionari, que està

a punt de ser publicat, i demana al president de la Secció Filològica que en presenti l’in-

forme corresponent. El president de la Secció Filològica llegeix l’informe.

Acabat l’escrutini, dut a terme pels membres senyors Xavier Roselló Molinari i

Francesc Serra i Mestres, el secretari general informa del resultat: per a l’elecció dels can-

didats a membre numerari han votat 36 membres emèrits; aquest nombre sumat al de

membres numeraris que han votat (116) fa un cens de 152 votants. La majoria absoluta

s’aconsegueix amb 77 vots.

Per a l’elecció dels candidats a membres corresponents han votat 36 membres

emèrits; aquest nombre sumat al de membres numeraris que han votat (69) fa un cens de

105 votants. La majoria absoluta s’aconsegueix amb 53 vots. Per tant, el Ple ha admès

com a membres numeraris els senyors Gaspar Feliu i Montfort (99 vots afirmatius), Josep

Maria Salrach i Marés (97 vots afirmatius), Joan Sanmartí i Grego (91 vots afirmatius) i

Antoni Simon i Tarrés (90 vots afirmatius), adscrits a la Secció Històrico-Arqueològica,

i la senyora Alícia Casals i Gelpí (91 vots afirmatius), adscrita a la Secció de Ciències i

Tecnologia; i com a membres corresponents, els senyors Michel Delseny (91 vots afirma-

tius), F. Xavier Pi-Sunyer (94 vots afirmatius), Claude Roux (92 vots afirmatius) i Anto-

ni Torre (93 vots afirmatius), adscrits a la Secció de Ciències Biològiques.

El senyor Josep M. Camarasa i Castillo presenta la semblança del senyor Josep M.

Bofill i Pichot.

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

Secció de Ciències i Tecnologia, en les votacions del proppassat 18 de desembre, elegí el

nou Consell de Govern, que prengué possessió el dia 1 de gener de 2007:

President: David Serrat i Congost, en substitució de

Joaquim Agulló i Batlle

Vicepresident: Francesc Serra i Mestres, en substitució

de Damià Barceló i Cullerés

Tresorera: Pilar Bayer i Isant, en substitució 

de Francesc Serra i Mestres

Secretari: Lluís Jofre i Roca, en substitució de

Pere Santanach i Prat
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Informa del nomenament del senyor Joaquim Mallafrè i Gavaldà, membre de la

Secció Filològica, com a membre electiu de la Fundació Mercè Rodoreda per a ocupar

la vacant que ha deixat el senyor Jordi Sarsanedas.

D’altra banda, fa saber que l’assemblea de socis de l’Associació Catalana de Cièn-

cies de l’Alimentació, reunida el 30 de novembre passat, acordà modificar el text del se-

gon paràgraf de l’article 15 dels Estatuts de la Societat. On diu: «El mandat de tots els

càrrecs directius durarà dos anys i podran ser reelegits», a partir de l’acord dirà: «El man-

dat de tots els càrrecs directius de la Junta durarà quatre anys i només podran ser reele-

gits per al mateix càrrec una vegada».

Finalment, informa que l’Institut ha signat els convenis següents: amb l’Ajunta-

ment de Morella, per a publicar les Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estu-

dis Catalans a Morella; amb el Patronat Català Pro Europa, per a contribuir a les des-

peses d’organització del simposi «Els països de parla catalana i Europa durant la

darrera centúria», organitzat per la Secció Històrico-Arqueològica amb motiu del Cen-

tenari de l’IEC, i amb Laudis Consultor, SL, per a contribuir a les despeses d’organit-

zació del Centenari.

Ple del dia 27 de març de 2007 (ordinari)

— Nota necrològica del senyor Oriol de Bolòs i Capdevila († 22.03.2007), membre de

la Secció de Ciències Biològiques, a càrrec del senyor Josep Vigo i Bonada, membre de la

dita Secció

— Liquidació del pressupost de 2006

— Presentació de l’Institut Català d’Antropologia

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

Hi assisteixen 46 membres i 4 presidents de societats filials.

El vicepresident de l’IEC, Salvador Alegret, presideix la sessió en absència del pre-

sident.

El senyor Josep Vigo llegeix una nota necrològica en record del senyor Oriol de Bolòs

i Capdevila, membre de la Secció de Ciències Biològiques, que va morir el dia 22 de març

de 2007.

