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II. El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

D urant el curs 2012-2013, el Ple es reuní deu vegades. A continuació presentem 

un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 17 de setembre de 2012 (ordinari)

— Informe de Presidència

— Programació del curs 2012-2013

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

El president notifica el traspàs de Marina Rifà, cap del Servei de Gestió Econòmi-

ca de l’IEC, i dóna el més sentit condol a la seva família. 

Del seu informe, el president destaca les activitats següents dutes a terme des del 

darrer Ple: la reunió amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), 

a la qual assistí, per delegació seva, el president de la Secció de Ciències Biològiques; la 

reunió amb la presidenta del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Alicia 

Sánchez-Camacho, per a donar-li a conèixer que, fruit d’una esmena al pressupost pre-

sentada pel PP, l’IEC havia perdut part del seu pressupost; els concerts del cicle Música  

al claustre; la celebració a l’IEC del Congrés sobre Sòls i el Congrés de Metges i Biòlegs en 

Llengua Catalana; la nova edició de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent, 

i la presentació de l’Anuari polític de Catalunya a l’IEC.

El vicepresident Joandomènec Ros informa sobre el tancament del Centre UNESCO 

per problemes econòmics i l’oferiment fet per l’IEC de l’ús temporal d’un despatx. També 

informa sobre el viatge a Andorra, juntament amb el president, per a entrevistar-se amb 

el ministre de Cultura, Albert Esteve, i revifar la col·laboració per a l’edició de l’Atles lin

güístic del domini català, i amb el director de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), Jordi 

Guillamet, per a explorar la possibilitat que l’IEA pugui tenir seu a Barcelona.

A continuació, el president exposa les activitats programades per a l’Onze de Se-

tembre i comunica que assistí a la inauguració del curs acadèmic de la Universitat Rovira 

i Virgili, que celebrava els vint anys de creació. 

El vicepresident, Joandomènec Ros, presenta el document Evolució del nombre de 

treballadors.
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La vicepresidenta, Mariàngela Vilallonga, presenta la programació del primer 

trimestre del curs.

Josep Moran suggereix organitzar unes jornades informatives sobre la crisi econò-

mica actual i el vicepresident li contesta que la Secció de Filosofia i Ciències Socials està 

preparant una activitat sobre com afectarà la sobirania els diferents aspectes de la societat. 

Josep Amat felicita la Presidència pels actes de l’Onze de Setembre.

Jaume Terrades informa que s’ha publicat el Premi Margalef, La nostra biosfera, 

i que es tracta d’una obra molt remarcable.

Ricard Guerrero proposa que al web de l’IEC s’inclogui un apartat amb l’epígraf 

«Sobirania» que aglutini tots els documents sobre aquest tema.

Francesc Asensi recorda que, el mateix dia de la manifestació, el PP vetà la trami-

tació de la iniciativa legislativa popular que permet legalitzar TV3 al País Valencià.

Josep M. Casasús comunica que la Secció de Filosofia i Ciències Socials prepara un 

cicle intern sobre «construcció nacional».

Ple del dia 15 d’octubre de 2012 (ordinari)

— Necrològica de Bartomeu Barceló († 10.10.2012), per Josep M. Panareda

— Necrològica d’Oriol Casassas († 10.10.2012), per Jacint Corbella

— Proposta de canvi d’adscripció de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

— Presentació del projecte de la Secció de Ciències i Tecnologia «Ciència, tecnologia i 

ètica», per Josep Amat

En total, hi assisteixen quaranta-set membres i nou presidents de les societats filials. 

Josep M. Panareda, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, llegeix la 

necrològica de Bartomeu Barceló, membre d’aquesta Secció, traspassat el 10 d’octubre  

de 2012. 

Jacint Corbella, membre de la Secció de Ciències Biològiques, llegeix la d’Oriol 

Casassas, membre d’aquesta Secció, traspassat el mateix dia. 

