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II. El Ple

Resum de les sessions plenàries i dels debats

D urant el curs 2014-2015, el Ple es reuní vuit vegades. A continuació presentem 

un breu resum de cada sessió.

Ple del dia 6 d’octubre de 2014 (ordinari)

— Presentació de candidats a membres

— Aprovació de la Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre la constitucionalitat 

de la Llei 10/2014 i la congruència legal del Decret 129/2014 

— Presentació del document de reducció d’estocs de publicacions de l’IEC

— Presentació de la proposta de modificació de l’article 19 del Reglament de règim inte-

rior de l’IEC

— Trasllat del personal de l’IEC des del local de Maria Aurèlia Capmany a la seu de la 

Casa de Convalescència

Hi assisteixen 59 membres i 8 presidents de societats filials.

Del seu informe, el president resumeix les activitats dutes a terme entre el 16 de 

juny i el 6 d’octubre de 2014. En primer lloc, destaca les entrevistes: amb el president  

de la Generalitat, Artur Mas, per a tractar de la situació actual de la gestió i la conservació 

del patrimoni natural català; amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya, Santi Vila, per a tractar sobre el Consell de Protecció de la Natura; amb 

el secretari d’Universitats i Recerca de Catalunya, Antoni Castellà, acompanyat d’Ignasi 

Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats, per a tractar de les com-

petències lingüístiques dels futurs ensenyants; amb el nou síndic de l’Alguer, Mario Bruno, 

per tractar sobre la creació d’una delegació de l’IEC a l’Alguer; amb el president del 

Consell Assessor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Vilarasau, i el 

president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, amb motiu de l’elecció de 

representants del Patronat de la UOC, i amb el vicepresident d’All European Academies 

(ALLEA), Ed Noort, amb motiu de l’ingrés recent de l’IEC a l’ALLEA. 

D’altra banda, posa en relleu els actes següents: la cloenda del XV Simposium 

Fundació La Marató de TV3 dedicada a les malalties mentals greus; els tres concerts  

del cicle Música al claustre dedicats al Tricentenari del 1714; l’acte d’inauguració del 
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XXVI Congrés Anual de l’Academia Europaea; la presentació del llibre Ager Tarraconensis, 

4. Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona; la inauguració de la com-

memoració del 150è aniversari del naixement de Miquel dels Sants Oliver (1864-1920); 

la celebració del Dia Internacional de la Traducció; la jornada Margalef i la biodiversitat, 

en commemoració del desè aniversari de la mort de Ramon Margalef; la descoberta d’una 

placa en honor de Rafael Patxot a Sant Feliu de Guíxols i la taula rodona posterior; l’acte 

50 anys de la farmàcia Font-Quer a Tarragona (1963-2014); la reunió de la Comissió 

d’Investigació de l’IEC; la reunió del Consell Social de l’Ateneu Barcelonès; la reunió del 

Bureau de la Unió Acadèmica Internacional; l’acte d’homenatge a Carles Miralles a la 

Universitat de Barcelona; la presentació als mitjans de comunicació del VII Informe sobre 

la situació de la llengua catalana (2013), elaborat per la Xarxa CRUSCAT de l’IEC; la 

conferència de premsa de presentació a Palma dels actes commemoratius del 150è ani-

versari del naixement de Miquel dels Sants Oliver; la celebració de la XLVI Universitat 

Catalana d’Estiu a Prada de Conflent; la Diada de l’Onze de Setembre, i la participació 

de la Presidència de l’IEC a la Via Catalana 2014.

Jaume Porta presenta Jaume Miranda i Canals com a candidat a membre nume-

rari de la Secció de Ciències i Tecnologia, i Joan de Solà-Morales presenta Antoni Roca 

Rosell com a candidat a membre numerari de la Secció de Ciències i Tecnologia.

El Ple aprova la Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre la constitucio-

nalitat de la Llei 10/2014 i la congruència legal del Decret 129/2014 (vegeu-ne el text a 

l’apartat «Declaracions i adhesions institucionals»).

El vicepresident Joaquim Agulló presenta un informe sobre la regularització d’estocs 

de publicacions de l’IEC.

