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3L’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.

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 seccions de l’Institut d’Estudis Catalans / 8

C o n d i c i o n s  g e n e r a l s  / 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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4 Premis de les societats filials i delegacions de l’Institut d’Estudis 
Catalans / 20

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

C o n d i c i o n s  g e n e r a l s  / 2 7
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

Borses 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 
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.

5
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6 Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans

(Enric Prat de la Riba i Sarrà, polític i intel·lectual, fundador i primer president de l’IEC. 

Castellterçol, 1870-1917)

58a convocatòria. Premi instituït l’any 1916.
S’adjudica en cinc torns per a obres compreses en l’àmbit de treball de les cinc 

seccions de l’Institut:
1) Secció Històrico-Arqueològica,
2) Secció de Ciències Biològiques, 
3) Secció de Ciències i Tecnologia, 
4) Secció Filològica, 
5) Secció de Filosofia i Ciències Socials.
Ofert, en aquest torn (4), a una obra d’un investigador de les terres de llengua 

catalana dedicada a lingüística o filologia publicada durant els darrers cinc anys 
(del 2011 al 2015, inclusivament).

El text de la candidatura, presentada per escrit per un membre de l’IEC o per 
un professor de les universitats catalanes, ha d’anar acompanyat d’un únic 
exemplar de l’obra, que ha de ser redactada en català.

Les obres ja premiades, publicades o subvencionades per l’IEC no es podran 
considerar.

La ponència serà formada per cinc membres: el president i el secretari general 
de l’IEC i tres membres de la Secció Filològica.

La dotació del premi, que aporta la Diputació de Barcelona, és de sis mil euros 
(6.000 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis  
ex aequo ni concedir accèssits.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 15 de juliol de 2016.

Termini d’admissió de candidatures: 
3 de desembre de 2015, a les 13 hores
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7Premi de Medi Ambient de l’Institut d’Estudis Catalans

4a convocatòria. Premi instituït l’any 2012 per l’Institut d’Estudis Catalans.*
S’adjudica en dos torns: 
1) qualitat ambiental i patrimoni natural,
2)  aspectes socioeconòmics del medi ambient, planificació i ordenació del 

territori i educació ambiental.
Ofert, en aquest torn (1), a un investigador o una institució de les terres de 

llengua catalana en reconeixement a la trajectòria d’estudi, investigació i difusió 
del coneixement en alguna de les disciplines de les ciències ambientals relaciona-
des amb la qualitat ambiental i el patrimoni natural.

Les candidatures han d’ésser presentades mitjançant un escrit en llengua 
catalana on s’argumentin els motius de la proposta i han d’anar acompanyades 
d’un curriculum vitae de la persona candidata o, en el cas de les institucions, de la 
documentació necessària per a valorar adequadament la proposta.

La ponència serà formada per cinc membres: el president i el secretari general 
de l’IEC i tres membres proposats per l’Institut d’Estudis Catalans.

La dotació del premi és de sis mil euros (6.000 €). Aquesta quantitat pot estar 
subjecta a la retenció de l’IRPF.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis  
ex aequo ni concedir accèssits.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 15 de juliol de 2016.

Termini d’admissió de candidatures: 
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

*  Des de l’any 2000 es convocava juntament amb l’Obra Social Caixa Sabadell, amb el nom de 

Premi de Medi Ambient.
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8 PREMIS DE LES SECCIONS DE L’INSTITUT  
D’ESTUDIS CATALANS

Condicions generals
Poden aspirar a aquests premis obres inèdites i redactades en català.
Les obres ja premiades per l’Institut o per una altra institució o entitat en 

concursos anteriors, així com les subvencionades per l’Institut mateix, no es 
poden considerar.

Cada obra es pot presentar únicament a un dels premis d’aquest carteLL.
L’obra ha de tenir un mínim de cinquanta fulls de format ISO A4 mecanogra-

fiats a un espai i mig d’interlineat, que s’han de presentar relligats mitjançant un 
únic exemplar imprès i un altre en suport digital (en format PDF).

