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II. El Ple

Resum de les sessions plenàries

D urant el curs 2015-2016, el Ple es reuní nou vegades. A continuació presentem 

un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 5 d’octubre de 2015 (ordinari)

— Assumptes econòmics: ajuts, subvencions, pressupost per al 2016 

— Sessió Vacunes i vacunació, organitzada per la Secció de Ciències Biològiques: «Ante-

cedents i situació actual dels programes vacunals», per Josep Vaqué, i «Consideracions 

sobre els problemes plantejats per algunes vacunes», per Andreu Segura

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

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

l’acte de presentació del llibre Pere Quart / Joaquim Molas: Diàleg epistolar il·lustrat; les 

entrevistes amb Vicenç Mateu, síndic general de les Valls d’Andorra, i amb Èric Jover, 

ministre d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra; els tres concerts del cicle estival 

Música al claustre; el Congrés de la North American Catalan Society a l’IEC; la presenta-

ció a l’IEC del VIII Informe sobre la situació de la llengua catalana (2014); l’entrevista 

amb Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca, i amb Lluís Jofre, director general 

d’Universitats; la reunió del Consell Interacadèmic de Catalunya i la presentació de l’Ins-

titut d’Estudis Aranesi a Vielha; l’entrevista amb Santiago Ballester, director general de 

Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya; la jornada d’estudi amb motiu de 

l’acabament i la presentació pública del darrer volum del Corpus Vitrearum Medii Aevi 

de Catalunya; la reunió del Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Euro- 

pea de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat; l’acte de celebració del 30è 

aniversari del TERMCAT; la XLVII Universitat Catalana d’Estiu de Prada; la celebració 

de la Diada de Sant Gil i la projecció del documental l’exili de la marededéu de Núria, 

basat en el llibre de Manuel Castellet, a la Vall de Núria; la conferència d’Eva Serra, 

membre de la Secció Històrico-Arqueològica, que duia per títol «La potencialitat demo-

cràtica de la Catalunya històrica», al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona; el discurs 

inaugural del president de l’IEC en la sessió d’obertura del curs 2015-2016 de la Univer-

sitat de Lleida; la inauguració de l’exposició «Per Catalunya! Vida i mort de Lluís Com-
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panys»; la presentació del primer volum de l’obra Ramon llull. Vida i obres, de Pere Vi-

llalba; l’acte d’adhesió de l’IEC al Manifest per la dignitat; la presentació de l’obra 

Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin; la presentació de les actes de la primera 

trobada científica sobre les ciutats mediterrànies, publicades amb el títol Ciutats mediter-

rànies: civilització i desenvolupament, en el marc de la reunió científica «Ciutats i regió a 

la Mediterrània. Comparació diacrònica»; la jornada en honor de Francesc Vallverdú 

(1935-2014), i la celebració del Dia Internacional de la Traducció.

El president informa que es posarà en marxa el vot electrònic per a les votacions 

del Ple. S’iniciarà el procediment amb una prova pilot sobre un tema no vinculant per a 

votar: l’horari dels plens de l’IEC per al curs 2015-2016.

El president presenta, en línies generals, l’apartat d’assumptes econòmics. Posa en 

coneixement dels membres que l’actual situació política de Catalunya fa que el pressupost 

per al 2016 encara no hagi pogut ser aprovat pel Parlament de Catalunya. Davant d’aques-

ta situació, el Consell Permanent, en la reunió tinguda el dia 17 de setembre de 2015, 

acordà aprovar la pròrroga del pressupost de l’IEC del 2015 a l’espera del pressupost 

general del Govern català. Ara, el Ple ratifica l’acord del Consell Permanent del dia 17 de 

setembre de 2015, en què s’aprovà la pròrroga del pressupost del 2015 a l’espera del 

pressupost general del Govern català.

En l’apartat d’Assumptes de la Secretaria General, el secretari general comunica 

que s’han incorporat les modificacions del Reglament de règim interior que s’aprovaren 

en plens anteriors. 

En el torn obert de paraules, es parla del procés d’actualització de les dades bi-

bliogràfiques dels membres de l’IEC, de l’obligatorietat de l’assistència dels membres a 

les reunions del Ple i la dispensa d’obligacions, i de la projecció internacional de la 

institució.

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

ta la sessió Vacunes i vacunació, oberta al públic, en què s’imparteixen les ponències 

«Antecedents i situació actual dels programes vacunals», per Josep Vaqué, i «Considera-

cions sobre els problemes plantejats per algunes vacunes», per Andreu Segura.

