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L’Institut d’Estudis Catalans, corporació acadèmica, científica i cultural,
l’àmbit d’actuació del qual s’estén a les terres de llengua catalana, té per
objectiu promoure l’alta investigació científica, principalment la de tots els
elements de la cultura catalana.
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És una llarga tradició de l’Institut d’Estudis Catalans atorgar premis a
institucions i a persones que, amb llur activitat i treball, contribueixen a
assolir la finalitat de l’Institut.

Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans / 6
Premi de Medi Ambient de l’Institut d’Estudis Catalans / 7

Premis de les se ccions de l’Institut d’Estudis Catalans / 8
Condicions generals / 8
SECCIÓ HISTÒRICO-ARQUEOLÒGICA / 9

Premi IEC d’Història Contemporània Jaume Vicens i Vives / 9
Premi IEC d’Història de les Arts Josep Pijoan / 9
SECCIÓ DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES / 10

Premi IEC de Bioquímica o Ciències Fisiològiques August Pi i Sunyer / 10
Premi IEC d’Endocrinologia Experimental Leandre Cervera / 10
SECCIÓ DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA / 11

Premi IEC de Geologia Josep R. Bataller / 11
Premi IEC de Matemàtiques Josep Teixidor / 11
SECCIÓ FILOLÒGICA / 12

Premi IEC de Filologia Lluís Nicolau d’Olwer / 12
Premi IEC de Teoria Literària Josep Carner / 12
SECCIÓ DE FILOSOFIA I CIÈNCIES SOCIALS / 13

Premi IEC de Geografia Lluís Solé i Sabarís / 13
Premi IEC d’Economia Josep A. Vandellòs / 13

Premis dels centres i de les fundacions de l’Institut d’Estudis
Catalans / 14
Premis Centre Català de la Nutrició / 14
Premi Ferran Sunyer i Balaguer / 17
Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer) / 18
Premi Fundació Mercè Rodoreda / 19
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Premis de les societats filials i dele gacions de l’Institut d’Estudis
Catalans / 2 0
Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales / 20
Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística / 21
Premi Catalunya de Sociologia / 22
Premi Catalunya Territori Enric Lluch / 23
Premi Catalunya d’Economia / 25
Premi Catalunya del Nord / 26

Premis de les societats filials per a estudiants / 27
Condicions generals / 27
Concurs de Joves Sociòlegs / 28
Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació / 29
Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris / 29
Premi de la Societat Catalana de Biologia / 30
Premi de la Societat Catalana de Química / 30
Premi de la Societat Catalana de Tecnologia / 31
Premi de la Societat Catalana de Terminologia / 31
Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori / 32
Premi dels Amics de l’Art Romànic / 32
Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics / 33
Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques / 34
Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física / 34
Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia / 35
Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia) / 35

Premis amb altres institucions / 37
Premi Torrens-Ibern / 37
Premi Rafael Patxot i Jubert / 38
Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic / 39

B orses d’estudi / 41
Ajuts Fundació Mercè Rodoreda / 41
Borsa d’estudi Abelard Fàbrega / 42
Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner / 43
Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans / 44
Borses d’estudi Generalitat de Catalunya / 45
Borses d’estudi Països Catalans / 46
Borses Ferran Sunyer i Balaguer / 47
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L’Institut d’Estudis Catalans convoca premis amb
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l’objectiu de distingir obres i investigadors en tots
els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes.
Els premis s’atorguen a persones i a obres que
destaquen per llur vàlua científica o acadèmica.

LES CANDIDATURES S’HAN DE LLIURAR A:

Institut d’Estudis Catalans
Secretaria General
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

ACTE PÚBLIC DE LLIURAMENT:

22 d’abril de 2016

El resultat dels premis serà oficial un cop ratificat
pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.
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BORSES D’ESTUDI
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Diversos organismes i fundacions convoquen, mitjançant l’Institut d’Estudis
Catalans, borses d’estudi i ajuts amb l’objectiu d’estimular la realització de treballs
de recerca en diferents àmbits científics.
Aquestes borses d’estudi i ajuts es regeixen per les condicions específiques que
tenen estipulades, i llur dotació pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
Els candidats que no hagin obtingut cap borsa poden recollir la documentació
fins al 30 de juny de 2016. L’Institut no es compromet a tenir-la a disposició dels
autors després d’aquesta data.

