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II. El Ple

Resum de les sessions plenàries

D urant el curs 2018-2019, el Ple es reuní vuit vegades. A continuació presentem 

un breu resum de cada sessió.

 
Ple del dia 13 de setembre de 2018 (ordinari)

— Nota necrològica de Josep Jané Solà († 28.4.2018), president de la Societat Catalana 

d’Economia, a càrrec d’Eduard Arruga, president de la mateixa Secció

— Nota necrològica d’Eva Serra i Puig († 3.7.2018), membre de la Secció Històrico-

Arqueològica, a càrrec d’Antoni Simon, membre de la mateixa Secció

— Nota necrològica de Joaquim Garriga i Riera († 20.7.2018), membre de la Sec- 

ció Històrico-Arqueològica, a càrrec de Bonaventura Bassegoda, membre de la mateixa 

Secció 

— Nota necrològica de Josep Castells i Guardiola († 30.7.2018), membre de la Secció de 

Ciències i Tecnologia, a càrrec d’Àngel Messeguer, membre de la mateixa Secció 

— Informe dels projectes per a l’establiment de la normativa que realitza la Secció Filo-

lògica (SF) per delegació de l’IEC, a càrrec de M. Teresa Cabré, presidenta de la SF

— Presentació de sis persones candidates a membre numerari, dues de la Secció de Cièn-

cies Biològiques i quatre de la Secció de Ciències i Tecnologia

— Aprovació del text de la Gramàtica essencial, presentat en el Ple del 7 de juny

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

Ple del dia 7 de juny

— Presentació del pressupost de l’exercici 2018

Hi assisteixen vuitanta-nou membres numeraris i emèrits i cinc presidents de les 

societats filials.

Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d’Economia, llegeix la nota 

necrològica de Josep Jané Solà, president de la mateixa Societat del 1994 al 2000, que 

traspassà el dia 28 d’abril de 2018. 

Antoni Simon, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la nota necrolò-

gica d’Eva Serra i Puig, membre de la mateixa Secció, que traspassà el dia 3 de juliol de 2018.
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Bonaventura Bassegoda, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la 

nota necrològica de Joaquim Garriga i Riera, membre de la mateixa Secció, que traspassà 

el dia 20 de juliol de 2018.

Àngel Messeguer, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, llegeix la nota 

necrològica de Josep Castells i Guardiola, membre de la mateixa Secció, que traspassà el 

dia 30 de juliol de 2018.

El president presenta per escrit el seu informe d’activitats i en destaca les següents: 

les entrevistes amb Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca de la Gene-

ralitat de Catalunya; Montserrat Planelles, directora general de Cultura del Govern d’An-

dorra, i amb Laura Borràs, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Posa en 

relleu l’acte d’inauguració de la seu de la Delegació de l’IEC a l’Alguer; la inauguració a 

l’IEC de l’exposició sobre Pompeu Fabra, que fou presidida pel president de la Generalitat 

de Catalunya, Quim Torra, i l’acte de constitució del patronat honorífic del Centenari de 

l’Euskaltzaindia. 

Informa de la sessió constitutiva del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència 

i Tecnologia (CAPCIT), així com dels tres primers concerts que s’han fet del cicle Música 

al claustre, aquest any dedicat a les cobles i les capelles, i esmenta la celebració de la 

Diada de l’11 de setembre a l’IEC, en què Joan Martí i Castell va pronunciar el discurs 

«Pompeu Fabra: exemple d’infrangible lleialtat nacional».

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica, exposa la doble funció que du 

a terme la Secció: la normativa i la científica, i presenta un informe sobre l’establiment de 

la normativa que realitza la SF.

Joaquim Gosálbez presenta la candidatura de Xavier Turon Barrera a membre 

numerari adscrit a la Secció de Ciències Biològiques.

M. Teresa Estrach presenta la candidatura d’Antoni Trilla i García a membre nu-

merari adscrit a la Secció de Ciències Biològiques.

Marta Sanz presenta la candidatura de Joaquim Bruna Floris a membre numerari 

adscrit a la Secció de Ciències i Tecnologia.

Àngel Messeguer presenta la candidatura de Nora Ventosa i Rull a membre nume-

rària adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia.

Lluís Cabrera presenta la candidatura de Josep Anton Muñoz de la Fuente a mem-

bre numerari adscrit a la Secció de Ciències i Tecnologia.

Alícia Casals presenta la candidatura de Lluís Torner i Sabata a membre numera-

ri adscrit a la Secció de Ciències i Tecnologia.