Ple del dia 9 de novembre de 2015 (ordinari)

— Resultats de la votació electrònica efectuada des del 27 d’octubre: «Horari dels plens 

de l’IEC del curs 2015-2016»

— Informe d’activitats de la Secció Històrico-Arqueològica, per Josep Massot
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— Presentació del projecte de la Secció Històrico-Arqueològica: Base de dades de monu-

ments commemoratius de Catalunya, per Albert Balcells

— Intervenció de Carme Riera, presidenta del Centro Español de Derechos Reprográficos 

(CEDRO); Patrícia Riera, delegada de CEDRO a Catalunya, i Guillem-Jordi Graells, vocal 

de CEDRO

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

El president recorda el traspàs recent del membre Joaquim Muns i Albuixech, de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials, el dia 2 de novembre, i que en el pròxim Ple se li 

farà l’obituari corresponent. 

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

l’entrevista amb Claude H. Potts, bibliotecari de les col·leccions de llengües romàniques a 

la Universitat de Califòrnia (Berkeley) sobre l’intercanvi de publicacions entre ambdues 

institucions; l’entrevista amb Quim Torra, president d’Òmnium Cultural, per establir fu-

tures col·laboracions; l’entrevista amb Conxa Planas, Joan Estragués i Ramon Payàs, de 

l’Associació Amics de les Homilies d’Organyà, en què es tractà la participació de l’IEC en 

les activitats que programa l’Associació; la presentació d’Història de la música I i Història 

de la música II de l’Enciclopèdia de Menorca, i del CD la creació del món, de Joseph 

Haydn, segons la versió il·lustrada menorquina d’Antoni Febrer i Cardona (1807) i la 

transcripció musical de Joan Vidal i Seguí (acte que reprèn la tradicional col·laboració 

amb l’Institut Menorquí d’Estudis, entitat adherida a l’IEC des de l’any 2000); la inau-

guració del cicle Xerrades amb M. Teresa Cabré Castellví. Reflexions al voltant de la 

lingüística aplicada i el lèxic, organitzat per l’IEC, la UPF, la UB i el TERMCAT; l’acte 

d’inauguració de la I Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, a l’IEC; la sessió inaugural 

del curs interacadèmic 2015-2016 a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi; l’ac-

te de cloenda de l’Any Patxot i la inauguració de l’exposició sobre Rafael Patxot al Museu 

d’Història de Sant Feliu de Guíxols; la reunió del Patronat de la Fundació Barcelona 

Cultura, al Palau de la Virreina, i la reunió del Real Patronato de la Biblioteca Nacional 

de España, durant la qual es van aprovar uns nous estatuts i es va nomenar el nou presi-

dent, Luis Alberto de Cuenca. 

El president de l’IEC comenta que s’ha assajat el nou mètode de votació electròni-

ca que substituirà el tradicional vot per correu postal amb una pregunta de resultat no 

vinculant, i que la plataforma es posarà també a disposició de les seccions i les societats 

filials que ho sol·licitin. 

El secretari general presenta les estadístiques i els resultats de la votació. La par-

ticipació ha estat del 37,18 %. S’han obtingut 39 vots a favor de mantenir l’horari actual; 
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14 vots a favor d’avançar la sessió mitja hora; 25 vots a favor d’avançar la sessió una hora; 

5 vots en blanc, i 4 noves propostes. Es mantindrà l’horari i es canviarà el dia per a faci-

litar l’assistència dels membres de la Secció Filològica que arriben dijous a l’IEC per a les 

reunions de divendres.

Josep Massot, president de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta l’informe 

d’activitats de la Secció. Com a complement de l’informe de la Secció i amb motiu de la 

propera publicació al web de l’IEC de la base de dades de monuments commemoratius de 

Catalunya, Albert Balcells, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, fa una exposició 

del projecte. 

Per acabar la sessió plenària, Carme Riera, presidenta del Centro Español de De-

rechos Reprográficos (CEDRO); Guillem-Jordi Graells, vocal de CEDRO, i Patrícia Riera, 

delegada de CEDRO a Catalunya, presenten aquesta entitat que, formada per autors i 

editors, gestiona de manera col·lectiva els drets dels seus membres en l’àmbit de la còpia 

reprogràfica de les seves obres.

Ple del dia 14 de desembre de 2015 (ordinari)

— Nota necrològica de Joaquim Muns i Albuixech († 2.11.2015), membre de Secció de 

Filosofia i Ciències Socials, a càrrec de Xavier Vives, llegida per Josep M. Panareda

— Resultats de la votació electrònica: «Proposta de modificació dels articles 16 i 22 del 

Reglament de règim interior de l’IEC»

— Informe d’activitats de la Secció de Ciències i Tecnologia, a càrrec de Joan Antoni Solans

— Presentació de candidats a membres numeraris 

— Presentació de la Societat d’Onomàstica, que ha sol·licitat ser una entitat adherida a 

l’IEC (article 77 del Reglament), a càrrec de la presidenta de la Secció Filològica, M. Te-

resa Cabré

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

Josep M. Panareda, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, llegeix en 

nom de Xavier Vives la nota necrològica de Joaquim Muns i Albuixech, membre de la 

mateixa Secció traspassat el dia 2 de novembre de 2015.

