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II. El Ple

Resum de les sessions plenàries

D urant el curs 2019-2020, el Ple es reuní sis vegades (una de les quals, l’11 de 

juny, per via telemàtica, ateses les mesures contra la COVID-19). A continuació 

presentem un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 19 de setembre de 2019 (ordinari)

— Nota necrològica de Joan Antoni Solans i Huguet († 2.9.2019), per Jaume Miranda, 

membre de la Secció de Ciències i Tecnologia.

— Nota biogràfica de Jaume Vicens Vives († 28.6.1960), per Enric Pujol, membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica. 

— Presentació de dues candidatures a membre corresponent de l’IEC.

— Resultat de la votació de les quatre candidatures a membre numerari de l’IEC, presen-

tades en el Ple del dia 13 de juny de 2019.

— Presentació i aprovació de la proposta de venda de la casa del Vendrell (barriada de 

Coma-ruga).

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

Jaume Miranda, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, llegeix la nota 

necrològica de Joan Antoni Solans i Huguet, membre de la mateixa Secció que traspassà 

el dia 2 de setembre de 2019.

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

vídua i els fills de Rafael Caria, Noelia Montllor, Jordi Manent i Guillem Carbonell; amb 

Alfred Bosch, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la 

Generalitat, i Alfons González, director general d’Afers Europeus i Mediterranis; així com  

la reunió que va tenir amb Joan Subirats, comissionat de Cultura de l’Ajuntament de Bar-

celona. Posa en relleu les activitats següents: la inauguració a l’IEC de l’exposició «Tribunal 

de les Aigües», d’Antoni Miró; l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya 2019; l’acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament  

a Òscar Camps i Carola Rackete, de l’ONG Proactiva Open Arms; la reunió del Consell 

del Centre d’Estudis Catalans de la Facultat de Lletres de la Universitat de la Sorbona; la 

reunió amb la Comissió de Commemoracions de la Generalitat, i la celebració del cicle 

«Música al Claustre» i de la Diada Nacional a l’IEC.
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El president demana el consentiment del Ple per a tirar endavant l’elaboració i 

difusió d’un document institucional com a resposta a la sentència del Procés i elevar el 

document a l’aprovació del Ple en una reunió extraordinària. El Ple de l’IEC acorda, amb 

els matisos expressats per alguns membres, fer pública una declaració arran de la sentèn-

cia del Tribunal Suprem en relació amb la situació de la presidenta del Parlament, mem-

bres del Govern de Catalunya i els presidents de dues entitats socials.

Enric Pujol, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la semblança 

biogràfica de Jaume Vicens Vives, membre de la mateixa Secció que traspassà el 28 de 

juny de 1960, text que serà publicat en la col·lecció «Semblances Biogràfiques» de la 

Presidència.

Maria Dolors Garcia Ramon presenta la candidatura de Pilar Benejam i Arguimbau 

a membre corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Oriol Nel·lo presenta la candidatura de Claire Colomb a membre corresponent de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

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

numerari presentats en el Ple del 13 de juny de 2019.

El Ple de l’IEC elegeix Teresa Abelló i Güell, Montserrat Bacardí i Tomàs, Marià 

Carbonell i Buades i Miquel Molist Montaña com a membres numeraris de l’IEC, adscrits 

a la Secció Històrico-Arqueològica.

El secretari general presenta la sol·licitud de dispensa al Ple de l’IEC de Ferran 

Requejo i Coll, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, del juny de 2019 al 

juny de 2020, per l’atenció exclusiva que requereix el càrrec de director de l’Institut d’Es-

tudis de l’Autogovern de la Generalitat de Catalunya.

El Ple aprova la sol·licitud de dispensa d’obligacions de Ferran Requejo i Coll.

El secretari general demana l’aprovació del Ple al nomenament de Jaume Bertran-

petit i Busquets com a membre de la Comissió d’Investigació de l’IEC, a proposta de la 

Secció de Ciències Biològiques i en substitució de Jaume Terrades i Serra, que ha exhaurit 

el temps marcat en el Reglament.

El Ple de l’IEC aprova el nomenament de Jaume Bertranpetit i Busquets com a 

membre de la Comissió d’Investigació de l’IEC.