El vicepresident Jaume de Puig presenta la proposta de modificació de l’article 19 

del Reglament de règim interior de l’IEC, que estableix una separació de cinc anys entre 

l’edat màxima per a ser elegit membre numerari i l’edat de pas a emèrit (edats ara coin-

cidents). Es proposa mantenir l’edat de setanta anys per al pas a emèrit i passar a 

seixanta-cinc l’edat màxima per a ser elegit membre numerari, pas que es faria gradual-

ment en un període de cinc anys. Es decideix sotmetre la proposta a votació en el Ple 

següent.

El gerent, Ramon Corbella, fa una presentació del trasllat del personal de l’IEC 

des del local de Maria Aurèlia Capmany a la seu de la Casa de Convalescència i els espais 

susceptibles de ser utilitzats.
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Ple del dia 17 de novembre de 2014 (ordinari)

— Nota necrològica d’Antoni M. Badia i Margarit († 16.11.2014), per M. Teresa Cabré, 

presidenta de la Secció Filològica

— Informe d’activitats de la Secció Històrico-Arqueològica, per Josep Massot, president 

de la Secció

— Aprovació de la Comissió d’Investigació

— Presentació de candidats a membres

— Votació de la proposta de modificació de l’article 19 del Reglament de règim interior 

de l’IEC

Hi assisteixen 55 membres i 8 presidents de societats filials.

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica, llegeix la nota necrològica 

d’Antoni M. Badia i Margarit, membre d’aquesta Secció traspassat el 16 de novembre  

de 2014.

Del seu informe, el president en destaca dues entrevistes: l’una amb el tinent 

d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, 

Jaume Ciurana, per a tractar sobre el projecte de recerca «Ciutats mediterrànies», i l’altra, 

amb els nous directors de la Casa de Velázquez: Michel Bertrand, director general; Laurent 

Callegarin, director d’estudis d’època antiga i medieval, i Stéphane Michonneau, director 

d’estudis d’època moderna i contemporània. També posa en relleu la conferència a l’IEC 

«Miquel dels Sants Oliver, historiador», de Jordi Casassas, dins la commemoració del 

150è aniversari del seu naixement; l’acte d’homenatge a Francesc Vallverdú; l’acte 

d’inauguració del simposi 1914. la Mancomunitat de Catalunya, centenari del primer 

pas vers l’autogovern; la sessió inaugural del curs acadèmic 2014-2015 de l’IEC; l’acte 

commemoratiu dels setanta-cinc anys de l’abolició del Tribunal de Cassació de Catalu- 

nya; la jornada Vacunes, ciència i societat; la reunió a l’IEC del Grup Permanent de 

Treball sobre Ciències i Ètica de l’ALLEA; la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir 

al Palau del Parlament de Catalunya; la reunió de la Comissió d’Investigació de l’IEC, i la 

reunió del Consell Interacadèmic de Catalunya per a tractar sobre la proposta de creació 

de l’Acadèmia de Catalunya. 

Josep Massot, president de la Secció Històrico-Arqueològica, presenta l’informe 

d’activitats de la Secció. 

D’acord amb l’article 60 del Reglament de règim interior de l’IEC, el Ple aprova per 

assentiment la constitució de la nova Comissió d’Investigació, els membres de la qual són 

nomenats per un període de quatre anys i són renovables consecutivament una sola vegada: 
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Jordi Casassas i Ymbert, per la SHA (2014-2018); Jaume Terrades i Serra, per la SECCB 

(2014-2018); Alícia Casals i Gelpí, per la SECCT (2014-2018); Joan A. Argenter i Giralt, 

per la SF (2014-2018), i Josep M. Panareda Clopés, per la SFCS (2008-2012/2012-2016). 

Josep M. Casasús presenta Jaume Guillamet i Lloveras com a candidat a membre 

numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, i Pere Lluís Font presenta Josep M. 

Olesti i Vila com a candidat a membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

En la votació sobre la modificació de l’article 19 del Reglament de règim interior 

de l’IEC, el Ple aprova per majoria absoluta la proposta presentada en el Ple ante- 

rior (6.10.2014).

Ple del dia 15 de desembre de 2014 (ordinari)

— Conferència «Ramon Casanova i Danés (1892-1968), el Boig de l’Hispano», a càrrec 

de David Serrat, secretari científic

— Document d’al·legacions al text de l’Avantprojecte de llei de l’Acadèmia de Catalunya

— Informe d’activitats de la Secció de Ciències i Tecnologia, per Joan Antoni Solans, 

president de la Secció

— Aprovació del pressupost de l’exercici 2015

— Votació dels candidats a membres 

Hi assisteixen 58 membres i 8 presidents de societats filials.