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

la sessió a l’IEC en memòria d’Antoni M. Badia i Margarit; l’acte inaugural de la 20a 

Setmana de la Ciència a Catalunya; la inauguració de l’exposició «Els sòls i la biodiversi-

tat forestal. La ciència del sòl a la bibliografia: un tast»; la jornada Punt i seguit. Aporta-
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cions d’El País que Volem a l’etapa constituent, organitzada per l’IEC i l’associació El País 

que Volem; el V Fòrum del Patrimoni Literari: «Traduir, la millor manera de llegir», que 

tingué lloc a Figueres; la sessió inaugural del curs acadèmic 2015-2016 de l’Acadèmia de 

Jurisprudència i Legislació de Catalunya; el debat «Humans o posthumans? Què ens pot 

fer ser la biotecnologia?», dins la sessió inaugural del curs de la Societat Catalana de Bi-

ologia, en què s’atorgà el títol de soci honorífic a Carles Bas; l’acte d’inauguració institu-

cional de l’Any Llull 2016, al Palau de la Generalitat; la celebració dels cinquanta anys 

d’Enciclopèdia Catalana, al Palau de la Música; la reunió del Consell Rector del Patronat 

d’Arqueologia de Guissona; la reunió de membres de l’IEC per a establir la participació 

de l’IEC a la World Humanities Conference, que tindrà lloc a Lieja el 2016, i la reunió del 

Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu (UCE), en què Jordi Casassas (mem-

bre de l’IEC) fou elegit president de la XLVIII edició de l’UCE.

El secretari general presenta els resultats de la votació de la proposta de modifica-

ció dels articles 16 («Condició de membre numerari») i 22 («Drets dels membres emèrits») 

del Reglament de règim interior de l’IEC. La votació requereix majoria absoluta, que en 

aquest cas és de 78 vots. Els resultats són els següents: 80 vots a favor del text proposat; 

18 vots en contra del text proposat i 5 vots en blanc. El Ple aprova la modificació de l’ar-

ticle 16 i de l’article 22 del Reglament de règim interior de l’IEC.

Joan Antoni Solans, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta l’in-

forme d’activitats de la Secció.

Joan Sanmartí presenta Ferran Arasa, Gaspar Feliu presenta Ignasi J. Baiges i 

Albert Balcells presenta a Enric Pujol, candidats a membres numeraris de la Secció  

Històrico-Arqueològica.

Pilar Bayer presenta Josep Domingo i Josep Amat presenta Josep Samitier, candidats 

a membres numeraris de la Secció de Ciències i Tecnologia. 

Mila Segarra presenta Oriol Camps i Joan Veny presenta Mercè Lorente, candidats 

a membres numeraris de la Secció Filològica. 

Carles Viver i Pi Sunyer llegeix, en nom de Salvador Cardús, la candidatura de 

Carles Boix a membre corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, i Josep M. 

Casasús, en nom de Josep González-Agàpito, llegeix la candidatura de José María Murià 

a membre corresponent de la mateixa Secció.

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica, presenta la Societat d’Ono-

màstica, que ha sol·licitat ser una entitat adherida a l’IEC. Aquesta sol·licitud es posarà a 

votació del Ple, tal com estableix el Reglament de règim interior de l’IEC.
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Ple del dia 18 de gener de 2016 (ordinari)

— Resultat de la votació electrònica sobre la petició de la Societat d’Onomàstica d’esde-

venir entitat adherida a l’IEC i resultat de la votació de candidats a membres

— Informe d’activitats de la Secció de Ciències Biològiques, a càrrec del president de la 

Secció, Francesc Gonzàlez i Sastre

— Presentació de candidats a membres

— Presentació del projecte de l’IEC Diccionari d’Historiadors de l’Art Català-Valencià-

Balear, a càrrec del seu codirector, Francesc Fontbona, membre de l’IEC (SHA)

Hi assisteixen setanta-nou membres i nou presidents de societats filials.