L’obra s’ha de presentar acompanyada d’un document que contingui les 
indicacions següents:

•		nom	i	cognoms	dels	autors;
•		adreça	postal	i	electrònica	i	telèfon	dels	autors;
•		NIF	dels	autors;
•		premi	a	què	aspira	l’obra,	tant	en	l’exemplar	imprès	com	en	el	de	suport	

digital;
•		una	declaració	signada	pels	autors	que	el	treball	s’ajusta	a	aquestes	 

condicions;
•		un	compromís	que	l’obra	presentada	restarà	inèdita	fins	a	la	data	del	lliura-

ment dels premis.
Els premis poden restar deserts o no ésser adjudicats. No es poden atorgar  

ex aequo ni concedir accèssits. Si un premi resta desert o no és adjudicat, l’Institut 
en pot destinar l’import, totalment o parcialment, a subvencionar un estudiós 
perquè prepari, sota la direcció d’un membre de l’Institut, un treball sobre un 
tema semblant a l’anunciat.

L’obra premiada resta propietat dels autors.
Es poden recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2016. L’Institut 

no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
Les ponències són formades per tres membres proposats per la Secció corres-

ponent.
La dotació dels premis és de quatre mil dos-cents euros (4.200 €). Aquesta 

quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 15 de juliol de 2016.

Termini d’admissió de candidatures: 
3 de desembre de 2015, a les 13 hores
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9SECCIÓ HISTÒRICO-ARQUEOLÒGICA

Premi IEC d’Història Contemporània JAUME VICENS I VIVES

(Jaume Vicens i Vives, historiador. Girona, 1910 - Lió, 1960)

7a convocatòria. Premi instituït l’any 1997.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre història 

política, social, econòmica i cultural —o sobre historiografia— de les terres de 
llengua catalana en els segles xix i xx.

Termini d’admissió de candidatures:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

Premi IEC d’Història de les Arts JOSEP PIJOAN

(Josep Pijoan i Soteras, historiador de l’art i arquitecte. Barcelona, 1881 - Lausana, 1963)

7a convocatòria. Premi instituït l’any 1997.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre història de 

les arts (incloent-hi la musicologia).

Termini d’admissió de candidatures: 
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

PRÒXIMES CONVOCATÒRIES

2017

Premi IEC d’Arqueologia i Història Antiga Josep puig i cadafaLch

Premi IEC d’Història Medieval pròsper de BofaruLL

2018

Premi IEC d’Història Moderna Joan regLà

Premi IEC d’Història Literària manueL miLà i fontanaLs
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10 SECCIÓ DE  C IÈNCIES  B IOLÒGIQUES

Premi IEC de Bioquímica o Ciències Fisiològiques AUGUST PI  
I SUNYER

(August Pi i Sunyer, doctor en medicina. Barcelona, 1879 - Mèxic, 1965)

21a convocatòria. Premi instituït l’any 1965.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre bioquímica 

o ciències fisiològiques.

Termini d’admissió de candidatures: 
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

Premi IEC d’Endocrinologia Experimental LEANDRE CERVERA

(Leandre Cervera i Astor, metge i veterinari. Barcelona, 1891-1964)

18a convocatòria. Premi instituït l’any 1965.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre endocrino-

logia experimental.

Termini d’admissió de candidatures:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

PRÒXIMES CONVOCATÒRIES

2017

Premi IEC de Fisiopatologia Quirúrgica Joaquim i antoni trias i puJoL

Premi IEC de Botànica pius font i quer

2018

Premi IEC d’Ecologia ramon margaLef

Premi IEC de Zoologia artur BofiLL i poch
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11SECCIÓ DE  C IÈNCIES  I  TECNOLOGIA

Premi IEC de Geologia JOSEP R. BATALLER

(Josep Ramon Bataller i Calatayud, doctor en ciències naturals. La Pobla del Duc, 1890 - 

Barcelona, 1962)

14a convocatòria. Premi instituït l’any 1976.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre geologia.

Termini d’admissió de candidatures: 
3 de desembre de 2015, a les 13 hores 

Premi IEC de Matemàtiques JOSEP TEIXIDOR

(Josep Teixidor i Batlle, catedràtic de geometria analítica i topologia. Llers, 1920-1989)

15a convocatòria. Premi instituït l’any 1979.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre matemàti-

ques.

