
II. El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

urant el curs 2007-2008, el Ple es reuní sis vegades. A continuació presentem

un breu resum de cada sessió. També es féu un acte en memòria de Jordi Sarsa-

nedas i Vives, que se celebrà el 29 de març de 2007, els textos del qual seran publicats en

la memòria del curs vinent.

Ple del dia 26 de novembre de 2007 (ordinari)

— Informe de les activitats de la Secció Històrico-Arqueològica

— Presentació de l’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana (ASOLC) per a

l’admissió com a societat filial de l’IEC

— Presentació de l’Associació Catalana de Terminologia (ACATERM) per a l’admissió

com a societat filial de l’IEC

— Presentació de la medalla del Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans, a càrrec del

president de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, i lliurament als membres del Ple

Hi assisteixen 42 membres i 8 presidents de societats filials.

Del seu informe, el president en destaca la finalització de la primera part del projec-

te «La dignitat de la persona humana». En referència a aquesta qüestió, el senyor Joan Mar-

tí i Castell apunta que fóra bo que el director del projecte, Josep-Maria Terricabras, fes arri-

bar als membres de l’Institut informació àmplia sobre els resultats d’aquesta primera part i

les repercussions positives que pot tenir per a millorar la societat i la vida de les persones.

El president es compromet a fer que el senyor Terricabras n’exposi l’informe a la

reunió següent. Així mateix, informa que un comitè de científics, amb el suport de repre-

sentants diversos de l’àmbit de la ciència i de la cultura, té interès a publicar un llibre

breu que constarà de cinc o sis aportacions importants sobre la qüestió. L’obra es publi-

carà en anglès, francès i italià.

El president insisteix en la rellevància del projecte i en valora el caràcter multidiscipli-

nari. Finalment, recorda que el projecte és vinculat a la Secció de Filosofia i Ciències Socials en

particular i a l’Institut en general, car en una reunió tinguda a Estocolm es considerà el dret a

la premsa en llengua pròpia com a dret humà i com a part fonamental de la dignitat humana.
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La senyora Mercè Durfort subratlla la rellevància de la invitació que la Institució

Catalana d’Història Natural féu al professor Edward O. Wilson, dos cops premi Pulitzer i

pare dels conceptes de biodiversitat i sociobiologia.

La senyora Maria Teresa Ferrer, presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica,

detalla el conjunt de fets i activitats que l’esmentada Secció ha desenvolupat d’ençà que

presentà el darrer informe.

El senyor Brauli Montoya, membre de la Secció Filològica, presenta l’Associació de

Sociolingüistes de Llengua Catalana (ASOLC) per a l’admissió com a societat filial de l’IEC.

La senyora M. Teresa Cabré, membre de la Secció Filològica, fa el mateix amb

l’Associació Catalana de Terminologia (ACATERM).

El president informa que no es pot fer la presentació de la medalla de l’Institut, tal

com estableix l’ordre del dia, perquè el president de la Societat Catalana d’Estudis Nu-

mismàtics, Miquel Crusafont, no ha pogut ser a l’IEC per raons de salut.

En l’apartat «Afers de la Secretaria General», el president informa de l’acord de

designar els senyors Salvador Alegret, Joandomènec Ros, Ricard Guerrero i Ramon Cor-

bella com a representants de l’Institut a la comissió de seguiment del contracte programa;

de l’elecció del nou Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, del qual

Josep González-Agàpito serà el nou president substituint Joan Vilà-Valentí; del canvi en

la presidència de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pedagogia, que ocuparà a

partir d’ara el senyor Martí Teixidó i Planas, i dels canvis en el procediment d’elecció dels

càrrecs directius de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació.

El president informa dels convenis signats. (Vegeu l’apartat «Convenis de col.la-

boració», dins el capítol v, «Activitat institucional».)