El vicepresident comunica que, a partir del dijous 29 de març, hi haurà a disposi-

ció de cada membre un exemplar del Diccionari de la llengua catalana, segona edició,

que es pot recollir a la llibreria de l’Institut.
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Pel que fa a l’informe del president, el vicepresident Alegret convida els assistents

a llegir-lo ja que s’ha pogut recollir imprès a l’entrada de la sala.

El senyor Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica, exposa les activi-

tats que ha realitzat la Secció Filològica des de l’última presentació al Ple.

El gerent, senyor Ramon Corbella, explica la liquidació del pressupost de l’any

2006, que ha estat aprovada pel Consell Permanent el 12 de març de 2007. Com que no

hi ha intervencions per part dels membres, queda aprovada.

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

presenta l’Institut Català d’Antropologia, que ha demanat de ser admès com a societat fi-

lial de l’IEC.

S’inicia un torn obert de paraules en què els senyors Albert Balcells i Oriol Casas-

sas expressen que seria convenient canviar el terme Institut per Societat, per tal d’evitar

equívocs. El senyor Joan Vilà-Valentí respon que l’entitat ja s’havia dit Societat, però que

estudiaran aquest possible canvi de nom.

En l’apartat d’«Afers de la Secretaria General», es parla de l’adjudicació dels

premis i les borses d’estudi corresponents al LXXVI Cartell. Comunica que el Premi

Miquel Mas Molas, per desig de la família, es retira del Cartell de l’Institut, però s’es-

tudia que d’una manera o una altra el disseny tèxtil continuï en el Cartell per una al-

tra via.

El secretari general presenta la proposta dels Premis Sant Jordi d’aquest any.

Malgrat la disconformitat pel no-atorgament del Premi Internacional Catalònia

per part d’alguns membres, el Ple aprova el text d’adjudicació dels premis i les borses

d’estudi corresponents al LXXVI Cartell que figura com a annex per majoria.

El secretari general demana de ratificar els acords del Consell Permanent sobre els

nomenaments següents: acord 22.5 del Consell Permanent de 12 de març de 2007, pel

qual el Consell Permanent nomena, a proposta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials,

Ricard Torrents i Bertrana membre del Consell Escolar de Catalunya en representació de

l’Institut d’Estudis Catalans, en substitució de Josep-Maria Terricabras i Nogueras, que

ho havia estat fins ara i que desitja no ser renovat en el càrrec, i acord 22.6 del Consell

Permanent de 12 de març de 2007, pel qual el Consell Permanent nomena, a proposta de

la Secció Filològica, Jaume Cabré i Fabré membre del Consell Assessor de la Institució

de les Lletres Catalanes en representació de l’Institut d’Estudis Catalans.

El Ple ratifica els acords 22.5 i 22.6 del Consell Permanent.

A continuació, el secretari general comunica que Salvador Giner tindrà la pre-

sidència en el jurat dels Premis Emili Giralt i Raventós - Cultures del Vi, que convoca el

Museu de Vilafranca - Museu del Vi.
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Posteriorment, fa una relació dels convenis que ha signat l’Institut des del darrer

Ple, que són els següents: dos convenis amb el Ministeri d’Educació i Ciència per a regu-

lar la subvenció nominativa prevista en els Pressupostos generals de l’Estat per a l’any

2007 (aplicacions pressupostàries 18.03.463A.782 i 18.03.463A.481.12); addenda i am-

pliació del conveni signat entre l’Ajuntament de Guissona, el Patronat d’Arqueologia de

Guissona, la fundació pública Institut d’Estudis Ilerdencs, la Universitat Autònoma de Bar-

celona i l’Institut d’Estudis Catalans, amb data 10 de desembre de 2004, per a l’estudi,

conservació i difusió del patrimoni arqueològic de Guissona; un conveni amb el Consorci

de Transferència de Coneixement (CTC) per a l’intercanvi d’informació estadística en

matèria de recerca; un conveni amb la Fundació Carles Salvador per al finançament de

les despeses de personal de suport i per a col.laborar en les activitats de la Fundació Carles

Salvador relacionades amb la promoció i la difusió de la llengua catalana, i amb motiu del

Centenari, un conveni amb Víctor Igual, SL, per a contribuir a les despeses d’organitza-

ció del Centenari.

En el torn obert de paraules, el senyor Joan A. Argenter pregunta com és que el

Premi Catalònia no s’ha adjudicat. El senyor Josep Vigo, com a ponent del premi, acla-

reix que només es va presentar una candidatura a aquesta convocatòria. Es comenta que

altres anys els no-guanyadors es tornaven a presentar en les properes convocatòries per

iniciativa de les mateixes seccions. Es proposa tornar-ho a fer així.