El Ple aprova per consens el text de la Gramàtica essencial, que fou presentat en 

el Ple del dia 7 de juny.
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El secretari general informa del resultat de la votació de candidats a membres 

numeraris presentats en el Ple del dia 7 de juny de 2018. 

El Ple de l’IEC elegeix com a membres numeraris adscrits a la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials Xavier Besalú Costa i Bernat Sureda i Garcia.

El secretari general presenta la sol·licitud de dispensa d’obligacions d’Antoni Roca 

Rosell, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, amb motiu d’una estada de recerca 

a París. El Ple aprova la sol·licitud de dispensa d’assistència presentada pel senyor Roca 

per al període de l’1 de setembre de 2018 al 28 de febrer de 2019.

Ramon Corbella, gerent de l’IEC, presenta el pressupost de l’exercici 2018, pre-

sentat i aprovat en la reunió del Consell Permanent del dia 28 de juny de 2018.

Ple del dia 8 de novembre de 2018 (ordinari)

— Nota necrològica de Ramon Parés i Farràs († 30.9.2018), membre de la Secció de 

Ciències Biològiques, a càrrec de Joan Jofre, membre de la mateixa Secció

— Nota necrològica d’Alexandre Olivar i Daydí († 1.10.2018), membre corresponent de 

la Secció Històrico-Arqueològica, a càrrec de Josep Massot i llegida per Ramon Pinyol, 

president de la mateixa Secció

— Resultats de la votació de persones candidates a membre numerari presentades en el 

Ple del dia 13 de setembre de 2018

— Presentació de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana, a càrrec de M. Te-

resa Cabré, presidenta de la Secció Filològica

— Semblança biogràfica de Josep M. Fontboté i Mussoles († 12.9.1989), membre de la 

Secció de Ciències i Tecnologia, a càrrec de Pere Santanach, membre de la mateixa Secció

— Presentació de quatre persones candidates a membre numerari de la Secció Històrico-

Arqueològica

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

Joan Jofre, membre de la Secció de Ciències Biològiques, llegeix la nota necrològi-

ca de Ramon Parés i Farràs, membre de la mateixa Secció, que traspassà el dia 30 de 

setembre de 2018.

Ramon Pinyol, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix en nom de 

Josep Massot la nota necrològica d’Alexandre Olivar i Daydí, membre de la mateixa Secció, 

que traspassà el dia 1 d’octubre de 2018.
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De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca, en primer lloc, l’acte 

de recepció dels nous membres numeraris. A continuació, posa en relleu altres actes: 

l’homenatge a Josep Fontana i Làzaro, organitzat per la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC); la celebració del Dia Internacional de les Persones Sordes de Catalunya 

2018; l’acte «A l’IEC llegim Rodoreda», organitzat per la Presidència de l’IEC i la Fun-

dació Mercè Rodoreda; la presentació de la Institució Francesc de B. Moll i l’espectacle 

«Gegants de la llengua», organitzat per la mateixa Institució i l’IEC; la inauguració de la 

commemoració del bicentenari de Marx, organitzada, entre d’altres, per la Societat Cata-

lana d’Economia (IEC); la conferència «Catalunya-Espanya: l’encaix és possible?», orga-

nitzada per la Societat Catalana de Sociologia (IEC); la inauguració del congrés la pe-

nínsula Ibèrica com a cruïlla musical a través del temps: els intercanvis transculturals i 

la imatge de la música, organitzat per l’ICTM Study Group on Iconography of the Per-

forming Arts i la Societat Catalana de Musicologia (IEC); la inauguració, a l’IEC, de la 

quarta jornada científica de la Càtedra Pompeu Fabra: «La projecció de Fabra en l’àmbit 

catalanoparlant i a l’exterior», organitzada per la Càtedra Pompeu Fabra de la Universi-

tat Pompeu Fabra (UPF) i l’IEC; la Festa «Fes-te de la llengua», organitzada per la 

Secció Filològica de l’IEC; la I Jornada de Literatura Catalana per a Alumnes de Batxi-

llerat, organitzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la 

Presidència de l’IEC; dins l’Any Capmany, la inauguració del Simposi Trias sobre Maria 

Aurèlia Capmany, organitzat per la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona, el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Institució de les Lletres Cata-

lanes, el Màster Oficial en Construcció i Representació d’Identitats Culturals (CRIC), la 

Universitat de Barcelona i el Centenari Maria Aurèlia Capmany, i, per acabar, la inaugu-

ració de la 23a edició de la Setmana de la Ciència, organitzada per la Fundació Catalana 

per a la Recerca i la Innovació, que, per tercera vegada, té lloc a la seu de l’IEC.