David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, pronuncia la con-

ferència titulada «Ramon Casanova i Danés (1892-1968), el Boig de l’Hispano». 

El president presenta el document de l’IEC adreçat a la Direcció General de Dret i 

d’Entitats Jurídiques de la Generalitat en resposta a la petició de presentar al·legacions al 

text de l’Avantprojecte de llei de l’Acadèmia de Catalunya. Recorda que el Departament de 

Justícia havia informat d’un quant temps ençà que tenia l’interès d’agrupar totes les acadè-

mies sota un paraigua que rebria el nom d’Acadèmia de Catalunya. Des d’aleshores, en les 

reunions tingudes amb el Consell Interacadèmic s’ha fet palès que l’Institut no té interès en 

la creació d’aquesta acadèmia. Explica que el termini per a fer-hi al·legacions finirà l’endemà 

(16 de desembre) i que es va aprofitar la reunió del Consell Permanent per a establir la 

resposta i les consideracions que havia sol·licitat la Conselleria de Justícia. Llegeix les con-

clusions generals de les al·legacions i observacions del document elaborat per l’IEC.

S’obre un torn de paraules per a discutir les conclusions. El president recorda als 

membres que el document ja ha estat enviat i que totes aquestes aportacions, juntament 
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amb les que vagin sorgint, es recolliran i s’exposaran en les pròximes converses amb la 

Conselleria i en la segona etapa d’al·legacions.

Joan Antoni Solans, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta 

l’informe d’activitats de la Secció corresponents al 2014. 

El gerent, Ramon Corbella, presenta el pressupost de l’exercici 2015, aprovat pel 

Consell Permanent en la sessió del dia 4 de desembre de 2014. El Ple aprova el pressupost 

per assentiment. 

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

ri general informa del resultat. El Ple admet com a membres numeraris de l’Institut: Jaume 

Miranda i Canals i Antoni Roca Rosell (adscrits a la Secció de Ciències i Tecnologia), i Jau- 

me Guillamet Lloveras i Josep Olesti i Vila (adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials). 

El president informa sobre l’estat del trasllat del personal, el mobiliari i la docu-

mentació del local de Salvador Seguí al de Maria Aurèlia Capmany (MAC), que es preveu 

que s’enllesteixi el mes de gener. [El lloguer del local de MAC per part de l’escola de 

música finalment no s’ha fet efectiu i s’ha reprès l’acord previ de tancament del local  

de Salvador Seguí.]

En el torn obert de paraules, Francesc Fontbona comenta que, fa anys, l’IEC va 

crear una eina molt útil que era el Portal de Dades Lingüístiques, de la Secció Filològica, 

recurs que feia un buidatge exhaustiu de fonts i donava una radiografia de l’ús de diferents 

vocables. Salvador Alegret pregunta quin és l’estat actual de les memòries de l’IEC que 

es publicaven en paper, ja que els darrers cursos no s’han publicat.

El president explica que moltes tasques han rebut les conseqüències de la manca 

de personal per la retallada pressupostària.

Ple del dia 2 de febrer de 2015 (ordinari)

— Nota necrològica de Carles Miralles i Solà († 29.1.2015)

— Informe d’activitats de la Secció de Ciències Biològiques

— Presentació de candidats a nous membres 

Hi assisteixen 67 membres i 9 presidents de societats filials. M. Teresa Cabré, 

presidenta de la Secció Filològica, llegeix la nota necrològica de Carles Miralles i Solà, 

membre d’aquesta Secció traspassat el 29 de gener de 2015.

El president presenta el seu informe i, en primer lloc, posa en relleu les dues 

entrevistes tingudes amb membres del Govern català: amb el president de la Generalitat, 
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Artur Mas, per a tractar de l’Avantprojecte de creació de l’Acadèmia de Catalunya, i amb 

el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Germà Gordó, per a presentar-li 

les al·legacions. Explica que, en totes dues trobades, la impressió que ha rebut és que el 

projecte de l’Acadèmia no es tirarà endavant sense l’acord i la presència de l’IEC. 