El president informa que la cloenda del Centenari de l’Institut serà a la seu de

l’IEC i que comptarà amb una conferència solemne de l’economista Antoni Serra i Ra-

moneda sobre el present, passat i futur de les ciències socials. Aclareix que la dimensió fi-

lològica de l’Institut no s’ha d’oblidar en absolut, però que s’ha cregut oportú triar les

ciències socials per a la conferència final, atès que tant la presentació del Diccionari com

els altres esdeveniments que s’han dut a terme al llarg del Centenari han donat prou re-

llevància al vessant filològic de l’IEC.

Ple del dia 21 de gener de 2008 (ordinari)

— Nota necrològica del senyor Jordi Gras i Riera, a càrrec de Josep Carreras i Barnés

— Informe d’activitats de la Secció de Ciències Biològiques
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— Pressupost de l’any 2008

— Presentació dels candidats a membres de l’Institut

— Votació per a l’admissió de l’Associació Catalana de Terminologia (ACATERM) i de l’As-

sociació de Sociolingüistes de Llengua Catalana (ASOLC) com a societats filials de l’IEC

Hi assisteixen 63 membres i 10 presidents de societats filials.

El senyor Josep Carreras i Barnés, membre de la Secció de Ciències Biològiques,

llegeix la nota necrològica del senyor Jordi Gras i Riera († 30.11.2007), membre emèrit

de la mateixa Secció.

Del seu informe, el president en destaca la segona jornada d’homenatge a Ramon

Aramon i Serra. Felicita la comissió organitzadora i el seu president, Jordi Carbonell.

També fa esment de l’onzè Premi Catalunya d’Economia; de les Primeres Jornades Ca-

talanes de Revistes Científiques, organitzades per la Secretaria Científica i l’Observatori

de la Recerca; de la reunió amb la Generalitat de Catalunya per al seguiment del contracte

programa, i de l’acte de donació per part de Josep Vallverdú de les cartes amb Jordi Ru-

bió i Balaguer. Pel que fa als actes del Centenari, el president constata l’èxit de l’exposi-

ció itinerant.

El senyor Màrius Foz, president de la Secció de Ciències Biològiques, detalla les

activitats que ha dut a terme la Secció al llarg del curs acadèmic.

Pel que fa al pressupost de l’any 2008, el secretari general assenyala que es trac-

ta del pressupost de l’últim any del contracte programa i que consolida les polítiques ini-

ciades durant els tres primers anys alhora que dóna continuïtat a d’altres. El secretari ge-

neral en destaca:

— La consolidació dels pressupostos de lliure disposició de les seccions.

— La dotació a les oficines dels recursos necessaris per a desenvolupar l’activitat

assignada.

— La consolidació de la política d’increment dels recursos destinats a potenciar

l’activitat de les societats filials, concretament la partida per a publicacions extraordinà-

ries, que passa de 50.000 a 60.000 euros, així com la partida per a activitats, que s’in-

crementa fins a 200.000 euros, un augment de 14.000 euros respecte de l’any anterior.

— El manteniment de la partida de 26.000 euros per a la incorporació eventual

de noves societats filials.

— El manteniment de la partida per a l’organització d’activitats a les seus terri-

torials en 18.000 euros per seu.

Pel que fa a la recerca, el pressupost augmenta fins a 500.000 euros per a aten-

dre la convocatòria de projectes de recerca aprovada pel Consell Permanent per al

E
L

 P
L

E

27

 Memòria 2007-2008 - 2  3/7/09  06:41  Página 27



trienni 2008-2010 i es crea una dotació de 60.000 euros per a finançar estudis i infor-

mes, així com per a fomentar les publicacions electròniques. El Ple aprova per assentiment

el pressupost de 2008.

El senyor Josep Massot i Muntaner, membre de la Secció Històrico-Arqueològica,

presenta la candidatura del senyor Joan Mas i Vives com a membre numerari d’aques-

ta Secció.

El senyor Anscari Manuel Mundó i Marcet, membre de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica, presenta la candidatura del senyor Efrem Compte i Roux com a membre cor-

responent d’aquesta Secció.

El senyor Albert G. Hauf i Valls, membre de la Secció Històrico-Arqueològica,

presenta la candidatura de la senyora Dominique de Courcelles com a membre correspo-

nent d’aquesta Secció.

