
el Ple

Resum dels plens

Ple és l'òrgan sobirà de llnstitut d'Estudis Catalans. És constituït pels mem

bres numeraris. els emèrits i els presidents de les societats filials.

Durant el curs 1998-1999. el Ple es reuní set vegades. A continuació. presentem

nu breu resum de cada sessió.

Ple del dia 26 d'octubre de 1998 (ordinari)

Assisteixen al Ple 47 membres i 8 presidents de societats filials.

S'ha lliurat als assistents l'informe de les activitats dutes a terme pel president en

representació de l'Institut des de l'últim Ple. El vicepresident de l'Institut. senyor Anto

ni Serra. que presideix el Ple en substitució del president. fa esment dels guardons amb

què han estat honorats els membres numeraris de la Secció de Ciències i Tecnologia se

nyors Josep Amat i Girbau. que ha rebut el Premi Jaume I. i Francesc Serra i Mestres.

que ha rebut el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca: i el membre cor

responent de la Secció Històrico-Arqucològica pare Miquel Batllori i Mnnné, guardonat

també amb el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca.

El senvor Josep M. Mas i Solench. president de la Societat Catalana d'Estudis Ju

rídics. llegeix la necrològica del membre corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències

Socials senvor Arcadi Garcia i Sanz. historiador i especialista en dret medieval. traspas

sat el dia 30 de juliol de 1998.

El president de la Secció Històrico-Arqueològica. senvor Albert Balcells. presen

ta el resum de les activitats dutes a terme per la Secció durant el darrer anv.

El senyor Isidor Marí. secretari de la Secció Filològica. presenta la candidatura a

membre numerari de la Secció del senvor Ramon Sistac i Vicén. El senvor Marí llegeix la

presentació que ha preparat el senvor Antoni Ferrando. membre de la mateixa Secció.

que no ha pogut assistir al Ple.

El Ple ratifica l'acord pres pel Consell Permanent que estableix formalitzar un prés

tec amb l'Institut Català de Finances destinat a la rehabilitació i la restauració de la Casa de

Convalescència. També ratifica l'acord amb el qual es van aprovar la creació de la Fundació

Alsina i Bofill i la participació de l'Institut d'Estudis Catalans com a entitat fundadora. i el

nomenament del president de la Societat Catalana de Biologia com a patró de la Fundació.
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El Ple ratifica la decisió del Consell Permanent de no participar en el Premi Inter

nacional Ramon Llull i decideix convocar el Premi Internacional Catalònia biennalment.

La senyora Mercè Durfort. presidenta de la Secció de Ciències Riol<\giques. és no

menada representant de l'Institut al jurat dels premis per a fomentar la creativitat cien

tífica i l'esperit de recerca. convocats per la ClhTI .

El senyor Francesc Gonzàlez i Sastre ha estat elegit per la Secció de Ciències

Biològiques vicepresident de la Secció. en substitució del senvor Josep Egozcne. que

abandonà el càrrec qnan fon elegit tresorer de l'Institut.

Ple del diu 2.'{ de novembre de 1998 (extraordinari)

Assisteixen al Ple 21 membres i 5 presidents de societats filials.

Es debat el tema Sobre els tests en la nostra llengua o Caldrà arribar a demanar

un decret dels tests en català consemblant al del cinema?. preparat pel senvor Lluís Gar

cia i Sevilla. membre de la Secció de Ciències Biològiques. (Vegeu el subapartat «De

bats». dins l'apartat «El Ple».)
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Ple del dia 14 de desembre de 1998 (ordinari)

Assisteixen al Ple 44 membres i 5 presidents de societats filials.

Abans d'iniciar l'ordre del dia. el senyor Josep Guinovart presenta I obra Travat.

la qual passa a formar part del fons d'art de l'IEC.

El president destaca algun dels temes del seu informe. com ara la reunió de la co

missió de seguiment del conveni entre l'IEC i la Generalitat de Catalunya. en la qual la

Generalitat confirmà la participació en el finançament de les obres de restauració i l'in

crement de la partida en projectes de recerca. i la reunió que mantingué amb el president

de la Generalitat. senvor Jordi Pujol. També informa que es va treballant amb el t Comis

sionat pet' a la Societat de la Informació en un projecte de planificació informàtica de la

llengua catalana i de la propera reunió de la Comissió Fomento-Cultura. que ha de

decidir la subvenció a l'Institut per a les obres per mitjà de 1-1 % cultural.