El vicepresident, Joandomènec Ros, transmet dues informacions sobre la situació 

econòmica de l’IEC: una retallada del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports del 50 % a 

les acadèmies de les comunitats autònomes amb llengua pròpia (Galícia, País Basc i Ca-

talunya) i, en segon lloc, l’acord establert amb les societats filials per a reunir els muntants 

de llurs comptes en un de sol per a afavorir la tresoreria de l’IEC, i evitar, així, l’ús de la 

pòlissa de crèdit.
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El president destaca del seu informe les activitats següents dutes a terme des del 

darrer Ple: la reunió de la Comissió, que prepara els actes commemoratius del 1714; la 

visita a l’IEC del nou director de Televisió de Catalunya, Eugeni Sallent; l’acte de lliurament 

de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a títol pòstum a Heribert Barrera; l’ac-

te de lliurament del Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana Joan Solà; 

l’acte d’homenatge de la Universitat de Barcelona a Montserrat Jufresa, presidenta de la 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics, amb motiu de la seva jubilació; la sessió plenària del 

Consell Escolar de Catalunya; la sessió inaugural del curs 2012-2013 de l’IEC; la celebra-

ció del Dia Internacional de la Traducció a l’IEC; l’acte de lliurament de les plaques i de 

les medalles Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic atorgades per la Generalitat  

de Catalunya; la conferència «El Parlament de Catalunya, la representació d’un poble 

mil·lenari», de Marcel Mateu Vilaseca, en el marc de la commemoració dels vuitanta anys 

de la instauració del Parlament de Catalunya, i la reunió del president de l’IEC amb el 

president de l’Academia Galega i amb el secretari de l’Euskaltzaindia, que compartien  

el mateix tracte del Ministeri quant a la retallada en el pressupost. La trobada serví per a 

decidir que cada institució adreçarà una carta al president del Govern espanyol per a fer-

li avinent el malestar i demanar-li que rectifiqui aquesta decisió.

La vicepresidenta informa que assistí a la reunió del Consell Rector de la Bibliote-

ca de Catalunya —en què també assistiren els dos nous representants de l’IEC, David Jou 

i Carles Miralles— i a la sessió d’obertura del curs acadèmic 2012-2013 de la Universitat 

de les Illes Balears.

El vicepresident Ros informa que assistí a la sessió inaugural del curs acadèmic 

2012-2013 de la Universitat d’Alacant.

El secretari general comunica una petició oral de canvi d’adscripció de l’Associació 

Catalana de Ciències de l’Alimentació, filial de la Secció de Ciències i Tecnologia. Per a 

poder fer-la efectiva i optar a la nova adscripció a la Secció de Ciències Biològiques, es 

requereix l’acord de cada una de les seccions de Ciències i, posteriorment, la seva votació 

en el Ple de l’IEC.

Josep Amat presenta el projecte de la Secció de Ciències i Tecnologia «Ciència, 

tecnologia i ètica».

Ple del dia 19 de novembre de 2012 (ordinari)

— Necrològica de Jordi Castellanos i Vila († 19.10.2012), per Manuel Jorba 

— Presentació de l’informe d’activitats de la Secció Històrico-Arqueològica

00 Memoria 2012-2013.indb   27 13/2/17   10:38



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

12
-2

01
3

28

— Presentació del projecte «Cohesió i identitat social», de la Secció de Filosofia i Cièn- 

cies Socials

— Presentació de candidats a membres

Hi assisteixen cinquanta-sis membres i cinc presidents de les societats filials.

Manuel Jorba, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la necrològi- 

ca de Jordi Castellanos i Vila, membre d’aquesta Secció que traspassà el dia 19 d’octubre  

de 2012.