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

l’entrevista amb Miquel Ensenyat, president del Consell Insular de Mallorca, a Palma, que 

coincidí amb la visita de la Presidència a Palma amb motiu de la presentació del llibre de 

Joan Veny Perfils lingüístics balears, i les reunions per a preparar les jornades sobre Ramon 

Llull a l’IEC; l’entrevista amb Berta Sureda, comissionada de Cultura de l’Ajuntament de 

Barcelona; l’entrevista amb Mònica Güell, directora del Centre d’Estudis Catalans de París; 

l’entrevista amb Lluís Alsedà, nou director del Centre de Recerca Matemàtica; la presi-

dència de la sessió acadèmica d’homenatge a Joan Triadú; l’acte de lliurament de la dis-

tinció de Fill Predilecte de la Ciutat de Tarragona a Joan Martí i Castell; l’acte de presa de 

possessió del Molt Honorable Senyor Carles Puigdemont i Casamajó, president electe  

de la Generalitat de Catalunya, i la reunió dels representants de l’IEC en els jurats dels 

Premios Nacionales, convocats pel Ministeri de Cultura. 

A més d’aquestes activitats, el president fa saber que ha enviat cartes d’agraïment 

pels serveis prestats als càrrecs sortints del Govern de la Generalitat: Artur Mas, president; 

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia; Ferran Mascarell, conseller de Cultura; Boi Ruiz, 

conseller de Salut; Germà Gordó, conseller de Justícia; Irene Rigau, consellera d’Ensenya-

ment, i Josep Enric Llebot, secretari general de Medi Ambient i Sostenibilitat. També 

anuncia que hi ha bones perspectives de resoldre la venda del solar de Cornellà i del xalet 

de Xàbia, i també el lloguer del local de la plaça de Salvador Seguí. 

El secretari general informa del resultat de la votació sobre la petició de la Societat 

d’Onomàstica d’esdevenir entitat adherida a l’IEC. El nombre de vots requerits són 84 i 

el recompte de vots és el següent: 104 vots a favor, 4 vots en contra i 22 vots en blanc. Per 

tant, el Ple admet la Societat d’Onomàstica com a entitat adherida a l’IEC, d’acord amb 

l’article 77 del Reglament de règim interior.

A continuació llegeix el recompte de vots de la votació dels candidats a nous mem-

bres, segons el qual el Ple admet com a membres numeraris Ferran Arasa i Gil, Ignasi 
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Baiges i Jardí i Enric Pujol i Casademont (adscrits a la Secció Històrico-Arqueològica); 

Josep Domingo Ferrer i Josep Samitier Martí (adscrits a la Secció de Ciències i Tecnologia); 

Oriol Camps i Giralt i Mercè Lorente i Casafont (adscrits a la Secció Filològica), i l’ingrés 

dels membres corresponents Carles Boix i Serra i José María Murià Rouret (adscrits a la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials).

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

ta l’informe d’activitats de la Secció. 

En nom d’Antoni J. Colom, Josep González-Agàpito llegeix la presentació d’Anthony 

Bonner com a candidat a membre corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Joan Becat presenta la candidatura de Martina Camiade a membre corresponent 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Joan Egea presenta la candidatura de Lluís Jou i Mirabent a membre numerari de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Jaume de Puig presenta la candidatura de Jaume Mensa i Valls a membre nume-

rari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Joan A. Argenter presenta la candidatura de Pere J. Quetglas Nicolau a membre 

numerari de la Secció Filològica.

Francesc Fontbona, membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, dirigeix 

el projecte Diccionari d’Historiadors de l’Art Català-Valencià-Balear (DHAC) juntament 

amb Bonaventura Bassegoda, catedràtic d’història de l’art de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Fontbona presenta davant el Ple aquest projecte que inventaria els historiadors 

de l’art català de tots els temps i que és consultable en línia.

Ple del dia 15 de febrer de 2016 (ordinari)

— Informe d’activitats de la Presidència i estat actual de les herències i les deixes a l’IEC

— Presentació de la proposta de venda del solar propietat de l’IEC al carrer de Joaquim 

Rubió i Ors, núm. 4 i 6, de Cornellà de Llobregat

— Votació dels candidats a membres presentats en el Ple anterior

— Informe d’activitats de la Secció Filològica, a càrrec de la presidenta de la Secció,  

M. Teresa Cabré

— Presentació dels programes de recerca de l’SHA: Noves mirades sobre el patrimoni 

artístic, a càrrec del seu director, Romà Escalas, i Catalunya Carolíngia, a càrrec de Gas-

par Feliu i Josep Maria Salrach, directors
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Hi assisteixen seixanta membres i vuit presidents de societats filials.

De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca l’entrevista amb el nou 

Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials; els actes de presentació de 

l’obra Els llibres de l’ànima de la Diputació del General de Catalunya (1493-1714), co-

ordinada per Eva Serra, membre de l’IEC, i del llibre Rafael Patxot i Jubert. Una vida de 

tramuntana, de Núria Delétra-Carreras i Patxot, publicat per l’IEC, i la inauguració de 

l’exposició «Rafael Patxot. Mecenes, científic…, l’home», organitzada per l’IEC i la Dipu-

tació de Barcelona, que tingué lloc al Palau Robert.