El president informa que el Consell Permanent va aprovar posar a la venda, mit-

jançant algunes agències immobiliàries de la zona, la casa que l’IEC té a Coma-ruga, al 

Vendrell, la qual és part del llegat de la senyora Asenjo, familiar del científic i membre de 

l’IEC Leandre Cervera. El president sol·licita l’aprovació del Ple per a posar a la venda 

l’immoble al preu de 160.000 euros i assenyala que, quan hi hagi algun comprador inte-

ressat, n’assabentarà el Ple abans de tancar l’operació.
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El Ple de l’IEC ratifica la proposta de venda de la casa de Coma-ruga, aprovada 

pel Consell Permanent, per un preu de 160.000 euros.

Ple del dia 14 de novembre de 2019 (ordinari)

— Nota necrològica de Curt J. Wittlin († 22.9.2019), membre corresponent de la Secció 

Filològica, a càrrec d’August Bover, membre de la mateixa Secció.

— Nota necrològica de Salvador Giner de San Julián († 19.10.2019), president de l’IEC 

(2005-2013) i membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, a càrrec d’Àngels Pas-

cual, membre de la mateixa Secció.

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

de la SF. 

— Presentació de la semblança biogràfica de Josep Egozcue i Cuixart († 7-2-2006), 

membre de la Secció de Ciències Biològiques, per Miquel Vilardell, membre de la mateixa 

Secció, text que serà publicat en la col·lecció «Semblances Biogràfiques» de la Presidència.

— Votació de les dues candidatures a membre corresponent de l’IEC adscrit a la SFCS, 

presentades en el Ple del dia 19 de setembre de 2019. 

Hi assisteixen setanta-tres membres numeraris i emèrits i sis presidents de les so-

cietats filials. 

August Bover, membre de la Secció Filològica, llegeix la nota necrològica de Curt 

J. Wittlin, membre de la mateixa Secció que traspassà el dia 22 de setembre de 2019.

Àngels Pascual, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, presenta la 

nota necrològica de Salvador Giner de San Julián, membre de la mateixa Secció, que 

traspassà el dia 19 d’octubre de 2019.

El secretari general informa sobre els resultats de la votació de candidates a mem-

bre corresponent adscrites a la SFCS, presentades en el Ple del dia 19 de setembre de 2019.

El Ple de l’IEC elegeix Pilar Benejam i Arguimbau i Claire Colomb com a membres 

corresponents adscrites a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

El secretari general presenta la sol·licitud de dispensa al Ple de Joaquim Bruna 

Floris, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, des de novembre del 2019 fins a 

març del 2020.

El Ple aprova la sol·licitud de dispensa d’obligacions de Joaquim Bruna Floris.

El president pronuncia unes paraules en record de Salvador Giner († 19-10-2019), 

president de l’Institut entre els anys 2005 i 2013.
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De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca les entrevistes amb 

Josep Canals, director general de MediCities; Felip Roca, director de Relacions Interna-

cionals de l’Ajuntament de Barcelona; Juan Echaniz, coordinador general de la Diputació 

de Barcelona; Josep Castiella, director de Relacions Institucionals de l’Ajuntament de 

Barcelona, i, per acabar, la mantinguda amb Carmel Mòdol, director general d’Alimenta-

ció, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya, i Marta Subirà, 

secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

Així mateix posa en relleu l’acte de cloenda de l’Any Internacional de la Taula 

Periòdica; l’acte d’ingrés com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia 

de Catalunya de Joan Vallès, membre de la SECCB, que pronuncià el discurs «La botà-

nica als estudis de Farmàcia de Catalunya: una disciplina en perill d’extinció. Algunes 

reflexions i dues reivindicacions»; la sessió inaugural del curs 2019-2020 de l’IEC, que 

comptà amb l’assistència de Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura, i de Mario 

Conoci, síndic de l’Alguer, en la qual el membre de la SHA Eduard Vallès va pronunciar 

el discurs «Picasso i la cultura catalana: notes artístiques, humanes i literàries», i la inau-

guració de la 24a Setmana de la Ciència a Catalunya celebrada al Parlament. 

El president informa de la reunió de la Comissió de Publicacions de l’IEC, de la 

reunió que els representants d’algunes acadèmies catalanes van tenir amb la consellera de 

Cultura de la Generalitat i de la constitució de la comissió que s’encarregarà, juntament 

amb Romà Escalas, de coordinar les actuacions musicals que l’IEC programa amb motiu 

de la celebració d’actes institucionals. 

Per acabar, el president destaca l’acte en agraïment i record pel llegat de la senyo-

ra Franziska Knapp a l’IEC i la signatura del conveni de col·laboració entre l’Hospital de 

Sant Joan de Déu i la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer per a contribuir al projecte In-

cognyx-Ferran Sunyer. 

