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E

ls premis de l’Institut d’Estudis Catalans, instituïts
l’any 1914, constitueixen la tradició més antiga de
la institució. Són, des d’aleshores i amb els buits
forçats de les maltempsades que sovint el nostre país ha
hagut de patir, un ver estímul per als estudiosos de tots
els camps del saber que s’expressen en llengua catalana.
En aquests premis poden trobar el reconeixement necessari
a la seva tasca de recerca, a voltes no prou ben reconeguda.
En el present opuscle es recull la informació corresponent al
LXXXV Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC, els autors
guardonats i els membres de les ponències dictaminadores.
Expressem a tots el nostre agraïment per la feina feta i els fem
arribar la nostra felicitació.
L’Institut d’Estudis Catalans, amb l’ajut inestimable de perso
nes i institucions benefactores, ha col·laborat així, un any més,
en el progrés i desenvolupament general de la societat, d’acord
amb els seus principis fundacionals: la recerca científica, l’alta
cultura i la promoció de la llengua catalana.

R OMÀ E SCALAS I L LIMONA
Secretari general
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Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans

9

(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 i ofert 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).
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Joandomènec Ros (president de l’IEC),
Romà Escalas (secretari general de l’IEC) i Josep M. Nadal, Joaquim Rafel i Ramon
Sistac (membres de la Secció Filològica), ha acordat per unanimitat atorgar el
Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2016
a la senyora
Mar Massanell i Messalles
per l’obra
«Feve temps que no diva tants verbs!». Manteniment i transformació de paradigmes verbals
en el català nord-occidental del tombant de segle.

Premi de Medi Ambient de l’Institut d’Estudis Catalans
4a convocatòria
Premi instituït l’any 2012 per l’Institut d’Estudis Catalans i ofert 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 relacionades amb la qualitat ambiental i
el patrimoni natural.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Joandomènec Ros (president de l’IEC),
Romà Escalas (secretari general de l’IEC), Miquel Canals (membre de la Secció de
Ciències i Tecnologia) i Jaume Terradas i Marta Estrada (membres de la Secció
de Ciències Biològiques), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi de Medi
Ambient de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2016 al senyor
Enric Ballesteros Sagarra
Biòleg i director del grup de recerca Benthic Ecosystem Functioning del Centre
d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC).
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PREMIS DE LES SECCIONS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
SECCIÓ 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 i 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.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Albert Balcells, Conxita Mir i Santiago
Riera (membres de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi IEC d’Història Contemporània Jaume Vicens i Vives corresponent
a l’any 2016 al senyor
Jaume Enric Zamora Escala
pel treball
Els arxius i el conflicte polític en el segle xx: el cas dels arxius catalans (1931-1939).

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 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball
d’investigació sobre història de les arts (incloent-hi la musicologia).
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Francesc Fontbona, Joaquim Garriga i
Antoni Pladevall (membres de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi IEC d’Història de les Arts Josep Pijoan corresponent
a l’any 2016 a la senyora
Esther Alsina Galofré
pel treball
La societat artística i literària de Catalunya (1897-1935). Exposicions, crítica
i col·leccionisme d’art.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
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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 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball
d’investigació sobre bioquímica o ciències fisiològiques.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Ramon Bartrons, Màrius Foz i Francesc
Gonzàlez i Sastre (membres de la Secció de Ciències Biològiques), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi IEC de Bioquímica o Ciències Fisiològiques August
Pi i Sunyer corresponent a l’any 2016 al senyor
Pedro Pablo Medina Vico
pel treball
Paper dels micro-ARN en la fisiopatologia del càncer.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES 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 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball
d’investigació sobre geologia.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Jaume Gallemí (Museu de Ciències
Naturals de Barcelona) i Pere Santanach i David Serrat (membres de la Secció de
Ciències i Tecnologia), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de
Geologia Josep R. Bataller corresponent a l’any 2016 al senyor
Josep Sanjuan i Girbau
pel treball
Els caròfits del límit eocè-oligocè de la Conca de l’Ebre.