Entre altres activitats, destaca la reunió amb el director de l’Institut Ramon 

Llull, Àlex Susanna, per a establir relacions entre ambdós instituts amb vista a la cele-

bració de l’Any Ramon Llull i a la Fira del Llibre de Frankfurt; l’acte de lliurament 

dels Premis CCNIEC 2014; la inauguració de l’exposició de tesis doctorals sobre ciència 

econòmica escrites en llengua catalana a l’IEC; l’acte de lliurament de les medalles 

ACUP al mèrit universitari, atorgades als membres de l’IEC Jaume Porta i Josep M. 

Bricall, i l’acte institucional de descobriment del bust de Josep Puig i Cadafalch al Palau 

de la Generalitat.

El secretari, Romà Escalas, comenta que s’ha format una comissió per a la millo-

ra de la imatge externa i interna de l’IEC. L’objectiu és reordenar els espais de la Casa 

de Convalescència, després del tancament del local del carrer de Salvador Seguí, i fomen-

tar l’organització i la difusió de més activitats. 

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

presenta un informe sobre les activitats de la Secció dutes a terme al llarg del 2014. 

Salvador Giner presenta la candidatura de Ferran Requejo i Coll com a membre 

numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

Enric Guinot presenta la candidatura d’Antoni Josep Furió i Diego com a membre 

numerari de la Secció Històrico-Arqueològica amb un text que llegeix Gaspar Feliu. 

Joaquim Molas presenta la candidatura de Damià Pons i Pons com a membre 

numerari de la Secció Històrico-Arqueològica amb un text de presentació que llegeix 

Manuel Jorba. 

Antoni Riera presenta la candidatura de Flocel Sabaté i Curull com a membre 

numerari de la Secció Històrico-Arqueològica.

En el torn obert de paraules, Joan A. Argenter comenta la situació que se suscita 

arran de la candidatura de Damià Pons com a membre numerari de la SHA. El candidat 

ha estat presentat com a membre numerari d’una Secció quan ja és membre corresponent 

d’una altra. Es tracta d’una situació insòlita que l’Equip de Govern haurà de trobar la 

manera de gestionar amb vista que es puguin esdevenir casos similars en el futur.

Isidor Marí recorda que hi ha precedents del pas d’un membre corresponent a 

membre numerari dins una mateixa secció, com en el cas de Germà Colón.

Albert Balcells apunta que Pere Coromines, per exemple, va passar d’una secció 

a una altra. 
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El president respon que estudiarà a fons aquest tema i que, si cal, es portarà al 

Consell Permanent.

Ple del dia 2 de març de 2015 (ordinari)

— Informe d’activitats de la Secció Filològica, per M. Teresa Cabré, presidenta de la 

Secció

— Informe sobre les activitats del Centre Català de la Nutrició de l’IEC (CCNIEC), a 

càrrec del director Jordi Salas-Salvadó, membre de la Secció de Ciències Biològiques

— Votació dels candidats a membres 

Hi assisteixen 77 membres i 7 presidents de societats filials.

Abans de presentar el seu informe, el president explica que avui mateix ha 

assistit a la reunió del Consell Interacadèmic, convocada pel conseller de Justícia, Germà 

Gordó, en què s’ha discutit i comentat el nou redactat de l’Avantprojecte de llei de 

l’Acadèmia de Catalunya, resultat de la consulta feta a totes les acadèmies —entre les 

quals hi ha l’Institut— que van presentar al·legacions i consideracions a l’anterior 

Avantprojecte de llei, document que fou repartit al seu dia entre els membres del Ple. 

El conseller Gordó ha constatat que, si no hi ha un consens ampli, l’Acadèmia no es 

farà; tot i això, el president considera que, en aquest moment, el procediment més 

adequat que cal seguir és repartir el nou text amb vista a una votació en el pròxim Ple 

per a decidir formalment si l’IEC vol formar part o no del nou ens definit en aquest 

avantprojecte. 

En relació amb el seu informe, en primer lloc, el president destaca les entrevistes 

dutes a terme per a establir futures col·laboracions institucionals: amb Agustí Bosch, 

director acadèmic de la Universitat Menéndez Pelayo; amb Vicenç Villatoro, director del 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i amb Joan Auladell i Salvador Jorba, 

de l’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn. Recorda que Coll i Alentorn 

fou membre de l’IEC i que enguany se celebra el vint-i-cinquè aniversari de la seva mort 

amb actes commemoratius que tindran lloc a l’Institut i al Parlament de Catalunya, entre 

altres seus d’institucions del país. 