Així mateix, informa que M. Teresa Cabré va ser investida doctora honoris causa 

per la Universitat de Ginebra; a l’acte d’investidura va assistir Manuel Castellet, en repre-

sentació del president de l’IEC. 

Posa en relleu que l’Equip de Govern va assistir, d’una banda, a l’acte de lliurament 

dels Premis Nacionals de Recerca, en què el membre de l’IEC Roderic Guigó va rebre  

un dels guardons, i, de l’altra, al lliurament dels Premis Pompeu Fabra i del Premi Robèrt 

Lafont, atorgats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Cata-

lunya, que van reconèixer la tasca dels membres de la Secció Filològica Mila Segarra, 

Jordi Mir i Georg Kremnitz. Així mateix, destaca l’acte d’ingrés de Mariàngela Vilallonga 

com a acadèmica numerària de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, que va tenir lloc 

al saló d’actes de Foment del Treball.
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Finalment, destaca la inauguració del curs de l’IEC 2018-2019, presidida per Quim 

Torra, president de la Generalitat de Catalunya, i anuncia la celebració del Simposi Pom-

peu Fabra, que tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de novembre a l’IEC.

El secretari general informa del resultat de la votació de candidats a membre nu-

merari presentats en el Ple del dia 13 de setembre de 2018.

El Ple de l’IEC elegeix Antoni Trilla i García i Xavier Turon Barrera com a membres 

numeraris adscrits a la Secció de Ciències Biològiques, i Joaquim Bruna Floris, Josep 

Anton Muñoz de la Fuente, Lluís Torner i Sabata i Nora Ventosa i Rull com a membres 

numeraris adscrits a la Secció de Ciències i Tecnologia. 

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

i d’ús de la llengua catalana (GBU), el text de la qual es posarà a disposició dels membres 

del Ple per mitjà de la Intranet de l’IEC perquè hi puguin fer les observacions i esmenes 

que considerin oportunes. En el Ple del dia 13 de desembre se’n demanarà l’aprovació, si 

escau. Amb aquesta obra, l’IEC tancarà l’any amb les tres gramàtiques aprovades (Gra-

màtica de la llengua catalana, Gramàtica essencial i Gramàtica bàsica i d’ús).

Pere Santanach presenta la semblança biogràfica de Josep M. Fontboté i Mussoles 

(† 12.9.1989), que fou membre de la Secció de Ciències i Tecnologia des del 1980.

Rafael Cornudella i Carré presenta la candidatura d’Immaculada Lorés i Otzet; 

Antoni Simon i Tarrés, la de Patrici Pojada; Josep Maria Nolla i Brufau, la de Marta Pre-

vosti i Monclús, i Francesc Fontbona i de Vallescar, la d’Eduard Vallès i Pallarès. Totes 

quatre candidatures són a membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica.

Ple del dia 13 de desembre de 2018 (ordinari)

— Resultats de les votacions dels candidats a membre numerari adscrit a la Secció His-

tòrico-Arqueològica proposats en el Ple del dia 8 de novembre

— Aprovació, si escau, del text de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana, 

presentat en el Ple anterior 

— Informe de les activitats de la Secció Històrico-Arqueològica, a càrrec de Ramon Pinyol, 

president de la Secció

— Presentació del projecte «In lumine sapientia. El procés d’urbanització a Catalunya, 

el País Valencià i les Illes Balears a la llum de la imatge satel·litària nocturna de la Terra», 

a càrrec d’Oriol Nel·lo, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC

— Presentació de la proposta de pressupost per al 2019

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   33 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   33 5/3/21   10:565/3/21   10:56



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

18
-2

01
9

34

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

De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca, en primer lloc, l’acte 

de recepció dels nous membres de l’Institut. A continuació, posa en relleu diverses activi-

tats, com ara la reunió tinguda amb Mònica Borrell, directora del Museu Nacional Arque-

ològic de Tarragona; Anton Remola, conservador del Museu, i Eugènia Serra, directora de 

la Biblioteca de Catalunya, per a parlar de la celebració del centenari, el 2019, de les 

excavacions del teatre romà de Tàrraco, així com l’entrevista amb Mònica Pereña, presi-

denta de Linguapax, amb vista a col·laborar en les activitats del 2019 relacionades amb 

les llengües autòctones.