El senyor Albert Balcells i González, membre de la Secció Històrico-Arqueològica,

presenta la candidatura del senyor Paul Preston com a membre corresponent d’aques-

ta Secció.

El senyor Jacint Corbella i Corbella, membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques, presenta la candidatura del senyor Jordi Vives i Puiggròs com a membre numerari

d’aquesta Secció.

El senyor Abel Mariné i Font, membre de la Secció de Ciències Biològiques, pre-

senta la candidatura del senyor Joan Jofre i Torroella com a membre numerari d’aques-

ta Secció.

El senyor Joan Veny i Clar, membre de la Secció Filològica, presenta la candida-

tura del senyor Damià Pons i Pons com a membre corresponent d’aquesta Secció.

El president dóna la paraula al secretari general per tal que informi dels resultats

de l’escrutini de la votació per a l’admissió de l’Associació Catalana de Terminologia

(ACATERM) i de l’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana (ASOLC) com a so-

cietats filials de l’IEC. Els resultats han estat els següents: han votat 81 membres nume-

raris d’un total de 118, 30 membres emèrits i 12 presidents de societats filials. En total,

han votat 123 membres dels 160 amb dret a vot. La participació ha estat d’un 76,9 %.

El secretari general recorda que per a l’acceptació de les societats cal una majoria ab-

soluta, és a dir, més de 80 vots, i informa que l’ACATERM n’ha obtingut 98 a favor, 10 en

contra, 14 en blanc i 1 de nul, i l’ASOLC, 102 a favor, 8 en contra, 11 en blanc i 2 de nuls.

El Ple aprova per majoria absoluta la incorporació de l’ASOLC i l’ACATERM com

a societats filials de l’IEC. El senyor Joan Martí i Castell, en nom de la Secció Filològica,

agraeix al president, al Consell Permanent i al Ple haver votat a favor de l’admissió de les

dues societats, adscrites a aquesta Secció.
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El secretari general comunica que Albert G. Hauf i Valls, membre de la Secció

Històrico-Arqueològica, passà a la condició de membre emèrit el 8 de gener passat i in-

forma del canvi que s’ha produït a la presidència de la Junta Directiva de la Societat Ca-

talana de Tecnologia: el senyor Josep M. Fuertes i Armengol ha substituït Estanislau

Tomàs i Morera.

El secretari general demana de ratificar els acords del Consell Permanent sobre els

nomenaments següents:

— Acord 31.3 del Consell Permanent, de 10 de gener de 2008. El Consell Per-

manent nomena Joan A. Argenter i Giralt, director de la Càtedra UNESCO de Llengües

i Educació de l’IEC, representant de l’Institut d’Estudis Catalans en la comissió de se-

guiment del conveni firmat el 19 de març de 2007 entre l’Institut d’Estudis Catalans

(Càtedra UNESCO de Llengües i Educació), el Govern de Nova Caledònia i Linguapax

Pacífic amb l’objectiu de conservar les llengües canaques i de promoure’n les políti-

ques lingüístiques, l’aprenentatge i la utilització a través de l’Acadèmia de Llengües

Canaques.

— Acord 31.4 del Consell Permanent, de 10 de gener de 2008. El Consell Per-

manent nomena Anscari Manuel Mundó i Marcet, membre de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica, delegat honorífic de l’IEC a la Societat Catalana de Musicologia, de la qual ha

estat delegat des de 1997, càrrec al qual ara ha renunciat, i nomena Romà Escalas i Lli-

mona, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, delegat de l’IEC a la Societat Cata-

lana de Musicologia, en substitució del senyor Mundó.

El Ple ratifica els acords 31.3 i 31.4 del Consell Permanent.

El secretari general informa de les comunicacions i els convenis que s’han dut a

terme d’ençà de l’últim Ple.

Ple del dia 25 de febrer de 2008 (ordinari)

— Informe de les activitats de la Secció de Ciències i Tecnologia

— Presentació dels candidats a membres de l’Institut

— Votació dels candidats a membres presentats en el Ple anterior

Hi assisteixen 51 membres i 10 presidents de societats filials.

La presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica, Maria Teresa Ferrer i Mallol,

comunica els actes organitzats per aquesta Secció per celebrar l’Any Jaume I. En destaca

el congrés que tindrà lloc a Barcelona.
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El senyor Joan Martí i Castell pregunta per què la Societat Estatal de Commemora-

cions Culturals i la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya es neguen a col.laborar-hi,

i si es tracta d’alguna mena de represàlia pel fet que l’IEC utilitzés el terme Països Catalans

en l’exposició del Centenari. Vol que consti en acta la seva queixa personal per aquest fet.

El president li respon que no pensa que aquest en sigui el motiu, ja que la Socie-

tat Estatal de Commemoracions Culturals (SECC) ha enviat a l’IEC un esborrany de con-

veni per a col.laborar amb la Fundació Mercè Rodoreda i les converses recents han estat

de gran cordialitat.

El vicepresident Antoni Riera i Melis confirma el que diu el president i explica que

la SECC tenia la pretensió de celebrar l’Any Jaume I amb totes les autonomies implica-

des, però no ha estat possible, ja que els governs de Mallorca i de València han demanat

els ajuts per separat.

Pel que fa a la reunió que es tingué amb la comissària de la Vicepresidència de la

Generalitat de Catalunya per a l’Any Jaume I, Margarida Aritzeta, el vicepresident infor-

ma de les desavinences hagudes en referència a les partides de subvenció.

Jaume Sobrequés diu que es farà una exposició de petit format organitzada entre

els governs de les Illes Balears i de Catalunya que itinerarà pels Països Catalans. Expres-

sa la seva disconformitat amb aquesta exposició i diu que no s’exhibirà al Museu d’Histò-

ria de Catalunya mentre ell en sigui el director.

El president de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, Miquel Crusafont, in-

forma que es realitzarà una petita edició en plata de la medalla del Centenari de l’Insti-

tut. A continuació, parla sobre el significat i el sentit de les medalles, del seu inherent con-

tingut commemoratiu i artístic, i en fa una exposició evolutiva des del Renaixement fins a

l’actualitat. Informa els assistents que Catalunya disposa d’un catàleg sistemàtic que re-

cull les medalles des d’Alfons el Magnànim fins a l’inici de la Guerra Civil espanyola, edi-

tat per l’IEC. Insisteix que la medalla de l’Institut, feta per un artista important, Josep

Maria Subirachs, compleix tots els paràmetres imprescindibles per a considerar-la-hi i

perquè resti com a símbol del Centenari per a la posteritat.

El president informa que en el darrer Consell Permanent es decidí d’engegar el

procés de reflexió sobre l’IEC en el futur immediat, un termini de deu a vint anys com a

màxim. És una tasca que va més enllà del que el Govern català demana per establir el nou

contracte programa i que plantejaren temps enrere l’Equip de Govern i altres membres,

entre ells el president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. El president aclareix

que aquest informe es farà de la manera més democràtica i participativa possible, sense que

sigui exclusiu de cap part. Informa que en aquest moment s’està a un nivell zero i que es

crearà una comissió de tècnics, neutral i eficaç, que començarà a preparar un esquema
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per a poder posar en pràctica aquest procés de reflexió i replantejament de l’Institut. El

president informa que en les properes sessions n’anirà donant detalls.

El senyor David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, fa una ex-

posició de les activitats dutes a terme per la Secció durant el curs acadèmic.

La senyora Maria Teresa Ferrer i Mallol, presidenta de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica, presenta les candidatures dels senyors Christian Guilleré i Nikolas Jaspert com a

membres corresponents de l’Institut, adscrits a la mateixa Secció.

El senyor Antoni Pladevall i Font llegeix la presentació que el senyor Joan-Ferran

Cabestany i Fort fa del senyor Olivier Poisson com a candidat a membre corresponent de

l’Institut, adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica.