A continuació, el president presenta l’estat i els rendiments dels llegats de l’IEC 

(amb data 31.12.2015). Repassa els llegats Noguera, Sarri, Faraudo, Rodoreda, Fàbrega, 

Ferrer Mallol, Sàlvia (amb els rendiments generats s’han concedit els primers ajuts Sàlvia 

a la recerca mèdica), Ferrero (casa de Xàbia), Jornet (biblioteca de la senyora Jornet, que 

està dipositada a la Secció Filològica), Salas (dues cases que va cedir la senyora Salas i 

que actualment són un solar; motiu de la proposta de venda que presentarà a continuació) 

i Capmany.

Informa que l’IEC, a suggeriment de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, ha 

preparat una declaració davant l’exclusió per part del Govern espanyol del català en les 

proves d’accés a l’advocacia que serà difós quan el conseller de Justícia, Carles Mundó, 

hagi fet declaracions sobre l’assumpte.

El president presenta la proposta de venda del solar resultat de l’enderroc de dues 

cases que l’IEC va rebre en herència de la senyora Rosa M. Salas Puig l’any 2007.

El Ple de l’IEC aprova per consens la proposta de venda del solar propietat de l’IEC 

situat al carrer de Joaquim Rubió i Ors, núm. 4 i 6, de Cornellà de Llobregat, a l’empresa 

compradora Talcsecar, SL amb un preu de compra de 400.000 euros (més l’IVA corresponent).

El secretari general llegeix el resultat de la votació electrònica sobre els candidats 

a membres presentats en el Ple anterior, segons el qual el Ple admet com a membres nu-

meraris Pere J. Quetglas i Nicolau (adscrit a la Secció Filològica), Lluís Jou i Mirabent i 

Jaume Mensa i Valls (adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials), i, com a membres 

corresponents, Anthony Bonner i Martina Camiade (adscrits a la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials). 

La presidenta de la Secció Filològica presenta l’informe d’activitats dutes a terme 

per la Secció del 3 de març de 2015 al 15 de febrer de 2016. 

Romà Escalas, membre de l’SHA i director del programa de recerca Noves mirades 

sobre el patrimoni artístic, presenta aquest projecte. 

Gaspar Feliu presenta el programa de recerca Catalunya Carolíngia, que codirigeix 

amb Josep Maria Salrach. 
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Ple del dia 14 de març de 2016 (ordinari)

— Nota necrològica de Salvador Reguant i Serra († 23.2.2016), membre de la Secció de 

Ciències i Tecnologia, a càrrec de David Serrat

— Informe d’activitats de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, a càrrec de la presiden-

ta de la Secció, Maria Corominas

— Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost del 2015

— Presentació i aprovació, si escau, de les propostes d’adjudicació de premis i borses 

d’estudi del lXXXV Cartell de premis i borses d’estudi 

— Proposta i aprovació, si escau, de la venda de la casa de Xàbia, propietat de l’IEC

— Presentació dels resultats del programa de recerca Els sistemes naturals del Delta del 

Llobregat, a càrrec del senyor Joan Pino, president de la Institució Catalana d’Història 

Natural

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

David Serrat llegeix la nota necrològica de Salvador Reguant i Serra, membre de 

la Secció de Ciències i Tecnologia, traspassat el dia 23 de febrer de 2016. 

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

les entrevistes amb presidents de les societats filials (SCB, SCC i SCLL), amb el president 

de la nova societat adherida a l’IEC (Societat d’Onomàstica) i amb el director de la Càte-

dra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural; l’entrevista amb Cristina Homs, direc-

tora de la Fundació Elsa Peretti, per a tractar sobre l’edició del segon volum de Ramon llull. 

Vida i obres; l’entrevista amb Esperança Camps, consellera de Participació, Transparència 

i Cultura, i amb Vicenç Vidal Matas, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del 

Govern de les Illes Balears; la presentació a l’IEC del llibre El dret públic català. les ins-

titucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, de Víctor Ferro Pomà (publicat per 

l’IEC); l’acte institucional d’homenatge a Muriel Casals, que va ser presidenta d’Òmnium 

Cultural; la reunió urgent de la Comissió de Seguiment del conveni marc per a la restau-

ració i conservació del Pi de les Tres Branques i del Pi Jove; la reunió de la Junta Rectora 

de l’Institut Ramon Llull (IRL), en què es presentà el nou director, Manuel Forcano; la 

reunió del Consell Interacadèmic, a la seu del Departament de Justícia; la Conferència 

General del Consell Interuniversitari de Catalunya, i la reunió del Consell Assessor del 

Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT). 

