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II. El Ple

Resum de les sessions plenàries

D urant el curs 2016-2017, el Ple es reuní deu vegades. A continuació presentem 

un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 29 de setembre de 2016 (ordinari)

— Nota biogràfica de Xavier Roselló i Molinari († 10.9.2016), per Joaquim Agulló, vice-

president de l’IEC i membre de la Secció de Ciències i Tecnologia

— Nota biogràfica de Jordi Carbonell i de Ballester († 22.8.2016), per M. Teresa Cabré, 

presidenta de la Secció Filològica

— «Sobre la convocatòria per a projectes de recerca», per David Serrat, secretari científic

— Proposta de ratificació de la Gramàtica de la llengua catalana, presentada en el Ple 

del dia 14 de juliol de 2016, per M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica

— Presentació de l’Ortografia catalana, per Vicent Pitarch, membre de la Secció Filo lògica

— Presentació de quatre candidats a membres numeraris de l’IEC

Hi assisteixen cinquanta-nou membres i vuit presidents de les societats filials.

Joaquim Agulló, vicepresident de l’IEC i membre de la Secció de Ciències i Tecno-

logia, llegeix la nota biogràfica de Xavier Roselló i Molinari, membre de la mateixa Secció, 

que traspassà el dia 10 de setembre de 2016. 

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica, llegeix la nota biogràfica de 

Jordi Carbonell i de Ballester, membre de la mateixa Secció, que traspassà el dia 22 d’agost 

de 2016 (text inclòs en la Memòria. Curs 2015-2016).

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

Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; amb Jesús 

del Hoyo, degà del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, i amb representants 

de la quarta edició del CSASC, el congrés de les societats txeca, eslovena, austríaca, eslo-

vaca i catalana de matemàtiques, que tingué lloc a l’IEC. Posa en relleu les activitats se-

güents: la 1st Conference on Social Impact of Sciences (SIS2016); la presentació del llibre 

Molts granets de sorra, de Liz Castro, i del portal transmèdia d’informació ambiental 

Samaruc Digital; la inauguració de la 34a Setmana del Llibre en Català; l’acte d’inaugu-

ració del curs 2016-2017 del sistema universitari català, a la UB; el lliurament de la 

00 Memoria 2016-2017.indb   27 31/5/18   14:25



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

16
-2

01
7

28

Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a Muriel Casals, a títol pòstum; la reunió del 

Bureau de la Unió Acadèmica Internacional, i la rebuda dels participants de la Ruta 

Pompeu Fabra, inclosa en el projecte «GEO Rutes Filològiques» i patrocinada per la Cà-

tedra Pompeu Fabra. D’altra banda, destaca que ja es poden presentar telemàticament les 

candidatures per als Premis Sant Jordi 2017. És la primera vegada que es posa en fun-

cionament l’aplicació al web de l’IEC. Informa que el dia 27 d’octubre, els tapissos de la 

Sala Prat de la Riba seran retirats i custodiats per la Direcció General de Patrimoni Cul-

tural de la Generalitat de Catalunya, que s’encarregarà de restaurar-los.

David Serrat, secretari científic, presenta el document «Sobre la convocatòria per 

a projectes de recerca», en què reflexiona sobre la recerca actual que es fa a l’IEC. 

Després de la presentació de la Gramàtica de la llengua catalana en el Ple del dia 

14 de juliol i d’haver-la posat a l’abast dels membres per mitjà de la Intranet, el president 

de l’IEC en demana la ratificació del Ple. 

El Ple de l’IEC ratifica per consens la Gramàtica de la llengua catalana.

Vicent Pitarch, membre de la Secció Filològica, presenta la proposta de l’Ortogra-

fia catalana. 

El president informa que s’obre un període de consulta del text a la Intranet per a 

l’aportació d’observacions i comentaris, i que se’n demanarà la ratificació en el pròxim 

Ple. 

Josep M. Casasús presenta la candidatura d’Andreu Casero Ripollés a membre 

numerari adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, en l’àrea de comunicació.

Andreu Mas-Colell presenta la candidatura de Guillem López Casasnovas a mem-

bre numerari adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, en l’àrea d’economia. 

Jaume Bertranpetit presenta la candidatura de Roderic Guigó i Serra a membre 

numerari adscrit a la Secció de Ciències Biològiques.

Xavier Llimona presenta la candidatura de Joan Vallès i Xirau a membre nume-

rari adscrit a la Secció de Ciències Biològiques. 

El secretari general presenta les sol·licituds de dispenses al Ple de l’IEC:

— Salvador Cardús i Ros, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, del 

setembre de 2016 al maig de 2017, per coincidència amb l’horari docent universitari.

— Antoni Ferrando i Francès, de la Secció Filològica, del setembre de 2016 a 

l’agost de 2017, per coincidència amb l’horari docent universitari.

— Josep Enric Llebot Rabagliati, de la Secció de Ciències i Tecnologia, del setem-

bre de 2016 al març de 2017, per coincidència amb l’horari docent universitari.

El Ple aprova la sol·licitud de dispensa d’obligacions dels tres membres.
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Ple del dia 24 d’octubre de 2016 (ordinari)

— Informe d’activitats de la Secció Històrico-Arqueològica, per Josep Massot, president 

de la Secció

— Presentació de quatre candidats a membres numeraris de l’IEC

— Resultat de la votació de l’Institut d’Estudis Gironins per a esdevenir entitat adherida 

a l’IEC, presentada en el Ple del 20 de juny de 2016

— L’Ortografia catalana: presentació de la presidenta de la Secció Filològica, M. Teresa 

Cabré, i explicació de les respostes als comentaris dels membres rebuts a la Intranet, per 

Vicent Pitarch, responsable del Grup d’Ortografia

— Ratificació de l’Ortografia, presentada en el Ple del 29 de setembre de 2016

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

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

el Dia Internacional de la Traducció, organitzat per l’Associació d’Escriptors en Llengua 

Catalana i l’IEC; l’assistència de l’Equip de Govern a diversos actes d’inauguració del curs 

acadèmic a universitats; l’acte d’investidura de Joan Veny, membre de la Secció Filològica, 

com a doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears; el discurs de presentació 

de José María Murià com a membre corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials de l’IEC; la signatura del conveni de col·laboració entre la Societat d’Onomàstica i 

l’Institut d’Estudis Catalans, i la Primera Trobada dels Parcs Naturals i Reserves Marítimes 

dels Països Catalans, organitzada per les delegacions de l’IEC a Perpinyà i a l’Alguer. 

Informa que l’entitat que havia llogat el local de la plaça de Salvador Seguí el mes de 

maig de 2016, fa quinze dies va anunciar la rescissió del contracte perquè l’Ajuntament no li 

ha donat el permís d’activitats. El mateix Ajuntament ha comunicat que preveu situar al seu 

lloc l’Oficina d’Habitatge. Aquest imprevist afectarà el pressupost de l’IEC, que preveia un 

ingrés mensual que no serà possible perquè el nou llogater trigarà uns mesos a arribar. 