Acabat l’escrutini de la votació dels membres presentats en el Ple anterior, el se-

cretari general informa del resultat: han votat 79 membres numeraris i 36 d’emèrits,

un total de 115, que representa una participació del 74,7 %. Els membres amb dret a

vot són 154 i calen 78 vots positius per a ser escollit membre numerari. El Ple admet

com a membres numeraris de l’Institut els senyors Joan Mas i Vives (108 vots afirma-

tius), adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica, i Joan Jofre i Torroella (101 vots afir-

matius) i Jordi Vives i Puiggròs (102 vots afirmatius), adscrits a la Secció de Ciències

Biològiques.

Per a l’elecció dels candidats a membre corresponent, el nombre de votants ha estat

el mateix. Calen 59 vots positius per a ser escollit membre corresponent. El Ple ha admès

com a membres corresponents de l’Institut els senyors Efrem Compte i Roux (101 vots afir-

matius), Dominique de Courcelles (100 vots afirmatius) i Paul Preston (104 vots afirma-

tius), adscrits a la Secció Històrico-Arqueològica, i Damià Pons i Pons (109 vots afirmatius),

adscrit a la Secció Filològica.

El president i el secretari general feliciten els nous membres de l’Institut.

El president dóna la benvinguda a les dues noves societats filials (ACATERM i

ASOLC) i cedeix la paraula al secretari general, Joandomènec Ros, per tal que informi so-

bre els afers de la Secretaria General.

El Consell Permanent accepta, a petició de la Secció de Filosofia i Ciències Socials,

els nomenaments següents: Josep M. Casasús i Guri, com a representant de la Secció en la

Comissió de Publicacions, en substitució de Ricard Torrents i Bertrana, i Josep M. Pana-

reda Clopés, com a representant de la Secció en la Comissió d’Investigació, en substitució

de Pere Lluís Font.

El secretari general anuncia l’adhesió de l’IEC al manifest per a la creació del Parc

d’Organyà, promogut per l’Ajuntament de la vila d’Organyà com a recordatori de les

Homilies d’Organyà.
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El secretari general informa dels convenis signats. (Vegeu l’apartat «Convenis de

col.laboració», dins el capítol v, «Activitat institucional».)

El Ple ratifica l’acord 32.4 del Consell Permanent, pel qual el Consell Permanent

acorda que en cas que conflueixin en una sola persona la condició de membre numerari

de l’IEC i la de president d’una societat filial, a efectes de quòrum i d’exercici del dret a

vot, prevaldrà la condició de membre i, per tant, si escau, només podrà exercir un únic

dret a vot en tant que membre numerari.

En el torn de paraules, la senyora Pilar González Duarte felicita la Societat Cata-

lana de Química pel seu ingrés a la Federació Europea de Societats Científiques de Quí-

mica (EUCHEMS) com a membre nacional de ple dret.

Ple del dia 31 de març de 2008 (ordinari)

— Informe de les activitats de la Secció Filològica

— Aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2007 i informació amb la liquida-

ció del Centenari

— Presentació dels candidats a membres de l’Institut

— Votació dels tres candidats a membres presentats en el Ple anterior

— Votació de la proposta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials perquè el Ple adme-

ti que pugui haver-hi membres corresponents d’aquesta Secció que resideixin a l’àmbit

d’actuació de l’IEC

Hi assisteixen 57 membres i 10 presidents de societats filials.

Del seu informe, el president en destaca la presentació a l’Institut de l’obra Fer

llum, d’Augusto Jurado, editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat i la Funda-

ció Endesa; l’acte acadèmic en homenatge a Lluís Solé i Sabarís, antic membre de la

Secció de Ciències de l’IEC; la sessió en memòria d’Oriol de Bolòs i Capdevila, que fou

membre de la Secció de Ciències Biològiques i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de

Barcelona; la signatura del conveni marc entre l’IEC i la Fundació Privada Francesc

Cambó i l’Institut Cambó, i la visita a Poblet del president de l’IEC i del vicepresident An-

toni Riera amb motiu de l’acte d’inici de la commemoració dels vuit-cents anys del nai-

xement del rei Jaume I. Finalment, en referència als actes de l’Any Rodoreda, el president

assenyala la presentació del llibre Recrear Rodoreda Romanyà.