Marta Prevosti, vicepresidenta de l’IEC i presidenta de la Comissió de Publicacions, 

exposa els objectius principals fixats per la Comissió: la digitalització i la millora de la difu-

sió de les publicacions digitals, mitjançant l’accés en línia i gratuït. Manifesta que el primer 

pas per a la consecució d’aquests objectius és ordenar l’entrada d’originals al Servei Edito-

rial. Així mateix informa que, per tal de facilitar el procés d’ordenació dels originals, el 

Consell Permanent ha aprovat tres documents: el formulari de procediment d’entrada 

d’originals, els criteris i requisits de presentació dels originals i el document d’alta d’obra. 

El president exposa la doble funció que duu a terme la Secció Filològica: la nor-

mativa i la científica, i explica que per això presenta dos informes l’any.

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica, presenta un informe sobre 

l’establiment de la normativa que du a terme la SF.
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Miquel Vilardell, membre de la Secció de Ciències Biològiques, presenta la sem-

blança de Josep Egozcue i Cuixart († 7.2.2006), que fou membre de la mateixa Secció.

Ple del dia 12 de desembre de 2019 (ordinari)

— Semblança de Lluís Casassas i Simó († 23.6.1992), membre de la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials, per Jordi Casassas i Ymbert, membre de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica.

— Presentació del pressupost de l’exercici 2020.

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

la SHA. 

— Presentació de dues candidatures a membre numerari de l’IEC adscrit a la Secció  

de Ciències Biològiques.

— Assumptes de la Secretaria General.

Hi assisteixen seixanta-sis membres numeraris i emèrits i dos presidents de les 

societats filials. 

El president obre la sessió donant la benvinguda als membres del Ple i a la família 

de Lluís Casassas i Simó, del qual es presentarà a continuació la semblança.

Jordi Casassas i Ymbert, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta la 

semblança del seu pare, Lluís Casassas i Simó († 23.6.1992), membre de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials, text que serà publicat en la col·lecció «Semblances Biogràfiques» 

de la Presidència.

De l’informe que presenta per escrit, el president en destaca la reunió que va tenir, 

acompanyat del secretari general, amb Pau Villòria, viceconseller de la Presidència per al 

Desplegament de l’Autogovern; l’entrevista amb Marta Cruells, assessora per a assumptes 

de ciència i tecnologia de Joan Subirats, comissionat de Cultura de l’Ajuntament de Bar-

celona. A la reunió, a la qual assistí acompanyat de Montserrat Corominas, presidenta de 

la Societat Catalana de Biologia, i de Jordina Belmonte, presidenta de la Institució Cata-

lana d’Història Natural, es va fer una presentació del projecte BioGenoma, que té per 

objecte seqüenciar totes les espècies eucariotes dels Països Catalans.

Així mateix, destaca l’acte de recepció de tres dels quatre nous membres numera-

ris adscrits a la SHA, que van ser elegits en la reunió del Ple del 14 de novembre: Teresa 

Abelló, Montserrat Bacardí i Marià Carbonell; la inauguració del joc d’escapada sobre 

Pompeu Fabra, A l’ombra de sant Pau, i l’acte de presentació de les conclusions de la 
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primera etapa del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, a càrrec de Francesc 

Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat. 

A continuació, el president posa en relleu l’acte de presentació de tres llibres pro-

moguts per la delegació de l’IEC a Palma: Corpus de fraseologia de les Illes Balears, An-

toni M. Alcover i les dones i l’home de les paraules; i dos actes d’inauguració: el de la  

XII Jornada ACCA «L’alimentació del futur. Reflexions i nous reptes», organitzada per 

l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, i el de la jornada «La repressió de la 

llengua catalana als segles xix a xxi», coorganitzada per la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics. Així mateix, fa referència a l’acte de lliurament dels Premis CCNIEC (Centre 

Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans).

El president informa que va assistir, acompanyat del secretari general, a l’acte de 

presentació de l’Estratègia mediterrània de Catalunya, una iniciativa promoguda per la 

Conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Així mateix desta-

ca l’acte de lliurament del Premi Ramon Margalef, atorgat per la Generalitat de Catalunya 

a l’ecòleg marí Carlos M. Duarte.

El president posa en relleu el lliurament a títol pòstum de la Medalla d’Or de la 

Ciutat a Pompeu Fabra. La distinció, que l’Ajuntament de Barcelona va atorgar al lin-

güista l’any 1938, va ser lliurada a un dels seus nets, Peio Rahola Fabra, que, en nom de 

la família, la va cedir a l’IEC, a la seu del qual quedarà exposada.