Explica que ha rebut la proposta d’alguns membres de recuperar la idea d’obrir la 

llibreria de l’Institut a la Casa de Convalescència, que s’ubicaria en l’espai al qual s’acce-

deix per l’antiga porta dels carros (entrada situada entre la porta principal del carrer del 

Carme i el carrer de les Egipcíaques, just al costat de la font). Atès que durant la prima-

vera del 2017 hi haurà eleccions a la Presidència, no es veu convenient endegar cap pro-

jecte que pugui hipotecar el nou equip de govern. Tot i això, es demanarà un projecte a 

un arquitecte per a ser valorat al Ple. 

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

d’activitats de la Secció.
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Antoni Olivé presenta la candidatura de Ramon López de Mántaras i Badia a 

membre numerari adscrit a la Secció de Ciències i Tecnologia.

Joan de Solà-Morales presenta la candidatura de Marta Sanz-Solé a membre nu-

merària adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia.

Joan Martí i Castell presenta la candidatura d’August Bover Font a membre nu-

merari adscrit a la Secció Filològica.

Joan Veny presenta la candidatura de José Enrique Gargallo Gil a membre nume-

rari adscrit a la Secció Filològica.

El secretari general informa sobre el resultat de la votació de l’Institut d’Estudis 

Gironins per a esdevenir entitat adherida a l’IEC. Per a aquesta votació es requereix ma-

joria absoluta. El mínim nombre de vots requerits són 74, resultat del 50 % + 1 de 147 

(membres amb dret a vot). Els resultats són els següents: 91 vots a favor, 5 vots en contra 

i 9 vots en blanc.

El Ple de l’IEC aprova la incorporació de l’Institut d’Estudis Gironins com a enti-

tat adherida a l’IEC.

Abans de la ratificació de l’Ortografia catalana —presentada en el Ple anterior, del 

29 de setembre, i que ha estat a disposició dels membres a la Intranet fins al 19 d’octubre 

de 2016— intervenen M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica, i Vicent Pitarch, 

responsable del Grup d’Ortografia, per a explicar els comentaris rebuts pels membres del 

Ple sobre l’Ortografia i les respostes que s’han donat, i s’obre un torn de paraules. 

El Ple de l’IEC ratifica per consens l’Ortografia catalana.

M. Teresa Cabré comunica que l’Ortografia entrarà en vigor a partir de la seva 

publicació i hi haurà un període d’adaptació de quatre anys. El 3 de novembre està pre-

vista, a l’IEC, una sessió informativa sobre la Gramàtica i l’Ortografia a la qual estan 

convidats representants de l’àmbit de l’edició i l’escriptura, de col·legis professionals, de 

departaments de filologia de les universitats catalanes, d’institucions i de l’Administració, 

entre d’altres.

Ple del dia 17 de novembre de 2016 (ordinari)

— Resultats de la votació electrònica de candidats a membres numeraris presentats en els 

plens dels dies 29 de setembre i 24 d’octubre de 2016

— Nota biogràfica del cardenal Albareda (membre corresponent de l’IEC) en el 50è ani-

versari de la seva mort, a càrrec de Josep Massot

— Assumptes de la Secretaria General
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Hi assisteixen setanta membres i cinc presidents de les societats filials.

Abans de començar la sessió, el president fa dos comentaris: 

1) En relació amb l’arranjament de la sala: els tapissos flamencs del s. xvi van ser 

retirats el 27 d’octubre pel Centre de Béns Mobles de Catalunya, que els custodiarà i res-

taurarà. 

2) Mostra un exemplar de la Gramàtica de la llengua catalana i informa que a 

partir de l’endemà es repartirà als membres. Dona les gràcies a totes les persones que l’han 

fet possible. El dia 23 de novembre ja serà a les llibreries. 

De l’informe que presenta per escrit, en destaca les activitats següents: l’acte d’in-

auguració del congrés Ferran II i la Corona d’Aragó, organitzat per l’IEC; la sessió inau-

gural del curs interacadèmic i del curs 2016-2017 de l’IEC; l’acte d’homenatge a Jordi 

Monés Pujol-Busquets, antic president de la Societat Catalana d’Història de l’Educació 

dels Països Catalans; la inauguració del simposi sobre la figura de Caterina Albert/Víctor 

Català, organitzat per l’IEC i la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de 

Catalunya; la presentació al Palau de la Generalitat del llibre Raó de Catalunya. la socie-

tat catalana al segle xxi, dirigit per Salvador Giner i Oriol Homs, i la reunió del Patronat 

de la Vil·la dels Ametllers de Tossa de Mar. 

El secretari general informa sobre els resultats de la votació de candidats a membres 

numeraris presentats en els plens dels dies 29 de setembre i 24 d’octubre de 2016.

El Ple de l’IEC elegeix com a membres numeraris Andreu Casero Ripollés i Guillem 

López Casasnovas, adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials; Roderic Guigó i 

Serra i Joan Vallès i Xirau, adscrits a la Secció de Ciències Biològiques; Ramon López de 

Mántaras i Badia i Marta Sanz-Solé, adscrits a la Secció de Ciències i Tecnologia, i August 

Bover Font i José Enrique Gargallo Gil, adscrits a la Secció Filològica.

Josep Massot, president de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la nota biogrà-

fica del cardenal Anselm Joaquim Albareda i Ramoneda (1892-1966), que fou membre 

corresponent de l’IEC des del 1946 fins a l’any de la seva mort.

El secretari general presenta la sol·licitud de dispensa d’obligacions de Gabriel Na-

varro i Ortega, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, del 17 de novembre de 2016 al 

31 de desembre de 2018, per motius professionals, la qual és aprovada pel Ple de l’IEC.

Ple del dia 19 de gener de 2017 (ordinari)

— Nota necrològica de Joan Rodés i Teixidor († 10.1.2017), membre de la Secció de 

Ciències Biològiques, a càrrec de Ramon Gomis, membre de la Secció
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— Manifest de l’Institut d’Estudis Catalans en defensa dels líders polítics i de les institu-

cions del poble de Catalunya

— Presentació del document d’actualització de la Normativa de la Comissió d’Investi - 

gació

— Presentació de candidats a membres numeraris de l’IEC (Secció de Filosofia i Cièn - 

cies Socials)

— Informe de la Secció de Ciències i Tecnologia, a càrrec de Joan Antoni Solans, president 

de la Secció

— Nota biogràfica d’Eduard Toda i Güell (1855-1941), membre corresponent de l’IEC, 

amb motiu del 75è aniversari de la seva mort (2016 - Any Toda), a càrrec d’Albert Balcells, 

membre de l’SHA

— Presentació del pressupost de l’exercici 2017

— «La Fundació Carles Salvador», a càrrec de Vicent Pitarch i Ramon Sistac, mem- 

bres de l’IEC, i de Carles Salvador, net de Carles Salvador i membre del Patronat de la 

Fundació

Hi assisteixen setanta-dos membres i deu presidents de les societats filials.