Informa de la visita institucional de Joan Elies, director de la Institució de les 

Lletres Catalanes, i de l’acte de signatura del conveni de cessió del Fons Joan Sales i dels 

documents de Mercè Rodoreda. 

Així mateix, destaca altres actes, com ara la inauguració del Simposi Pompeu 

Fabra, organitzat per l’IEC; la presentació del llibre pòstum d’Eva Serra, la formació de 

la Catalunya moderna (1640-1714), editat conjuntament per l’IEC i Eumo Editorial, i, 

per acabar, l’acte de presentació del document «La cultura, eina de transformació», que 

tingué lloc al Palau de la Generalitat i fou presidit per Quim Torra, president de la Gene-

ralitat de Catalunya, i Laura Borràs, consellera de Cultura. 

El secretari general informa dels resultats de la votació a candidats a membre 

numerari presentats en el Ple del dia 8 de novembre.

El Ple elegeix com a membres numeraris adscrits a la Secció Històrico-Arqueolò-

gica Immaculada Lorés i Otzet, Patrici Pojada, Marta Prevosti i Monclús i Eduard Vallès 

i Pallarès.

El Ple aprova per consens la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana, el 

text de la qual, presentat en el Ple del dia 8 de novembre, es va posar a disposició dels 

membres perquè hi poguessin fer observacions.

Ramon Pinyol, president de la Secció Històrico-Arqueològica (SHA), presenta 

l’informe de les activitats que la Secció ha dut a terme entre el 15 de desembre de 2017 i 

el 13 de desembre de 2018. A banda de presentar el nou Equip de Govern de la SHA, 

destaca algunes de les publicacions de la Secció, així com la tasca de l’Oficina d’Assesso-

rament Històric en l’elaboració d’informes preceptius de béns d’interès cultural i nacional, 

i informa de l’estat actual dels programes de recerca de la SHA.

Oriol Nel·lo, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, presenta el pro-

jecte «In lumine sapientia. El procés d’urbanització a Catalunya, el País Valencià i les Illes 

Balears a la llum de la imatge satel·litària nocturna de la Terra», que ha elaborat juntament 

amb Joan Checa, Aina Gomà i Joan López, del Grup d’Estudis sobre Territori i Societat 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Ramon Corbella, gerent de l’IEC, presenta el pressupost de l’Institut per al 2019, 

aprovat pel Consell Permanent del dia 21 de novembre de 2018, per un import total  

de 7.290.856,58 euros. El president recorda que el pressupost es podrà votar, mitjançant 

la plataforma del vot electrònic, a partir de l’endemà del Ple.

Ple del dia 17 de gener de 2019 (ordinari)

— Nota necrològica de Josep M. Domènech i Mateu († 2.1.2019), membre de la Secció 

de Ciències Biològiques, a càrrec de Mercè Durfort, membre de la mateixa Secció

— Resultats de la votació electrònica del pressupost per al 2019

— Informe d’activitats de la Secció de Ciències i Tecnologia, a càrrec d’Alícia Casals, 

presidenta de la Secció

— Presentació de persones candidates a membre numerari de la Secció de Ciències Bio-

lògiques

Hi assisteixen cent dos membres i onze presidents de les societats filials.

Mercè Durfort, membre de la Secció de Ciències Biològiques, llegeix la nota bio-

gràfica de Josep M. Domènech i Mateu, membre de la mateixa Secció, que traspassà el  

dia 2 de gener de 2019.

El resultat de la votació electrònica del pressupost per al 2019 ha estat el següent: 

124 vots emesos, 118 a favor, cap en blanc i 6 en contra.

Abans de destacar els punts més rellevants de l’informe que presenta per escrit, el 

president dona la benvinguda als nous membres de l’IEC i informa que l’Institut és, d’ara 

endavant, un espai sense fum, la qual cosa implica que no es pot fumar en cap dels espais, 

tampoc al claustre.

Pel que fa als actes en què ha pres part, el president destaca, en primer lloc, la 

recepció als nous membres de l’Institut i, a continuació, l’acte de lliurament de la Medalla 

d’Or de la Generalitat de Catalunya, que ha estat atorgada, entre d’altres, a Carles Viver 

i Pi Sunyer, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

Així mateix, posa en relleu la sessió inaugural del curs del Consell Interacadèmic 

de Catalunya, que tingué lloc el dia 14 de desembre a la Reial Acadèmia de Farmàcia de 

Catalunya; la presentació davant els mitjans de comunicació de la Gramàtica essencial de 

la llengua catalana, a càrrec de la seva directora, Maria Josep Cuenca, i de la presidenta 

de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré, així com l’aperitiu de Nadal amb el personal i els 

membres de l’IEC, el passat 18 de desembre.
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Alícia Casals, presidenta de la Secció de Ciències i Tecnologia (SECCT), presenta 

el funcionament de la Secció, les societats filials i les institucions que en formen part, així 

com la memòria de les activitats organitzades per la Secció durant l’any 2018. Així mateix, 

informa del desenvolupament i els resultats de cada una de les activitats organitzades per 

la SECCT. 

