Llista de premis corresponents
al LXXXIX Cartell de premis i de borses d’estudi
Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2020

PREMIS DE L’IEC
 Premi PRAT DE LA RIBA de l’Institut d’Estudis Catalans
Fundació La Marató de TV3
El premi reconeix persones, entitats o institucions que hagin contribuït decisivament amb
el seu treball a estudiar, difondre o desenvolupar els valors culturals, científics o humans
de les terres de llengua i cultura catalanes.

 Premi CREU CASAS de l’Institut d’Estudis Catalans. Dones per canviar el món
Modalitat A:
Xantal Llavina Aguilar
Per la tasca divulgadora que duu a terme i la seva capacitat d’arribar a la societat en
general i, especialment, al públic jove i a les noies, transmetent exemples i un bon model
de tecnologia entenedora i atractiva.
Menció honorífica: Núria Castell Ariño i Maria Clara Torrens Mazzei, per les seves
trajectòries professionals, la difusió i el suport ofert a moltes generacions de noies en
tecnologia.
Modalitat B:
Al grup de treball #ChicasInTech
Pel seu projecte engrescador, amb una certa trajectòria i molt de futur, que pot atraure
una gran quantitat de noies cap a la tecnologia.

 Premi RAFAEL PATXOT I JUBERT
Lara Estany Freire, pel treball La censura franquista i la traducció catalana de narrativa
als anys seixanta.

 Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica PRÒSPER DE BOFARULL d’Història
Medieval
Xavier Costa Badia, pel treball Paisatges monàstics. El monacat alt-medieval als
comtats catalans (segles IX-X).
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 Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques PIUS FONT I QUER de Ciències
de la Vida
Clara Ruiz González, pel projecte Metacomunitats microbianes: la dispersió i la
connectivitat com a factors determinants de la diversitat i la funció dels microorganismes
aquàtics.

 Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia EDUARD FONTSERÈ de Ciències
Físiques
Sergi González Herrero, pel treball Precipitacions i circulacions mesoescalars en zones
d’orografia complexa.

 Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER de
Teoria i Crítica d’Arquitectura
Maria del Mar Rovira i Marquès, pel treball titulat Casa de la Congregació de la Missió
a Barcelona. De l’església de Sant Sever i Sant Carles Borromeu dels paüls a la
parròquia mercedària de Sant Pere Nolasc (1703-2017).

 Premi IEC de la Secció Filològica MARIÀ AGUILÓ de Gramàtica Històrica i Història
de la Llengua
Santi Cortés Carreres, pel treball La filologia catalana al País Valencià (1902-1994).

 Premi IEC de la Secció Filològica JOAN COROMINES de Lexicografia i Onomàstica
Joan de Déu Martines Llinares, per la seva tesi doctoral titulada Diccionari de l’obra
literària d’Enric Valor. La natura (DOLEV-Natura).

 Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials
Mariona Lladonosa Latorre, per l’obra Nosaltres els catalans. Del catalanisme catòlic
al pujolisme.

PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS DE L’IEC
ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ
 Premi M. del Carmen de la Torre Boronat de l’Associació Catalana de Ciències
de l’Alimentació (per a estudiants)
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Clara Barnés Calle, pel treball Valorització del peix blau per a la millora de la
competitivitat del sector pesquer.
Accèssit:
Aina Secall Carreras, pel treball Efecte de l’alginat sobre la capacitat antioxidant,
estabilitat i característiques físiques de nanoemulsions enriquides amb curcumina.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA
 Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants)
Marta Cortés Camacho, pel treball L’engany en les relacions de parella entre joves i
adolescents. Escollir ser lliures o renunciar a la llibertat?
Accèssit:
Miquel Subirana Arean, pel treball Les desigualtats socials en la transició cap a
l’educació postobligatòria.

INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS
 Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (per a estudiants)
Cristina Prieto Raposo, pel treball Caracterització morfològica d’aïllats del fong
Alternaria associats a lesions en pomera a les comarques de Girona.

SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA
 Premi Catalunya d’Economia
Yolanda Blasco Martel i Carles Sudrià i Triay, per l’obra El Banc de Barcelona, 18741920. Decadència i fallida.

SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS CLÀSSICS
 Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (per a
estudiants)
Roger Aluja Pérez, pel treball Comentari referencial al cant XI de l’Odissea: Un estudi
de l’estètica de la poesia oral a partir de la teoria de la referencialitat tradicional.
Accèssit:
Marina Riera Garcia, pel treball Traducció i comentari de les Heroides I, III i VII d’Ovidi.
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SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS HEBRAICS
 Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme (per a joves graduats)
Roger Ferran i Baños, pel treball «Una qüestió candent», d’Eliézer Ben-Yehudà,
traducció anotada i comentari.

SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
 Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de
màster d’història de la ciència amb una orientació professional
Javier Crespo Díaz, pel treball Procesos de producción y representación de
conocimiento científico, médico y tecnológico en la elaboración de programas de
televisión. Estudio de caso de Quèquicom (CCMA).

 Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de
màster d’història de la ciència amb una orientació acadèmica
Martí Orriols Camps, pel treball Entre l’agricultura, la ciència i l’ecologisme: pràctiques
i discursos a l’Escola Agrària de Manresa (1984-1994).

 Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants
d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori
En la categoria d’ensenyament secundari obligatori, adjudicat a Yasmina Bengharda
Lakbir, Laura Calavia Zellingger, Amaya Campos Garzón i Sabrina Caserta Pintos,
pel treball Elemental, benvolgut Watson! Literatura policíaca i ciència.
En la categoria d’ensenyament secundari postobligatori, adjudicat a Artur Farriols
Raimí, pel treball Francesc Terrades i Pla (1873-1963). Cinquanta anys de l’especialitat
ginecològica.

SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI
 Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales
Ex aequo a Pere Solà i Busquets, pel projecte POUM de Vic, i a 300.000 Km/s, pel
projecte Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència,
comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats al districte de Ciutat Vella (Pla
d’usos de Ciutat Vella).
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Accèssit:
JPAM, Architecture & Urban Design, pel projecte Modificació de Pla General
Metropolità per a la millora de la xarxa d’espais lliures dels barris de muntanya - Municipi
de Sant Boi de Llobregat.

 Premi Catalunya Territori Enric Lluch
Jornet, Llop, Pastor SLP, arquitectes, pel projecte Pla director urbanístic Vies Blaves
Barcelona.
Accèssit:
Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Badia del Vallès, pel projecte
Imagina Badia. Pla d’acció local de Badia de Vallès.

SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA
 Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional Leandre
Cervera
Anna Veiga Lluch.

 Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic
Rubén Cereijo Téllez, per l’article «CXCL14, a brown adipokine that mediates brownfat-to-macrophage communication in thermogenic adaptation».

 Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació
Toni Pou Pujadas, pel dossier multimèdia sobre l’evolució publicat al diari Ara l’1 de
juliol de 2018.

 Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador o a la jove
investigadora
Rubén Cereijo Téllez, per la tesi Nous actors moleculars en la fisiologia del teixit adipós
i patologies associades.

 Premi Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat (per a
estudiants)
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Catherine Iglesias Petrushichev, pel treball Bacteris com a agents descontaminants
de vessaments d’hidrocarburs en un medi aquàtic. Estudi comparatiu de la capacitat
biodegradadora de diferents soques bacterianes davant la presència d’alcans en medi
aquàtic.

SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA
 Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia (per a
estudiants)
Daniel Bejarano Leandro, pel treball Connectivitat ecològica i paisatgística al Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Accèssits:
Joan Martínez Artigas, pel treball Anàlisi de la influència i regionalització espacial de
múltiples índexs de teleconnexió en la precipitació de l’Espanya peninsular.
Pol Vancells Roldós, pel treball Símbols metropolitans en disputa: El procés de
patrimonialització de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès,
Catalunya).

 Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia) (per a
estudiants)
Eduard López Garcia, pel treball Anàlisi d’aigües de tres ivons del Pirineu aragonès.
Estudi de tres ivons de la vall de Benasc: Barbarissa, Batisielles i Cregüenya.
Accèssit:
Saffa Sajid Hussain, pel treball Que n’és de diferent, consumir a Diagonal Mar! Una
comparativa entre el consum d’Espanya, Diagonal Mar i el barri del Besòs i el Maresme
a través de la cistella de la compra.

SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES
 Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques)
Gerard Orriols Giménez, pel treball A negative result for hearing the shape of a triangle.
A computer-assisted proof.
Mencions ex aequo:
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Bartomeu Llopis Vidal, pel treball Scheme of pairs of matrices with vanishing
commutator, i a Martí Roset Julià, pel treball CM elliptic curves and the Coates—Wiles
theorem. Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques (per a
estudiants)
Eduard Vilalta Vila, pel treball An overview of uniform Roe Algebras: Asymptotic
dimension and real rank.
Accèssit:
Marta Salguero García, pel treball Algorithmic Hopf Galois theory.

SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
 Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic (Societat Catalana de Pedagogia)
Miquel Àngel Prats i Fernàndez, per l’obra 10 lliçons per a un ús ètic, saludable i
responsable de les tecnologies digitals.

SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA
 Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants)
Marina de la Cruz Hernández, pel treball Valorització de la canola com a biosorbent de
metalls pesants en aigües. Efecte dels microorganismes presents en la canola.

SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA
 Premi de la Societat Catalana de Tecnologia (per a estudiants)
Meritxell Romans Casas, pel treball Avançant cap a la reducció dels temps
d’inicialització de sistemes d’electro-reciclatge biològic de CO2.
Accèssit:
Carles Ponsa Sala, pel treball Estudi de propagació del soroll aeronàutic mitjançant la
correlació del nivell de soroll mesurat en sonòmetres amb les trajectòries reals.

SOCIETAT CATALANA DE TERMINOLOGIA
 Premi de la Societat Catalana de Terminologia (per a estudiants)
Ex aequo a Mariona Arnau Garcia, pel treball Adaptació del Diccionari casteller del
TERMCAT al públic infantil, i a Meritxell Morte Sánchez, pel treball La neologia de
ciberseguretat en la llengua catalana.
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PREMIS, AJUTS I BORSES DELS CENTRES I FUNDACIONS DE L’IEC
CENTRE CATALÀ DE LA NUTRICIÓ DE L’IEC (CCNIEC)
 Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris
Fundació Espigoladors.

 Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp de la
millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària
Heura Foods.

 Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria d’excel·lència
en el camp de la nutrició
Maria del Carmen de la Torre Boronat.

FUNDACIÓ FERRAN SUNYER I BALAGUER
 Premi Ferran Sunyer i Balaguer
Urtzi Buijs, Yves Félix, Aniceto Murillo i Daniel Tanré, pel treball Lie models in
topology.
Giovanni Catino i Paolo Mastrolia, pel treball A perspective on canonical Riemannian
metrics.

 Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)
Antoni Gomà i Nasarre, per la seva dedicació durant vint-i-cinc anys a l’organització de
les proves Cangur des de la Societat Catalana de Matemàtiques.

 Borses Ferran Sunyer i Balaguer
Michael Olugbenga Bamiloshin, pel projecte Characterizing access structures with
efficient secret sharing schemes.
Marta Bofill Roig, pel projecte Statistical methodologies for clinical trials with multiple
outcomes.
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Marina Garrote López, pel projecte Algebraic and semi-algebraic tools for phylogenetic
reconstruction.
Vasiliki Velona Anastasiou, pel projecte Random tree structures and related problems.

FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA
 Premi Fundació Mercè Rodoreda
Fátima Fernandes da Silva, pel treball Prisioneiros de guerra: discursivização da
memória traumática em narrativas das literaturas portuguesa e catalã.

 Ajuts Fundació Mercè Rodoreda
Gemma Pellissa Prades, pel projecte Reflexions metaliteràries dels escriptors catalans
sobre el conte (s. XX-XXI).
Laia Güell Paule, pel projecte Mercè Rodoreda vs. Wajdi Mouawad: cap a una anatomia
literària comparada.
Maria Palmer Clar, pel projecte Edificació i enderrocament de subjecte(s) a La mort i la
primavera.

BORSES D’ESTUDI DE L’IEC
 Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner
Oriol Canadés Díez, pel projecte Inventari de l’obra de Salvador Alibau i Arias.

 Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans
Karim Akbih Verdaguer, pel seu projecte titulat Comparació tipològica entre
l’onomàstica basca i la catalana.

 Borses d’estudi Generalitat de Catalunya
Barbara Beatriz Laffita Menocal (Universitat de l’Havana)
Títol del projecte: Formació dels mestres d’obra a Catalunya. Aresta desconeguda de
l’empremta del Modernisme català a Cuba.
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Andrea Lai (Universitat de Sàsser)
Títol del projecte: Materials i terminologia del llibre a la Corona d’Aragó (segles XIV-XV
in.).
Elena Maccioni (Universitat de Càller)
Títol del projecte: Entre la justícia mercantil i les relacions internacionals: Joan Fogassot,
notari del Consolat de Mar de Barcelona i ambaixador del sobirà al segle XV.

 Borses d’estudi Països Catalans
Naomi Boigues Escrivà (vinculada al País Valencià)
Títol del projecte: Encants i almonedes. Un estudi comparatiu dels mercats de segona
mà en els entorns urbans dels Països Catalans.
Neus Giménez Tur (vinculada a les Illes Balears)
Títol del projecte: Illes i dones, opressió i llibertat. Un estudi crític i comparatiu de l’illa
com a espai geogràfic d’opressió femenina, a partir d’Antònia Vicens i Maryse Condé.
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