El president felicita els senyors Joaquim Mallafrè i Joseph Gulsov. que han estat

premiats amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. i els senyors Miquel

Batllori i Francesc Serra. que han estat guardonats amb el Premi de la Fundació Catala

na per a la Recerca.



La senyora Mercè Durfort. presidenta de la Secció de Ciències Biològiques. pre

senta el resum de les activitats dutes a terme per la Secció durant el darrer anv.

El senvor Antoni Serra. vicepresident de 1 Institut. presenta el projecte de pressu

post per al 1999 en nom del tresorer. senvor Josep Egozcue. que no ha pogut assistir a la

reunió. El projecte de pressupost s'aprova per assentiment dels assistents. (Vegeu el sub-

apartat «Pressupost». dins l'apartat «El Ple».)

El senvor Oriol Casassas i Simó. membre de la Secció de Ciències Biològiques. pre

senta la semblanca de \li< pnvl A. Fargas i Roca. primer president de la Secció de t .'iències de

l'Institut d'Estudis Catalans. (Vegeu el subapartat «Semblances». dins l'apatlat «El Ple».)

El Ple vota la candidatura de Ramon Sistac i Vicén com a membre de la Secció

Filològica. El senyor Sistac supera el nombre de vots necessari i. per tant. n'és nomenat

membre.

El Ple ratifica els convenis amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la

transferència de diners del Centre de Referència en Enginyeria Lingüística (CREL) i

amb la Universitat Pompen Fabra per a la transferència de diners del CREL i la cessió

de la base de dades de TIEC.

Ple del dia 22 de febrer de 1999 (ordinari)
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Assisteixen al Ple 45 membres i 7 presidents de societats filials.

El president comenta alguns dels temes del seu informe. com ara l'ofrena floral que

va fer. juntament amb el president de la Secció Filològica. a la tomba de Pompeu Fabra el

dia 27 de desembre a Prada de Conflent. en un acte organitzat per Omnium Cultural.

El president informa de l'entrevista que va tenir el dia 28 de desembre amb els

senyors Narcís Serra. secretari general del PSC. i Manuel Royes. president de la Diputa

ció de Barcelona. i anuncia la visita d'aquest darrer a l'Institut el dia 8 de març. Així ma

teix. explica que el president de la Secció Filològica i ell mateix visitareu. el dia 19 de ge

ner. el nou ministre de Cultura i Turisme d'Andorra. senyor Enric Pujal: i. el dia 27 de

gener. el nou director de la Reial Acadèmia Espanvola. senyor Víctor García de la Con

dui. que visitarà l'Institut properament.

Informa també de Testat de les obres de restauració i proposa que es faci un Ple

dedicat únicament a informar sobre aquest tema.

L'Institut ha presentat dos projectes al Comissionat pera la Societat de la Infor

mació: I un pera I elaboració d'eines lingüístiques per tal que les empreses puguin fer els

productes informàtics necessaris perquè el català estigui en les millors condicions possi-
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bles. i l'altre que consisteix en l'elaboració d'uns paquets de normativa. de textos. etc..

per a les escoles. La senvora M. Teresa Cabré es fa càrrec del projecte i el senvor Joaquim

Rafel en prendrà el relleu en la direcció de les Oficines Lexicogràfiques.

El gerent de l'lnstitut. senvor Jordi Vinaixa. presenta la liquidació del pressupost

de l'any 1998. que és aprovada pel Ple. (Vegeu el subapartat «Pressupost». dins l'apar

tat «EI Ple».)

El president de la Secció de Ciències i Tecnologia. senyor Manuel Ribas i Piera.

presenta linforme de les activitats dutes a terme per la Secció durant el darrer anv.

EI senyor Joaquim Molas i Batllori. membre de la Secció Històrico-Arqueològica. fa

la semblança d'Eugeni d Ors i Rovira. antic membre de la Secció de Ciències de l'Institut.

El Ple ratifica els membres que ban estat designats per a formar part de les

ponències dels premis de l'IEC. També ratifica l'acord de formalitzar un préstec hipote

cari amb l'Institut Català de Finances destinat a l'adquisició i el condicionament dels lo

cals de l'avinguda de Maria Aurèlia Capmany.