Cèlia Marrasé, membre de la Secció de Ciències Biològiques, presenta la candida-

tura de Dolors Vaqué a membre numerària adscrita a la mateixa Secció.

Jaume Reventós, membre de la Secció de Ciències Biològiques, presenta la candi-

datura de Xavier Matias-Guiu Guia a membre numerari adscrit a la mateixa Secció.

Ple del dia 14 de febrer de 2019 (ordinari)

— Nota necrològica d’Aina Moll i Marquès († 9.2.2019), membre de la Secció Filològica 

i primera directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, a càrrec 

de Ramon Sistac, membre de la mateixa Secció

— Resultats de la votació electrònica de candidats a membre numerari presentats en el 

Ple del dia 17 de gener de 2019

— Informe d’activitats de la Secció de Ciències Biològiques, a càrrec de Pere Puigdomè-

nech, president de la Secció

— Reports sobre la vinculació internacional de l’IEC, a càrrec de Josep Guitart, Pere 

Puigdomènech i Martina Camiade

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

Ramon Sistac, membre de la Secció Filològica, llegeix la nota necrològica de la 

filòloga Aina Moll i Marquès, que traspassà el dia 9 de febrer de 2019.

En absència del president, que es troba a Palma per a assistir al funeral d’Aina 

Moll, la vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, presenta per escrit l’informe de la Presi-

dència, del qual destaca l’acte de recepció dels nous membres de l’IEC; l’entrevista que el 

president va tenir amb Xavier Gil, nou president de la Xarxa Vives d’Universitats; la 

sessió inaugural del 1r Congrés de la Societat Ibèrica d’Ecologia, en què es va homenatjar 

Ramon Margalef, que va ser membre de l’IEC, amb motiu del centenari del seu naixement; 

l’acte inaugural de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, or-

ganitzat per la Societat Catalana de Química de l’IEC i presidit per Àngels Chacón, con-

sellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; la presentació del Pacte 

Nacional per a la Societat del Coneixement; la reunió tinguda amb Joan Gómez Pallarès, 

director general de Recerca, per a tractar temes relacionats amb el pacte esmentat. 
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Posa en relleu la roda de premsa en què es va presentar als mitjans de comunicació 

la Gramàtica essencial de la llengua catalana, a càrrec de Maria Josep Cuenca, directora 

del projecte, i M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica; la participació de l’IEC 

en la Biennal Ciutat i Ciència, amb l’activitat Nit de les Acadèmies, i l’aturada de deu minuts 

que el dia 12 de febrer van fer els membres i treballadors de l’Institut en senyal de pro-

testa per l’empresonament dels polítics independentistes.

El secretari general informa del resultat de la votació electrònica de candidats a 

membre numerari presentats en el Ple del dia 17 de gener.

El Ple elegeix com a membres numeraris adscrits a la Secció de Ciències Biològiques 

Dolors Vaqué Vidal i Xavier Matias-Guiu Guia.

Pere Puigdomènech, president de la Secció de Ciències Biològiques (SECCB), 

presenta el Consell de Govern de la Secció, fa un repàs de la nòmina de membres i recor-

da els membres que han traspassat durant el curs. Informa de les activitats que s’han dut 

terme a la Secció durant el darrer curs i de les que estan previstes per als propers mesos, 

així com de l’estat actual dels programes de recerca en què participa la SECCB.

Josep Guitart, membre de la Secció Històrico-Arqueològica i representant de l’IEC 

a la Unió Acadèmica Internacional (UAI), fa una exposició detallada sobre el funcionament 

de l’organització, creada per a promoure la cooperació internacional entre acadèmies de 

l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.

Pere Puigdomènech, president de la SECCB i representant de l’IEC a l’All Euro-

pean Academies (ALLEA), presenta les activitats i els projectes en què participen les di-

verses acadèmies que aplega la institució, que té com a finalitat promoure l’intercanvi de 

coneixement i d’experiències entre acadèmies d’àmbits diversos.