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

lògica de Joan Rodés i Teixidor, membre de la mateixa Secció traspassat el dia 10 de gener 

de 2017.

De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca el lliurament d’un 

exemplar de la Gramàtica de la llengua catalana al president de la Generalitat de Cata-

lunya, Carles Puigdemont, per part dels directors de l’obra, Gemma Rigau i Manuel Pérez 

Saldanya, i d’ell mateix; i la posterior presentació de la Gramàtica al públic al Palau 

Macaya, en un acte copresidit pel conseller de Cultura, Santi Vila, i per ell mateix. Infor-

ma que en la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que es va fer al Palau del 

Parlament de Catalunya, s’acordà canviar la denominació del pacte per passar a formar 

part del Pacte Nacional pel Referèndum. Posa en relleu la reunió del comitè del Premi Abel 

de Matemàtiques i la jornada científica Abel in Barcelona, que tingueren lloc a l’IEC, en 

què assistí el guardonat de l’any passat, el matemàtic canadenc Louis Niremberg, que als 

seus 94 anys va estar present i actiu durant tota la Jornada.

El president presenta la proposta de Manifest de l’Institut d’Estudis Catalans en 

defensa dels líders polítics i de les institucions del poble de Catalunya, que hauria de 

sortir a la llum abans del 7 de febrer, dia en què l’expresident Artur Mas ha de comparèi-

xer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, encausat per haver permès la 

consulta del 9N sobre la independència de Catalunya (9 de novembre de 2014). 
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El Ple de l’IEC aprova el Manifest de l’Institut d’Estudis Catalans en defensa dels 

polítics i de les institucions del poble de Catalunya (vegeu l’apartat «Declaracions i adhe-

sions institucionals»).

El vicepresident Joaquim Agulló presenta el document d’actualització de la Nor-

mativa de la Comissió d’Investigació. 

El president informa que el document s’exposarà a la Intranet i s’obrirà una vota-

ció perquè es pugui aprovar.

Maria Dolors Garcia Ramon llegeix el text de Joan Nogué i Font per a la presenta-

ció de la candidatura de Joana Maria Seguí Pons com a membre numerària adscrita a la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Carles Viver i Pi Sunyer presenta la candidatura d’Enoch Albertí Rovira com a 

membre numerari adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Joan Antoni Solans, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, llegeix l’infor-

me d’activitats de la Secció entre el 15 de desembre de 2015 i el 19 de gener de 2017.

Albert Balcells llegeix la nota biogràfica d’Eduard Toda i Güell (1855-1941), 

membre corresponent de l’IEC adscrit a l’SHA (1916-1941), que fou diplomàtic, empre-

sari, egiptòleg, antropòleg, historiador, escriptor i bibliòfil. 

Vicent Pitarch, membre de l’IEC i membre del Patronat de la Fundació Carles 

Salvador en representació de l’IEC, presenta la Fundació Carles Salvador, creada el 2002 

pels hereus de Carles Salvador, l’IEC i l’Ajuntament de Benassal amb l’objectiu de preser-

var a Benassal el llegat que Carles Salvador albergava a la casa de Benassal. La família 

de Carles Salvador és present en aquest punt de l’ordre del dia.

Ramon Sistac, membre de l’IEC i secretari del Patronat, projecta a la pantalla de 

la sala una presentació amb fotografies i acompanyament musical.

Roger Salvador Monner, besnet de Carles Salvador i vocal del Patronat, adreça el 

seu agraïment i el de tota la família a l’IEC per haver creat i impulsat la Fundació. 

La família de Carles Salvador s’acomiada i abandona la sala.

Albert Torres, cap del Servei de Gestió Econòmica, presenta el pressupost de l’exer-

cici 2017, que fou aprovat pel Consell Permanent en la sessió tinguda el dia 28 de novem-

bre de 2016, format per un estat de despeses i d’ingressos de 7.397.114,27 euros. 

S’obrirà la votació electrònica per a l’aprovació del pressupost presentat.

El secretari general, Romà Escalas, informa que, d’acord amb l’article 24 del 

Reglament de règim interior de l’IEC, Núria de Dalmases i Balañà, amb l’informe previ 

de la Secció Històrico-Arqueològica, ha sol·licitat el pas a membre supernumerària perquè 

pateix una greu malaltia i no pot complir les obligacions com a membre numerària de 

l’IEC.
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D’acord amb el Reglament, s’obrirà la votació electrònica per a l’aprovació del pas 

de la senyora Núria de Dalmases a membre supernumerària.

El secretari general afegeix que el Consell Permanent del dia 28 de novembre 

acordà redactar una declaració sobre la denominació Occitània-País Català i un text de 

reforç sobre l’IEC per a lliurar al jutge que ha de deliberar sobre la denominació d’aques-

ta regió.

Ple del dia 16 de febrer de 2017 (ordinari)

— Nota necrològica de Pere Verdaguer i Juanola († 1.2.2017), a càrrec de Josep Gifreu

— Informe de la Presidència: resum de les activitats institucionals, informació comple-

mentària i presentació de l’informe sobre «Occitània. País català»

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

president de la Secció

— Informe de la Secció Filològica, a càrrec de M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció

— Presentació de candidats a membre numerari

— Resultats de les votacions electròniques

— Assumptes de la Secretaria General

Hi assisteixen noranta-un membres i set presidents de les societats filials. 

Josep Gifreu llegeix la nota necrològica de Pere Verdaguer i Juanola, membre de 

la Secció Filològica traspassat el dia 1 de febrer de 2017.

De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca dues entrevistes: una 

amb Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Cata-

lunya, i una altra amb Marta Rovira, directora de la Fundació Congrés de Cultura Ca- 

talana (amb motiu de la celebració dels quaranta anys del Congrés de Cultura Catalana).

Posa en relleu l’inici dels actes de presentació de la Gramàtica de la llengua catala-

na, que s’estendran arreu del territori. El primer ha estat a les Illes Balears, organitzat 

juntament amb la Direcció General de Política Lingüística del Govern balear, i el 22 de febrer 

es farà el següent a Alacant. L’obra també es va presentar a la Universitat de Barcelona, en 

un acte adreçat preferentment al professorat de filologia catalana i als tècnics lingüístics de 

les universitats. La Gramàtica ha rebut una menció especial als Premis Ciutat de Barcelona 

2016 en la categoria d’Assaig, Ciències Socials i Humanitats. L’acte de lliurament es fa avui 

mateix al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, a les sis de la tarda, i han assistit, en 

representació de l’IEC, Gemma Rigau i Manuel Pérez Saldanya, directors de la Gramàtica.
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Fa notar que durant aquest període l’IEC ha publicat diverses obres i en destaca, 

dins la col·lecció «Publicacions de la Presidència», el llibre Joan Subias Galter (1897-1984): 

Dues vides i una guerra, de Joaquim Nadal, que va ser presentat a l’IEC i també a la Casa 

de Cultura de Girona i té prevista la presentació al Museu Dalí de Figures. D’altra banda, 

l’IEC va coordinar l’acte de presentació del llibre Els gitanos catalans de França, d’Eu-

geni Casanova, editat per Pagès Editors i la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i 

Cultural de l’IEC. 

