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El Punt Digital      28/11/2007 

Marta Pessarrodona i Dolors Lamarca guanyen 'ex aequo' el 
premi Prat de la Riba d'articles periodístics  
 
L'escriptora Marta Pessarrodona i la directora de la Biblioteca de 
Catalunya, Dolors Lamarca, han guanyat 'ex aequo' el premi Prat de 
la Riba d'articles periodístics per dos articles que recorden la fundació 
de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i la Biblioteca de Catalunya. 
 
En el seu treball, Pessarrodona repassa els primers cent anys de 
l'acadèmia catalana, mentre que Lamarca fa el mateix amb els de la 
Biblioteca de Catalunya, nascuda com a biblioteca de l'IEC. En els dos 
casos, la seva fundació es va deure, en bona part, a Enric Prat de la 
Riba. 
 
Els membres del jurat del premi han estat Jordi Roca, Domènec Miró, 
Enric Pujol, Joan Rosàs, Manuel Vila i Joan Sagalés. L'acte de 
lliurament tindrà lloc demà al Museu d'Història de Catalunya. 



Europa Press    28/11/2007 

Marta Pessarrodona y Dolors Lamarca ganan 'ex 
aequo' el Premi Prat de la Riba de artículos 
periodísticos 
 
La escritora Marta Pessarrodona y la directora de la 
Biblioteca de Catalunya, Dolors Lamarca, han ganado 'ex 
aequo' el Premi Prat de la Riba de artículos periodísticos por 
sendos artículos que recuerdan la fundación del Institut 
d'Estudis Catalans (IEC) y la Biblioteca de Catalunya. 
 
En su trabajo, Pessarrodona repasa los primeros cien años 
de la academia catalana, mientras que Lamarca hace lo 
propio con los de la Biblioteca de Catalunya, nacida como 
biblioteca del IEC. En ambos casos, su fundación se debió, 
en buena parte, a Enric Prat de la Riba. 
 
Los miembros del jurado del premio han sido Jordi Roca, 
Domènec Miró, Enric Pujol, Joan Rosàs, Manuel Vila y Joan 
Sagalés. El acto de entrega tendrá lugar mañana en el 
Museu d'Història de Catalunya. 



Europa Press    28/11/2007 

Marta Pessarrodona y Dolors Lamarca ganan 'ex 
aequo' el Premi Prat de la Riba de artículos 
periodísticos 
 
La escritora Marta Pessarrodona y la directora de la 
Biblioteca de Catalunya, Dolors Lamarca, han ganado 'ex 
aequo' el Premi Prat de la Riba de artículos periodísticos por 
sendos artículos que recuerdan la fundación del Institut 
d'Estudis Catalans (IEC) y la Biblioteca de Catalunya. 
 
En su trabajo, Pessarrodona repasa los primeros cien años 
de la academia catalana, mientras que Lamarca hace lo 
propio con los de la Biblioteca de Catalunya, nacida como 
biblioteca del IEC. En ambos casos, su fundación se debió, 
en buena parte, a Enric Prat de la Riba. 
 
Los miembros del jurado del premio han sido Jordi Roca, 
Domènec Miró, Enric Pujol, Joan Rosàs, Manuel Vila y Joan 
Sagalés. El acto de entrega tendrá lugar mañana en el 
Museu d'Història de Catalunya. 



ACN    28/11/2007 

Marta Pessarrodona i la directora de la Biblioteca de 
Catalunya guanyen el Premi Prat de la Riba en 
qualitat d'ex-aequo 
 
Barcelona.- L'escriptora Marta Pessarrodona ha guanyat el 
Premi d'Articles Periodístics Prat de la Riba, que convoca 
anualment, des del 1989, la Casa Museu de l'impulsor de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Enric Prat de la Riba, per 
un article sobre el centenari de l'acadèmia catalana. El 
premi el compartirà amb la directora de la Biblioteca de 
Catalunya, Dolors Lamarca, que ha estat premiada també 
per un article sobre el primer segle d'aquesta biblioteca. 
L'acte de lliurament es farà el pròxim 29 de novembre a les 
set del vespre, al Museu d'Història de Catalunya. 
 