Martina Camiade, delegada del president de l’IEC a Perpinyà i representant de 

l’IEC a la Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN), exposa les característiques d’aques-

ta xarxa, transversal i interdisciplinària, que aplega diverses institucions acadèmiques 

europees, i informa dels projectes i les activitats en què participa.

La vicepresidenta afegeix, pel que fa a la vinculació internacional de l’IEC, que en 

la memòria de l’Institut de l’any 1960 ja es parla de la relació entre l’IEC i la UAI, insti-

tució que celebrarà el seu centenari a finals de 2019.

Ple del dia 14 de març de 2019 (ordinari)

— Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de les ponències per a l’adjudicació 

del premis del LXXXVIII Cartell
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— Presentació del projecte «Natura, ús o abús? llibre blanc de la gestió de la natura als 

Països Catalans. 40 anys després de la publicació», a càrrec de Ramon Folch i Josep 

Peñuelas, membres de la Secció de Ciències Biològiques, i David Serrat, membre de la 

Secció de Ciències i Tecnologia

— Semblança d’Alexandre Galí, que fou membre de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials, per Josep González-Agàpito, membre de la mateixa Secció

— Informe sobre el Programa INTERREG Espanya-França-Andorra (POCTEFA), a 

càrrec de Martina Camiade i Jaume de Puig, membres de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials

— Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de 2018

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

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

l’entrevista del secretari general amb l’alcaldessa de Tossa de Mar, per a tractar sobre la 

finca de la Vil·la Romana dels Ametllers, de la qual l’IEC és copropietari; l’entrevista amb 

Sito Alarcón, president del Zoo de Barcelona, per a parlar de possibles activitats conjun-

tes de recerca; la reunió amb Lluïsa Migliorati, membre de la Unió Acadèmica Internacio-

nal (UAI), i Josep Guitart i Antoni Riera, delegats de l’IEC a la UAI. També posa en relleu 

diversos actes, com ara el lliurament de premis de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya; 

l’homenatge a Josep Jané Solà, que fou president de la Societat Catalana d’Economia; la 

inauguració del II Congrés del Món de la Masia: «Una mirada de futur al territori rural 

català», organitzat per la Institució Catalana d’Estudis Agraris, que comptà amb la pre-

sència de Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 

Generalitat de Catalunya; l’acte de descobriment d’una placa a la Biblioteca de la Facul-

tat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona en memòria de Creu Casas i Sicart, que 

fou membre de l’IEC; la commemoració dels 40 Anys d’Ajuntaments Democràtics, acte 

en què Oriol Nel·lo, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, va pronunciar una 

conferència sobre el futur de les metròpolis al segle xxi, i la reunió del Ple del Consell 

Social de la Llengua Catalana, tinguda al Palau de la Generalitat. Així mateix, informa 

que l’Equip de Govern de l’IEC va assistir, al Palau de la Generalitat, al lliurament dels 

guardons Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic, que es van atorgar, entre d’altres, 

a Mariàngela Vilallonga, vicepresidenta de l’IEC, i a Xavier Bellés, membre de la Secció 

de  Ciències Biològiques.

El Ple de l’IEC ratifica la proposta de les ponències dels Premis Sant Jordi 2018, 

corresponents al lXXXVIII Cartell de premis i de borses d’estudis, presentada pel secreta-

ri general i aprovada en la reunió del Consell Permanent del dia 7 de març.
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David Serrat, secretari científic de l’IEC, presenta el projecte «Natura, ús o abús? 

llibre blanc de la gestió de la natural als Països Catalans. 40 anys després de la publi-

cació», acompanyat de Josep Germain, secretari i redactor de la publicació en línia Natu-

ra, ús o abús? (2018-2019), que n’exposa amb detall les característiques i el contingut.

Josep González-Agàpito, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, pre-

senta la semblança biogràfica del pedagog Alexandre Galí, que fou membre de la mateixa 

Secció, amb motiu del cinquantè aniversari de la seva mort. 

Jaume de Puig, vicepresident de l’IEC, exposa les línies generals del Programa 

INTERREG Espanya-França-Andorra (POCTEFA), del qual l’IEC ha obtingut finançament 

per a liderar el projecte Catalunya Carolíngia (CATCAR). A continuació, Martina Cami-

ade, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, explica en què consisteix el 

CATCAR i quines són les fases que el formen. D’altra banda, remarca que l’Institut com-

pleix tots els requisits per a participar en programes de finançament internacional. 

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

de 2018, aprovada pel Consell Permanent del dia 7 de març de 2019. El Ple aprova la 

proposta de liquidació del pressupost, de 8.493.651,60 euros.