Del seu informe, el president destaca les activitats següents, dutes a terme des del 

darrer Ple: l’acte de commemoració del centenari de la publicació de la Gramática de la 

lengua catalana, de Pompeu Fabra, i la presentació del vuitè volum de les Obres comple

tes; l’acte de commemoració dels cinquanta anys de Nosaltres, els valencians, de Joan 

Fuster; l’acte d’homenatge a Josep Llobera, filòleg i corrector lingüístic de l’Institut d’Es-

tudis Catalans entre 1971 i 1988; la conferència «Drets i sobirania a l’època contemporà-

nia», a càrrec de Samuel Moyn, en el marc del cicle «Sobirania i drets de les nacions»; 

l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Ciutat a Heribert Barrera; la sessió inaugural 

del curs 2012-2013 de la Societat Catalana d’Economia, amb la conferència de Jordi Galí 

«Apunts per a una nova Guia de Keynes (i implicacions per a la situació econòmica actu-

al)»; les jornades en commemoració del centenari del naixement de Josep Ferrater i Mora; 

el simposi internacional «Evolución por cooperación. La obra de Lynn Margulis (1938-

2011)»; l’acte d’inauguració de la Setmana de la Ciència 2012, presidit per Núria de 

Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, i l’acte de lliurament del Premi Ramon 

Margalef d’Ecologia 2012, atorgat al biòleg nord-americà Daniel Simberloff. 

El president informa sobre el cicle «Sobirania i drets de les nacions», que vol ana-

litzar el tema de la sobirania i els drets dels pobles des de diversos angles estrictament 

acadèmics i des de posicions ideològiques diferents. 

M. Teresa Ferrer, presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta l’infor-

me d’activitats d’aquesta Secció.

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

presenta el projecte «Cohesió i identitat social».

A continuació, es fa la presentació dels candidats a membres. Àngel Messeguer, 

membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta la candidatura de Joan Grimalt 

com a membre numerari de la Secció; Pilar Bayer, membre de la Secció de Ciències i 

Tecnologia, presenta la candidatura de Joan de Solà-Morales com a membre numerari; 

Joan Antoni Solans, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta la candidatu-

ra de Ferran Sagarra com a membre numerari, i Josep Amat, membre de la Secció de 
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Ciències i Tecnologia, presenta la candidatura de Joan de Dalmau com a membre corres-

ponent.

El vicepresident exposa que el Consell Permanent del dia 4 d’octubre va acceptar 

la proposta de la Societat Catalana de Geografia d’atorgar el IX Premi Joan Palau Vera, 

per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, al treball Les fronteres europees: se 

gles xx i xxi. De l’Europa dels grans imperis als Estats Units d’Europa, presentat per l’Ins-

titut Can Jofresa de Terrassa. Ho posa en coneixement del Ple perquè l’acord sigui ratificat 

d’acord amb el que estableixen les bases dels premis del Cartell.

Ple del dia 17 de desembre de 2012 (ordinari)

— Necrològica d’Enric Lluch i Martín († 4.12.2012), per Oriol Nel·lo

— Votació dels candidats a membres 

— Presentació de l’informe d’activitats de la Secció de Ciències i Tecnologia

— Presentació de candidats a membres

— Semblança de Pere Coromines, per Albert Balcells

En total, hi assisteixen setanta-un membres i deu presidents de les societats filials.

Oriol Nel·lo, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, llegeix la necro-

lògica d’Enric Lluch i Martín, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials traspas-

sat el dia 4 de desembre de 2012.

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

la visita a l’IEC del president de l’Eusko Ikaskuntza, Iñaki Dorronsoro, i de la directora, 

Arrate Arin; la reunió de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer; l’acte de commemoració 

del 70è aniversari del CSIC a Catalunya; la visita al domicili de Jordi Galí per a agrair-li 

la donació a l’IEC d’exemplars de l’obra del seu pare, Alexandre Galí; la reunió del 

Patronat de la Fundació Pau Casals; l’acte de cloenda del centenari de la Societat Ca-

talana de Biologia; la taula rodona amb motiu de la commemoració dels cinquanta anys 

de l’obra Silent Spring, de Rachel Carson; el funeral d’Enric Lluch, al tanatori de les 

Corts; la reunió del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda; la reunió del Patronat del 