El senyor Ricard Guerrero esmenta que s’hauria d’actualitzar la quantitat econò-

mica que s’atorga com a premi. Afegeix que en els casos que un premi queda desert, els

diners per a aquest propòsit es podrien aplicar a un becari o a una altra borsa d’estudi per

assegurar la continuïtat del camp d’estudi del premi. El secretari general el remet a les ba-

ses del premi, on podrà constatar que aquesta opció està prevista.

El senyor Joan Vilà-Valentí remarca, referent al Premi Prat de la Riba, que cada

any es torna per Secció, que les seccions mateixes s’encarreguin de difondre el Premi

Prat de la Riba l’any corresponent i així s’asseguraria que es presentessin treballs d’un

nivell alt.

El senyor Oriol Casassas comenta la poca participació en el Premi Internacional

Catalònia.

El senyor Albert Balcells diu que comparteix l’aportació del senyor Casassas i re-

corda que el Premi Internacional Catalònia es pot atorgar a membres corresponents.

El vicepresident diu que, a continuació, serà projectat el documental sobre Anto-

ni Rubió i Lluch, realitzat per Josep Cullell.
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Ple del dia 11 de juny de 2007 (ordinari)

— Nota necrològica del senyor Enric Ras i Oliva († 19.04.2007), a càrrec de Josep Amat

i Girbau

— Nota necrològica de la senyora Creu Casas i Sicart († 20.05.2007), a càrrec de Xavier

Llimona i Pagès

— Nota necrològica del senyor Josep M. Puig i Salellas († 26.05.2007), per Encarna

Roca i Trias, a càrrec de Joan Vilà-Valentí

— Informe de les activitats de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, a càrrec del senyor

Pere Lluís Font, vicepresident de la Secció

— Adquisició de nous locals

Hi assisteixen 54 membres i 6 presidents de societats filials.

El senyor Josep Amat i Girbau llegeix la nota necrològica del senyor Enric Ras i

Oliva († 19.04.2007), membre de la Secció de Ciències i Tecnologia.

El senyor Xavier Llimona i Pagès, membre de la Secció de Ciències Biològiques,

llegeix la nota necrològica de la senyora Creu Casas i Sicart († 20.05.2007), membre de

la mateixa Secció.

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

llegeix la nota necrològica escrita per Encarna Roca i Trias, membre de la mateixa Secció,

del senyor Josep M. Puig i Salellas († 26.05.2007), també membre de la mateixa Secció.

S’aproven les actes dels plens del 26 de febrer de 2007 i del 27 de març de 2007.

Del seu informe, el president en destaca els fets següents: copresidència amb el

conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, d’una sessió ce-

lebrada a l’IEC en memòria de Jordi Sarsanedas, antic membre de la Secció Filològica;

entrevistes amb el president de la Reial Acadèmia de Farmàcia, Miquel Ylla-Català, amb

el president de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries, senyor Llupià, i amb el director ge-

neral d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, José Pascual Ortuño, per a

mantenir el contacte amb el conseller de Justícia; entrevista amb David Serrat, president

de la Secció de Ciències i Tecnologia, i el conseller Joaquim Nadal, per a presentar una re-

cerca que s’està fent a l’Institut sobre l’estudi del sòl a Catalunya i a les Illes Balears; acte

públic de presentació del nou DIEC a la Casa de Convalescència; jornada de portes ober-

tes a l’IEC; lliurament dels Premis Sant Jordi de l’Institut, amb la presència del conseller

d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, Josep Huguet, a la Sala Prat de la

Riba el 24 d’abril; visita a la Universitat Abat Oliba, com a continuació de la política de

l’IEC d’apropament, de col.laboració i de visita a les universitats; reunió amb la Comis-
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sió de Seguiment del contracte programa signat amb la Generalitat de Catalunya; entre-

vista del president amb el vicepresident de l’Obra Cultural Balear, Tomeu Martí, on es

parla de la seu a les Illes i es posa èmfasi en la col.laboració; presentació del primer anua-

ri de l’Associació Catalana de Sociologia; emissió en directe des de la Sala Prat de la Riba

del programa El matí de Catalunya Ràdio, dirigit per Antoni Bassas; visita a Oslo de Jo-

sep Guitart i Antoni Riera per l’Assemblea General que hi ha celebrat la Unió Acadèmica

Internacional; acte de lliurament del Premi Internacional Ramon Llull a l’Institut a Alan

Yates, catedràtic emèrit de la Universitat de Sheffield i membre corresponent de la Secció

Filològica; signatura del conveni de col.laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i Sun

Microsystems Ibérica i donació d’uns aparells, i conferència per l’aniversari de la funda-

ció de l’Institut d’Estudis Catalans, a càrrec del professor Albert Balcells. El president re-

corda que és un dels actes centrals del Centenari, com la inauguració del Palau de la Mú-

sica o el passat concert.