Finalment comunica que va assistir a l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la 

Ciutat de Barcelona, a títol pòstum, a Muriel Casals, que fou presidenta d’Òmnium Cultural.

Informació complementària

1) El nou Estatut de la Biblioteca Nacional de España (aprovat pel Reial decret 

640/2016, del 9 de desembre) ha exclòs les acadèmies de la llengua de l’Estat espanyol 

del patronat de la Biblioteca. Els directors i presidents n’eren membres nats. L’IEC en 

formava part i participava en la seva reunió anual. El president lamenta aquest canvi. 

2) En relació amb l’aprovació del pressupost de l’exercici 2017 de l’IEC, alerta 

que els pressupostos de la Generalitat encara no estan aprovats i hi podria haver alguna 

variació si prosperen les esmenes que volen reduir les taxes universitàries, la qual cosa 

implicaria la retallada dels pressupostos destinats a altres partides i podria ser que l’IEC 

en resultés afectat. 

3) Presentació de l’informe sobre «Occitània. País català». Tal com es va informar 

en el Ple anterior (19.1.2017), s’ha redactat una declaració sobre la denominació Occitània-

País Català, i un text explicatiu sobre l’IEC i la funció d’acadèmia de la llengua que té 

encomanada, per a lliurar al jutge que ha de deliberar sobre el cas (vegeu l’apartat «De-

claracions i adhesions institucionals»). 

4) El Consell Permanent del dia 9 de febrer de 2017 va prendre en consideració 

la petició d’alguns membres de l’IEC d’estudiar la incomoditat que pot suposar que un 

membre de l’IEC sigui també membre del Tribunal Constitucional, tenint en compte les 

sentències que aquest Tribunal dicta sobre les lleis de Catalunya. 

El president informa que el Consell Permanent acordà que ell mateix mantindrà 

una conversa personal amb aquest membre de l’IEC per manifestar-li la preocupació de 

la institució sobre aquesta situació. 

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

ta l’informe de les activitats dutes a terme des del 18 de gener de 2016 fins al 16 de febrer 

de 2017. 

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica, presenta l’informe de les acti-

vitats de la Secció des del 15 de febrer de 2016 fins al 16 de febrer de 2017, i també el 
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pla de treball previst per al 2017. Una de les novetats que s’incorporaran és la creació 

d’una estructura terminològica de l’IEC, un programa dissenyat per cohesionar totes les 

seccions per mitjà d’una temàtica única i comuna com és la terminologia i els llenguatges 

d’especialitat. 

Jacint Corbella presenta la candidatura de Josep Lluís Barona Vilar a membre 

numerari de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC.

Miquel Canals presenta la candidatura de Lluís Cabrera Pérez a membre numera-

ri de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.

Joaquim Agulló presenta la candidatura de Carme Torras i Genís a membre nu-

merària de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.

El secretari general informa sobre els resultats de la votació de candidats a membres 

numeraris presentats en el Ple del dia 19 de gener. 

El Ple de l’IEC elegeix com a membres numeraris Enoch Albertí Rovira i Joana 

Maria Seguí Pons, adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

La sol·licitud de pas a membre supernumerària de Núria de Dalmases i Balañà, amb 

motiu de la greu malaltia que l’afecta, fou presentada en el Ple anterior i, d’acord amb l’ar- 

ticle 24 del Reglament de règim interior de l’IEC, s’ha procedit a la votació de la petició. 

El secretari general informa sobre el resultat de la votació, pel qual el Ple de l’IEC 

aprova el pas a membre supernumerària de Núria de Dalmases i Balañà, membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica.

El secretari general informa sobre el resultat de la votació de l’actualització de la 

Normativa de funcionament de la Comissió d’Investigació. El nombre de vots requerits 

per a aquesta votació ha estat de 79 (50 % + 1 de membres amb dret a vot, que són 156). 

Hi ha hagut 93 vots a favor, 3 en contra i 16 en blanc. Per tant, el Ple de l’IEC aprova 

l’actualització de la Normativa de funcionament de la Comissió d’Investigació.

El secretari general informa sobre el resultat de la votació del pressupost de l’exer-

cici 2017. El nombre de vots requerits per a aquesta votació és 82 (50 % + 1 de membres 

amb dret a vot, que són 161). Hi ha hagut 115 vots a favor, cap en contra i 8 en blanc. 

Per tant, el Ple de l’IEC aprova el pressupost de l’exercici 2017, format per un 

estat de despeses on es consignen les despeses per un import total de 7.397.114,27 euros, 

i per un estat d’ingressos on es recullen els drets econòmics que hom preveu liquidar durant 

l’exercici pel mateix import.

Tal com estableixen les bases del lXXXVI Cartell de premis i de borses d’estudi  

de la convocatòria dels Premis Sant Jordi 2017, el Ple de l’IEC ha de ratificar el resultat de 

tots els premis publicats en el Cartell, i dona compte del Premi Societat Catalana d’Eco-

nomia (14 de desembre de 2016).
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El secretari general demana que siguin ratificats els canvis de delegats de l’IEC a 

la Societat Catalana de Geografia i a la Societat Catalana de Terminologia, aprovats pel 

Consell Permanent del dia 12 de gener de 2017: 

— Oriol Nel·lo i Colom, en substitució de Joan Vilà i Valentí, com a delegat a la 

Societat Catalana de Geografia, i 

— Mercè Lorente i Casafont, en substitució de Josep Moran Ocerinjauregui, com 

a delegada a la Societat Catalana de Terminologia.

El Ple de l’IEC ratifica els canvis de delegats de les societats filials. 

En l’actualització del Reglament de l’IEC (publicada el 2016), al capítol xv, que 

va ser modificat pel Ple el dia 22 de juny de 2015, hi manca, per error, l’apartat 3 de 

l’article 77. El Ple de l’IEC aprova la inclusió del punt 3 en l’article 77 del Reglament  

de règim interior: «L’adhesió no implica cap canvi en la situació administrativa i patrimo-

nial de l’entitat o institució adherida, sens perjudici del que figuri en el conveni d’adhesió 

amb l’IEC.»