El secretari general informa que s ha signat un conveni per a l'elaboració del No

menclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya amb diferents departaments de la

Generalitat i altres institucions: un conveni amb el Departament de Política Territorial i

Obres Públiques per a convocar un premi d'Urbanisme: un conveni amb la l niversitat

Autònoma de Barcelona per al reconeixement de crèdits de lliure elecció; un conveni amb

la Universitat Politècnica de Catalunya per a la cessió de material del corpus Parole: un

conveni amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya per a actualitzar la col•laboració amb el

Servei Geològic de Catalunya. i un conveni amb la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valo

res de Barcelona per a la realització d'un curs de mestratge de matemàtiques financeres.

El Consell Permanent ha nomenat els senyors Manuel Mundó i Josep Guitart re

presentants de l'IEC a la Unió Acadèmica Internacional.

Ple del dia 22 de març de 1999 (ordinari)

Assisteixen al Ple -i0 membres i 7 presidents de societats filials.

El president felicita el senvor Josep Egozcue. tresorer de l'Institut. que ha estat

nomenat membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. i el senvor Marc

Maver. membre de la Secció l listòrieo-Arqueològica. que ha estat investit doctor hono

ris causa per la Universitat de Budapest.

El president comenta alguns dels punts del seu informe. En destaca especialment

la importància de la signatura. el dia l0 de març. del conveni amb la l 'niversitat de Per



pinyà. Amb aquest conveni. l'IEC. d'una banda. reconeix l'autoritat de la Universitat de

Perpinyà en matèria d'estudis i investigacions de català i de certificats de català que li

havia atorgat el Govern francès. i. de l' altra. la Universitat de Perpinvà i. per mitjà d'a

questa. dos ministeris de l'Estat francès reconeixen l'IEC com a acadèmia de la llengua

catalana en tot el domini lingüístic. Altrament. es crearà una delegació de l'IEC a Per

pinvà. amb seu a la Universitat.

El president informa també de la visita que el president de la Diputació. senyor

Manuel Royes. va fer a l'Institut acompanyat del diputat de Cultura. senyor Joan F. Mar

co. i del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. senvor Joan Fuster.

També informa que l'IEC té finalment la documentació judicial de la propietat

del poblat ibèric de Puigeastellar. a Sant Coloma de Gramenet. que va ser una donació del

senyor Segarra a l'Institut els anys vint. i. d'altra banda. que el senyor Jordi Farrero ha

deixat en herència a l'Institut una casa a Xàbia.

El president de la Secció Filològica. senyor Joan A. Argenter i Giralt. presenta

l'informe de les activitats que ha dut a terme la Secció durant el darrer any.

Els senyors Manuel Riu i Riu i Joaquim Molas i Batllori. membres de la Secció

Històrico-Arqueològica. presenten les candidatures a membres numeraris de la Secció dels

senyors Joan Ferran Cabestany i Fort i Josep Massot i Muntaner. respectivament. Els se

nyors Pere Lluís Font. Miquel de Moragas i Joan Triadú. membres de la Secció de Filoso

fia i Ciències Socials. presenten la candidatura a membres numeraris de la Secció dels

senyors Josep Lluís Blasco. Joan Francesc Mira i Ricard Torrents. respectivament.

El Ple aprova les propostes d'adjudicació dels premis i de les borses d'estudi de

l'IEC corresponents a la convocatòria del 1998.

El senvor Francesc Fontbona i de Vallescar. membre de la Secció Històrico-

Arqueològica. fa la semblança de Joaquim Folch i Torres. antic membre de la Secció.

(Vegeu el subapartat «Semblances». dins l'apartat «El Ple».)

El Ple ratifica el nomenament del senvor Josep Maria Terricabras com a repre

sentant de l'IEC al Consell Escolar de Catalunva.

El secretari general informa del nomenament del senyor Joan Martí com a presi

dent del Consell Supervisor del TERMCAT. en substitució del senyor Josep Moran.
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Ple del dia 17 de maig de 1900 (extraordinari)

Assisteixen al Ple 21 membres i -i presidents de societats filials. També hi han estat con

vidats els socis de la Institució Catalana d'Història Natural.