Termini d’admissió de candidatures:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores 

PRÒXIMES CONVOCATÒRIES

2017

Premi IEC de Ciències Físiques eduard fontserè

Premi IEC de Teoria i Crítica d’Arquitectura LLuís domènech i montaner

2018

Premi IEC de Ciències Químiques antoni de martí i franquès

Premi IEC de Ciències de l’Enginyeria rafaeL campaLans
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12 SECCIÓ F ILOLÒGICA

Premi IEC de Filologia LLUÍS NICOLAU D’OLWER 

(Lluís Nicolau d’Olwer, doctor en filosofia i lletres. Barcelona, 1888 - Mèxic, 1961)

32a convocatòria. Premi instituït l’any 1965. 
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre filologia.

Termini d’admissió de candidatures: 
3 de desembre de 2015, a les 13 hores 

Premi IEC de Teoria Literària JOSEP CARNER

(Josep Carner i Puig-Oriol, llicenciat en dret i filosofia i lletres. Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970)

7a convocatòria. Premi instituït l’any 1997.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre teoria 

literària.

Termini d’admissió de candidatures: 
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

PRÒXIMES CONVOCATÒRIES

2017

Premi IEC de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua marià aguiLó

Premi IEC de Lexicografia i Onomàstica Joan coromines

2018

Premi IEC de Dialectologia francesc de B. moLL

Premi IEC de Gramàtica pompeu faBra
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13SECCIÓ DE  F ILOSOFIA  I  C IÈNCIES  SOCIALS

Premi IEC de Geografia LLUÍS SOLÉ I SABARÍS

(Lluís Solé i Sabarís, geògraf i geòleg. Gavà, 1908 - Capellades, 1985)

5a convocatòria. Premi instituït l’any 2001. 
Ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre geografia.

Termini d’admissió de candidatures: 
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

Premi IEC d’Economia JOSEP A. VANDELLÒS 

(Josep A. Vandellòs i Solà, economista. Barcelona, 1899 - Ithaca, 1950)

20a convocatòria. Premi instituït l’any 1963.
Ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre economia.

Termini d’admissió de candidatures: 
3 de desembre de 2015, a les 13 hores

PRÒXIMES CONVOCATÒRIES

2017

Premi IEC de Filosofia Joaquim carreras i artau 
Premi IEC de Dret manueL duran i Bas 

2018

Premi IEC de Sociologia manueL saLes i ferré 
Premi IEC de Pedagogia aLexandre gaLí 

2019

Premi IEC de Comunicació Social Joan giVaneL i mas

Premi IEC de Geografia LLuís soLé i saBarís 
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14 PREMIS DELS CENTRES I DE LES FUNDACIONS  
DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

Premis Centre Català de la Nutrició 

El Centre Català de la Nutrició convoca anualment tres premis:

• Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris

6a convocatòria. Premi instituït l’any 2009.
Ofert a qualsevol empresa alimentària o relacionada amb la nutrició dels Països 

Catalans.
La sol·licitud ha d’adreçar-se a la Secretaria del Centre Català de la Nutrició de 

l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC) abans del 25 d’agost de 2015. El formulari 
de sol·licitud es pot descarregar del web del CCNIEC (http://www.ccniec.cat/ 
premis_ccniec.html). En el cas que no sigui possible remetre la sol·licitud per correu 
electrònic, es pot enviar per correu certificat (en aquest cas l’original i 8 còpies)  
a la Secretaria del Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans  
(carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona). En la sol·licitud hi ha de constar l’empre-
sa que es presenta al premi i els motius pels quals hi opta.

La sol·licitud del premi pot ser presentada per la mateixa empresa o bé per 
iniciativa de qualsevol particular o membre del CCNIEC.

El jurat estarà format pel president del CCNIEC, el Comitè Permanent del 
CCNIEC, el director general de Salut Pública i el director general d’Alimentació, 
Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya. Actuarà com  
a secretari del jurat, amb veu però sense vot, el secretari del CCNIEC. La decisió 
serà inapel·lable i es notificarà a l’empresa guanyadora durant els tres mesos 
següents al termini per poder presentar les sol·licituds.