El secretari general informa que el Consell Permanent, en la reunió del dia 12 de 

gener de 2017, va acordar modificar la normativa referent a l’assignació de la lliçó inau-

gural del curs de l’IEC. Fins ara, la normativa establia que la realització de la lliçó  

inaugural del curs s’alternava cada any entre les seccions, rotativament per ordre d’anti-

guitat. L’assignació de la lliçó inaugural s’encomanava al membre més recent de la secció 

i, si hi havia més d’un membre incorporat recentment, l’assignació requeia sobre el més 

jove. La nova normativa permet, a la Secció que li pertoqui, proposar al Consell Permanent 

el membre que consideri més adient, i que, si el Consell l’aprova, sigui la Secretaria Ge-

neral qui li faci l’encàrrec. 

Ple del dia 9 de març de 2017 (ordinari)

—  Conferència a càrrec de Bonaventura Clotet, membre de la SECCB: «La curació de la 

sida. És possible?»

— Nota necrològica de M. Teresa Ferrer i Mallol († 4.3.2017), a càrrec d’Antoni Riera

— Convocatòria d’eleccions a la Presidència de l’IEC

— Presentació de candidats a membres numeraris, adscrits a l’SFCS 

— Resultats de la votació electrònica dels candidats a membres numeraris presentats en 

el Ple del dia 16 de febrer de 2017

— Adjudicació i aprovació, si escau, dels Premis Sant Jordi 2017 

— Presentació de la liquidació del pressupost de 2016 

00 Memoria 2016-2017.indb   37 31/5/18   14:25



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

16
-2

01
7

38

Hi assisteixen noranta membres i vuit presidents de les societats filials.

El president obre la sessió i dona pas a la ponència de Bonaventura Clotet i Sala, 

membre de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC, que és cap de la Unitat de VIH de 

l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol a Badalona i director de l’Institut de Recer-

ca de la Sida IrsiCaixa, ubicat al mateix hospital. 

Bonaventura Clotet repassa els fonaments de la malaltia a partir de la pregunta  

de per què la sida no es cura, i explica les diferents línies de recerca en què s’està treballant 

per aconseguir curar la malaltia, entre les quals hi ha la vacuna terapèutica. Darrerament 

va presentar els primers resultats de l’assaig clínic, que són esperançadors perquè aconse-

gueixen frenar la malaltia, malgrat que queda molt camí per recórrer, i que no s’ha acon-

seguit encara eliminar el virus. 

Després d’un aplaudiment per part dels assistents, s’obre un torn de preguntes en 

què intervenen Joan Antoni Solans, que pregunta sobre el microbioma, i Francesc Gonzà-

lez i Sastre, que s’interessa per l’evolució epidemiològica de la malaltia i per les espècies 

vulnerables que no són la humana.

Un cop respostes aquestes qüestions per Bonaventura Clotet, el president li agraeix 

la conferència i procedeix a tractar els punts de l’ordre del dia que segueixen.

Antoni Riera, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la nota necro-

lògica de M. Teresa Ferrer i Mallol, membre d’aquesta Secció que traspassà el 4 de març 

de 2017.

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

l’entrevista amb Francesc Farré, director de la Residència d’Investigadors del CSIC, en la 

qual tractaren sobre l’ordre de tancament de la Residència per part de l’Ajuntament de 

Barcelona en considerar-la allotjament turístic; la reunió amb Jusèp Maria Boya, director 

general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb 

vista a establir un acord sobre patrimoni, i la signatura del conveni de col·laboració entre 

l’IEC i l’Institut d’Estudis Gironins, a Girona, coincidint amb la presentació a Girona del 

Compendi de les constitucions de Catalunya, de Narcís de Sant Dionís. També posa en 

relleu diversos actes en diferents llocs dels Països Catalans: la presentació a la Universitat 

d’Alacant de la Gramàtica de la llengua catalana i de l’Ortografia catalana; la inaugu-

ració a Castelló de Menador Espai Cultural, on la delegació de l’IEC a Castelló tindrà la 

seu (fins ara situada al Centre Municipal de Cultura) juntament amb altres institucions i 

entitats culturals de la ciutat; a València, convidat pel president de la Generalitat Valen-

ciana, Ximo Puig, la presa de possessió del president de l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, Ramon Ferrer, i el lliurament a Palma de la Medalla d’Or de la Comunitat Au-

tònoma de les Illes Balears a Joan Veny i a Maria del Mar Bonet.

00 Memoria 2016-2017.indb   38 31/5/18   14:25



E
l

 P
l

E

39

Ricard Guerrero manifesta la seva preocupació amb motiu del possible tancament 

de la Residència d’Investigadors. Aquesta residència és una peça essencial en benefici de 

la ciència que cal mantenir.

El secretari general informa que en la reunió del Consell Permanent del dia 2 de 

març de 2017, d’acord amb el Reglament de règim interior (capítol viii, «Del president»), 

es van convocar les eleccions a la Presidència de l’IEC, amb el calendari següent: 

— Termini de presentació dels candidats: 6 d’abril de 2017, a les 14 hores.

— Ple de presentació dels candidats i llurs programes: 11 de maig de 2017.

— Ple de votació dels candidats: 8 de juny de 2017.

— Si cal convocar un altre Ple de votació: 6 de juliol de 2017.

Àngels Pascual llegeix el text de Salvador Cardús per a presentar la candidatura 

de Josep Vicent Boira i Maiques a membre numerari adscrit a la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials.

Xavier Vives presenta la candidatura d’Albert Carreras de Odriozola a membre 

numerari adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

El secretari general informa sobre els resultats de la votació de candidats a membres 

numeraris presentats en el Ple del dia 16 de febrer. 

El Ple de l’IEC elegeix com a membres numeraris Lluís Cabrera Pérez i Carme 

Torras i Genís, adscrits a la Secció de Ciències i Tecnologia, i Josep Lluís Barona Vilar, 

adscrit a la Secció de Ciències Biològiques.

El Ple de l’IEC ratifica la proposta de les ponències dels Premis Sant Jordi 2017, 

corresponents al lXXXVI Cartell de premis i de borses d’estudi, presentada pel secretari 

general.

Ramon Corbella, gerent, presenta la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, 

aprovada pel Consell Permanent del dia 2 de març de 2017.

El Ple aprova la proposta de liquidació del pressupost de l’IEC per a l’any 2016, 

d’acord amb les atribucions que li concedeix l’article 36j del Reglament de règim interior. 

La liquidació del pressupost de l’Institut d’Estudis Catalans per a l’exercici 2016 està 

formada per un estat de despeses en què es consignen les despeses per un import total de 

7.476.011,98 euros, i per un estat d’ingressos en què es recullen els drets econòmics que 

s’han liquidat durant l’exercici 2016 per un import de 10.069.422,80 euros. 