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 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball
d’investigació sobre matemàtiques.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Manuel Castellet, Joan Girbau i Josep
Vaquer (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi IEC de Matemàtiques Josep Teixidor corresponent a
l’any 2016 al senyor
Joaquim Serra i Montoni
pel treball
EDP el·líptiques i parabòliques: regularitat per a equacions de difusió no locals
i dos problemes isoperimètrics.
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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 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball
d’investigació sobre filologia.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Antoni Ferrando, Isidor Marí i Josep
Moran (membres de la Secció Filològica), ha acordat per unanimitat atorgar el
Premi IEC de Filologia Lluís Nicolau d’Olwer corresponent a l’any 2016 al senyor
Roger Canadell i Rusiñol
pel treball
Josep Anselm Clavé i l’escriptura. Obra poètica i periodisme cultural. Edició, índexs i estudis.
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PREMIS DELS CENTRES I DE LES FUNDACIONS DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS
Premis Centre Català de la Nutrició
• Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris
6a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert a qualsevol empresa alimentària o relacionada
amb la nutrició dels Països Catalans.
El Centre Català de la Nutrició, a proposta d’una ponència integrada per Jordi
Salas-Salvadó, Lluís Serra, Maria Isabel Covas, Josep A. Tur, Abel Mariné i
Montserrat Barbany (membres de la Junta Permanent del CCNIEC), Antoni Mateu
(exdirector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de la Generalitat de
Catalunya) i Domènec Vila (exdirector general del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya), ha acordat
atorgar el Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris,
corresponent a l’any 2016 a
Ordesa Group

• 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 i ofert a qualsevol indústria alimentària o relacionada
amb la nutrició dels Països Catalans.
El Centre Català de la Nutrició, a proposta d’una ponència integrada per Jordi
Salas-Salvadó, Lluís Serra, Maria Isabel Covas, Josep A. Tur, Abel Mariné i
Montserrat Barbany (membres de la Junta Permanent del CCNIEC), Antoni Mateu
(exdirector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de la Generalitat de
Catalunya) i Domènec Vila (exdirector general del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya), ha acordat
atorgar ex aequo el 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,
corresponent a l’any 2016 a
Fundació Eroski
Grup Alimentari Guissona
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d’excel·lència en el camp de la nutrició

15

6a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert en reconeixement de la trajectòria vital
d’excel·lència en el camp de l’alimentació i la nutrició a Catalunya i als Països
Catalans.
El Centre Català de la Nutrició, a proposta d’una ponència integrada per Jordi
Salas-Salvadó, Lluís Serra, Maria Isabel Covas, Josep A. Tur, Abel Mariné i
Montserrat Barbany (membres de la Junta Permanent del CCNIEC), Antoni Mateu
(exdirector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de la Generalitat de
Catalunya) i Domènec Vila (exdirector general del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya), ha acordat
atorgar el Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria
d’excel·lència en el camp de la nutrició, corresponent a l’any 2016 al senyor
Emili Ros Rahola

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

24a convocatòria
Premi instituït l’any 1992 i 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.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada pel Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i
Balaguer i integrada per Lluís Alsedà, de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Jiang-Hua Lu, de la Universitat de Hong Kong, Gabor Lugosi, de la Universitat
Pompeu Fabra, Eero Saksman, de la Universitat d’Hèlsinki, i Yuri Tschinkel, del
Courant Institute of Mathematical Science de la Universitat de Nova York, ha
acordat atorgar el Premi Ferran Sunyer i Balaguer corresponent a l’any 2016 als
senyors
Vladimir Turaev i Alexis Virelizier
pel treball
Monoidal categories and topological field theory.
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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 i 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.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada pel Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i
Balaguer i integrada per Lluís Alsedà, Marta Casanellas, Manuel Castellet, Joan
Girbau, Xavier Jarque i Núria Vila, ha acordat atorgar el Premi Matemàtiques i
Societat corresponent a l’any 2016 de la manera següent:
Mayte Rius
per l’article «Matemàtics pertot arreu», publicat a Tendències, de La Vanguardia del
dia 20 de maig de 2015, en el qual exposa documentadament la versatilitat dels
graduats en matemàtiques, que dominen els instruments que es fan servir en
qualsevol àrea del coneixement, com per exemple la banca, la informàtica,
la biomedicina, la logística o la genòmica.
Associació de Barcelona per a l’Ensenyament i l’Aprenentatge de les
Matemàtiques (ABEAM)
per la sèrie de Concursos de Fotografia Matemàtica, que organitza des de l’any
2000 com una eina per interessar els alumnes a aprofundir en les matemàtiques i
saber-les relacionar amb aspectes diversos de la vida quotidiana.
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Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales
(Manuel de Solà Morales i Rubió, arquitecte i urbanista. Vitòria, 1939 - Barcelona, 2012)