Aquest premi no té dotació econòmica sinó el reconeixement certificat pel 
CCNIEC de l’empresa guardonada.

El lliurament del premi s’efectuarà en el marc d’algun acte ordinari del Centre 
Català de la Nutrició, i també durant l’acte de lliurament dels premis de l’IEC.

Pot quedar desert en el cas que el jurat que ha d’avaluar les sol·licituds així ho 
consideri.
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15• 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

6a convocatòria. Premi instituït l’any 2009.
Ofert a qualsevol indústria alimentària o relacionada amb la nutrició dels 

Països Catalans.
La sol·licitud ha d’adreçar-se a la Secretaria del CCNIEC abans del 25 d’agost  

de 2015. El formulari de sol·licitud es pot descarregar del web del CCNIEC  
(http://www.ccniec.cat/premis_ccniec.html). En el cas que no sigui possible remetre  
la sol·licitud per correu electrònic, es pot enviar per correu certificat (en aquest  
cas l’original i 8 còpies) a la Secretaria del Centre Català de la Nutrició de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona). En la sol·licitud hi  
ha de constar l’empresa que es presenta al premi i els motius pels quals hi opta.

La sol·licitud del premi pot ser presentada per la mateixa empresa o bé per 
iniciativa de qualsevol particular o membre del CCNIEC.

El jurat estarà format pel president del CCNIEC, el Comitè Permanent del 
CCNIEC, el director general de Salut Pública i el director general d’Alimentació, 
Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya. Actuarà com  
a secretari del jurat, amb veu però sense vot, el secretari del CCNIEC. La decisió 
serà inapel·lable i es notificarà a l’empresa guanyadora durant els tres mesos 
següents al termini per poder presentar les sol·licituds.

Aquest premi no té dotació econòmica sinó el reconeixement certificat pel 
CCNIEC de l’empresa guardonada.

El lliurament del premi s’efectuarà en el marc d’algun acte ordinari del Centre 
Català de la Nutrició, i també durant l’acte de lliurament dels premis de l’IEC.

Pot quedar desert en el cas que el jurat que ha d’avaluar les sol·licituds així ho 
consideri.

• Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria 
d’excel·lència en el camp de la nutrició

6a convocatòria. Premi instituït l’any 2009.
El CCNIEC, conscient de la importància que té un correcte estat nutricional de 

la població, ha decidit concedir un premi en reconeixement de la trajectòria vital 
d’excel·lència en el camp de l’alimentació i la nutrició a Catalunya i als Països 
Catalans.

Pot presentar-se a aquest premi qualsevol particular que hagi nascut, viscut o 
realitzat part de la seva trajectòria professional als Països Catalans.

La sol·licitud ha d’adreçar-se a la Secretaria del CCNIEC abans del 25 d’agost  
de 2015. El formulari de sol·licitud es pot descarregar del web del CCNIEC  
(http://www.ccniec.cat/premis_ccniec.html). En el cas que no sigui possible remetre la 
sol·licitud per correu electrònic, es pot enviar per correu certificat (en aquest cas 
l’original i 8 còpies) a la Secretaria del Centre Català de la Nutrició de l’Institut 
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16 d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona). En la sol·licitud hi ha 
de constar la persona que es presenta al premi i els motius pels quals hi opta.

El jurat estarà format pel president del CCNIEC, el Comitè Permanent del 
CCNIEC, el director general de Salut Pública i el director general d’Alimentació, 
Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya. Actuarà com  
a secretari del jurat, amb veu però sense vot, el secretari del CCNIEC. La decisió 
serà inapel·lable i es notificarà a la persona guanyadora durant els tres mesos 
següents al termini per poder presentar les sol·licituds.

Aquest premi no té dotació econòmica sinó el reconeixement certificat pel 
CCNIEC de la persona guardonada.

El lliurament del premi s’efectuarà en el marc d’algun acte ordinari del Centre 
Català de la Nutrició, i també durant l’acte de lliurament dels premis de l’IEC.

Pot quedar desert en el cas que el jurat que ha d’avaluar les sol·licituds així ho 
consideri.