El delegat del president de l’IEC a Perpinyà, Joan Becat, presenta l’informe sobre

l’acord pel qual la llengua catalana es fa cooficial a la Catalunya del Nord i se’n reconeix

a l’Institut l’autoritat lingüística.
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El senyor Joan Martí i Castell presenta l’informe d’activitats de la Secció Filològi-

ca dutes a terme de la darrera presentació ençà.

El senyor Joan Peytaví presenta el Nomenclàtor toponímic de la Catalunya 

del Nord.

Presentada la liquidació del pressupost de 2007, el Ple l’aprova per assentiment.

El senyor Josep González-Agàpito, membre de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials, presenta la candidatura del senyor Joaquim Arnau Querol com a membre numera-

ri d’aquesta Secció.

El senyor Joan Estruch i Gibert, membre de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials, presenta la candidatura del senyor Salvador Cardús i Ros com a membre numerari

d’aquesta Secció.

El senyor Miquel de Moragas i Spà, membre de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials, presenta la candidatura de la senyora Maria Corominas i Piulats com a membre nu-

merària d’aquesta Secció.

El senyor Pere Lluís Font, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, pre-

senta la candidatura del senyor Jaume de Puig i Oliver com a membre numerari d’aques-

ta Secció.

El senyor Enric Argullol i Murgadas, membre de la Secció de Filosofia i Ciències

Socials, presenta la candidatura del senyor Josep-Enric Rebés i Solé com a membre nu-

merari d’aquesta Secció, llegida pel senyor Ricard Torrents i Bertrana.

El senyor Josep M. Casasús i Guri, membre de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials, presenta la candidatura del senyor Ambler H. Moss com a membre corresponent

d’aquesta Secció.

El senyor Pere Lluís Font, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, pre-

senta la candidatura del senyor Carlos-Ulises Moulines Castellví com a membre correspo-

nent d’aquesta Secció.

El senyor Marc Mayer i Olivé, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, presen-

ta la candidatura del senyor Simon Keay com a membre corresponent d’aquesta Secció.

El senyor Francesc Fontbona i de Vallescar, membre de la Secció Històrico-

Arqueològica, presenta la candidatura del senyor Eliseu Trenc com a membre correspo-

nent d’aquesta Secció.

El senyor Marc Mayer i Olivé, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, pre-

senta la candidatura del senyor Jürgen Untermann com a membre corresponent d’aques-

ta Secció.

El president demana als membres assistents que votin les candidatures presenta-

des, i s’inicia l’escrutini de vots. El secretari general informa del resultat de la votació: han
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votat 80 membres numeraris i 25 d’emèrits, que fan un total de 105, la qual cosa repre-

senta una participació del 72,4 %. Els membres amb dret a vot són 145 i calen 53 vots po-

sitius per a ser escollit membre. El Ple admet els senyors Christian Guilleré (97 vots afir-

matius), Nikolas Jaspert (94 vots afirmatius) i Olivier Poisson (97 vots afirmatius) com a

membres corresponents.

De la votació de la proposta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials perquè el Ple

admeti que pugui haver-hi membres corresponents d’aquesta Secció que siguin persones

residents a l’àmbit d’actuació de l’IEC, el secretari general n’informa del resultat: han vo-

tat 80 membres numeraris i 23 d’emèrits, que fan un total de 103 membres, dels 143 amb

dret a vot. Per a aprovar-se, la proposta necessita 72 vots positius, i n’ha aconseguit 74.

Resta, doncs, aprovada.

El secretari general informa que en la reunió del 25 de febrer la Secció de Filoso-

fia i Ciències Socials declarà vacants tres places de membre numerari, assignades a les

àrees d’economia; geografia i demografia, i pedagogia i psicologia. La Secretaria General

comunica que s’obre un termini de sis mesos per a presentar-hi candidatures.