En segon lloc, destaca l’acte d’inauguració de la seu de la Casa de Velázquez a la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF); la inauguració de l’exposició «El mapa com a eina de 

govern: centenari de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya», organitza-

da per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i l’acte d’inauguració dels 
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jardins de Ramon Aramon i Serra (secretari general de l’IEC, 1942-1989), situats al carrer 

de la Creu Coberta, al barri d’Hostafrancs.

En tercer lloc, destaca la celebració de l’acte acadèmic d’inauguració de l’Any 

Internacional de la Llum, al Teatre Poliorama, que és el teatre de la Reial Acadèmia de 

Ciències i Arts de Barcelona; l’acte d’obertura de la commemoració del 750è aniversari 

del naixement de Ramon Muntaner, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona; 

la inauguració de l’exposició «Rafael Patxot. Mecenes, científic…, l’home», organitzada 

per l’IEC i la Diputació de Barcelona, a l’edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona, 

i, finalment, la celebració de la Jornada sobre el Futur de la Recerca a Catalunya, orga-

nitzada per la Sectorial de Recerca de l’Assemblea Nacional Catalana, a l’IEC.

En l’apartat d’afers de la Secretaria General, el secretari general recorda que 

l’Institut és afectat pel projecte de remodelació dels jardins de Rubió i Lluch, situats al 

pati de l’antic Hospital, on l’Ajuntament de Barcelona duu a terme treballs per a ampliar 

l’espai ciutadà i millorar la convivència de la zona. L’IEC, per la seva banda, ha d’establir 

unes mesures pròpies dins d’aquest nou espai arquitectònic en construcció. 

La presidenta de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré, presenta les activitats de 

la Secció i fa una breu explicació sobre la nova etapa de la SF segons el full de ruta que 

s’ha establert. Les accions que s’han dut terme en aquests sis mesos es poden explicar 

sobre tres principis fonamentals, que són els mateixos en què se sustentava la candida-

tura: 1) la relació entre la SF i l’IEC, 2) les tasques normatives i el model de llengua  

i 3) el relleu de càrrecs i responsabilitats. 

Jordi Salas-Salvadó fa una exposició sobre la tasca que duu a terme el Centre 

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

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

secretari general informa del resultat. El Ple admet com a membres numeraris de l’Institut 

Antoni Josep Furió i Diego, Damià Pons i Pons i Flocel Sabaté i Curull (adscrits a la  

Secció Històrico-Arqueològica), i Ferran Requejo i Coll (adscrit a la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials). 

El vicepresident Joaquim Agulló informa sobre el portal Debats del Ple, que ja ha 

estat emprat pel debat «Castellà o espanyol?» i ha de permetre la participació activa de 

tots els membres. El següent debat que està a punt d’obrir-se és «Per una ètica pública 

a Catalunya. Implicacions ètiques i socials de la ciència i la tecnologia», coordinat per 

Josep Amat i Girbau. 
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Ple del dia 23 de març de 2015 (ordinari)

— Nota necrològica d’Evarist Giné i Masdéu († 13.3.2015), membre corresponent de la 

Secció de Ciències i Tecnologia, per Manuel Castellet; nota necrològica de Joaquim Molas 

i Batllori († 16.3.2015), membre emèrit de la Secció Històrico-Arqueològica (SHA), per 

Manuel Jorba, i nota necrològica de Gregori Estrada i Gamissans († 18.3.2015), membre 

emèrit de la Secció Històrico-Arqueològica, per Josep Massot

— Presentació i aprovació, si escau, de la dissolució del consorci públic del Patronat d’Ar- 

queologia de Guissona i de la creació de la Fundació Patronat d’Arqueologia de Guissona

— Informe de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, a càrrec de Josep M. Casasús, vi-

cepresident de la Secció

— Votació de la proposta d’incorporació de l’IEC a l’Acadèmia de Catalunya

— Adjudicació dels Premis Sant Jordi de l’IEC

— Presentació de nous membres 

— Liquidació del pressupost del 2014

Hi assisteixen 58 membres i 8 presidents de societats filials.

El president lamenta la mort dels tres membres, traspassats la setmana anterior, 

i dóna la paraula a Manuel Castellet, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, que 

llegeix la nota necrològica d’Evarist Giné i Masdéu, membre corresponent d’aquesta Secció 

que morí el 13 de març de 2015.

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

necrolò gica de Joaquim Molas i Batllori, membre d’aquesta Secció traspassat el 16 de 

març de 2015.