CREAF; la reunió de la Comissió d’Investigació; la reunió de la Junta Rectora de l’Ins-

titut Ramon Llull, en la qual es va comunicar que el Govern de les Illes Balears ha 

abandonat el Consorci i s’hi ha incorporat l’Ajuntament de Barcelona; l’acte d’home-

natge a Josep Sebastià Pons en el cinquantenari de la seva mort; la sessió plenària ex-

traordinària del Consell Escolar de Catalunya; l’acte d’homenatge a Miquel Dolç en el 
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cinquantenari de la seva mort, i l’acte de presentació del Hub de l’Academia Europaea 

Barcelona. 

El president de la Secció de Ciències i Tecnologia, David Serrat, presenta les acti-

vitats de la seva Secció.

A continuació, es fa la presentació dels candidats a membres adscrits a la Secció de 

Ciències Biològiques. Joan Josep Guinovart presenta la candidatura de Ramon Gomis  

de Barbarà, i Màrius Foz presenta la candidatura de Jordi Salas-Salvadó.

Albert Balcells, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta la semblan-

ça de Pere Coromines.

Es duu a terme la votació dels candidats a membres que es van presentar en el Ple 

el dia 19 de novembre. Els quatre candidats a membres superen el nombre de vots reque-

rits i, en conseqüència, són nomenats Joan Grimalt Obrador, Joan de Solà-Morales i Ferran 

Sagarra Trias membres numeraris de l’Institut d’Estudis Catalans, i Joan de Dalmau, 

membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans.

Al final de la sessió, es projecta el documental Ferran Sunyer i Balaguer. Història 

d’un exili interior, produït per Benecé Produccions SL, amb la col·laboració de Televisió 

de Catalunya. El director de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, Manuel Castellet, en 

fa una breu presentació i, acabada la projecció, rep la felicitació del públic assistent per 

la tasca realitzada.

Ple del dia 21 de gener de 2013 (ordinari)

— Necrològica de Manuel Mundó i Marcet († 25.12.2012), per Josep M. Salrach 

— Votació de candidats a membres

— Votació del canvi d’adscripció de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, 

filial de l’IEC

— Presentació de l’informe d’activitats de la Secció de Ciències Biològiques

— Presentació de candidats a membres

— Conferència «Organismes modificats genèticament. La contribució de la ciència al debat»

— Presentació del Portal de Revistes i de l’Hemeroteca Científica Catalana, per Ricard 

Guerrero

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

Josep M. Salrach, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la nota 

necrològica de Manuel Mundó i Marcet, que traspassà el dia 25 de desembre de 2012.
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El president presenta el seu informe, que lliura als assistents per escrit, i llegeix 

una declaració de la Presidència sobre l’actual situació de l’Institut en el context de les 

retallades i restriccions pressupostàries. 

Alícia Casals comunica que un grup de membres ha redactat la convocatòria d’una 

trobada, dirigida als membres, a fi d’aportar idees per al debat «Trobada dels membres 

de l’IEC, en la perspectiva del proper procés electoral».

El president de la Secció de Ciències Biològiques, Francesc Gonzàlez i Sastre, fa 

una exposició de l’informe d’activitats corresponent a aquesta Secció.

A continuació, es fa la presentació dels candidats a membres de l’IEC. Pel que fa 

a la Secció Filològica, Vicent Pitarch presenta la candidatura de Vicent Pascual, i Jaume 

Cabré presenta la candidatura de Màrius Serra. Pel que fa a la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials, Joan Egea presenta la candidatura de Francesc Badia, i Carles Viver presen-

ta la candidatura d’Isidre Bartumeu (tots dos candidats a membres corresponents).

Pere Puigdomènech pronuncia la conferència «Organismes modificats genèticament. 

La contribució de la ciència al debat».

Ricard Guerrero presenta l’informe titulat «Les revistes de les societats filials: cent 

anys de divulgació de la ciència i les humanitats en els Països Catalans».