La Secretaria General ha encarregat a les seccions corresponents les semblan-

ces dels membres Ramon d’Abadal i de Vinyals, Jaume Bofill i Mates, Pere Bosch i

Gimpera, Pere Coromines i Montanya, Ramon Faus i Esteve, Alexandre Galí i Coll, Jo-

sep M. López i Picó, Raimon Noguera i Guzmán, Eugeni d’Ors i Rovira i Carles Riba i

Bracons.

L’11 de març passat, en les eleccions a la Junta de l’Associació Catalana de

Ciències de l’Alimentació fou reelegit president de l’Associació el senyor Josep Obiols 

i Salvat.

El secretari general informa dels convenis signats. (Vegeu l’apartat «Convenis de

col.laboració», dins el capítol v, «Activitat institucional».)

El secretari general informa de la donació feta a l’Institut del fons de Jaume Aymà

i Mayol amb destí al fons de la biblioteca de la Secció Filològica.

Quant al Cartell de premis, el secretari general informa que gairebé totes les

ponències ja han donat el seu veredicte. Celebra la participació de joves, i aporta la re-

flexió sobre els premis i borses que no s’han adjudicat i als quals no s’ha presentat cap

candidatura, i proposa estudiar la manera de resoldre aquesta situació repetida any

rere any.

El Ple aprova per assentiment la llista d’adjudicació dels premis i les borses d’es-

tudi corresponents al LXXVII Cartell de 2008.
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Ple del dia 19 de maig de 2008 (ordinari)

— Nota necrològica del senyor Emili Giralt i Raventós, a càrrec de la senyora Eva Serra

i Puig

— Nota necrològica del senyor Rafael Caria, a càrrec del senyor Joan A. Argenter i Giralt

— Informe final del projecte «La dignitat de la persona humana», a càrrec de Josep-

Maria Terricabras i Salvador Giner

— Informes i dictàmens de l’IEC

Hi assisteixen 36 membres i 4 presidents de societats filials.

La senyora Eva Serra i Puig, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix

la nota necrològica del senyor Emili Giralt i Raventós († 16.04.2008), membre emèrit

de la mateixa Secció i president de l’IEC entre 1986 i 1995.

Seguidament, el senyor Joan A. Argenter i Giralt, de la Secció Filològica, fa lectu-

ra de la nota necrològica del senyor Rafael Caria († 09.04.2008), membre corresponent

d’aquesta Secció.

Del seu informe, el president en destaca l’acte de lliurament del Premi de Medi

Ambient, patrocinat per Caixa Sabadell, atorgat a Josep Peñuelas; l’acte d’inauguració de

l’exposició commemorativa del centenari de la naixença de Ramon Aramon i Serra; el

Congrés de Neologia, que organitzaren la Universitat Pompeu Fabra i l’IEC, sota la di-

recció de M. Teresa Cabré; l’acte d’inauguració de l’obra Evocació dels Països Catalans

en el Centenari de l’IEC, de Salvador Alibau; l’acte de presentació de la col.lecció «Monu-

ments d’Història de la Corona d’Aragó»; la presentació pública i institucional del portal

Meridià; l’acte de celebració del vintè aniversari del Centre de Recerca Ecològica i Apli-

cacions Forestals (CREAF), i el col.loqui «L’estatut d’autonomia regional en dret compa-

rat», organitzat per la Delegació de l’IEC a Perpinyà.

El senyor Josep-Maria Terricabras llegeix l’informe final del projecte «La dignitat

de la persona humana», signat pel president, Salvador Giner, i ell mateix.

El senyor Ricard Torrents i Bertrana, de la Secció de Filosofia i Ciències Socials,

en representació del senyor Josep González-Agàpito, president de la Secció, presenta l’in-

forme que l’IEC ha elaborat sobre la Llei d’educació. El president, Salvador Giner, infor-

ma que el document ja és a mans del conseller d’Educació i que està pendent la celebra-

ció d’una trobada entre ambdós per a parlar-ne.