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda
(Mercè Rodoreda i Gurguí, escriptora. Barcelona, 1908 - Girona, 1983)

21a convocatòria. Ajuts instituïts l’any 1994.
Oferts a graduats universitaris.
La Fundació Mercè Rodoreda convoca fins a quatre ajuts per a l’elaboració d’un
treball en una de les línies següents:
a) Estudi de la novel·la catalana feta entre els anys 1939 i 1983.
b) Estudi de la recepció crítica de l’obra en general o d’alguna obra en particular
de Mercè Rodoreda en un país o en un grup de països.
c) Estudi d’un tema lliure relacionat amb la vida o l’obra de Mercè Rodoreda.
La Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació es reserva el dret de modificar
el nombre d’ajuts de cadascuna de les modalitats, té la potestat de no adjudicar
tots els ajuts que es convoquen i nomenarà un tutor per a cada un dels investigadors guardonats.
L’import dels ajuts, dotats per la Fundació Mercè Rodoreda, és de tres mil euros
(3.000 €) per ajut.
Cal adjuntar a l’escrit de sol·licitud la documentació següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial acadèmic.
2) El curriculum vitae.
3) Una còpia del DNI o del passaport.
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4) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de
l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica
de la persona sol·licitant.
5) El pla de treball.
6) La declaració de la situació professional. En cas de no tenir-ne, declaració que
no es perceben altres ingressos.
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Termini d’admissió de sol·licituds:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega
(Abelard Fàbrega i Esteba, mestre i editor. Cabanes, 1894 - Mèxic, 1991)

21a convocatòria. Borsa instituïda l’any 1995.
Oferta als socis de les societats filials de l’Institut per a un treball de recerca
sobre un tema dels que hi són conreats. S’atorga en cinc torns per al conjunt de
societats filials adscrites a cadascuna de les cinc seccions de l’IEC.
En aquest torn, és oferta a un treball sobre un tema propi de les societats
filials de la Secció Filològica:
• Societat Catalana d’Estudis Clàssics,
• Societat Catalana de Llengua i Literatura,
• Societat Catalana de Sociolingüística,
• Societat Catalana de Terminologia.
La ponència serà formada per tres membres proposats per l’IEC i nomenarà un
tutor per a l’investigador.
La ponència considerarà un mèrit preferent que el tema del treball tingui un
interès general per als diversos països catalans.
L’import de la borsa, dotada pel Fons Joana Just de Fàbrega, és de tres mil euros
(3.000 €).
L’import de la borsa serà lliurat en tres parts:
1) 30 % a l’inici;
2) 30 % al cap de sis mesos;
3) 40 % en lliurar la memòria.
Cal adjuntar a l’escrit de sol·licitud la documentació següent:
1) El curriculum vitae.
2) Una llista de treballs, publicats o inèdits, ja realitzats, amb una mostra
significativa.
3) El pla de treball.
4) El compromís d’enllestir el treball en el termini d’un any i de presentar-ne la
memòria abans del 2 de maig de 2017.
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5) La declaració de la situació professional. En cas de no tenir-ne, declaració que
no es perceben altres ingressos.
La persona guanyadora de la borsa podrà disposar lliurement de l’obra resultant dels estudis efectuats amb l’ajut atorgat per l’Institut.
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Termini d’admissió de sol·licituds:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner
(Ramon d’Alòs-Moner i de Dou, erudit i bibliotecari. Barcelona, 1885-1939)