10a convocatòria
Premi instituït l’any 1998 amb el nom de Premi Catalunya d’Urbanisme i ofert
al millor pla urbanístic i/o projecte urbà, redactat i/o aprovat, en curs d’execució,
exposat al públic o realitzat en els cinc anys anteriors a la convocatòria (del 2011
al 2015, inclusivament) en l’àmbit territorial de Catalunya.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Ordenació del
Territori i integrada per Lluís Cantallops, Emili Donato, Rosina Vinyes, Josep
Báguena, Robert Juvé i Xavier Mayor, ha acordat atorgar el Premi Catalunya
d’Urbanisme Manuel de Solà Morales corresponent a l’any 2016 a
Jornet, Llop, Pastor SLP, arquitectes
pel projecte
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Valls.
Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a
TerritorisXLM
pel projecte
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Jaume de Llierca.
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Premi Catalunya Territori Enric Lluch
(Enric Lluch, geògraf. Barcelona, 1928-2012)

5a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 amb el nom de Premi Territori i ofert al millor pla,
projecte, iniciativa o estudi d’anàlisi, ordenació o gestió del territori finalitzat
en els darrers cinc anys (del 2011 al 2015, inclusivament) en l’àmbit territorial
de Catalunya.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Ordenació del
Territori i integrada per Antoni Alarcón, Antoni Farrero, Joan Barba, Josep
Báguena, Oriol Biosca, Roser Maneja i Xavier Mayor, ha acordat atorgar el Premi
Catalunya Territori Enric Lluch corresponent a l’any 2016 a
Ajuntament de Sabadell
pel projecte
Estudi previ del Pla Especial de Camins de Sabadell.
Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit al senyor
Ramon Royes i Guàrdia
pel projecte
Pla de paisatge. Cervera.
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14a convocatòria
Premi instituït l’any 1991 i ofert a la millor obra, treball o estudi en general
sobre l’economia de terres de llengua i cultura catalanes publicada en els tres
anys anteriors a la data de convocatòria, redactada en català, espanyol, anglès,
francès o italià, per qualsevol expert o grup d’experts d’arreu del món.
La Societat Catalana d’Economia, a proposta d’una ponència integrada per
Eduard Arruga, Oriol Amat, Lourdes Beneria, Núria Bosch, Martí Parellada,
Joan-Ramon Rovira i Antoni Montserrat, ha acordat atorgar el Premi Catalunya
d’Economia corresponent a l’any 2016 a la senyora
Elisenda Paluzie i Hernández
per l’obra
Podem! Les claus de la viabilitat econòmica de la Catalunya independent.

Premi Catalunya del Nord
8a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 i ofert a un estudi, treball o document per a
l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya
del Nord o de qüestions que l’afecten.
L’acte de lliurament serà a Perpinyà durant la Nit Literària de Sant Jordi, el dia
30 d’abril de 2016, moment en què es farà públic el veredicte.
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PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS PER A ESTUDIANTS
Concurs de Joves Sociòlegs
20a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball inèdit d’investigació sociològica,
teòric o empíric.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per l’Associació Catalana de Sociologia i
integrada per Adriana Aubert, Josep Espluga i Dolors Mayoral, ha acordat atorgar
el premi del Concurs de Joves Sociòlegs corresponent a l’any 2016 a la senyora
Maria Jerusalén Amador López
pel treball
L’Església evangèlica de Filadèlfia i la dona gitana. Dones gitanes i cristianes que superen la
desigualtat de gènere.
Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora
Alba López Pérez
pel treball
Les dones en el moviment obrer i els orígens de l’anarcosindicalisme a Catalunya: 1850-1910.

Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
13a convocatòria
Premi instituït l’any 2003 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o
d’assaig sobre els aliments.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per l’Associació Catalana de Ciències
de l’Alimentació i integrada per Rosaura Farré, Pere Castells i Abel Mariné,
ha acordat atorgar el Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
corresponent a l’any 2016 a la senyora
Alicia Giró Bobet
pel treball
Anàlisi de les tendències actuals del mercat dels productes alimentaris.
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32a convocatòria
Premi instituït l’any 1983 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic
o d’assaig sobre agricultura.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Institució Catalana d’Estudis Agraris
i integrada per Joan Anglès, Miquel Aran, Joaquim Camps, Montserrat Nadal,
Josefina Plaixats, Josep M. Puiggròs, Joaquim Ros, Montserrat Soliva, Joan Saus,
Ester Torres i Josep M. Vives, ha acordat atorgar el Premi de la Institució Catalana
d’Estudis Agraris corresponent a l’any 2016 al senyor
Robert Gonzàlez Campistany
pel treball
Segrest de carboni en pedreres rehabilitades amb sòls adobats amb fangs de depuradora.
Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora
Marta Escolà Méndez
pel treball
Podem controlar l’emmatollament del paisatge pasturant vaques?