El secretari general comunica el calendari d’eleccions a la Presidència de l’IEC 

2013 que el Consell Permanent ha acceptat i que és el següent: el Consell Permanent 

convocarà les eleccions el 14 de març, el termini de presentació de les candidatures aca-

barà el 10 d’abril, el ple de presentació de les candidatures i dels programes serà el 13 de 

maig i, finalment, el ple de votació de les candidatures serà el 10 de juny. 

Finalment, el secretari general llegeix l’acta de l’escrutini de les votacions corres-

ponents als punts 3 i 4. Informa que no s’ha assolit el quòrum necessari per a procedir a 

les votacions en no arribar al 60 % de participació i, en conseqüència, queden ajornades 

la votació de candidats a membres de l’IEC i la votació de canvi d’adscripció de l’Asso-

ciació Catalana de Ciències de l’Alimentació.

Ple del dia 25 de febrer de 2013 (ordinari)

— Necrològica de Giovanni Lilliu († 19.2.2012), per Joan Sanmartí, i de Jürgen Unter-

mann († 7.2.2013), per Marc Mayer

— Informe de final de mandat del president

— Votació de candidats a membres

— Votació del canvi d’adscripció de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
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— Votació de la proposta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials perquè el Ple adme-

ti que hi pugui haver membres corresponents d’aquesta Secció que siguin persones residents 

dins de l’àmbit d’actuació de l’IEC (candidats d’Andorra)

— Presentació de l’informe d’activitats de la Secció Filològica

— Presentació de candidats a membres

— Audició de la missa de Pau Villalonga, per Romà Escalas

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

Joan Sanmartí, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la nota necro-

lògica de Giovanni Lilliu, membre corresponent d’aquesta Secció, que traspassà el dia 19 

de febrer de 2012 (text inclòs en la Memòria 20112012).

Marc Mayer, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la necrològica de 

Jürgen Untermann, membre corresponent d’aquesta Secció, traspassat el dia 7 de febrer 

de 2013.

El president, abans de presentar el seu informe, recorda els guardons atorgats re-

centment a dos membres de l’Institut: Vicent Pitarch, de la Secció Filològica, que va rebre 

el Guardó Extraordinari de l’Escola Valenciana el 13 de febrer, i Josep Amat, de la Secció 

de Ciències i Tecnologia, pel Premi d’Honor de la Nit de les Telecomunicacions i de la 

Informàtica, rebut el 18 de febrer. 

A continuació, el president llegeix des del faristol l’informe de fi de mandat de 

l’Equip de Govern de la Presidència. Diu que ho fa avui perquè resta només un ple abans 

que comenci el període electoral i d’aquesta manera no s’interfereix en el procés. A banda 

de l’informe oral, els membres tenen a la seva disposició l’Informe de les actuacions rea

litzades per l’Equip de Govern durant el període 20092013.

El president dóna la paraula al secretari general, que anuncia el començament de 

les votacions corresponents a la sessió del Ple.

El president de la Secció Filològica, Isidor Marí, presenta l’informe de les activitats 

de la seva Secció.

Es presenten les candidatures a nous membres de la Secció de Ciències Biològiques 

i de la Secció Filològica: Joaquim Gosálbez presenta la candidatura de Montserrat Aguadé 

com a candidata a membre numerària adscrita a la Secció de Ciències Biològiques i, d’al-

tra banda, Isidor Marí presenta la candidatura de Francesc Ballone, i Joan Martí i Castell 

presenta la candidatura de Maria Grossmann, candidats a membres corresponents adscrits 

a la Secció Filològica.

Romà Escalas presenta la ponència «El llibre de faristol de Pau Villalonga: recerca 

i transcripció» per a introduir l’audició de la missa de Pau Villalonga.
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Es procedeix a la votació de la proposta de la Secció de Filosofia i Ciències So- 

cials perquè el Ple admeti que hi pugui haver membres corresponents d’aquesta Sec- 

ció que siguin persones residents dins de l’àmbit d’actuació de l’IEC (candidats d’An-

dorra). S’aprova la proposta amb 116 vots a favor, 8 vots en contra, 13 en blanc i 3 

de nuls.