El president felicita els membres que han estat guardonats i que són els següents:

— Manuel Riu i Riu, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, que ha rebut

homenatge de la població de Sant Llorenç de Morunys.

— Jordi Sarsanedas, que fou membre de la Secció Filològica, que ha rebut ho-

menatge en el marc de la Setmana de Poesia que organitzà l’Institut de Cultura de Bar-

celona.

— Joan Francesc Mira, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, que ha

rebut el 7è Premi Jaume Fuster, atorgat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

— Jaume Terradas i Serra, membre de la Secció de Ciències Biològiques, que ha

rebut el Premi Crítica Serra d’Or per la novel.la Biografia del món. L’origen de la vida. El

col.lapse ecològic.

—Josep Egozcue, que ha rebut, a títol pòstum, la Medalla Josep Trueta al Mèrit

Sanitari que atorga la Generalitat.

— Joandomènec Ros, secretari general i membre de la Secció de Ciències Biolò-

giques, que ha rebut el Premi Catalònia d’Assaig, que atorgaven la llibreria Catalònia i

l’editorial Almuzara, patrocinat també pel Consorci de la Zona Franca.

— Alan Yates, que ha rebut el Premi Internacional Ramon Llull.

— Manuel Castellet, antic president de l’IEC i membre de la Secció de Ciències i

Tecnologia, que ha estat nomenat director de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

El senyor Antoni Riera, president del Centenari, comunica que els actes del Cente-

nari es van complint segons s’havia previst, i destaca, dels mesos d’abril, maig i juny, com

a activitats acadèmiques, la celebració del curs d’alts estudis sobre cultura, política i so-
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cietat (1907-2007) «Deu testimonis del segle xx. Deu lliçons per al segle xxi», organitzat

per la Secció de Filosofia i Ciències Socials, i la celebració de les jornades «Present i futur

de les relacions alimentació-salut: Noves necessitats i nous aliments», organitzades pel

Centre Català de la Nutrició i per l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, i com

a activitat de caràcter divulgatiu, l’exposició itinerant a la Fundació Caixa Girona el dia 13

d’abril, amb un èxit de públic molt notable. Informa que l’exposició ha estat traslladada, i

ja ha estat inaugurada, a Andorra. Com a activitat de caràcter artístic, recorda el concert

que es va fer a l’IEC amb l’estrena de la peça commemorativa del Centenari.

A continuació, recorda que un dels actes més importants serà el dia 18 de juny, la

data exacta de la creació de l’Institut d’Estudis Catalans per un acord de la Diputació de

Barcelona signat per Enric Prat de la Riba, que serà una conferència de reflexió de la

història de l’Institut que està preparant el senyor Albert Balcells, i que serà presidida per

l’alcalde de Barcelona.

El president recorda que no s’ha rebut per part de la Generalitat cap resposta a la

petició de modificació de la representació de l’IEC al Consell Directiu de l’IRL.

El president cedeix la paraula al senyor Martí, que intervé sobre dues qüestions: el

tema de l’IRL i la Comissió de Seguiment del contracte programa amb la Generalitat de

Catalunya. El senyor Martí demana que es convoqui a les comissions del contracte pro-

grama els directors de projectes, ja que els afecten directament. També proposa que la

Generalitat estableixi un pressupost ordinari que garanteixi la consecució dels projectes

ordinaris, i que també n’hi hagi un d’extraordinari, a través del contracte programa, per

a projectes extraordinaris.

Respecte al tema de l’IRL, el senyor Martí expressa la seva perplexitat pel fet de

no saber quin paper hi fa l’IEC. Diu que fa molt de temps el Consell Permanent va acor-

dar demanar una major participació de l’IEC en l’IRL i va donar total confiança al presi-

dent perquè plantegés la necessitat d’ampliació i actués com cregués convenient sobre

aquesta qüestió. Expressa que a dia d’avui no ha canviat res d’això i proposa que s’acla-

reixi aquest paper de l’IEC.