Premi de la Societat Catalana de Biologia
53a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic
o d’assaig sobre ciències biològiques.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Biologia i
integrada per Oriol Cabré, Carles Ciudad i Montserrat Corominas, ha acordat
atorgar el Premi de la Societat Catalana de Biologia corresponent a l’any 2016
a la senyora
Àurea Mora Solano
pel treball
La longitud dels telòmers, un marcador de la qualitat de vida i de l’envelliment: ¿quina és la
seva implicació en els trastorns mentals?
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Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori
9a convocatòria
Premi instituït l’any 1999 i ofert a un estudi diagnòstic d’una àrea urbana
o territorial de Catalunya o bé a un projecte o proposta d’ordenació d’una àrea
territorial o urbana de Catalunya.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Ordenació del
Territori i integrada per Elena Albareda, Xavier Matilla, David Mongil, Irene
Navarro i Josep Báguena, ha acordat atorgar el Premi de la Societat Catalana
d’Ordenació del Territori corresponent a l’any 2016 al senyor
Bernat Llauradó Auquer
pel projecte
Paisatge i urbanisme als micropobles a la Catalunya del s. xxi.

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics
(Eduard Valentí i Fiol, filòleg. Pals, 1910 - Barcelona, 1971)

5a convocatòria
Premi instituït l’any 2011 i ofert a un treball inèdit d’estudi i investigació sobre
qualsevol aspecte relatiu als estudis clàssics.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics
i integrada per Montserrat Jufresa, Mariàngela Vilallonga i Carles Garriga,
ha acordat atorgar ex aequo el Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana
d’Estudis Clàssics corresponent a l’any 2016 a la senyora i al senyor
Anna Cortadelles i Adzerias
pel treball
Els designis de Zeus a la ‘Ilíada’.
Carlos Prieto i Espinosa
pel treball
El lèxic dels oficis, càrrecs i funcions a la Catalunya altmedieval (segles ix-xii) a partir
de la documentació llatina.
Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit al senyor
Eloi Creus i Sabater
pel treball
Llorenç Villalonga: Grècia i la Raó. Temes i figures del món grec en l’obra de Llorenç Villalonga.
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Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques
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(Évariste Galois, matemàtic. Bourg-la-Reine, 1811 - París, 1832)

53a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o
d’assaig sobre matemàtiques.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Matemàtiques
i integrada per Tere Martínez-Seara, Artur Nicolau i Joan Saldaña, ha acordat
atorgar el Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques
corresponent a l’any 2016 al senyor
Xavier Fernández-Real Girona
pel treball
Regularity theory for general stable operators: parabolic equations.

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física
(Jordi Porta i Jué, físic. Badalona, 1939-1990)

53a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o
d’assaig sobre física.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Física i
integrada per Jordi Miralda, Xavier Batlle i Josep Llosa, ha acordat atorgar el
Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física corresponent a l’any 2016
al senyor
Daniel Gabriel Cortés
pel treball
Caracterització del grafè sobre diferents substrats a altes freqüències.
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Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia
(Lluís Casassas i Simó, geògraf i humanista. Sabadell, 1922 - Barcelona, 1992)

21a convocatòria
Premi instituït l’any 1995 i ofert a un treball d’iniciació a la recerca en
geografia.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Geografia i
integrada per Carme Montaner, Jordi Ramoneda i Antoni Luna, ha acordat
atorgar el Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia
corresponent a l’any 2016 a la senyora
Marina Pujol Perdices
pel treball
Segregació residencial de la població estrangera en un nucli turístic: el cas de la Pineda.
Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica al senyor
Sergi Pigrau i Miralles
pel treball
Un paisatge invisible. El paisatge dels protestants a Barcelona (1850-1950).
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Premi Rafael Patxot i Jubert
(Rafael Patxot i Jubert, meteoròleg, mecenes, bibliòfil i escriptor. Sant Feliu de Guíxols, 1872 Ginebra, 1964)