El president informa de la seva participació en l’Assembla de la Unió Acadèmica 

Internacional (UAI), que, coincidint amb la celebració del centenari de l’organització, va 

tenir lloc a París; de la reunió a l’IEC del Comitè de Direcció de l’All European Acade mies 

(ALLEA), i de la seva assistència a la reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

La vicepresidenta informa de la presentació del llibre de les actes del IV Congrés 

Internacional d’Arqueologia i Món Antic Tarraco Biennal. 

A continuació, el vicepresident destaca la seva assistència al Simposi Alexandre 

Galí (1886-1969), coorganitzat pel Departament d’Educació de la Generalitat i l’IEC amb 

motiu del 50è aniversari de la mort del pedagog català i membre numerari de la SFCS. 

Així mateix, informa que va assistir a l’acte d’inauguració del curs 2019-2020 de l’Aca-

dèmia Valenciana de la Llengua, durant el qual es van lliurar les Medalles de l’AVL, amb 

què l’Acadèmia distingí, entre altres personalitats, Ramon Lapiedra Civera, exrector de la 

Universitat de València i membre de la SECCT. 

El vicepresident posa en relleu l’acte d’homenatge a Robèrt Lafont, organitzat per 

la Conselleria de Cultura de la Generalitat amb motiu del 10è aniversari de la mort  

del lingüista, i informa els membres del Ple que l’IEC ha acceptat formalment la gestió del 

projecte CATCAR (Catalunya Carolíngia) en el marc del programa europeu POCTEFA. 
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El projecte consisteix a posar en una base de dades —d’accés obert per a tothom— tota 

la informació de la Catalunya Carolíngia de què disposa l’IEC. El vicepresident cedeix la 

paraula a Martina Camiade, delegada de l’IEC a Perpinyà, que dona detalls de les carac-

terístiques dels tres espais vigents de cooperació territorial europea.

El president agraeix al vicepresident i a la senyora Camiade les seves intervencions 

i remarca la rellevància dels projectes de cooperació europea per a l’IEC. 

Ramon Corbella, gerent de l’IEC, presenta el pressupost de l’exercici 2020, que 

fou aprovat pel Consell Permanent en la sessió tinguda el dia 5 de desembre de 2019, 

format per un estat de despeses i d’ingressos de 7.479.458,16 euros. 

El president informa que el Comitè de Direcció de la UAI ha concedit a l’IEC al 

voltant de 20.000 euros en concepte de finançament dels set projectes promoguts per la 

UAI i desenvolupats per l’IEC.

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

Ramon Pinyol, president de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta l’informe 

de la SHA.

Mercè Durfort, en nom de Joan Jofre, presenta la candidatura d’Anicet Ramon 

Blanch i Gisbert com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques.

Ramon Bartrons presenta la candidatura de Carme Junqué i Plaja com a membre 

numerària de la Secció de Ciències Biològiques.

El secretari general presenta la sol·licitud de dispensa al Ple de l’IEC de Mariànge-

la Vilallonga Vives, membre de la Secció Filològica, des de març de 2019 fins que deixi el 

càrrec de consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El Ple aprova la sol·licitud de dispensa d’obligacions de Mariàngela Vilallonga 

Vives.

El secretari general presenta la llista de premis i borses d’estudi de l’IEC correspo-

nents al Cartell del 2020 i informa del nombre de candidatures que s’ha rebut per a ca-

dascuna de les categories.

El Ple de l’IEC accepta les candidatures presentades en el Ple.

Ple del dia 16 de gener de 2020 (ordinari)

— Presentació del projecte Incognyx-Ferran Sunyer, que desenvolupa l’Hospital de Sant 

Joan de Déu amb el suport de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer de l’IEC, a càrrec de 

Manuel Castellet, director de la Fundació, i d’Arnau Valls Esteve, del Departament d’In-

novació de l’Hospital de Sant Joan de Déu.
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— Lliurament de la publicació Semblança biogràfica de Manuel Ribas Piera, membre de 

la Secció de Ciències i Tecnologia, que va preparar Joan A. Solans († 2.9.2019), membre 

de la mateixa Secció.

— Aprovació, si escau, de la venda de la casa de Coma-ruga llegada a l’IEC pels descen-

dents del doctor Leandre Cervera.