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, el 12 de juny de 2006.

En l’apartat d’«Afers de la Secretaria General», el president dóna la paraula al se-

cretari general, que ha d’informar sobre l’adquisició de nous locals per part de l’IEC i in-

formar dels afers de la Secretaria General, que són els següents:

— El president de l’Institut ha acceptat formar part del Comitè d’Honor del Pri-

mer Congrés Internacional de Neologia en les Llengües Romàniques, organitzat per
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l’Observatori de Neologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Univer-

sitat Pompeu Fabra entre els dies 7 i 10 de maig de 2008. També, formar part del Co-

mitè d’Honor del 18è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana, que tindrà lloc

a Girona entre els dies 12 i 14 d’octubre de 2008. També, del Comitè d’Honor de la 25a

edició de la Fira Internacional del Llibre, Liber 2007, que organitza la Federació de Gre-

mis d’Editors d’Espanya entre els dies 3 i 5 d’octubre de 2007, i del Comitè d’Honor

d’Euroscience Open Forum (ESOF 2008), que tindrà lloc a Barcelona entre els dies 18

i 22 de juliol de 2008. Aquesta tercera edició l’organitza la Fundació Catalana per a la

Recerca i la Innovació.

— Nomenament per part de la Secció Filològica de Carolina Santamaria com a

membre del Consell Supervisor del TERMCAT, en substitució de la senyora Maria

Bozzo.

— Comissió de l’Any Jaume I: Maria Teresa Ferrer i Mallol, presidenta de la Sec-

ció Històrico-Arqueològica; Antoni Riera i Melis, de la mateixa Secció, per a la presidència

de la Comissió; Oriol Cassassas i Simó, de la Secció de Ciències Biològiques; David Serrat

i Congost, de la Secció de Ciències i Tecnologia; Germà Colón i Domènech, de la Secció

Filològica, i Ricard Torrents i Bertrana, de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

— Nomenament d’Ignasi Roviró i Alemany com a nou president de la Societat

Catalana de Filosofia.

— Nomenament de representants de l’Institut als jurats dels Premis Nacionals del

Ministeri de Cultura 2007: per al Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, el senyor Car-

les Miralles i Solà; per al Premi Nacional de Poesia, David Jou i Mirabent; per al de Narra-

tiva, Joan Francesc Mira i Casterà; per al d’Assaig, Josep-Maria Terricabras i Nogueras;

per al de Literatura Dramàtica, Jesús-Francesc Masip Bonet; per al de Literatura Infantil

i Juvenil, Josep Maria Aloy, i per al Premi Nacional a la Millor Traducció i Premi Nacional

a l’Obra d’un Traductor, Marc Mayer i Olivé.

S’informa dels següents convenis de col.laboració signats: la Càtedra UNESCO de

Llengües i Educació amb el Govern de Nova Caledònia i Linguapax Pacífic, per a la

conservació de les llengües canacs; amb el Departament d’Innovació, Universitats i Em-

presa de la Generalitat de Catalunya, per a la prestació per part de l’Institut dels serveis

editorials consistents en l’edició dels exàmens de les proves d’accés a la universitat; amb

l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, per a l’organització de l’acte de

cloenda commemoratiu del centenari del naixement de Joan Coromines i Avinyó; amb la

Biblioteca de Catalunya, per a l’elaboració del projecte del Patrimoni Digital de Catalu-

nya (PADICAT); amb Intracatalònia, SA, pel qual l’Institut contracta un servei de con-
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tinguts de comunicació a la xarxa d’Internet i altres mitjans; amb la Fundació Salut, In-

novació i Societat, pel qual la Fundació col.laborarà en l’organització i el finançament

dels actes de celebració del Centenari i en l’organització d’actes o projectes d’interès

comú en els àmbits de l’economia, de la salut i de les ciències de la vida; amb els Labo-

ratoris del Dr. Esteve, SA, per al patrocini d’actes de celebració del Centenari; amb Sun

Microsystems Ibérica, esmentat també per proveir l’Institut d’una plataforma oberta,

maquinari i programari que serveixi de suport a les actuacions pròpies de l’Institut, i, fi-

nalment, amb l’Ajuntament de Banyoles, pel qual l’Institut donarà assessorament cien-

tífic i tècnic per al projecte d’informatització i recopilació del fons bibliogràfic sobre els

estudis científics realitzats sobre el municipi de Banyoles i els seus voltants.
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