L'acte és una commemoració del centenari de la ICHN en qnè intervenen el pre

sident de l•IEC. senvor Manuel Castellet: el president de la Institució Catalana d'Histò

ria Natural. senvor Joaquim Maluquer i Sostres. i el senyor Ramon Folch i Guillèn. mem-

bre de la Secció de Ciències Biològiques. que Tou el primer secretari de la nova etapa de

la ICHN. des del 1972 fins al 1977. i u assumí la presidència durant dos mandats. del

1986 al 1989. Fou també el realitzador del Llibre blanc. El senvor folch pronuncia la

conferència La Institució Catalana d'Història Natnral: present i futur amb cent anys

d'història.

Ple del dia 14 de juny de 1009 (ordinari)
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Assisteixen al Ple 51 membres i 8 presidents de societats filials.

I-'J president conienta alguns dels temes del seu informe. Destaca la mort. el dia

de Sant Jordi. de la senyora M. Angels Anglada. membre de l'IEC i vieepresidenta de la

Secció Filològica. (Vegeu el subapartat «Necrologics». dins I apartat «EI Ple».)

II president informa també que s ha atorgat la Creu de Sant Jordi de la Genera

litat de Catalunva al senvor Joaquim Molas. membre de la Seccio Històrico-Arqueolò-

gica: a la senvora Jill \\. Webster. membre corresponent de la mateixa Secció. i a la Ins

titució Catalana d'I listòvi;i Na l ntal. societai filial dc l'Institut. la qual ha rebtn també <'l

Premi de Medi Ambient del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalu

nva. D altra banda. explica que s ha signat un conveni de col•laboració entre 1 I EC i 1 Ins

titut d'Estudis Andorrans.

El dia 24 d abril. cl president de l'Institut i el de la Secció Filològica assistiren a

Tacte que sota el lema «Pcl dret dels pobles» tingué lhx' a la l niversitat de \ alència. Es

llegí la «Declaració de València sobre els drets de les llengües catalana. basca i gallega».

élaborada conjuntament per I Institut d'Estudis Catalans. Enskaltzaindia i la Real Aca

demia Galega. També informa de la signatura del conveni amb 1 Ajuntament de Barce

lona per al finançament del projecte de les obres de restauració i rehabilitació de la Casa

de Convalescència i del conveni amb la Fundació Catalana de Gas per al finançament de

I \tles Lingüístic del Domini Català. Es comunica I acord d adhesió de I IEC a la pro

post a del Centre UNESCO de Catalunva de demanar al Parlament de Catalunva una re

forma de la Delegació Permanent d'Espanya a la l NESCO.

Es ratifica el nomenament del senvor Jordi l.leouart totn a representant de l'Ins

titut al Consell de Pesca Continental. en substitució del senvor Carles Bas: dels senvors

Jordi Sargatal. Francesc Giró. Jaume Porta i Joaquim Gosàlbez —aquest darrer en subs



titució del senyor Ramon Folch— com a representants de l'IEC a la Junta de Protecció

del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. i del senyor Oriol Nel•lo com a repre

sentant de llnstitut a la Comissió d'Estudi. creada amb la finalitat de presentar un in

forme sobre l'aplicació de les lleis d'organització territorial del l987 i d'elevar-lo al Ple

de la Comissió.

El senvor Pere Lluís Font. secretari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

presenta l'informe de les activitats dutes a terme per la Secció durant el darrer anv.

El senyor Jordi Sales i Coderch. president de la Societat Catalana de Filosofia.

presenta la semblanca de Jaume Serra i Húnter. antic membre de la Secció de Ciències.

(Vegeu el subapartat «Semblances». dins l'apartat «EI Ple».)

El secretari general informa del resultat de la votació de les candidatures dels

membres proposats en el darrer Ple ordinari. Atès que tots els candidats superen el nom

bre de vots necessari. queden nomenats membres numeraris de l'Institut els senyors

Joan-Ferran Cabestany i Fort i Josep Massot i Muntaner (Secció 1 listòrico-Arqucolò-

gica). i els senyors Josep Lluís Blasco i Estellés. Joan Francesc Mira i Casterà i Ricard

Torrents i Bertrana (Secció de Filosofia i Ciències Socials).