El senyor David Serrat i Congost, president de la Secció de Ciències i Tecnologia,

exposa l’estudi del túnel del tren d’alta velocitat vora el temple de la Sagrada Família, do-

cument fruit d’un debat tingut en el si de la Secció.
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El president de l’Institut agraeix a la Secció de Filosofia i Ciències Socials la tasca

feta i a la Secció de Ciències i Tecnologia l’esforç per a arribar a produir les opinions re-

flectides en els textos.

El secretari general diu que no hi cap afer de Secretaria a tractar. Seguidament, el

president obre el torn de paraules i, no havent-n’hi cap, clou la sessió.

Ple del dia 16 de juny de 2008 (ordinari)

— Votació dels candidats a membres de l’Institut presentats en el Ple del mes de març

de 2008

— Informe d’activitats de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

— Informe sobre l’estat de les obres del local de l’IEC a la plaça de Salvador Seguí

Hi assisteixen 51 membres i 3 presidents de societats filials.

Del seu informe, el president en destaca la inauguració de l’Aula Museu Carles

Salvador a Benassal; la inauguració de l’exposició itinerant a l’Institut d’Estudis Iler-

dencs; la presentació del Petit atles lingüístic del domini català, sota la presidència del

conseller Ernest Maragall; la recepció del doctor Josep M. Bricall i Masip com a membre

de l’IEC, sota la presidència del conseller Antoni Castells i amb la presència del senyor

Pasqual Maragall i el rector de la UB; l’atorgament del Premi Ciutat de Tarragona al se-

nyor Géza Alföldy pel seu estudi del patrimoni, i el Premi d’Economia Rey Juan Carlos al

senyor Joaquim Muns i Albuixech.

El president informa que les negociacions amb la Generalitat de Catalunya pel

que fa al contracte programa de l’Institut prossegueixen a un ritme satisfactori.

El president informa que la nova cap de comunicació de l’IEC és la senyora Gem-

ma Pujol, per a la qual demana als membres tot el suport i col.laboració.

El senyor Ricard Torrents presenta la memòria d’activitats de la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials del període comprès entre l’11 de juny de 2007 i el 16 de juny

de 2008. Com a vicepresident de la Secció i per encàrrec del president, presenta aquest

informe al Ple de l’Institut seguint l’esquema de l’anterior vicepresident, el senyor Pere

Lluís Font.

El senyor Ramon Corbella Bosch, gerent de l’Institut, presenta l’informe sobre

l’estat de les obres del local de l’IEC a la plaça de Salvador Seguí.

Acabat l’escrutini de la votació dels candidats a membres presentats en el Ple del

dia 31 de març, el vicepresident primer n’informa del resultat: han votat 80 membres nu-
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meraris i 33 d’emèrits, un total de 113, que representa una participació del 73,8 %. Els

membres amb dret a vot són 153 i, per tant, calen 77 vots positius per a ser escollit mem-

bre numerari.

En absència del secretari general, el vicepresident informa que el Ple ha votat a fa-

vor de l’admissió com a membres numeraris dels senyors Joaquim Arnau Querol (96 vots

afirmatius), Salvador Cardús i Ros (103 vots afirmatius), Maria Corominas i Piulats (97

vots afirmatius), Jaume de Puig i Oliver (93 vots afirmatius) i Josep-Enric Rebés i Solé

(96 vots afirmatius), tots adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Per a l’elecció dels candidats a membre corresponent, el nombre de votants ha

estat el mateix. En aquest cas calen 57 vots positius per a ser escollit. El Ple admet com

a membres corresponents de l’Institut els senyors Ambler H. Moss (97 vots afirmatius)

i Carlos-Ulises Moulines Castellví (100 vots afirmatius), adscrits a la Secció de Filoso-

fia i Ciències Socials, i Simon Keay (102 vots afirmatius), Eliseu Trenc (103 vots afir-

matius) i Jürgen Untermann (105 vots afirmatius), adscrits a la Secció Històrico-

Arqueològica.

El vicepresident informa dels convenis signats recentment amb la Universitat

Autònoma de Barcelona i la Fundació Privada Ciència en Societat.
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