Ple del dia 23 de maig de 2019 (ordinari)

— Nota necrològica de Giuseppe Tavani († 22.3.2019), membre corresponent adscrit a 

la Secció Filològica, a càrrec de Joan Martí i Castell, membre de la mateixa Secció

— Presentació del projecte «Distribució de Galemys pyrenaicus a Catalunya: possibles 

variacions després de quinze anys», per Joaquim Gosálbez, membre de la Secció de Cièn-

cies Biològiques

— Semblança de Creu Casas i Sicart († 20.5.2007), membre de la Secció de Ciències i 

Tecnologia, a càrrec de Jaume Terradas, membre de la mateixa Secció

— Presentació i aprovació, si escau, de nous Estatuts de les societats filials

Hi assisteixen cinquanta-dos membres numeraris i emèrits i set presidents de les 

societats filials. 

Joan Martí i Castell, membre de la Secció Filològica, presenta la nota necrològica 

de Giuseppe Tavani, membre corresponent adscrit a la mateixa Secció que traspassà el  

22 de març de 2019.

El president presenta per escrit el seu informe i en destaca les activitats següents: 

la reunió amb Quim Salvi, rector de la Universitat de Girona, i Joan Gómez Pallarès, di-
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rector general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, per a parlar de la cessió a l’IEC 

de personal docent universitari per tal que l’Institut pugui sol·licitar projecte de recerca; 

la reunió amb l’alcaldessa de Tossa de Mar, a propòsit de la reordenació urbanística que 

afecta la finca Vil·la dels Ametllers, copropietat de l’Institut; la reunió que va tenir amb 

Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura, i els presidents de les dues acadèmies veïnes 

de l’IEC, la de Medicina i la de Farmàcia, per a tractar sobre l’estat de degradació en què 

es troba l’entorn proper a les tres acadèmies; la reunió amb Josep Vallcorba i la trobada 

amb Cesc Casadesús, director del Festival Grec, amb vista a una possible organització 

d’actes del Grec l’any vinent. Així mateix, el president posa en relleu altres actes, com ara 

la presentació del llibre Pompeu Fabra, vida i obra en imatges, de David Paloma i Jordi 

Manent; l’acte Història i compromís, organitzat per la Secció Històrico-Arqueològica i la 

Universitat de Barcelona, en memòria d’Eva Serra i Puig, professora de la Universitat de 

Barcelona i membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut; la presentació de la 

versió digital del Manual d’estil, de Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard 

Fité; la presentació del llibre Ramon llull, els trobadors i la cultura del segle xii, que for-

ma part del projecte Corpus des Troubadours; la inauguració del congrés Vicent Ferrer: 

ideologia i pràctica d’una predicació, organitzat per la Secció Històrico-Arqueològica; 

Jornada sobre Canvi Climàtic i Salut, organitzada per la Secció de Ciències Biològiques; 

la presentació del llibre Alimentació i nutrició a Catalunya: industrials, productors i ci-

entífics i, per acabar, l’acte en record de Ramon Margalef, patrocinat per l’IEC i la Reial 

Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que va tenir lloc al Teatre Poliorama i que 

s’emmarca dins l’Any Margalef. També destaca que va assistir a l’assemblea general de 

l’ALLEA (All European Academies), a Berna (Suïssa). Així mateix, informa que l’Equip 

de Govern va assistir a diversos actes, com ara el de presa de possessió com a conselle- 

ra de Cultura de la Generalitat de la senyora Mariàngela Vilallonga, que fins aleshores 

havia estat vicepresidenta de l’IEC; el de lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu 

a Joaquim M. Puyal, membre de la Secció Filològica, el qual va ser investit, dies després, 

doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona; el de lliurament de les 

Creus de Sant Jordi, que aquest any van reconèixer la trajectòria professional de tres 

membres de l’IEC: Gemma Rigau i Joaquim Rafel, de la Secció Filològica, i Jaume Terra-

das, de la Secció de Ciències Biològiques, així com la Fundació Carles Salvador, vinculada a 

l’IEC. Per acabar, valora positivament els actes de celebració de la Diada de Sant Jordi  

a l’IEC, així com el del lliurament dels Premis Sant Jordi, que va tenir lloc el 30 d’abril.

El doctor Joaquim Gosálbez, membre de la Secció de Ciències Biològiques, presen-

ta el projecte «Distribució de Galemys pyrenaicus a Catalunya: possibles variacions després 

de quinze anys».
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Jaume Terradas, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta la sem-

blança de Creu Casas i Sicart († 20.5.2007), que va ser membre de la mateixa Secció.