Ple del dia 11 de maig de 2017 (ordinari)

— Nota necrològica de Josep M. Muntaner i Pasqual († 27.4.2017), per Carles A. Gasòliba 

— Presentació de candidats a membres numeraris, adscrits a l’SHA 
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— Resultats de la votació electrònica dels candidats a membres numeraris presentats en 

el Ple del dia 9 de març de 2017

— Assumptes de la Secretaria General: aprovació, si escau, d’un nou membre de la Co-

missió d’Investigació

Hi assisteixen noranta membres i set presidents de les societats filials.

Maria Corominas llegeix en nom de Carles A. Gasòliba la nota necrològica de Josep 

M. Muntaner i Pasqual, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials que traspassà 

el dia 27 d’abril. És present en la lectura, Núria Aramon, vídua de Josep M. Muntaner. 

El president presenta per escrit l’informe d’activitats. En primer lloc, repassa les 

entrevistes que ha mantingut amb diverses personalitats: Jaume Collboni, tinent d’alcalde 

de Cultura i Urbanisme; Míriam Romeu, de la Institució de les Lletres Catalanes, i Rafael 

Marín i Laura Rubio, director i directora de Comunicació i Divulgació de la Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació, respectivament. Posa en relleu els homenatge i 

commemoracions celebrats a l’IEC: a Gregori Estrada, membre de la Secció Històrico-

Arqueològica, amb la col·laboració de l’Abadia de Montserrat; la sessió acadèmica «Rai- 

mon Galí i Herrera (1917-2005). Humanisme i compromís amb Catalunya», organitzada 

per la Societat Catalana d’Estudis Històrics; la Jornada a l’IEC en record de Josep Puig i 

Cadafalch en la celebració enguany de l’Any Puig i Cadafalch, i l’acte d’homenatge pòstum 

a Joan Rodés, membre de la Secció de Ciències Biològiques, organitzat per l’Hospital 

Clínic de Barcelona. Recorda l’acte dedicat a M. Àngels Anglada «Actualitat i vigència de 

M. Àngels Anglada», organitzat per l’IEC i la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels 

Anglada - Carles Fages de Climent, de la Universitat de Girona, que es va fer al jardí 

Mercè Rodoreda. Juntament amb la Casa de Velázquez, entitat cultural francesa amb seu 

a Madrid, amb qui l’IEC té un conveni de col·laboració des del 2010, es va organitzar la 

taula rodona «El nacionalisme català en la transició democràtica espanyola». Va assistir 

a l’acte solemne d’inici de la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manre- 

sa; a la celebració dels 95 anys de la col·lecció de clàssics Bernat Metge, organitzat pel grup 

SOM, amb motiu del traspàs de la col·lecció a un nou grup editorial, i a la commemoració 

dels 40 anys del Congrés de Cultura Catalana. Destaca també la reunió amb els represen-

tants de les acadèmies catalanes per a organitzar el cicle «Els aliments». Per acabar, va-

lora positivament la celebració de la Diada de Sant Jordi a l’IEC, en què es lliuraren els 

Premis Sant Jordi en un acte presidit per Carme Forcadell, presidenta del Parlament. 

Francesc Fontbona presenta la candidatura de Bonaventura Bassegoda i Hugas; 

Joaquim Garriga presenta la candidatura de Rafael Cornudella i Carré; Romà Escalas 

presenta la candidatura de Josep Maria Gregori i Cifré; Ferran Arasa presenta la candida-
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tura de Josep Maria Nolla i Brufau, i Antoni Riera presenta la candidatura de Roser Sali-

crú i Lluch; tots ells com a candidats a membres numeraris adscrits a la Secció Històrico-

Arqueològica.

El secretari general informa sobre els resultats de la votació de candidats a membres 

numeraris presentats en el Ple del dia 9 de març de 2017. 

El Ple de l’IEC elegeix com a membres numeraris Josep Vicent Boira i Maiques i 

Albert Carreras de Odriozola, adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

D’acord amb l’article 60 del Reglament de règim interior de l’IEC, pel qual els 

membres de la Comissió d’Investigació són nomenats per un període de quatre anys i 

renovables consecutivament una sola vegada, s’ha de rellevar en el càrrec Josep M. Pa-

nareda Clopés (2008-2012, 2012-2016), de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. El 

Consell Permanent, en la reunió tinguda el 2 de març de 2017, acordà proposar, a pe-

tició de la presidenta de la Secció, Maria Dolors Garcia Ramon com a nova membre de 

la Comissió.

El Ple de l’IEC nomena Maria Dolors Garcia Ramon, de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, membre de la Comissió d’Investigació en substitució de Josep M. Pana-

reda Clopés.

El president eleva al Ple l’acord del Consell Permanent, pel qual s’acceptà l’acord 

pres per la Secció Filològica en relació amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), 

que promou un diàleg prudent, progressiu i revisable encaminat a consolidar una sola 

normativa convergent en ortografia, gramàtica i lèxic. 

Ple del dia 11 de maig de 2017 (extraordinari) 

— Introducció i lectura del procediment electoral a càrrec del president de la Junta Elec-

toral

— Presentació del programa del candidat a president de l’Institut d’Estudis Catalans: 

Joandomènec Ros i Aragonès 

— Torn obert de preguntes

Hi assisteixen noranta membres i set presidents de les societats filials.

Presideix la sessió la Junta Electoral.

La Junta Electoral, constituïda el 27 d’abril de 2017, està formada per Eva Serra 

i Puig, de la Secció Històrico-Arqueològica (secretària); Joan Viñas i Salas, de la Secció de 

Ciències Biològiques; Manuel Castellet i Solanas, de la Secció de Ciències i Tecnologia 
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(president); Joaquim Rafel i Fontanals, de la Secció Filològica, i Josep González-Agàpito 

i Granell, de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Manuel Castellet i Solanas, president de la Junta Electoral, introdueix la sessió de 

presentació de l’única candidatura a la Presidència de l’IEC, presentada per Joandomènec 

Ros i Aragonès, que forma equip amb dos vicepresidents, Jaume de Puig i Oliver i Mari-

àngela Vilallonga i Vives, i un secretari general, Josep Enric Llebot i Rabagliati.

Manuel Castellet presenta el calendari de les eleccions: el 2 de març es van convo-

car eleccions; el 6 d’abril va ser el termini de presentació de candidatures; l’11 de maig es 

fa el Ple extraordinari de presentació del programa electoral; el 18 de maig es trametrà la 

convocatòria del Ple del 8 de juny i s’obrirà l’urna electrònica, i el 8 de juny es farà el Ple 

de votació dels candidats i l’escrutini dels vots. Si calgués convocar un altre Ple de votació, 

es faria el dia 6 de juliol de 2017.

Manuel Castellet recorda el procediment tècnic per a la votació electrònica que es 

fa des de la Intranet de membres, i dona la paraula a Joandomènec Ros, que, des del fa-

ristol, presenta la seva candidatura a president de l’IEC.