Josep Massot, president de la Secció Històrico-Arqueològica, llegeix la nota necro-

lògica de Gregori Estrada i Gamissans, membre d’aquesta Secció traspassat el 18 de març 

de 2015.

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents: la inauguració a 

l’IEC de l’exposició «La vida a pagès. L’estudi de la masia catalana» i del I Congrés del 

Món de la Masia: «Passat, present i futur del territori català»; la presentació del llibre 

Deu anys d’‘Anuari territorial de Catalunya’ (2003-2012); la commemoració institucio- 

nal del Dia Internacional de les Dones al Palau del Parlament de Catalunya; la reunió del 

Patronat de la Universitat Catalana d’Estiu, que tingué lloc a l’Institut; l’acte de signa-

tura d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’IEC per a la sub-

venció de les activitats previstes per a l’any 2015; el lliurament de la insígnia de l’IEC a 

José Enrique Gargallo i Georg Kremnitz; la visita del president a Joaquim Molas al seu 
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domicili, poc abans de la seva mort, i la missa exequial per a Gregori Estrada, a la basí-

lica de Santa Maria de Montserrat.

El vicepresident Joaquim Agulló, en primer lloc, informa sobre la campanya de 

donació d’excedents de publicacions duta a terme recentment i exposa el pla de millora 

de la qualitat formal de les revistes, impulsat pel Servei de Publicacions de l’IEC. 

El Ple aprova que l’Ajuntament de Guissona i l’IEC constitueixin la Fundació 

Patronat d’Arqueologia de Guissona, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta Fundació assumirà els drets i les obligacions del Consorci Patronat d’Arqueologia 

de Guissona. L’IEC hi aportarà tres mil euros com a dotació fundacional.

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

senta l’informe de la Secció corresponent al període comprès entre el 17 de març de 2014 i 

el 23 de març de 2015.

Acabat l’escrutini de la votació de la proposta d’incorporació de l’IEC a l’Acadèmia 

de Catalunya, el secretari general informa del resultat: han votat 58 membres numeraris, 

48 d’emèrits i 12 presidents de societats filials, que representa una participació del 65 %. 

S’han rebut 19 vots a favor, 84 en contra, 12 en blanc i 3 de nuls. Per tant, el Ple acor-

da per majoria no incorporar-se a l’Acadèmia de Catalunya, tal com proposa l’avantprojecte 

de llei presentat pel Departament de Justícia de la Generalitat.

El Ple de l’IEC acorda de redactar el fragment de les conclusions del document 

Observacions de caràcter general de manera que quedi clar que l’IEC es manté en la 

negativa de formar part de l’Acadèmia de Catalunya: «El Ple de l’Institut d’Estudis 

Catalans, reunit el 23 de març de 2015, ha ratificat en votació que no vol formar part de 

la proposada Acadèmia de Catalunya. L’IEC tampoc no creu que s’hagi de constituir 

aquest ens amb les acadèmies que eventualment vulguin formar-ne part. L’IEC conside-

ra que la ciutadania de Catalunya no entendria que es constituís una Acadèmia de 

Catalunya diferent de l’Institut d’Estudis Catalans».

El secretari general, Romà Escalas, llegeix la llista de guanyadors dels premis i de 

les borses d’estudi de l’IEC corresponents al lXXXIV Cartell (any 2015), aprovada pel 

Consell Permanent del dia 5 de març de 2015. El Ple ratifica l’adjudicació dels Premis 

Sant Jordi 2015 a les persones que consten en la llista de guanyadors. 

Vicenç Rosselló presenta la candidatura de Francesca S. Segura Beltrán, candida-

ta a membre numerària, adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

El gerent, Ramon Corbella, presenta la liquidació de pressupost de l’exercici 2014, 

aprovada pel Consell Permanent el dia 9 de gener i auditada per l’empresa externa Lavínia, 

i el Ple l’aprova per assentiment.
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Ple del dia 18 de maig de 2015 (ordinari)

— Semblança de Ramon Jardí i Borràs (Tivissa, 1881 - Barcelona, 1972), membre de la 

Secció de Ciències, a càrrec de Manuel Castellet

— Presentació de les modificacions de la segona edició en línia del Diccionari de la llen-

gua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2), a càrrec de M. Teresa Cabré, 

presidenta de la Secció Filològica

— Proposta de ratificació de l’acord 19.3 del Consell Permanent sobre l’explicatiu a la 

denominació Institut d’Estudis Catalans

— Presentació de candidats a membre 

— Ponència «La geoinformació a Catalunya. Una perspectiva històrica: situacions i re-

flexions», a càrrec de Jaume Miranda, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia

Hi assisteixen 60 membres i 7 presidents de societats filials.