39a convocatòria. Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966, passà
a borsa d’estudi el 1981.
Oferta per a l’elaboració d’un treball bibliogràfic de tema català (d’un autor,
d’un període, d’un territori, d’una publicació científica).
La ponència serà formada per tres membres proposats per l’IEC i nomenarà un
tutor per a l’investigador.
L’import de la borsa, creada a iniciativa d’Òmnium Cultural i dotada actualment per l’Institut d’Estudis Catalans, és de tres mil euros (3.000 €).
L’import de la borsa serà lliurat en quatre parts:
1) 30 % a l’inici del treball;
2) 30 % al cap de trenta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de
l’informe del tutor;
3) 30 % al cap de seixanta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia
d’un segon informe del tutor;
4) 10 % en el moment de lliurar l’informe final.
Cal adjuntar a l’escrit de sol·licitud la documentació següent:
1) El curriculum vitae.
2) Una llista de treballs, publicats o inèdits, ja realitzats, amb una mostra
significativa.
3) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de
l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica
de la persona sol·licitant.
4) El pla de treball.
5) La declaració de la situació professional. En cas de no tenir-ne, declaració que
no es perceben altres ingressos.
6) El compromís d’enllestir el treball en el termini d’un any i de presentar-ne la
memòria abans del 2 de maig de 2017.
La durada de la borsa és de tres mesos consecutius.
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El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un
altre període de tres mesos si el tutor ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.
Termini d’admissió de sol·licituds:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans
19a convocatòria. Borses instituïdes l’any 1997.
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios
Vascos (EI-SEV) convoquen dues borses d’estudi destinades a investigadors joves
interessats en l’estudi d’algun aspecte de la cultura catalana o de la cultura basca.
Els aspirants a les borses d’estudi han d’ésser joves investigadors titulats
en una facultat universitària o escola superior entre el 2004 i el 2015, inclusi
vament.
L’Institut d’Estudis Catalans i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos
nomenaran un tutor perquè faci el seguiment científic del projecte.
L’adjudicació de les borses serà decidida per dos jurats nomenats per l’IEC i
l’EI-SEV. Seran valorats positivament els projectes que presentin una anàlisi
comparativa entre les dues cultures.
L’import de cada borsa d’estudi és de tres mil sis-cents euros (3.600 €), destinats
a cobrir les despeses d’una estada de tres mesos seguits en un territori de llengua
catalana o de llengua basca amb la finalitat d’estudiar un tema relacionat amb la
cultura catalana o amb la cultura basca.
L’import de les borses serà lliurat en quatre parts:
1) 30 % a l’inici del treball;
2) 30 % al cap de trenta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de
l’informe del tutor;
3) 30 % al cap de seixanta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia
d’un segon informe del tutor;
4) 10 % en el moment de lliurar l’informe final.
Cal adjuntar a l’escrit de sol·licitud la documentació següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.
2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o
inèdits (no superior a dos fulls).
3) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de
l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica
de la persona sol·licitant.
4) El pla de treball.
5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas que
li sigui atorgada la borsa, a fer l’estada de tres mesos en el termini màxim
d’un any a partir de la data d’adjudicació (que finalitzi, com a màxim,
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el 23 de març de 2017) i a presentar, dins el mes següent a la data de terminació de l’estada, una memòria del treball realitzat, abans del 21 d’abril de 2017.
La durada de la borsa és de tres mesos consecutius.
El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un
altre període igual, si el tutor ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.
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Termini d’admissió de sol·licituds:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya
30a convocatòria. Borses instituïdes l’any 1986.
S’ofereixen quatre borses per a estades de tres mesos en un territori de llengua
catalana a fi d’estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana.
Els aspirants a les borses han d’ésser investigadors estrangers llicenciats o
graduats en facultats universitàries o escoles superiors entre els anys 2004 i 2015,
inclusivament.
L’Institut d’Estudis Catalans farà l’adjudicació de les borses a proposta d’una
ponència formada per cinc membres: un de la Secció Històrico-Arqueològica,
un de la Secció Filològica, un de la Generalitat de Catalunya, un de l’Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i un de la Fundació Congrés de
Cultura Catalana.
La ponència nomenarà un tutor per a cada un dels investigadors guardonats.
L’import de cada una de les borses, dotades per la Generalitat de Catalunya, és
de quatre mil dos-cents euros (4.200 €), que s’abonaran en quatre terminis:
1) 30 % a l’inici del treball;
2) 30 % al cap de trenta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de
l’informe del tutor;
3) 30 % al cap de seixanta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia
d’un segon informe del tutor;
4) 10 % en el moment de lliurar l’informe final.
Cal adjuntar a l’escrit de sol·licitud la documentació següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.
2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o
inèdits (no superior a dos fulls).
3) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de
l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica
de la persona sol·licitant.
4) El pla de treball.
5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas que
li sigui atorgada la borsa, a fer l’estada de tres mesos en el termini màxim
d’un any a partir de la data d’adjudicació (que finalitzi, com a màxim,
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el 23 de març de 2017) i a presentar, dins el mes següent a la data de terminació de l’estada, una memòria del treball realitzat (abans del 21 d’abril de 2017).
La durada de la borsa és de tres mesos consecutius.
El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un
altre període de tres mesos, si el tutor ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.
Termini d’admissió de sol·licituds:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