Josep M. Panareda i Clopés, vicepresident de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials, presenta, en nom de la presidenta de la Secció, l’informe d’activitats. 
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Ramon Corbella, gerent, presenta la liquidació del pressupost del 2015, aprovat 

pel Consell Permanent el 3.3.2016. El Ple de l’IEC aprova la proposta de liquidació del 

pressupost de la Institució per a l’any 2015. 

El secretari general llegeix la llista dels candidats, proposats per les ponències 

respectives, a rebre els premis i les borses d’estudi del lXXXV Cartell de premis i borses 

d’estudi. El Ple aprova les propostes d’adjudicació de premis i de borses d’estudis que 

formen aquest cartell.

El president presenta la proposta de venda de la casa de Xàbia (carrer Canyamel, 

núm. 6, partida Portitxol), propietat de l’IEC (llegat del senyor Jordi Farrero). El Ple de 

l’IEC aprova la proposta de venda per un import de 510.000 euros.

Joan Pino, president de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), presen-

ta els resultats del programa de recerca Els sistemes naturals del delta del Llobregat.

Ple del dia 9 de maig de 2016 (ordinari)

— Presentació i ratificació, si escau, de la proposta de lloguer del local de la plaça de 

Salvador Seguí

— Presentació de candidats a membres corresponents 

— Assumptes de la Secretaria General: membres dispensats i proposta de precisions re-

latives a l’actualització del Reglament de règim interior de l’IEC

— Altres assumptes: Informe sobre la proposta de façana del Liceu

— Presentació de la tasca que duu a terme el Grup Permanent de Treball sobre Ciència i 

Ètica de l’ALLEA (All European Academies), a càrrec de Pere Puigdomènech 

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

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

que ha mantingut per a informar diferents càrrecs polítics de la voluntat de l’IEC de ce-

lebrar una jornada internacional sobre ciutats mediterrànies. També menciona l’entrevis-

ta a València amb Francisco J. Mora Mas, rector de la Universitat Politècnica de València 

i nou director de la Xarxa Vives d’Universitats, en què es van plantejar diverses col-

laboracions amb l’IEC. Ressalta un seguit d’actes que ha presidit, entre els quals, la 

conferència que impartí Pere Aragonès, secretari d’Economia de la Generalitat de Cata-

lunya, a l’IEC, titulada «L’economia catalana: reptes de futur». Posa en relleu premis i 

distincions rebudes per membres de l’IEC, i enumera altres activitats que han tingut lloc 

a l’IEC, com la jornada Ramon llull des de Mallorca. Jornada d’estudi amb motiu del 
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700è aniversari de la mort de Ramon llull (1232-1316/2016), en què tres experts illencs 

van explicar aspectes diversos de la vida i l’obra de Llull; l’acte de lliurament dels Premis 

Sant Jordi de l’IEC 2016, i la celebració de la Diada de Sant Jordi. Per acabar, informa 

que ha nomenat Martina Camiade, membre corresponent de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials i catedràtica en estudis catalans a la Universitat de Perpinyà, nova delegada 

de la Presidència de l’IEC a Perpinyà, en substitució de Joan Becat, membre numerari de 

la mateixa Secció, que ha dirigit la Delegació de Perpinyà des que es va crear, el 1999. 

També ha nomenat Antoni Torre, membre corresponent de la Secció de Ciències Biològi-

ques, delegat a l’Alguer.

El president presenta la proposta de lloguer de la Fundació APIP-ACAM per al 

local de la plaça de Salvador Seguí, que fou aprovada pel Consell Permanent del 7.4.2016. 

El Ple ratifica l’acord de lloguer segons les condicions acordades. 

El president informa que fa quinze dies van vendre finalment la casa de Xàbia, 

ingrés que, juntament amb el lloguer del local, servirà per a poder realitzar les actuacions 

que es volien fer i que la situació econòmica no permetia. De moment, aquesta operació 

permet restablir en part el salari del personal de l’IEC. Així mateix, l’IEC manté el com-

promís d’estudiar en les negociacions econòmiques dels propers exercicis la recuperació 

gradual del que resta del poder adquisitiu perdut en el període 2011-2015, que s’estima 

en un 4,6 %.

Miquel Àngel Pradilla presenta la candidatura de Joan Beltran i Cavaller com a 

membre corresponent adscrit a la Secció Filològica.

Albert Jané presenta la candidatura de Jordi Mir i Parache com a membre corres-

ponent adscrit a la Secció Filològica.

Joan Peytaví presenta la candidatura d’Alà Baylac-Ferrer com a membre corres-

ponent adscrit a la Secció Filològica.