Manuel Castellet, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, presenta la semblança 

de Ramon Jardí i Borràs (Tivissa, 1881 - Barcelona, 1972), que fou membre de la Secció de 

Ciències de l’IEC del 1926 al 1931. Josep Batlló, especialista en història de la geofísica i la 

meteorologia, i Àgata Pedrerol, besnéta de Jardí, assisteixen a la presentació. 

S’aproven per assentiment les actes corresponents a les reunions del Ple tingudes 

des del 19.5.2014 fins al 23.3.2015. 

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

la sessió en memòria de Modest Prats i Domingo (1936-2014); l’entrevista amb Josep M. 

Bosch, delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, amb motiu de la col·laboració entre 

l’IEC i el Centre Cultural Blanquerna; l’acte d’inauguració del Centre Transfronterer Pau 

Casals, a Prada; l’acte d’homenatge al doctor Josep M. Font i Rius, membre de l’IEC, 

amb motiu del seu centè aniversari; l’acte de lliurament dels Premis Sant Jordi 2015; 

l’acte d’homenatge a Carles Miralles organitzat per la Universitat de Roma III; la cele-

bració de la Diada de Sant Jordi a l’IEC, en què es commemoraren els cent anys del 

genocidi armeni amb la lectura pública de Quadern d’Aram, de M. Àngels Anglada, i 

l’assistència a l’Assemblea General de l’ALLEA (All European Academies), que tingué 

lloc a l’Academia das Ciências de Lisboa.

M. Teresa Cabré presenta les modificacions de la segona edició en línia del Diccionari 

de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2). Des de la darrera actua-

lització, s’han incorporat 50 entrades noves i 268 modificacions (que van des de canvis 

de categoria gramatical fins a la introducció d’accepcions i exemples nous o modificacions 

en les remissions). 
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El president informa que el Consell Permanent, en la reunió tinguda el dia 4 de 

març de 2015, va aprovar que la denominació Institut d’Estudis Catalans, se segueixi  

de l’explicatiu institut de les ciències i les humanitats i acadèmia de la llengua catalana, 

quan sigui necessari. La voluntat d’aquesta proposta és tornar als orígens amb l’objectiu 

de reflectir de manera més fidel la realitat de l’Institut (que fa recerca en ciències i huma-

nitats i, a més, és l’acadèmia de la llengua). El president demana al Ple que ho debati i, 

si escau, ho aprovi. Després d’un seguit d’intervencions, s’aprova la proposta.

A continuació, Màrius Foz presenta Bonaventura Clotet Sala com a candidat a 

membre numerari adscrit a la Secció de Ciències Biològiques. Joandomènec Ros presenta 

Martí Domínguez Romero com a candidat a membre numerari adscrit a la Secció de 

Ciències Biològiques. Pere Puigdomènech presenta Jaume Reventós Puigjaner com a 

candidat a membre numerari adscrit a la Secció de Ciències Biològiques. Francesc Gonzàlez 

i Sastre presenta Manuel Esteller Badosa com a candidat a membre numerari adscrit a 

la Secció de Ciències Biològiques. 

Jaume Miranda, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, pronuncia la 

ponència «La geoinformació a Catalunya. Una perspectiva històrica: situacions i reflexions».

El secretari general, Romà Escalas, anuncia la programació del cicle estival Música 

al claustre, enguany titulat «Música i poesia», que es farà els dies 26 de juny i 2 i 9 de 

juliol, i convida tots els membres a assistir-hi i gaudir dels concerts.

En el torn obert de paraules, Àngel Messeguer, que és delegat de la Junta Directiva 

de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), 

recorda que enguany és la segona vegada que s’encomana a la FOCIR la gestió dels ajuts 

DIPLOCAT per a la projecció internacional de les organitzacions catalanes. Per mitjà del 

contacte de la FOCIR amb totes les entitats que en formen part, entre les quals hi ha 

l’IEC, es va fer difusió d’aquesta convocatòria. D’altra banda, ha sorgit la iniciativa de 

publicació d’un nou llibre de la col·lecció pedagògica de la FOCIR sobre casos 

d’internacionalització, destinat a les societats filials. Per això, ja s’ha posat en contacte 

amb les filials de l’IEC perquè hi puguin participar com a casos model. 