Quant a les votacions de candidats a membres presentats en els plens del 17 de 

desembre de 2012 i del 21 de gener de 2013, els quatre candidats presentats superen el 

nombre de vots requerits i, en conseqüència, són nomenats membres numeraris de l’IEC: 

Ramon Gomis de Barbarà, Jordi Salas-Salvadó, Vicent Pascual i Granell i Màrius Serra  

i Roig.

Així mateix, s’aprova la proposta de canvi d’adscripció de l’Associació Catalana de 

Ciències de l’Alimentació, filial de l’IEC, amb l’escrutini següent: 126 vots a favor, 5 en 

contra, 14 en blanc i 8 de nuls.

Ple del dia 18 de març de 2013 (ordinari)

— Votació de candidats a membres 

— Adjudicació dels premis i les borses d’estudi corresponents al LXXXII Cartell

— Presentació de l’informe d’activitats de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

— Presentació d’un candidat a membre 

— Resultats de les votacions

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

El president explica molt breument el contingut de l’informe de la Presidència, que 

recull les activitats realitzades des del 23 de gener fins al 13 de març. Com a novetat, a 

partir d’ara s’inclourà en aquest document informació sobre les pròximes activitats orga-

nitzades per l’Equip de la Presidència.

Es procedeix a la votació de candidats presentats en els plens dels dies 21 de gener 

i 25 de febrer de 2013. Havent-hi el quòrum necessari, és nomenada membre numerària 

Montserrat Aguadé i Porres, i són nomenats membres corresponents Francesc Ballone, 

Maria Grossmann, Francesc Badia i Gomis i Isidre Bartumeu.

El secretari general llegeix la proposta que les diverses ponències han fet per a 

l’adjudicació de premis i de borses d’estudi corresponents a la convocatòria 2013 dels 

Premis Sant Jordi. El president agraeix la tasca feta pel Gabinet de la Presidència en la 

gestió dels Premis, així com als ponents que han participat en la selecció.
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El secretari adverteix que la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i la Fundació 

Mercè Rodoreda no han presentat les propostes, per la qual cosa demana al Ple que faci 

confiança en les propostes que ambdues fundacions puguin fer, ja que no hi haurà ocasió 

de presentar-les en un altre Ple. Amb aquesta observació, el Ple ratifica les propostes fetes 

per les diverses ponències per a l’adjudicació dels premis i les borses corresponents al 

LXXXII Cartell de premis de borses d’estudi. Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2013.

El vicepresident de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, Josep M. Casasús, 

presenta l’informe de les activitats de la seva Secció. Rep la felicitació del president per 

totes les publicacions de la Secció i, especialment, per l’aparició de la revista Catalan 

Social Sciences Review.

M. Dolors Garcia Ramon és l’encarregada de presentar la candidatura a membre 

de l’IEC de Joan Nogué i Font, adscrit a la Secció de Filosofia Ciències Socials (text inclòs 

en la Memòria 20132014).

Ple del dia 8 d’abril de 2013 (ordinari)

— Necrològica de Manuel Ribas Piera († 14.3.2013), membre de la Secció de Ciències i 

Tecnologia, per Joan Antoni Solans

— Semblança de Josep de C. Serra i Ràfols, per Eva Serra i Puig, membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica

— Presentació i aprovació del pressupost de 2012 i informe d’auditoria

En total, hi assisteixen quaranta-un membres i set presidents de les societats filials.

La lectura de la nota necrològica de Manuel Ribas Piera, membre de la Secció de 

Ciències i Tecnologia traspassat el 14 de març de 2013, és ajornada, ja que Joan Antoni 

Solans no ha pogut assistir a la reunió del Ple.