Joandomènec Ros, candidat a president de l’IEC, llegeix el seu programa elec- 

toral. 

Fa una introducció en què destaca els assoliments de la Presidència en aquest 

darrer mandat i una aproximació al futur immediat. Els dos objectius fonamentals per als 

pròxims quatre anys són dos: cercar el lloc més adient de l’IEC en l’organigrama i en els 

pressupostos de la Generalitat i tendir a recuperar el finançament que s’havia assolit abans 

de la crisi econòmica. 

Manuel Castellet explica que les preguntes s’organitzaran en un primer torn tancat 

i, si cal, a continuació se n’obrirà un segon. En el primer torn, demanen la paraula Ricard 

Guerrero, Joaquim Agulló i Francesc Fontbona.

Ricard Guerrero felicita Joandomènec Ros pel discurs de presentació i per la tas- 

ca feta al llarg dels darrers anys d’aquesta Presidència. A parer seu, un dels punts forts 

hauria de ser incrementar i fomentar les relacions i les activitats comunes en tots els  

territoris. 

Joandomènec Ros, candidat, respon que ha esmentat explícitament l’Alguer (on hi 

ha delegat, però no seu) i Andorra (on encara no s’ha establert cap seu), perquè són els 

territoris en què cal treballar més. Hi ha activitat conjunta en tots els territoris de llengua 

catalana; els informes de la Presidència ho reflecteixen amb detall. 

Joaquim Agulló, vicepresident en funcions, es lamenta que hi hagi una revista de 

l’IEC que presenta, segons el seu parer, errors greus en alguns dels seus articles de mecà-

nica. En va informar el responsable, però no ha aconseguit que els errors s’esmenessin. 
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Joandomènec Ros, candidat, respon que coneix el problema i que es va resoldre fa 

temps. Aprofita per dir que l’IEC té una cura especial en les publicacions, però que això 

no vol dir que de vegades que s’escapin errors. 

Antoni Olivé, secretari de la Secció de Ciències i Tecnologia, diu que les contribu-

cions són ben rebudes perquè ajuden a millorar la qualitat de la publicació. En la Secció, 

s’ha tractat el tema dues vegades i espera que es tanqui finalment. 

Francesc Fontbona, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, suggereix una 

idea per a augmentar la presència de l’IEC a la societat catalana: aprofitant l’avinente- 

sa que el nou director de Televisió de Catalunya és Vicent Sanchis, explorar la possibilitat 

que l’IEC tingués un espai breu i periòdic en aquesta cadena. Seria una manera de donar-se 

a conèixer i incitar el diàleg amb la societat.

Joandomènec Ros, candidat, creu que primer caldria promocionar la recerca que 

fa l’IEC i, després, una part d’aquesta recerca mirar de portar-la a TV3. S’explorarà 

aquesta possibilitat, tot i que des del punt de vista de l’audiència pot ser difícil de realitzar. 

S’obre el segon torn de preguntes, en què intervenen Eduard Arruga, M. Teresa 

Cabré, Salvador Alegret, Joan A. Argenter i Antoni Olivé.

Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d’Economia, està d’acord en la 

necessitat d’arribar a totes les terres de llengua catalana, però creu que també caldria 

arribar a totes «les persones»; hi ha molts catalans a l’estranger que fan recerca científica 

de nivell als quals se’ls hauria de dedicar més atenció. 

Joandomènec Ros, candidat, respon que la manera més efectiva de fer possible 

aquesta proposta seria que les seccions ampliessin la nòmina de membres corresponents, 

ja que, a part de la Secció Filològica, les altres seccions en tenen un nombre reduït. Es 

compromet a traslladar-los aquesta idea. 

M. Teresa Cabré valora que la Presidència hagi estat de manera tan constant en la 

major part d’actes que s’han convocat, i fa quatre observacions. En la presentació del 

programa, ha trobat a faltar objectius generals més que no pas accions puntuals. La Sec-

ció Filològica s’ha adonat que l’entrada de nous membres, el pas de numeraris a emèrits 

i el rejoveniment de la institució estan lligats al fet que l’esperança de vida és més llarga 

i, atès que la majoria dels seus membres corresponents viuen en territoris catalans, en les 

reunions plenàries es troben sense espai. Pensa que un dels punts del programa estaria bé 

que fos l’increment del nombre de dones a l’IEC. La idea de recuperar els Estudis Univer-

sitaris Catalans ja sortia en el mandat anterior i no sap fins a quin punt és possible de dur 

a terme amb les universitats catalanes. 

Joandomènec Ros, candidat, respon els quatre punts plantejats per M. Teresa Ca-

bré. Els objectius generals del programa són els dos que ha dit explícitament: recuperar el 
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lloc en l’organigrama de la Generalitat i recuperar el nivell econòmic que s’havia assolit 

abans de la crisi, que no són cosa banal, ja que cada vegada costa més obtenir pressupost. 

Sobre el problema d’espai, fa uns anys s’albirava que alguns espais quedarien lliures quan 

marxés l’Escola Massana. S’ha de veure com es pot aprofitar i a què pot aspirar l’IEC. Si 

no aconsegueix espais en el repartiment, l’única cosa que es pot fer, tot i que és una pos-

sibilitat complicada, és tenir l’ús conjunt de les sales amb la Biblioteca de Catalunya. El 

nombre de dones en les seccions és un cas en què la Presidència no pot fer gaire més que 

recordar a les seccions que cal posar-hi remei. La idea dels Estudis Universitaris es pot 

aconseguir de dues maneres: participant els membres en màsters i postgraus en els quals 

aparegui el segell de l’IEC o bé organitzant-ne l’IEC.

Salvador Alegret, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, creu que ha arri-

bat el moment de fer un nou pla estratègic, amb el consens de tots els actors, que pensi en 

l’IEC del segle xxi i marqui l’eix en què aquest Equip de Govern i els successius hauran 

de treballar. 

Joandomènec Ros, candidat, respon que l’IEC, a petició de la Generalitat, va fer 

unes orientacions estratègiques que abastaven el període 2009-2018. En la presentació de 

la seva candidatura, ara fa quatre anys, va dir clarament que aquestes orientacions eren 

massa ambicioses, tant des del punt de vista econòmic com de possibilitats, i que farien el 

que podrien. Algunes de les accions que han fet van en aquesta línia, però han deixat les 

grans coses per absolutament impossibles. 

Joan A. Argenter, membre de la Secció Filològica, suggereix que el nou Equip de 

Govern faci el possible per negociar un contracte programa amb la Generalitat. En relació 

amb la docència, pensa que els membres ja participen en màsters i que la qüestió és si 

l’IEC com a tal organitzarà alguna mena de formació. 