Ple del dia 22 de juny de 2015 (ordinari)

— Votació dels cinc candidats a membres numeraris de l’IEC presentats en els plens dels 

dies 23 de març i 18 de maig de 2015

— Votació de la modificació del Reglament de règim interior

— Presentació de la programació del curs 2015-2016
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Hi assisteixen 46 membres i 7 presidents de societats filials.

Del seu informe, el president en destaca les activitats següents: les entrevistes amb 

Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i Francesc Homs, 

conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, per qüestions relacionades amb 

la Universitat Catalana d’Estiu; l’entrevista amb Joan Amorós, president de la Fundació 

Occitano-Catalana; l’acte de cloenda del curs acadèmic 2014-2015 de l’Acadèmia de 

Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, amb la presentació del Diccionari 

enciclopèdic de medicina (DEM); les Quartes Jornades sobre la Gestió de la Informa- 

ció Científica (JGIC-2015), organitzades per l’Observatori de la Recerca de l’IEC; l’acte 

de lliurament de premis de la prova Cangur 2015 en el seu 25è aniversari; la presentació de 

la Franja de Ponent: aspectes històrics i jurídics, de Joaquim Montclús; la jornada dedi-

cada a Eugeni d’Ors, organitzada per la Institució de les Lletres Catalanes i l’IEC; la 

presentació de l’obra Anàlisi històrica de la identitat catalana, dirigida per Flocel Sabaté; 

l’acte de lliurament del Premi Manel Xifra Boada a la Societat Catalana de Tecnologia, 

al castell de Peralada; la presentació dels resultats de la recerca biomèdica finançada per 

La Marató de TV3 del 2009; l’acte de cloenda dels Premis Sala-Trepat; l’acte de presen-

tació de l’Any Muntaner i del llibre la crònica de Ramon Muntaner: edició i estudi, de 

Josep Antoni Aguilar i Àvila, a Peralada; el lliurament del Premi d’Honor de les Lletres 

Catalanes 2015, atorgat per Òmnium Cultural a Joan Veny; l’homenatge a Marc Taxonera 

i Antoni M. Badia i Margarit a la Universitat de París-Sorbona; la reunió del Patronat de 

la Fundació Pau Casals a la seu de la Fundació (Barcelona), i la visita a l’IEC de Marta 

Casals Istomin, vídua de Pau Casals, fundadora i vicepresidenta de la Fundació Pau Casals. 

Acabat l’escrutini de la votació dels membres presentats en els plens dels dies  

23 de març i 18 de maig, el secretari general informa del resultat. El Ple admet com a 

membres numeraris de l’IEC Bonaventura Clotet Sala, Martí Domínguez Romero, Manuel 

Esteller Badosa i Jaume Reventós Puigjaner (adscrits a la Secció de Ciències Biològiques), 

i Francesca S. Segura i Beltrán (adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials). 

Acabat l’escrutini de les votacions de les propostes de modificació del Reglament 

de règim interior, corresponents a les actualitzacions de l’article 33 (capítol iv), els arti- 

cles 77 i 78 (capítol xv) i l’article 17 (capítol iii), el secretari general informa del resultat. 

El Ple aprova les modificacions dels articles.

El secretari general, Romà Escalas, presenta el calendari de reunions del Consell 

Permanent i del Ple de l’IEC del curs 2015-2016. 

El president comenta que, amb vista al curs vinent, s’ha pensat en la possibilitat 

de canviar l’horari i avançar una hora la convocatòria: de les 17 a les 19 h. La proposta 

es posarà a votació com a assaig de la votació electrònica. 
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El president informa que es va fer una reunió extraordinària del Consell Permanent, 

el dia 18 de juny, dedicada a la recerca, a partir de la qual s’elaborà un document que 

es trametrà a les seccions perquè hi facin esmenes i suggeriments.

El president anuncia que es farà una jornada a la Universitat Catalana d’Estiu, a 

Prada, promoguda per l’IEC i titulada «El paper de l’IEC amb Catalunya i la resta dels 

Països Catalans», en què s’explicaran les funcions de l’IEC i la representació que té arreu 

dels Països Catalans per mitjà de les seus i delegacions.
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