Termini d’admissió de candidatures:
24 d’agost de 2015
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17Premi Ferran Sunyer i Balaguer

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

24a convocatòria. Premi instituït l’any 1992 per la Fundació Ferran Sunyer  
i Balaguer.

Ofert a una monografia matemàtica de caràcter expositiu que presenti els 
darrers desenvolupaments d’una àrea activa en recerca a la qual el concursant 
hagi contribuït de manera important. La monografia ha de ser original, inèdita i 
no sotmesa prèviament a cap compromís d’edició. Ha d’ésser escrita en anglès  
i ha d’ocupar, com a mínim, cent cinquanta fulls de format ISO A4. En casos 
excepcionals poden ésser considerats originals en altres idiomes.

El comitè científic serà format per cinc investigadors en matemàtiques.
La dotació del premi, que aporta la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, és de 

quinze mil euros (15.000 €). La monografia guanyadora serà publicada en la 
col·lecció «Progress in Mathematics» de l’editorial Birkhäuser, d’acord amb les 
condicions usuals de copyright i de drets d’autoria d’aquesta sèrie.

La presentació de la monografia implica l’acceptació de les condicions  
damunt dites.

El nom de la persona guanyadora serà anunciat a Barcelona durant el mes 
d’abril del 2016.

Presentació
Les monografies han d’ésser compostes preferentment en TeX.
Tota la documentació ha d’ésser enviada en suport digital (en format PDF) i cal 

incloure-hi una carta de presentació, a la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer 
(Institut	d’Estudis	Catalans,	carrer	del	Carme,	47,	08001	Barcelona;	a/e	ffsb@iec.cat).

Termini d’admissió de candidatures:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores
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18 Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i  Balaguer)

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

8a convocatòria. Premi instituït l’any 2008 per la Fundació Ferran Sunyer  
i Balaguer, amb la finalitat d’estimular la presència de les matemàtiques en els 
mitjans de comunicació.

Ofert a autors de reportatges o activitats, en qualsevol llengua, de caràcter 
generalista, sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques (ensenyament, recerca, 
divulgació, presència en la societat, etc.), produïts als Països Catalans en els dotze 
mesos anteriors a la data de resolució.

Les candidatures poden ésser presentades per persones físiques o jurídiques 
vinculades als mitjans de comunicació i a l’ensenyament o la recerca de les 
matemàtiques, així com pels membres del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer 
i Balaguer.

Tota la documentació ha d’ésser enviada en suport digital a la Fundació Ferran 
Sunyer i Balaguer (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 
Barcelona;	a/e	ffsb@iec.cat).

El Patronat de la Fundació valorarà la qualitat del treball, la temàtica tractada, 
l’impacte social i l’ús de la llengua catalana. L’adjudicació del premi es resoldrà 
durant el mes de març del 2016.

Aquest premi consisteix en una peça que reprodueix una escultura del fons 
d’art de l’Institut d’Estudis Catalans.

Termini d’admissió de candidatures:
26 de febrer de 2016
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19Premi Fundació Mercè Rodoreda

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

24a convocatòria. Premi instituït l’any 1992.
Ofert al millor treball d’investigació inèdit, en qualsevol llengua, sobre la 

novel·la i el conte del segle xx i en especial sobre l’obra de Mercè Rodoreda.
L’obra ha de tenir un mínim de cinquanta fulls de format ISO A4, mecanogra-

fiats a un espai i mig d’interlineat i que s’han de presentar relligats, per triplicat  
i en suport digital, amb les indicacions següents:

•		nom	i	cognoms	dels	autors,
•		adreça	postal	i	electrònica	i	telèfon	dels	autors,
•		NIF	dels	autors,
•		una	declaració	signada	pels	autors	que	el	treball	s’ajusta	a	aquestes	 

condicions.
En	farà	l’adjudicació	la	Comissió	Tècnica	del	Patronat	de	la	Fundació	Mercè	

Rodoreda.
El premi només pot ésser atorgat una sola vegada a la mateixa persona.
L’obra premiada resta propietat dels autors.
La	dotació	del	premi,	que	aporta	la	Fundació	Mercè	Rodoreda,	és	de	sis	mil	

euros (6.000 €).

Termini d’admissió de candidatures:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores
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