El president explica breument el seu informe i destaca les activitats següents dutes 

a terme des del darrer Ple: l’acte de presentació de l’Aula Carles Riba a l’IEC i l’acte de 

presentació de l’Enquesta d’usos lingüístics 2013, que fou presidit per la vicepresidenta 

de l’IEC i presidenta de la Xarxa CRUSCAT. Així mateix, presenta l’informe de la reunió del 

Consell de Direcció del TERMCAT en què Jordi Bover fou nomenat director en funcions.

A continuació, el president dóna la paraula a Eva Serra i Puig, que presenta la 

semblança del seu pare, Josep de C. Serra i Ràfols (1902-1971), membre de l’IEC adscrit 

a la Secció Històrico-Arqueològica. Aquesta semblança es publicarà en la col·lecció «Sem-

blances Biogràfiques», de la Presidència.
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Ramon Corbella, gerent de l’IEC, presenta un informe sobre la liquidació del pres-

supost de l’exercici 2012.

El secretari general informa dels resultats de les adjudicacions dels premis i borses 

del LXXXII Cartell de Premis Sant Jordi corresponents a la Fundació Ferran Sunyer i 

Balaguer i a la Fundació Mercè Rodoreda, que restaven pendents de presentar i ratificar 

pel Ple. 

Ple del dia 13 de maig de 2013 (extraordinari)

— Presentació del candidat a president de l’Institut d’Estudis Catalans: Joandomènec Ros 

i Aragonès

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

Joan Francesc Mira, president de la Junta Electoral, introdueix la sessió de presen-

tació del candidat a president de l’IEC i comunica als assistents quins són els membres, 

triats per sorteig, que formen la Junta Electoral: Gaspar Feliu i Monfort, de la SHA; Ramon 

Gomis de Barberà, de la SECCB; Josep Enric Llebot i Rabagliati, de la SECCT (secretari 

de la Junta); Joaquim Mallafrè i Gavaldà, de la SF, i Joan Francesc Mira i Casterà, de la 

SFCS (president de la Junta).

Tot seguit, recorda que la Presidència de l’IEC ha rebut una única candidatura, 

la de Joandomènec Ros i Aragonès; com a vicepresidents es presenten els candidats Joa-

quim Agulló i Batlle i Jaume de Puig i Oliver, i com a secretari general, Romà Escalas  

i Llimona. 

El president de la Junta Electoral dóna la paraula a Joandomènec Ros, que, des 

del faristol, presenta la seva candidatura a president de l’IEC.

Un cop finalitzada la presentació, s’obre el torn de paraules. Hi intervé Mercè 

Durfort, que felicita Joandomènec Ros per la seva exposició i suggereix la possibilitat de 

traslladar la botiga de les publicacions de l’Institut, ja que l’entorn que envolta l’espai  

de Salvador Seguí on és ara no sembla que millori amb el temps. 

En segon lloc, Isidor Marí, president de la Secció Filològica, realitza una interven-

ció en què remarca que no hi ha representació de la Secció Filològica entre els membres 

de la candidatura. Com que la llengua és un dels punts importants de l’Institut i el context 

actual exigeix una capacitat d’intervenció immediata en moltes ocasions, demana que la 

Secció Filològica, la Xarxa CRUSCAT i l’Equip de Govern futur es comprometin a treba-

llar molt concertadament.
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Joandomènec Ros respon la qüestió plantejada per Mercè Durfort i explica que 

coneix els inconvenients que causa l’espai de Salvador Seguí i que cal confiar en la millo-

ra de l’entorn amb el temps. Afirma que una de les possibilitats per a fer front a les reduc-

cions pressupostàries seria repensar els espais de l’Institut.

Després, el candidat respon la qüestió plantejada pel president de la Secció Filo-

lògica. Recorda als assistents que, igual que en els darrers anys, la Presidència estarà 

oberta a tots els membres de l’Institut i, en especial, als membres de la Filològica pel fet 

que és l’única Secció que no té representació a la candidatura. Així, doncs, hi ha d’haver 

un lligam més estret entre l’Equip de Govern i la Secció Filològica, d’una manera singular 

o amb la representació del mateix president de la Filològica.