Joandomènec Ros, candidat, respon que el contracte programa aparentment afa-

voria tant l’IEC com la Generalitat i que el problema és que ara la Generalitat no fa 

contractes plurianuals. El tema de la docència ha de sortir de les seccions, no ha de ser la 

Presidència que decideixi quins cursos s’han d’organitzar. 

Ple del dia 8 de juny de 2017 (ordinari)

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

rominas, presidenta de la Secció

— Resultats de la votació electrònica dels candidats a membres numeraris de la Secció 

Històrico-Arqueològica, presentats en el Ple del dia 11 de maig de 2017
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Hi assisteixen 89 membres i 6 presidents de les societats filials.

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

la presentació a l’IEC dels llibres Carles Riba. Retrat de grup. Protagonistes de la cultu-

ra catalana del segle xx, de Carles-Jordi Guardiola, i Glossari català de numismàtica 

(amb totes les poblacions emissores), de la Societat Catalana de Numismàtica (IEC); el 

1r Congrés de la Societat Catalana d’Economia (CESC), que tingué lloc a l’IEC; la inau-

guració de l’exposició al pati de l’IEC «L’enginy (in)visible. Dones i tecnologia: passat, 

present i futur», amb una conferència de Núria Salán, presidenta de la Societat Catalana 

de Tecnologia; la cloenda de la 1a Convenció Ciutadana sobre la Universitat Catala- 

na; la inauguració de l’EuroMeSCo Annual Conference: «Confronting Violent Extremism 

in the Euro-Mediterranean Region», organitzada per l’Institut Europeu de la Mediterrà-

nia (IEMed); la commemoració del 25è aniversari del desplegament del sistema univer-

sitari català, organitzada pel Departament de la Presidència de la Generalitat; el lliurament 

dels Premis Nacionals Joan Coromines, atorgats per la Coordinadora d’Associacions per 

la Llengua Catalana, entre els quals s’atorgà un premi pòstum a Jordi Carbonell, i el 

lliurament de la Insígnia d’Or de la Universitat Oberta de Catalunya a Gabriel Ferraté; 

la reunió del Bureau de la Unió Acadèmica Internacional a Viena, a la qual va assistir 

Josep Guitart, delegat del president de l’IEC i vicepresident de la UAI; la visita a l’IEC 

de Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, i la preestrena a l’IEC del 

documental El segrest de Núria, dirigit per Eduard Miguel i produït per Zeba i TV3, en 

què participà Manuel Castellet. 

Maria Corominas, presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, presenta 

les activitats de la Secció dutes a terme al llarg del període entre el 15 de març de 2016 i 

el 8 de juny de 2017. 

El secretari general informa sobre els resultats de la votació de candidats a membres 

numeraris presentats en el Ple del dia 11 de maig de 2017. 

El Ple de l’IEC elegeix com a membres numeraris Bonaventura Bassegoda i Hugas, 

Rafael Cornudella i Carré, Josep Maria Gregori i Cifré, Josep Maria Nolla i Brufau i Roser 

Salicrú i Lluch, adscrits a la Secció Històrico-Arqueològica.

Ple del dia 8 de juny de 2017 (extraordinari)

Punt únic de l’ordre del dia:

— Votació de la candidatura de Joandomènec Ros a la presidència de l’Institut d’Estudis 

Catalans
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Hi assisteixen 89 membres i 6 presidents de les societats filials.

Presideixen el Ple extraordinari els membres de la Junta Electoral, constituïda el 

dia 27 d’abril de 2017 i formada per Eva Serra i Puig, de la Secció Històrico-Arqueològica 

(secretària); Joan Viñas i Salas, de la Secció de Ciències Biològiques; Joaquim Rafel i 

Fontanals, de la Secció Filològica; Josep González-Agàpito i Granell, de la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials, i Manuel Castellet i Solanas, de la Secció de Ciències i Tecnologia 

(president).

Manuel Castellet, president de la Junta Electoral, procedeix a tractar l’únic punt 

de l’ordre del dia del Ple extraordinari, que són les votacions a la presidència de l’IEC, 

acompanyant-se d’una presentació en PowerPoint. 

L’urna electrònica, que s’havia obert el dia 18 de maig, s’ha tancat a les 18.30 h 

d’avui i s’ha procedit a l’escrutini dels resultats, que presentarà tot seguit. 

La candidatura sotmesa a votació està constituïda pel senyor Joandomènec Ros, 

mem bre de la Secció de Ciències Biològiques, com a president; el senyor Jaume de Puig, mem-

bre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, i la senyora Mariàngela Vilallonga, membre 

de la Secció Filològica, com a vicepresidents, i el senyor Josep Enric Llebot, membre de la 

Secció de Ciències i Tecnologia, com a secretari general.

D’acord amb el Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (ca-

pítol vii), per a procedir a les votacions i que se’n pugui legitimar el resultat, es requereix 

un quòrum de participació del 60 % del cens efectiu dels membres del Ple i, com a resultat, 

una majoria absoluta (que és el nombre enter posterior a la meitat del cens efectiu).

El cens efectiu s’obté a partir de la suma dels membres amb obligació de votar, que 

són tots els membres numeraris no dispensats (109), i dels membres amb dret a vot que hi 

han participat: membres emèrits (67), membres dispensats (1) i presidents de les societats 

filials (18). El total del cens efectiu per a aquesta votació ha estat de 195 votants.

La majoria absoluta necessària (que ha de superar la meitat del cens efectiu, 195 ÷ 

2 = 97,5) s’estableix a 98 vots, i el quòrum de la votació —resultat dels vots emesos (176) 

sobre el cens efectiu (195)— és del 90,26 %.

Manuel Castellet llegeix els resultats obtinguts per la candidatura encapçalada per 

Joandomènec Ros: s’han emès 176 vots; 150 a favor, 13 en contra i 13 en blanc. 

Atès que els vots a favor superen la majoria absoluta necessària establerta per a 

aquesta votació, es proclama el senyor Joandomènec Ros i Aragonès president de l’IEC, 

que, d’acord amb l’article 47 del Reglament, començarà un nou mandat a partir de l’1 de 

setembre de 2017, amb el senyor Jaume de Puig i la senyora Mariàngela Vilallonga, com 

a vicepresidents, i el senyor Josep Enric Llebot, com a secretari general. El nou Equip de 

Govern dirigirà la institució fins al 31 d’agost de 2021.
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Manuel Castellet, president de la Junta Electoral, demana un aplaudiment per a 

ells i, a continuació, dona la paraula a Joandomènec Ros, president de l’IEC.

El president electe, el senyor Joandomènec Ros, agraeix la confiança dipositada en 

aquest Equip de Govern i afirma que seran mereixedors d’aquesta confiança i maldaran 

per fer tot el que s’han proposat en el programa electoral. Anima els membres del Ple a 

ser actius i propositius; venen uns anys importants per al futur del país, que espera que 

ho siguin també per a l’Institut. 
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