— Semblança biogràfica de Joan Coromines i Vigneaux, membre de la Secció Filològica 

(1905-1997), a càrrec de Joan Martí i Castell, membre de la mateixa Secció.

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

la Secció. 

— Balanç de les activitats de «2019. Any de la Taula Periòdica dels Elements Químics», 

a càrrec de Pilar González, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia.

— Resultat de la votació electrònica del pressupost del 2020 presentat en el Ple anterior.

— Resultat de la votació electrònica de les dues candidatures a membre numerari de l’IEC 

adscrit a la Secció de Ciències Biològiques presentades en el Ple anterior.

Hi assisteixen cent un membres numeraris i emèrits i nou presidents de les societats 

filials. 

El president demana al Ple que accepti la inclusió a l’ordre del dia del punt que fa 

referència a la venda d’una casa llegada a l’IEC.

El Ple assenteix a incorporar el punt esmentat a l’ordre del dia.

El doctor Manuel Castellet, membre de la SECCT i director de la Fundació Ferran 

Sunyer i Balaguer, i Arnau Valls Esteve, del Departament d’Innovació de l’Hospital de 

Sant Joan de Déu, presenten el projecte Incognyx-Ferran Sunyer.

El president felicita la Fundació, per la seva iniciativa, i els científics que treballen 

en el projecte, per la seva contribució a millorar la vida dels nens i nenes amb paràlisi 

cerebral.

El president explica que la Semblança biogràfica de Manuel Ribas Piera, que s’ha 

lliurat als membres del Ple abans d’entrar a la sala, és la que va preparar el membre de 

la SECCT Joan Antoni Solans i Huguet († 2.9.2019). Estava previst que el doctor Solans 

en fes la presentació pròximament en un Ple. 

El president presenta el seu informe per escrit i en destaca la visita que el secreta-

ri general va fer a l’alcaldessa de Tossa de Mar, que li va notificar que s’ha suspès el 

projecte de modificació que el consistori anterior havia previst fer a l’àrea de la Vil·la dels 

Ametllers, on es troba la parcel·la de la qual és copropietari l’IEC. Per tant, la propietat 

resta en les mateixes condicions que fins ara, notícia que els arqueòlegs de la SHA han 

rebut amb satisfacció. 
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El president posa en relleu les entrevistes que part de l’Equip de Govern ha tingut 

amb diferents persones i entitats, amb l’objectiu de presentar-los el projecte BioGenoma i 

demanar-los la seva col·laboració, i la visita a l’IEC del nou alcalde de Guissona, Jaume 

Ars, en la qual es va parlar de la possibilitat de reprendre el projecte de transformació del 

Parc Arqueològic de Guissona. 

També destaca els actes públics següents: el lliurament dels Premis CCNIEC (Cen-

tre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans); la presentació del llibre Home-

natge de les lletres catalanes a Pompeu Fabra, l’edició original del qual es va preparar als 

anys 1920 i no es va arribar a publicar; la jornada «Passat, present i futur dels arxius 

històrics»; l’homenatge a Joan Francesc Mira, amb motiu dels seu 80è aniversari; la pre-

sentació d’un estudi sobre l’impacte econòmic de les matemàtiques a Espanya; el  

XI Premi Puig Salellas, atorgat al membre de la SFCS Joan Egea; la Medalla d’Or de la 

Generalitat, concedida a, entre d’altres, Anna Cabré, membre de la SFCS, i Josep Vallver-

dú, membre de la SF, i el Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana. El 

vicepresident, Jaume de Puig, va ser present en l’acte inaugural del curs de la Reial Aca-

dèmia de Farmàcia de Catalunya, durant el qual el membre de la SECCB Abel Mariné va 

ser distingit amb un dels premis de l’Acadèmia.

El president informa de les reunions en què la Presidència ha pres part i destaca 

la reunió del Comitè de Direcció del Quart Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. 

Informa també que el 21 de desembre va tenir lloc al claustre de l’IEC l’aperitiu de Nadal, 

amb l’assistència de treballadors i membres de l’Institut.

Per acabar, el president comunica que l’IEC s’ha adherit a la Iniciativa d’Hèlsinki, 

que promou el multilingüisme en la comunicació acadèmica. Explica que un dels objectius 

principals de la Iniciativa és contribuir a preservar i fomentar l’ús de llengües que no siguin 

l’anglès en les publicacions de caire acadèmic. 