El vicepresident Joaquim Agulló, en nom del secretari general, presenta les dispenses 

temporals (article 20 del Reglament de règim interior de l’IEC) de l’obligatorietat d’assis-

tència als plens de l’IEC dels membres següents: Ramon Pinyol i Torrents, membre de l’SHA, 

per raó de malaltia, del febrer a l’abril de 2016 (període acabat); Albert Gras Martí, membre 

de la SECCT, per motiu d’una estada professional a la Xina, de l’octubre de 2015 al setem-

bre de 2017; Rolf Tarrach Siegel, membre de la SECCT, per haver estat elegit president de 

l’Associació Europea d’Universitats, amb seu a Brussel·les, de l’abril de 2015 al juliol  

de 2019; Jaume Bertranpetit i Busquets, membre de la SECCB, per motiu d’una estada 

professional a Cambridge, de l’octubre de 2015 al setembre de 2016, i Lluís Ferrer i Caubet, 

membre de la SECCB, per haver obtingut una plaça de professor a l’Escola de Veterinària 

a la Tufts University (Boston), de l’octubre de 2015 al desembre de 2018. 
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El Ple de l’IEC aprova per assentiment les dispenses temporals presentades. 

El vicepresident Joaquim Agulló demana la ratificació de tres acords presos en la 

reunió del Consell Permanent, tinguda el 5 de maig de 2016.

El Ple de l’IEC ratifica per assentiment el nomenament de Jordi Galí i Garreta com 

a delegat de l’IEC a la Societat Catalana d’Economia, en substitució de Joaquim Muns i 

Albuixech.

El Ple de l’IEC ratifica per assentiment destinar l’import del Premi IEC de Teoria 

Literària Josep Carner, que restà desert, al projecte Corpus Textual de la Gramàtica del 

Català Modern, i l’import del Premi IEC d’Economia Josep A. Vandellòs, que també restà 

desert, al projecte La Societat Catalana d’Economia: precedents i història. 

El president presenta un document elaborat a partir de l’informe de la Secció 

Històrico-Arqueològica sobre la proposta de façana del Liceu de Frederic Amat (presentat 

al Consell Permanent del dia 5 de maig) i de la informació aportada per Joan A. Solans, 

president de la Secció de Ciències i Tecnologia, i demana l’aprovació de l’informe pel Ple 

a fi de fer-lo arribar al conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament 

de Barcelona o al mateix Liceu. 

A continuació s’obre un debat al voltant d’aquest informe i s’acorda reescriure el 

text amb els suggeriments i les esmenes proposades. (Vegeu el document definitiu de l’in-

forme a l’apartat «Declaracions i adhesions institucionals» d’aquest mateix capítol ii.)

Pere Puigdomènech, membre de la Secció de Ciències Biològiques, presenta la 

tasca que duu a terme el Grup Permanent de Treball sobre Ciència i Ètica de l’All Euro-

pean Academies (ALLEA). 

Ple del dia 20 de juny de 2016 (ordinari)

— Presentació de les línies generals del pressupost del 2016

— Resultats de la votació a membres corresponents 

— Presentació de l’Institut d’Estudis Gironins per a esdevenir entitat adherida a l’IEC, a 

càrrec d’Antoni Simon, membre de la Secció Històrico-Arqueològica

— Presentació del projecte Cent anys de matemàtiques a l’IEC, a càrrec de Manuel Cas-

tellet, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia

Hi assisteixen seixanta-cinc membres i cinc presidents de societats filials.

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

representants de la Junta Directiva de la Institució Francesc de Borja Moll, que ha agafat 
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el relleu de l’antiga editorial Moll. Posa en relleu l’acte d’homenatge a Vicenç Biete, pre-

sident de la Societat Catalana de Geografia (1982-1991) i vicepresident de la Societat 

d’Onomàstica (2001-2007), que va tenir lloc a l’IEC el mes de maig. Entre altres activitats, 

l’IEC també ha acollit la inauguració de la Segona Jornada sobre Documentació Ambien-

tal a Catalunya; l’acte inaugural de les Terceres Jornades de la Xarxa CRUSCAT: «La 

recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana»; l’acte de cloenda del XVII 

Simpòsium de la Fundació La Marató de TV3, en què es presentaren els resultats de la 

recerca posada en marxa el 2010, i la presentació de la primera edició crítica de l’Obra 

completa per a cobla d’Eduard Toldrà, acompanyada per la Cobla Sant Jordi - Ciutat de 

Barcelona. Ressalta tres actes de lliurament de premis destinats als joves estudiants: el 

concurs Bioenigmes 2016, organitzat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la 

Facultat de Biologia i els Serveis Lingüístics de la UB; els Premis Cangur de Matemàtiques, 

organitzats per l’SCM de l’IEC, i el 17è Concurs de Fotografia Matemàtica, promogut per 

l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM). 

Per acabar, destaca la publicació del llibre amb els quatre discursos commemoratius de 

l’Onze de Setembre.