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2015 pel Consell Assessor de la Masia Mariona i ofert
a un treball de recerca, bibliogràfic o d’assaig sobre algun dels aspectes afins a
la trajectòria intel·lectual i científica de Rafael Patxot i Jubert.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada pel Consell Assessor de la Masia Mariona i
integrada per Manuel Castellet (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia)
i Josep Massot i Manuel Jorba (membres de la Secció Històrico-Arqueològica),
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Rafael Patxot i Jubert corresponent
a l’any 2016 a la senyora i al senyor
Maria Garganté i Llanes i Xavier Solà i Colomer
pel treball
Santuaris, ermites i capelles a l’època del Barroc (segles xvi-xviii): geografia sagrada
de la muntanya catalana.

Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic
(Joan Profitós i Fontà, escolapi i pedagog. Balaguer, 1892 - Barcelona, 1954)

26a convocatòria
Premi instituït l’any 1990 per la Fundació Joan Profitós i ofert a una obra que
contingui una reflexió pedagògica o una anàlisi sobre l’acció educativa.
El premi es lliurarà a l’Institut d’Estudis Catalans el dia 11 de maig de 2016,
moment en què es donarà a conèixer l’obra guanyadora.
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BORSES D’ESTUDI
Ajuts Fundació Mercè Rodoreda
(Mercè Rodoreda i Gurguí, escriptora. Barcelona, 1908 - Girona, 1983)

21a convocatòria
Ajuts instituïts l’any 1994. La Fundació Mercè Rodoreda convoca 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.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Josep Massot, Damià Pons i Joaquim
Mallafrè (membres de la Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè
Rodoreda), ha acordat per unanimitat atorgar els ajuts Fundació Mercè Rodoreda
corresponents a l’any 2016 al senyor i a les senyores
Sergio Fernández Martínez
pel projecte
Terriblement poètic i terriblement negre: la construcción del gótico rodorediano
en ‘La mort i la primavera’.
Meritxell Lafuente Garcia
pel projecte
Malaltia i novel·la: Blai Bonet i la literatura de postguerra.
Amaranta Sbardella
pel projecte
Mercè Rodoreda: el mirall trencat de la traducció.
Maria Rosa Villanueva Puig
pel projecte
L’obra artística de Mercè Rodoreda: entre l’imaginari pictòric i l’imaginari literari.
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Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner
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(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, i 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).
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Damià Pons (membre de la Secció
Històrico-Arqueològica) i Oriol Nel·lo i Carlota Solé (membres de la Secció de
Filosofia i Ciències Socials), ha acordat per unanimitat atorgar la borsa d’estudi
Ramon d’Alòs-Moner corresponent a l’any 2016 a la senyora
Verònica Zaragoza Gómez
pel projecte
La literatura femenina dels segles xvi-xviii: catàleg d’autores i obres del domini lingüístic
català.

Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans
19a convocatòria
Des del 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.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Albert Balcells (membre de la Secció
Històrico-Arqueològica) i Josep Moran i Joan Martí i Castell (membres de la
Secció Filològica), ha acordat per unanimitat atorgar la borsa d’estudi EuskoIkaskuntza - Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2016 a la senyora
Aurora Madaula i Giménez
pel projecte
L’homologació del nacionalisme basc durant l’exili, 1956-1976.
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Borses d’estudi Generalitat de Catalunya
30a convocatòria
Instituïdes l’any 1986, aquestes borses d’estudi s’adrecen a investigadors
estrangers llicenciats o graduats en facultats universitàries o escoles superiors,
interessats a fer una estada en un territori de llengua catalana a fi d’estudiar un
tema relacionat amb la cultura catalana.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Antoni Simon (en representació de
la Secció Històrico-Arqueològica), Josep Piera (en representació de la Secció
Filològica), Josep Anton Fernández (en representació del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya), Lídia Pons (en representació de l’Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes) i Ivan Serrano (en representació
de la Fundació Congrés de Cultura Catalana), ha acordat per unanimitat atorgar
les borses d’estudi Generalitat de Catalunya corresponents a l’any 2016 al senyor
i a les senyores
Fabrizio Alias (Itàlia)
pel projecte
La actividad de Bernat Desclot como lugarteniente del maestro racional y maestro racional
de Cerdeña (1333-1340).
Martina Del Popolo (Itàlia)
pel projecte
Les viles de Tàrrega i Vilagrassa durant la senyoria d’Isabel la Catòlica: publicació de
documents inèdits.
Michelangela Di Giacomo (Itàlia)
pel projecte
Per a una anàlisi del cas del Museu d’Història de Catalunya en el marc europeu dels museus
d’història: repertori bibliogràfic i examen de les best practices.
Letizia Staccioli (Itàlia)
pel projecte
Estudi sobre la ‘Lògica del Gatzell’ de Ramon Llull.
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Borses d’estudi Països Catalans
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15a convocatòria
Instituïdes l’any 2001, aquestes borses d’estudi s’adrecen a la promoció
d’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.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans, a
proposta d’una ponència integrada per David Serrat (secretari científic de l’IEC),
Damià Pons (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), Ramon Sistac
(membre de la Secció Filològica) i Miquela Valls i Francesca Soledat Segura
(membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), ha acordat per unanimitat
atorgar les borses d’estudi Països Catalans corresponents a l’any 2016 de la
manera següent:
En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,
Elisabeth Ripoll Gil
pel projecte
Història de l’emigració exterior dels Països Catalans en el segle xxi.
En relació amb l’àmbit del País Valencià,
Adrià Martí i Badia
pel projecte
La llengua catalana al País Valencià entre 1808 i 1906.
En relació amb l’àmbit de la Catalunya del Nord,
Adrià Cases Ibáñez
pel projecte
Els catalans del nord i del sud davant el conflicte successori espanyol (1702-1715): la divisió
política definitiva?
En relació amb l’àmbit de la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer,
Camil Sampé Compte
pel projecte
Conquesta i feudalització de la zona del Matarranya (segles xii-xiii).
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Borses Ferran Sunyer i Balaguer
(Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic. Figueres, 1912 - Barcelona, 1967)

10a convocatòria
Instituïdes l’any 2007, aquestes borses d’estudi s’ofereixen als millors projectes
d’estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.
En la sessió del 14 de març de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada pel Patronat de la Fundació Ferran Sunyer
i Balaguer i integrada per Lluís Alsedà, Marta Casanellas, Manuel Castellet, Joan
Girbau, Xavier Jarque i Núria Vila, ha acordat per unanimitat atorgar les borses
Ferran Sunyer i Balaguer corresponents a l’any 2016 de la manera següent:
Roberto de la Cruz Moreno
pel projecte
Sensitivity analysis of multiscale models of tumor growth.
Fàtima Ezzahra Lembarki
pel projecte
Òrbites periòdiques en sistemes diferencials via la teoria de la mitjana amb especial èmfasi
en els sistemes hamiltonians.
Francisco Viñado Lereu
pel projecte
El problema del acortamiento de curvas asociado a una densidad.
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Relació de premis i borses que no s’han adjudicat o han restat deserts
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• Premi IEC d’Endocrinologia Experimental Leandre Cervera
• Premi IEC de Teoria Literària Josep Carner
• Premi IEC de Geografia Lluís Solé i Sabarís
• Premi IEC d’Economia Josep A. Vandellòs
• Premi Fundació Mercè Rodoreda
• Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística
• Premi Catalunya de Sociologia
• Premi de la Societat Catalana de Química
• Premi de la Societat Catalana de Tecnologia
• Premi de la Societat Catalana de Terminologia
• Premi dels Amics de l’Art Romànic
• Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia)
• Premi Torrens-Ibern
• Borsa d’estudi Abelard Fàbrega
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Centre Català de la Nutrició de l’IEC
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Diputació de Barcelona
Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos
Fons Joana Just de Fàbrega
Fundació Ferran Sunyer i Balaguer
Fundació Joan Profitós
Fundació Mercè Rodoreda
Fundació Torrens-Ibern
Generalitat de Catalunya
Obra Social La Caixa

Amics de l’Art Romànic
Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
Associació Catalana de Sociologia
Institució Catalana d’Estudis Agraris
Societat Catalana d’Economia
Societat Catalana d’Estudis Clàssics
Societat Catalana d’Ordenació del Territori
Societat Catalana de Biologia
Societat Catalana de Física
Societat Catalana de Geografia
Societat Catalana de Matemàtiques
Societat Catalana de Química
Societat Catalana de Sociolingüística
Societat Catalana de Tecnologia
Societat Catalana de Terminologia
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