El president sol·licita al Ple l’aprovació per a poder efectuar la venda de la casa 

que l’IEC té en propietat a Coma-ruga. L’immoble, que va ser llegat a l’IEC per la nora 

del doctor Leandre Cervera, membre de l’IEC i que fou fundador i president de la Socie-

tat Catalana de Biologia, es va posar a la venda, atès que l’IEC no n’hauria fet cap ús. Si 

es tira endavant l’operació de venda de la casa, l’Institut ingressarà 150.000 euros nets 

que seran destinats, com es fa amb els diners dels llegats, a alguna finalitat singular. 

El Ple aprova per unanimitat la venda de la casa que l’IEC té en propietat a Coma- 

ruga. 

Joan Martí i Castell, membre de la Secció Filològica, presenta la semblança bio-

gràfica de Joan Coromines i Vigneaux (1905-1997), membre de la mateixa Secció, text 

que serà publicat en la col·lecció «Semblances Biogràfiques» de la Presidència.
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Alícia Casals, presidenta de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta l’informe 

de la SECCT.

Pilar González, membre de la SECCT, presenta el balanç de les activitats de «2019. 

Any de la Taula Periòdica dels Elements Químics». Assenyala que l’objectiu principal 

d’aquesta activitat és donar a conèixer el paper fonamental que la química té en sectors 

de la vida quotidiana tan diversos com l’alimentació, la salut i l’energia, entre d’altres, i 

dona compte de la xifra de visitants: 1.327 alumnes d’ESO i batxillerat, procedents de 26 

centres d’ensenyament, principalment de comarques barcelonines. Així mateix, informa 

del balanç econòmic de l’activitat, que ha rebut aportacions econòmiques de la SECCT i 

de la Presidència de l’IEC. L’èxit de l’exposició ha quedat reflectit en les valoracions que 

n’han fet els professors i els alumnes que l’han visitat, clarament positives. El contrapunt, 

assenyala, és el poc ressò que aquesta mena d’activitats té en les xarxes socials i mitjans 

de comunicació. Per acabar, agraeix la col·laboració a totes les persones que han fet pos-

sible l’exposició. 

El secretari general informa dels resultats de la votació electrònica del pressupost 

del 2020 presentat en el Ple anterior. 

Els membres del Ple de l’IEC aproven el pressupost per a l’any 2020 presentat en 

el Ple del dia 12 de desembre de 2019.

El secretari general informa dels resultats de la votació electrònica de les dues 

candidatures a membre numerari de l’IEC adscrit a la Secció de Ciències Biològiques, 

presentades en el Ple del dia 12 de desembre de 2019.

El Ple de l’IEC elegeix Anicet Ramon Blanch i Gisbert i Carme Junqué i Plaja 

membres numeraris de l’IEC, adscrits a la Secció de Ciències Biològiques.

El secretari general presenta la sol·licitud de dispensa al Ple de l’IEC de Jaume 

Raventós Puigjaner, membre de la Secció de Ciències Biològiques, des del setembre de 

2019 fins al setembre de 2020, per una estada als EUA.

El Ple aprova la sol·licitud de dispensa d’obligacions de Jaume Raventós Puigjaner.

El secretari general sol·licita al Ple l’aprovació del nomenament de Jordi Llorca 

Piqué com a delegat de l’IEC a la Societat Catalana de Química, en substitució d’Àngel 

Messeguer i Peypoch.

El Ple ratifica el nomenament de Jordi Llorca Piqué com a delegat de l’IEC a la 

Societat Catalana de Química.
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Ple del dia 13 de febrer de 2020 (ordinari)

— Semblança biogràfica de Josep Castells i Guardiola (1925-2018), membre de la Secció 

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

Secció.

— Informe de la Secció de Ciències Biològiques, a càrrec de Pere Puigdomènech, president 

de la Secció. 

— Presentació de Tabula Imperii Romani (TIR) i Forma Orbis Romani (FOR), projectes 

de topografia cartogràfica antiga del món romà, a càrrec dels directors Josep Guitart i 

Marta Prevosti, membres de la SHA.

— Presentació de dues candidates a membre numerària i tres candidats a membre cor-

responent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

Hi assisteixen vuitanta-vuit membres numeraris i emèrits i vuit presidents de les 

societats filials. 