Finalitzat el torn de preguntes, pren la paraula Joan Francesc Mira per comunicar 

als assistents que la Junta Electoral convocarà el Ple de la sessió extraordinària per a la 

votació de candidatures a la Presidència de l’IEC, que se celebrarà el dia 10 de juny. 

Ple del dia 10 de juny de 2013 (extraordinari)

— Eleccions a president de l’Institut d’Estudis Catalans

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

Joan Francesc Mira, president de la Junta Electoral, presenta aquest Ple extra-

ordinari de votacions a la presidència de l’IEC. Explica que, en primer lloc, el secre-

tari de la Junta Electoral llegirà els articles reglamentaris corresponents, després es 

farà la votació dels membres presents i, finalment, s’afegiran les paperetes dels vots 

per correu.

Josep Enric Llebot, secretari de la Junta, llegeix els articles reglamentaris corres-

ponents i que són els següents: l’article 27, punt 2 del Reglament de règim interior de l’IEC, 

en què s’indica que la sessió queda vàlidament constituïda en segona convocatòria, la qual 

s’ha de celebrar mitja hora després de la primera, i es podrà constituir si són presents, 

almenys, la quarta part del nombre legal de membres. Cal que hi participin el 60 % dels 

membres amb dret a vot; l’article 27, punt 5, en què s’indica que per a establir el quòrum 

cal tenir en compte els membres que han votat per correu, que són un total de 85 vots 

rebuts (51 de membres numeraris, 25 d’emèrits i 9 de presidents de societats filials), i, 

finalment, l’article 31 del Reglament, en què es diu que la majoria absoluta es produeix 

en una votació en la qual expressa un sentit determinat més del 50 % dels membres amb 

dret a vot; no compten els membres emèrits ni els presidents de les filials que no participen 
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en la votació. En el cas d’una segona votació, s’entén que hi ha majoria absoluta amb el 

50 % dels assistents presents en la votació.

Comencen les votacions, que es desenvolupen de la manera següent: es crida els 

membres acadèmics per ordre alfabètic, que s’adrecen amb la papereta a la taula on hi ha 

l’urna. En primer lloc, es criden els membres numeraris presents; en segon lloc, els mem-

bres emèrits presents i, finalment, els presidents de les societats filials. A continuació, 

s’introdueixen les paperetes dels membres que han votat per correu.

Acabada la introducció de les paperetes, els membres de la Junta Electoral, assistits 

pel personal tècnic de l’IEC, procedeixen al recompte de vots. El secretari llegeix en veu 

alta un per un els vots que queden reflectits en la pantalla que els membres veuen a la sala 

i que projecta una aplicació informàtica dissenyada per al recompte de vots. Finalitzat el 

recompte, Joan Francesc Mira comunica els resultats de la votació.

Els membres del Ple amb dret a vot són 125 membres numeraris, 70 d’emèrits i 

25 presidents de les societats filials. Han votat un total de 178 membres: 100 membres 

numeraris, 58 membres emèrits i 20 presidents de societats filials. Amb un total de 153 

vots a favor, 23 vots en blanc i 2 vots nuls. El president de la mesa, Joan Francesc Mira, 

proclama Joandomènec Ros candidat guanyador de les eleccions a la Presidència 2013. 

A continuació, dóna la paraula a Salvador Giner, president de l’IEC. El president 

en funcions felicita el nou president electe i el seu equip de govern i remarca que hauran 

de fer front a uns temps difícils i a un moment històric delicat. Agraeix la participació als 

assistents. 

El president electe agraeix la confiança dels votants i afirma que en aquest mandat 

s’intentaran resoldre els problemes propis de la situació general i es continuarà amb la 

tasca iniciada per Enric Prat de la Riba fa cent sis anys: fer recerca, divulgar-la i contri-

buir perquè avanci.

Els dos presidents, Salvador Giner i Joandomènec Ros, es feliciten amb una encai-

xada de mans.
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