
presentació

I llibre que el lector té a les mans

conté un resum de la vida cor

porativa de l'Institut d'Estudis Catalans

i de les activitats realitzades durant el

curs 1998-1999 en compliment de la

seva missio estatutària.

Pel que fa a l'activitat corporati

va. aquesta memòrta aporta informacio

sobre la composició actual de l'Institut i

dels seus òrgans de govern. sobre les se

ves relacions institucionals. sobre els di

ferents assumptes tractats en les reu

nions del Ple. que n és l'òrgan de govern.

i en les reunions de les diferents sec

cions. sobre els actes més importants

duts a terme al llarg del curs i sobre els

premis i les borses d'estudi atorgats.

Durant aquest curs. l'Institut ha

elegit sis nous membres numeraris: els

senyors Joan-Ferran Cabestany i Fort i

Josep Massot i Muntaner. de la Secció

Històrico-Arqueològica; el senvor Ramon

Sistac i Vicén. de la Secció Filològica. i

els senvors Josep Lluís Blasco i Estellés.

Joan Francesc Mira i Casterà i Ricard

Torrents i Bertrana. de la Secció de Filo

sofia i Ciències Socials. En aquest mateix

període. l'Institut ha hagut de lamentar

la defunció d'un membre numerari. la

senyora M. Angels Anglada i d'Abadal. de

la Secció Filològica. i s'ha assabentat

de la mort del membre corresponent de la

Secció de Ciències i Tecnologia. senyor

Borís Konstantinòvitx Vainstein.

Amb això el Ple és constituït. en

acabar aquest curs. per noranta-dos

membres numeraris. quaranta-quatre

membres emèrits i els vint-i-cinc presi

dents de les societats filials. El nombre

de membres corresponents és cinquan-

ta-sis.

En els plens. a més de les qües

tions que s'hi debaten normalment. s'han

continuat presentant semblances de mem

bres antics de l'Institut. Aquest any s'han

recordat les personalitats de Miquel A.

Fargas i Roca. Eugeni d'Ors i Rovira.

Joaquim Folch i Torres i Jaume Serra i

Húnter. Així mateix. s'ha dedicat un ple

extraordinari a la celebració del debat

sobre Els drets individuals i els drets

col•lectius. en el qual actuaren com a po

nents els senyors Isidre Molas i Josep M.

Terricabras.

Pel que fa al Cartell de premis.

l'IEC ha lliurat aquest curs vint premis

generals. deu premis per a estudiants i

cinc borses d'estudi. Duna altra banda.

ha enviat representants als jurats dels

Premis Nacionals del Ministeri d'Educa

ció i Cultura de Madrid. i el nostre presi

dent ha format part del jurat dels Premis

Nacionals atorgats per la Generalitat de

Catalunva.

Així mateix. durant aquest curs

l'IEC ha firmat convenis amb la Uni

versitat de Perpinyà. per a l'assenta

ment de les bases per a la creació d'una
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seu de HEC a Perpinyà. i amb l'Institut

d 'Estudis Andorrans. També ha signat

convenis específics amb les entitats se

güents: Departament de Política Ter

ritorial i Obres Públiques de la Gene

ralitat de Catalunya. Ajuntament de

Barcelona. Diputació de Barcelona. Bor

sa de Barcelona. I niversitat Autònoma

de Barcelona. Fundació Catalana de Gas.

Institut Cartogràfic de Catalunva. Ajun

tament del Vendrell. Autopistes de Ca

talunya i Consell Comarcal del Baix Pe

nedès.

En l'àmbit de la recerca. aquest

curs cal destacar la celebració de tres

jornades científiques: d'una banda. La

urbanística moderna. La construcció

d'una disciplina. L'expericnciu catala

na vers l'experiència internacional. i Els

límits de l'esport: el doping del dopatge:

d altra banda. les del Simposi Pompeu

Fabra. dedicades a situar l'obra del

mestre en el context de la cultura i de la

lingüística del seu temps. als Països Ca

talans i arreu. Pel que la als Reports de

la recerca a Catalunya. ban aparegut

els treballs corresponents a quatre àrees:

Geometria i demografta. Biologia d'or

ganismes i sistemes. Pedagogia i Engi

nyeria industrial.

Pel que fa a publicacions. aquest

curs ban sortit a la llum quaranta-dos tí

tols. trenta-cinc obres periòdiques i qua

tre treballs en col•laboració amb altres

institucions.

Durant el 1999 han continuat les

obres de restauració i rehabilitació de la

Casa de Convalescència. seu de lIEC.