El Ple ratifica l’esmena presentada per les societats filials següents: Societat Cata-

lana d’Estudis Hebraics, Societat Catalana d’Estudis Clàssics, Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics, Societat Catalana de Biologia, Societat Catalana de Filosofia, Societat Catalana 

de Llengua i Literatura, Societat Catalana de Musicologia, Societat Catalana de Pedagogia 

i Societat Catalana de Tecnologia.

Ple del dia 13 de juny de 2019 (ordinari)

— Semblança de Josep Roca-Pons († 28-8-2000), membre de la Secció Filològica, a 

càrrec d’August Bover, membre de la mateixa Secció

— Informe de les activitats de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, per Maria Coromi-

nas, presidenta de la Secció

— Presentació del projecte Catalunya Carolíngia de la Secció Històrico-Arqueològica, per 

Ignasi J. Baiges, membre de la mateixa Secció

— Presentació de l’Atles lingüístic del domini català, a càrrec de Joan Veny, membre de 

la Secció Filològica i director del projecte

— Presentació de quatre persones candidates a membre numerari de la Secció Històrico-

Arqueològica:

Teresa Abelló i Güell, per Albert Balcells

Montserrat Bacardí i Tomàs, per Ramon Pinyol

Marià Carbonell i Buades, per Bonaventura Bassegoda

Miquel Molist Montaña, per Ramon Pinyol

Hi assisteixen seixanta-nou membres numeraris i vuit presidents de les societats 

filials.

August Bover, membre de la Secció Filològica, presenta la semblança de Josep 

Roca-Pons (1914-2000), que fou membre de la mateixa Secció des de l’any 1989. A 

l’acte van assistir familiars del doctor Roca-Pons.

Jaume de Puig, vicepresident de l’IEC, presenta per escrit l’informe de la presidèn-

cia —atès que el president és a Filadèlfia, participant en el simposi internacional Future 

of learned Academies— i en destaca diverses activitats, com ara l’entrevista que el presi-

dent va tenir amb Iolanda Batallé, directora de l’Institut Ramon Llull, per a parlar de 

possibles acords entre les dues institucions; la presentació del projecte Tabula Imperii 
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Romani, a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, a Palma, 

amb motiu de la recent incorporació de les Illes Balears al projecte. Així mateix, posa en 

relleu l’acte de presentació del Diccionari descriptiu de la llengua catalana, un projecte 

elaborat per la Secció Filològica i dirigit per Joaquim Rafel, i el del lliurament del Premi 

Ferran Soldevila, atorgat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana, a l’obra la for-

mació de la Catalunya moderna, 1640-1714, d’Eva Serra († 3.7. 2018). D’altra banda, 

el vicepresident anuncia que el dia 4 de juliol es farà el primer dels tres concerts del cicle 

Música al claustre, que enguany està dedicat a compositors catalans des del Renaixement 

fins al Barroc. Per acabar, destaca l’acte de presentació dels resultats de l’edició de 2013 

de La Marató de TV3, que va tenir lloc el dia 12 de juny a l’IEC, i elogia l’organització i 

la qualitat humana i professional de les persones que hi participaren. 

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

l’informe de les activitats dutes a terme dins la Secció al llarg del darrer curs. Així, fa un 

resum de les reunions, dels discursos de recepció dels nous membres, dels projectes i pro-

grames de recerca, de les publicacions, etc.

Ignasi J. Baiges, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, fa una presentació 

del projecte Catalunya Carolíngia, del qual dona informació detallada sobre el procés de 

recerca dels documents diplomàtics de Catalunya dels segles vii-x i la publicació dels re-

sultats (fins ara, vuit toms), entre altres dades.

Joan Veny, membre de la Secció Filològica, presenta el projecte Atles Lingüístic del 

Domini Català (ALDC), que finalitza amb la publicació del novè tom de què consta la 

publicació dels resultats de la recerca que el doctor Veny, director del projecte, i l’equip de 

col·laboradors han dut a terme durant quasi setanta anys.

Diversos membres de la Secció Històrico-Arqueològica presenten les candidatures 

per a cobrir quatre vacants a la mateixa Secció: Albert Balcells presenta la candidatura de 

Teresa Abelló i Güell; Ramon Pinyol, les de Montserrat Bacardí i Tomàs i Miquel Molist 

Montaña, i Bonaventura Bassegoda, la de Marià Carbonell i Buades. 
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