El president, de l’informe que presenta per escrit, en destaca les entrevistes següents: 

la que va tenir acompanyat de Marta Prevosti i de Josep Guitart amb Mariàngela Vilallon-

ga, consellera de Cultura, i Elsa Ibar, directora general de Patrimoni Cultural de la Gene-

ralitat, per a presentar-los el projecte TIR-FOR (dirigit per la senyora Prevosti i el senyor 

Guitart) i demanar que la Generalitat hi col·labori; les dues entrevistes relacionades amb 

l’Any Carner 2020, d’una banda amb Alfons Suñol Carner, net del poeta, i Jaume Coll, 

comissari de l’Any Carner, i de l’altra amb el rector de la Universitat de Barcelona per a 

parlar dels actes que l’IEC organitzarà per a homenatjar l’escriptor, així com de la col-

laboració de l’Institut en la Càtedra Carner, i l’entrevista mantinguda amb Josep Bargalló, 

conseller d’Educació de la Generalitat, per a tractar diversos temes.

El president posa en relleu els actes de recepció dels nous membres, als quals va 

lliurar les insígnies acompanyat del secretari general: al membre de la SHA Miquel Molist 

i als membres de la SECCB Anicet R. Blanch i Carme Junqué, i acompanyats de la presi-

denta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, van rebre Pilar Benejam, membre cor-

responent de la SFCS. 

També posa en relleu la presentació a Perpinyà del projecte de cooperació trans-

fronterera CATCAR, liderat per l’IEC; la sessió en memòria de la filòloga Aina Moll a l’IEC 

amb motiu del primer aniversari de la seva mort, i l’acte d’homenatge a Joan Antoni Solans, 

membre de la SECTT traspassat el setembre del 2019, que se celebrà al Teatre Poliorama.

El president informa de les reunions en què ha participat i destaca la reunió de la 

Comissió d’Investigació en què es va elaborar la proposta de distribució del pressupost que 
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la Secretaria Científica destinarà al finançament de projectes de l’IEC l’any 2020, la reu-

nió convocada pel Departament de Cultura de la Generalitat per a posar en marxa l’Any 

Badia i Margarit que es commemorarà al llarg del 2020 i la reunió que el Consell Intera-

cadèmic va tenir amb la consellera de Justícia. 

Per acabar, anuncia la inauguració a l’IEC del III Congrés Internacional «Ciutats 

mediterrànies. Mobilitat i desplaçament de persones», organitzat per l’Institut amb la col-

laboració de la Unió Acadèmica Internacional i de l’Institut d’Estudis Mediterranis, i 

convida els membres a assistir-hi. 

Àngel Messeguer, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta la sem-

blança biogràfica de Josep Castells i Guardiola (Barcelona, 1925-2018), que fou membre 

de la mateixa Secció, text que serà publicat en la col·lecció «Semblances Biogràfiques» de 

la Presidència.

Pere Puigdomènech, president de la Secció de Ciències Biològiques, presenta l’in-

forme de la SECCB.

Josep Guitart i Marta Prevosti, membres de la SHA i directors dels projectes, pre-

senten Tabula Imperii Romani (TIR) i Forma Orbis Romani (FOR), projectes de topogra-

fia cartogràfica antiga del món romà.

Guillem Feixas presenta la candidatura de Montserrat Castelló i Badia a membre 

numerària de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Enoch Albertí presenta la candidatura de Mercè Barceló Serramalera a membre 

numerària de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Albert Carreras presenta la candidatura de Clara Ponsatí i Obiols a membre cor-

responent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Josep Maria Panareda presenta la candidatura de Valerià Paül i Carril a membre 

corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Maria Dolors Garcia Ramon presenta la candidatura de Perla B. Zusman a mem-

bre corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

El president de l’IEC felicita la SFCS pel fet que de les cinc candidatures presen-

tades quatre siguin de dones, una proporció de gènere gens habitual en l’àmbit de la re-

cerca i de les universitats. 

El secretari general presenta la sol·licitud de dispensa al Ple de l’IEC d’Andreu 

Casero Ripollés, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, del gener de 2020 al 

juny de 2022, per a ocupar el càrrec de Degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials 

de la Universitat Jaume I de Castelló.

El Ple de l’IEC aprova la dispensa d’assistència als plens de l’IEC presentada per 

Andreu Casero Ripollés, membre de la SFCS.
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Ple del dia 11 de juny de 2020 (ordinari) 

— Comunicació científica «La COVID-19 des del punt de vista científic, sanitari, social 

i econòmic», a càrrec de membres de la SECCB i de la SFCS.

— Presentació de quatre candidatures a membre numerari de la Secció de Filologia. 

Hi assisteixen cent trenta-sis membres numeraris i emèrits i vint-i-un presidents 

de les societats filials.