Borses d’estudi Països Catalans
15a convocatòria. Borses instituïdes l’any 2001.
La finalitat d’aquestes borses és promoure estudis que, en qualsevol àmbit
científic, il·lustrin les relacions entre els diversos territoris del domini
lingüístic català —entre dos territoris com a mínim—, sincrònicament
o diacrònica.
Es convoquen quatre borses repartides segons la vinculació territorial dels
candidats. En el cas que alguna de les borses quedi deserta, pot ésser adjudicada
a un altre candidat vinculat a un dels territoris amb borsa assignada.
Els aspirants han d’ésser investigadors llicenciats o graduats en una facultat
universitària o escola superior entre els anys 2004 i 2015, inclusivament.
És previst que les borses siguin assignades, respectivament, a candidats
vinculats:
1) a les Illes Balears,
2) al País Valencià,
3) a la Catalunya del Nord,
4) a la Franja de Ponent, Andorra o l’Alguer.
Els estudis tindran una durada de sis mesos, finalitzats els quals s’haurà de
lliurar un informe final en un termini màxim d’un mes.
La ponència serà formada per cinc membres: el secretari científic de l’IEC i
quatre membres més proposats per l’IEC. Així mateix, nomenarà un tutor per a
cada un dels investigadors guardonats.
L’import de cada una de les borses és de quatre mil euros (4.000 €), que seran
lliurats en quatre parts:
1) 30 % a l’inici del treball;
2) 30 % al cap de tres mesos de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de
l’informe del tutor;
3) 30 % al cap de sis mesos de l’inici del treball, amb la presentació prèvia d’un
segon informe del tutor;
4) 10 % en el moment de lliurar l’informe final.
Cal adjuntar a l’escrit de sol·licitud la documentació següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.
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2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o
inèdits (no superior a dos fulls).
3) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de
l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica
de la persona sol·licitant.
4) El pla de treball.
5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas que
li sigui atorgada la borsa, a enllestir el treball en el termini màxim d’un any a
partir de la data d’adjudicació (com a tard, el 21 d’abril de 2017).
6) Una acreditació de la vinculació al territori sol·licitat.
La durada de la borsa és de sis mesos consecutius.
El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un
altre període de tres mesos, si el tutor ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.
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Termini d’admissió de sol·licituds:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

Borses Ferran Sunyer i Balaguer
(Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic. Figueres, 1912 - Barcelona, 1967)

10a convocatòria. Borses instituïdes l’any 2007.
La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la col·laboració de Birkhäuser
Verlag, convoca aquestes borses, ofertes als millors projectes d’estudi o de
recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.
L’objectiu és reforçar la formació en recerca dels estudiants premiats mitjançant l’estada, entre un i tres mesos, d’estudi o de recerca en una institució fora de
l’àmbit geogràfic de la universitat d’origen o també, en el cas de posseir el títol
de doctor en el moment d’iniciar l’estada, en el Centre de Recerca Matemàtica.
Les estades s’hauran d’iniciar entre l’1 d’abril i l’1 de desembre de 2016.
Els sol·licitants han d’ésser estudiants de doctorat de matemàtiques o de
disciplines afins d’una universitat dels Països Catalans, en el tram final de la tesi
doctoral.
Aquestes borses són compatibles amb les beques i contractes tant predoctorals
com postdoctorals, però no amb els ajuts de les administracions públiques per a
la mateixa estada de recerca objecte de la borsa.
La dotació de cada borsa és de mil tres-cents vint euros (1.320 €) mensuals
durant el període objecte de concessió, subjecte a la retenció de l’IRPF.
Constitueixen el comitè de selecció els matemàtics membres del Patronat de la
Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.
Cal adjuntar a l’escrit de sol·licitud la documentació següent:
1) El formulari de sol·licitud (disponible a http://www.ffsb.cat).
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2) El curriculum vitae de la persona candidata.
3) Un document acreditatiu o una declaració de la direcció de tesi que el
candidat compleix les condicions establertes en la convocatòria.
4) El projecte d’estudis o de recerca, amb el vistiplau de la direcció de tesi (com
a màxim dos fulls).
5) Un document emès per la institució receptora en què s’acrediti l’acceptació
de la persona candidata si li és concedida una borsa Ferran Sunyer i Balaguer.
6) La declaració de la situació professional. En cas de no tenir-ne, declaració que
no es perceben altres ingressos.
El formulari de sol·licitud i la documentació s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça ffsb@iec.cat (amb els documents escanejats).
La resolució de la convocatòria es farà durant la segona quinzena de març
del 2016.
Termini d’admissió de sol·licituds:
29 de febrer de 2016, a les 14 hores

Nota:
Els membres del Ple i els membres corresponents de l’Institut d’Estudis Catalans
no poden optar a cap dels premis publicats en aquest cartell.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 15 de juliol de 2016. Es
poden recollir els treballs no premiats fins a l’1 de juliol de 2016. L’Institut no es
compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
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