L'article premiat de Marta Pessarrodona, titulat 'Una 
història d'èxit', va ser publicat al diari 'Avui' el 28 de març 
passat i comenta la commemoració del Centenari de 
l'acadèmia catalana, que ha coincidit amb l'edició d'obres 
de referència de l'IEC com la nova edició del 'Diccionari de 
la llengua catalana' o 'la Història de l'Institut d'Estudis 
Catalans'. 
 
El guardó el compartirà ex-aequo amb la directora de la 
Biblioteca de Catalunya, Dolors Lamarca, que ha estat 
premiada per un article sobre el primer segle de la 
Biblioteca, precisament una de les primeres iniciatives de 
l'IEC, també sota l'impuls de Prat de la Riba. Els membres 
del jurat han estat Jordi Roca, Domènec Miró, Enric Pujol, 
Joan Rosàs, Manuel Vila i Joan Sagalés. 
 
L'acte de lliurament tindrà el pròxim 29 de novembre a les 
set del vespre, al Museu d'Història de Catalunya. En el 
transcurs de l'acte, l'historiador Manuel Pérez Nespereira, 
guanyador del premi al projecte d'investigació de l'any 
2006, pronunciarà la conferència 'El pensament social de 
Prat de la Riba'.  
 



PR Noticias      28/11/2007 

Pessarrodona guanya el Premi Prat de la Riba   
 
L'escriptora Marta Pessarrodona ha guanyat l'edició d'enguany del 
Premi d'Articles Periodístics Prat de la Riba, que convoca anualment 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).  
 
L'article premiat, titulat «Una història d'èxit», va ser publicat al diari 
Avui el març passat i comenta la commemoració del Centenari de 
l'acadèmia catalana, que ha coincidit amb l'edició d'obres de 
referència com la nova edició del Diccionari de la llengua catalana.  
 
El guardó el compartirà ex aequo amb la directora de la Biblioteca de 
Catalunya, Dolors Lamarca, que ha estat premiada per un article 
sobre el primer segle de la Biblioteca. L'acte de lliurament tindrà lloc 
aquest dijous al Museu d'Història de Catalunya.  
 
 



Eldebat.cat      28/11/2007 

L’escriptora Marta Pessarrodona guanya el Premi Prat de la 
Riba per un article sobre el centenari de l’IEC 
 
L’escriptora Marta Pessarrodona ha guanyat l’edició d’enguany del 
Premi d’Articles Periodístics Prat de la Riba, que convoca anualment, 
des del 1989, la Casa Museu de l’impulsor de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC), Enric Prat de la Riba. L’article premiat, titulat Una 
història d’èxit, va ser publicat al diari Avui el 28 de març passat i 
comenta la commemoració del Centenari de l’acadèmia catalana, que 
ha coincidit amb l’edició d’obres de referència de l’IEC com la nova 
edició del Diccionari de la llengua catalana o la Història de l’Institut 
d’Estudis Catalans.  
 
El guardó el compartirà ex aequo amb la directora de la Biblioteca de 
Catalunya, Dolors Lamarca, que ha estat premiada per un article 
sobre el primer segle de la Biblioteca, precisament una de les 
primeres iniciatives de l’IEC, també sota l’impuls de Prat de la Riba. 
Els membres del jurat han estat Jordi Roca, Domènec Miró, Enric 
Pujol, Joan Rosàs, Manuel Vila i Joan Sagalés. 



Yahoo!      28/11/2007 

Marta Pessarrodona i Dolors Lamarca guanyen 'ex aequo' el 
premi Prat de la Riba d'articles periodístics  
 
(EUROPA PRESS) - L'escriptora Marta Pessarrodona i la directora de 
la Biblioteca de Catalunya, Dolors Lamarca, han guanyat 'ex aequo' el 
premi Prat de la Riba d'articles periodístics per dos articles que 
recorden la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i la 
Biblioteca de Catalunya. 
 
En el seu treball, Pessarrodona repassa els primers cent anys de 
l'acadèmia catalana, mentre que Lamarca fa el mateix amb els de la 
Biblioteca de Catalunya, nascuda com a biblioteca de l'IEC. En els dos 
casos, la seva fundació es va deure, en bona part, a Enric Prat de la 
Riba. 
 
Els membres del jurat del premi han estat Jordi Roca, Domènec Miró, 
Enric Pujol, Joan Rosàs, Manuel Vila i Joan Sagalés. L'acte de 
lliurament tindrà lloc demà al Museu d'Història de Catalunya. 
 