El president informa breument sobre la situació de l’IEC arran de la crisi sanitària 

causada per la COVID-19. Assenyala que, malgrat que ha calgut cancel·lar algunes acti-

vitats i posposar-ne d’altres, l’IEC ha demostrat tenir capacitat per a superar l’adversitat 

adoptant noves maneres de treballar, fet que ha permès que les seves seccions, societats 

filials i fundacions s’hagin mantingut actives els mesos del confinament. 

De l’informe d’activitats de la Presidència, en destaca alguns dels actes, reunions 

i altres activitats en què ha participat des del darrer Ple (el 14 de febrer) i puntualitza que 

els que tenen data posterior a mitjans de març s’han dut a terme per via telemàtica. Així, 

posa en relleu la reunió amb responsables de la Diputació de Barcelona per a presentar-los 

el projecte BioGenoma, i la trobada amb Francina Carner Grosperrin, neta de Josep Car-

ner, per a parlar de l’organització de l’Any Carner. També esmenta la sessió en record 

d’Aina Moll, l’acte d’homenatge a Francesc Moragas i el simposi «Rellegir Anglada».

També fa referència a l’acte del Dia Internacional de les Dones, al Palau de la 

Generalitat; al de la presentació del Pla Barcelona Ciència 2020-2023, a l’Ajuntament de 

Barcelona, i al del Plenari del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement i a la 

posterior aprovació del document PN@SC en una sessió per videoconferència presidida 

pel Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, senyor Quim Torra. Esmen-

ta de manera especial l’acte d’obertura institucional de l’Any Josep Carner, per la impli-

cació de l’Institut en aquesta commemoració.

Informa de les reunions telemàtiques convocades per la Presidència de l’IEC: amb 

Núria Salán, presidenta de la SCT; amb Montserrat Corominas, presidenta de la SCB; 

Jordina Belmonte, presidenta de la ICHN; Pere Puigdomènech, president de la Secció de 

Ciències Biològiques; David Serrat, secretari científic, i Rosa Franquesa, cap del Gabinet 

de la Presidència, per a tractar de diferents aspectes relacionats amb la gestió del projec-

te BioGenoma, així com de les tingudes amb els presidents i presidentes de les societats 

filials i amb els representants de les delegacions de l’IEC. 

Destaca la reunió amb l’Eusko-Ikaskuntza per a tractar de l’organització d’una 

jornada sobre conflictes territorials de sobirania a Europa; la del Consell de Direcció del 
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Consorci de l’Institut Ramon Llull; la del Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-

tenible, entorn del Quart informe sobre canvi climàtic a Catalunya; la del Consell Interu-

niversitari de Catalunya, i la de les Acadèmies, amb la senyora Àngels Calvo, membre de 

tres acadèmies que formen part del Consell Interacadèmic de Catalunya. 

Informa que el dia 17 de febrer es va fer la signatura notarial de la venda de la 

casa de Coma-ruga, i que des d’aleshores l’import rebut forma part del pressupost de l’IEC, 

i anuncia algunes de les reunions virtuals en què la Presidència participarà pròximament.

Cinc membres de l’IEC experts en diferents aspectes relacionats amb la sanitat i la 

comunicació científica —Antoni Trilla, Bonaventura Clotet, Joan Ramon Laporte i Martí 

Domínguez, de la SECCB, i Guillem López-Casasnovas, de la SFCS— presenten ponèn-

cies centrades en la reflexió i el coneixement científic a l’entorn de la COVID-19.

El secretari general explica la dinàmica de presentació i elecció de nous membres 

de l’IEC, la qual, ateses les circumstàncies excepcionals en què es duu a terme el Ple d’avui, 

és diferent que en els plens presencials. 

Mercè Lorente presenta la candidatura de Sandra Montserrat Buendía a membre 

numerària de la Secció Filològica.

Josep Gifreu presenta la candidatura de Vicent Partal Montesinos a membre nu-

merari de la Secció Filològica.

Isidor Marí presenta la candidatura d’Enric Ribes i Marí a membre numerari de la 

Secció Filològica.

Ramon Sistac presenta la candidatura de Sebastià Alzamora Martín a membre 

numerari de la Secció Filològica.

El secretari general presenta el calendari de reunions del Ple de l’IEC per al curs 

2020-2021, aprovat pel Consell Permanent en la reunió del 4 de juny, i apunta la possi-

bilitat que algunes de les sessions hagin de ser virtuals si la situació sanitària del moment 

així ho requereix. 
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