Ramon Corbella, gerent de l’IEC, presenta les línies generals del pressupost del 

2016, que s’estima per un import total de 7.249.000 euros inicials. El Ple de l’IEC apro-

va per consens les línies generals del pressupost del 2016.

El secretari general informa sobre el resultat de la votació dels candidats a nous 

membres corresponents, adscrits a la Secció Filològica i presentats en el Ple anterior. El 

Ple de l’IEC admet com a membres corresponents Alà Baylac-Ferrer, Joan Beltran i Cava-

ller i Jordi Mir i Parache.

Antoni Simon, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta l’Institut 

d’Estudis Gironins, que ha sol·licitat ser una entitat adherida a l’IEC. 

El secretari general informa que han sol·licitat la dispensa d’assistència als plens de 

l’IEC els membres següents: Jaume Cabré i Fabré, membre de la Secció Filològica, per mo-

tius laborals, de l’1 de maig al 31 d’agost de 2016, i Antoni Ferrando i Francès, membre de 

la Secció Filològica, per coincidència amb l’horari docent universitari, de l’1 de juny al  

31 d’agost de 2016. El Ple aprova la sol·licitud de dispensa d’obligacions dels dos membres.

El secretari general comunica que la Secció de Ciències i Tecnologia ha proposat 

el senyor Antoni Roca Rosell com a delegat de la Societat Catalana d’Història de la Cièn-

cia i de la Tècnica (SCHCT), que rellevarà el senyor David Jou i Mirabent. El Ple aprova 

la proposta de canvi de delegat de l’SCHCT.

Manuel Castellet, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia i director del pro-

grama de recerca Cent anys de matemàtiques a l’IEC, presenta aquest projecte. 
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Ple del dia 14 de juliol de 2016 (extraordinari)

— Presentació del pressupost del 2016

— Assumptes de la Secretaria General: esmenes als estatuts de la Societat Catalana de 

Geografia

— Presentació de la Gramàtica de l’IEC, a càrrec de M. Teresa Cabré, presidenta de la 

Secció Filològica

Hi assisteixen cinquanta membres i set presidents de societats filials.

De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca l’entrevista amb Robert 

K. Doe, editor executiu de l’editorial Springer, per a tirar endavant una sèrie de monogra-

fies que es titularia Science in Catalonia i en què diversos centres explicarien la recerca 

que duen a terme; la sessió de clausura del cicle Xerrades amb M. Teresa Cabré Castellví. 

Reflexions al voltant de la lingüística aplicada i el lèxic; la presentació de l’obra Mercè 

Rodoreda. Obra plàstica; la Nit de la Biologia 2016, organitzada per la Societat Catalana 

de Biologia de l’IEC; la reunió del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecno-

logia (CAPCIT), en què es va tractar de l’activitat prevista per a la tardor vinent, i la vi-

sita a l’IEC del director de l’Institut Ramon Llull, Manuel Forcano.

Ramon Corbella, gerent de l’IEC, presenta el pressupost del 2016, format per un 

estat de despeses, les quals es consignen per un import total de 7.249.243,11 euros, i per 

un estat d’ingressos, en què es recullen els drets econòmics que hom preveu liquidar durant 

l’exercici pel mateix import. Fa notar les variacions que s’han produït en els llegats, con-

cretament el Farrero, que es correspon amb la venda de la casa de Xàbia. El Ple de l’IEC 

aprova per consens el pressupost per a l’exercici de 2016.

El secretari general tramet la petició de modificació dels estatuts de la Societat 

Catalana de Geografia (SCG), que es remet a l’Assemblea General que l’SCG celebrà el 

mes de juny de 2014, en què el president es comprometé a adequar l’article tercer del 

Reglament intern de l’SCG, sobre els socis honoraris. Posteriorment, el dia 11 de juny de 

2015, en Assemblea Extraordinària de Socis i Sòcies, la Junta de Govern de l’SCG va 

sotmetre a aprovació un nou redactat del Reglament en l’article 1, «De l’objecte del Re-

glament. Dels membres de la Societat»; l’article 2, «De les tasques de la Societat»; l’article 

3, «De l’Assemblea General»; l’article 4, «De la Junta de Govern», i l’article 5, «De la 

modificació del Reglament interior». El Ple de l’IEC aprova per assentiment la modifica-

ció dels estatuts de l’SCG.

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica, presenta la Gramàtica de la 

llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.
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A continuació, M. Teresa Cabré respon les preguntes que se li plantegen, anima 

tots els membres a consultar la Gramàtica (els serà posada a l’abast per mitjà de la Intra-

net), i afegeix que totes les observacions i suggeriments seran benvinguts.

El president fa saber que en el Ple del mes de setembre serà ratificat el text pels 

membres del Ple i agraeix la participació dels assistents en aquesta darrera sessió plenària 

del curs.
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