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Des de l’any 1914, quan foren instituïts
per primera vegada, els premis de l’Institut
d’Estudis Catalans són un estímul per als
estudiosos d’expressió catalana i han esde-
vingut un referent per a la llengua i la cul-
tura dels Països Catalans.

El present opuscle recull la nòmina dels
autors guardonats corresponents al LXXIV
Cartell de premis i de borses d’estudi i dels
membres de les ponències dictaminadores.
A tots ells expressem la nostra gratitud.

Un any més, doncs, amb els Premis Sant
Jordi, l’Institut d’Estudis Catalans, amb
l’ajut de persones i institucions benefacto-
res, esdevé un instrument de progrés i 
desenvolupament generals de la societat,
d’acord amb els seus principis fundacionals.

SALVADOR ALEGRET

Secretari general
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Premi de Medi
Ambient
5a convocatòria

Martí Boada i Juncà

Premi instituït l’any 2000 per l’Institut
d’Estudis Catalans i la Fundació Caixa
Sabadell, i ofert a un investigador en reco-
neixement a la trajectòria d’estudi i investi-
gació en alguna de les disciplines de les
ciències ambientals relacionades amb l’e-
ducació ambiental.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Salvador
Giner i de San Julián (president en fun-
cions de l’IEC), Salvador Alegret i
Sanromà (secretari general de l’IEC), Lluís
Brunet Berch (president de la Fundació
Caixa Sabadell), Joandomènec Ros i
Aragonès (membre de la Secció de Ciències
Biològiques) i Joan Vilà-Valentí (president
de la Secció de Filosofia i Ciències Socials),
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi
de Medi Ambient corresponent a
l’any 2005 al senyor 

en reconeixement a la seva tasca d’educa-
dor ambiental duta a terme directament,
apropant la societat a la natura, i també a
través de nombroses publicacions i activi-
tats divulgatives en premsa, ràdio i televisió.
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Premi Pròsper
de Bofarull d’Història
Medieval
15a convocatòria

Pere Verdés Pijuan

Premi instituït l’any 1947 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre història medieval de les
terres catalanes.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per M. Teresa
Ferrer i Mallol, Enric Guinot i Rodríguez i
Tomàs de Montagut Estragués (membres
de la Secció Històrico-Arqueològica), ha
acordat per unanimitat atorgar el Premi
Pròsper de Bofarull d’Història Medieval
corresponent a l’any 2005 al senyor

pel treball «Administrar les pecúnies e béns
de la universitat». La política fiscal i les
estratègies financeres d’un municipi català
a la baixa edat mitjana (Cervera, 1387-
1516), pel nivell i la qualitat de les aporta-
cions científiques d’aquest estudi exemplar.
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Premi Joaquim
i Antoni Trias i Pujol
de Fisiopatologia
Quirúrgica
19a convocatòria

Antoni Alastrué Vidal
i Manel Fraile López
Amor

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre fisiopatologia quirúrgica.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Josep
Carreras i Barnés, Màrius Foz i Sala i
Francesc González Sastre (membres de la
Secció de Ciències Biològiques), ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi Joaquim
i Antoni Trias i Pujol de Fisiopatologia
Quirúrgica corresponent a l’any 2005
als senyors

pel treball Gangli sentinella. Implementa-
ció d’una nova tècnica dins de la fisiopato-
logia quirúrgica per al tractament de certs
càncers, per la importància que tindrà en
la investigació del càncer de mama.
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Premi Pius Font
i Quer de Botànica
17a convocatòria

Esther Clavero i Oms

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre botànica de les terres cata-
lanes.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Marta
Estrada i Miyares, Josep Vigo i Bonada i
Ricard Guerrero i Moreno (membres de la
Secció de Ciències Biològiques), ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi Pius Font i
Quer de Botànica corresponent a
l’any 2005 a la senyora

pel treball Diatomees d’ambients hipersa-
lins costaners. Taxonomia, distribució i
empremtes en el registre sedimentari, per-
què es tracta d’una aportació molt innova-
dora i de gran qualitat, i resultarà extrema-
ment útil per als futurs estudis dels
ambients hipersalins.
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Premi Eduard
Fontserè de Ciències
Físiques
12a convocatòria

Sergio Alonso Muñoz

Premi instituït l’any 1976 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre ciències físiques.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Josep Enric
Llebot Rabagliati, David Jou i Mirabent
(membres de la Secció de Ciències i
Tecnologia) i Josep M. Pons i Ràfols (presi-
dent de la Societat Catalana de Física), ha
acordat per unanimitat atorgar el Premi
Eduard Fontserè de Ciències Físiques
corresponent a l’any 2005 al senyor

pel treball Propagació d’ones en medis
excitables sota forçament espaciotemporal,
per la seva qualitat, acreditada per nom-
broses publicacions, pel rigor i per la clare-
dat expositiva.
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Premi Lluís
Domènech
i Montaner
de Teoria i Crítica
d’Arquitectura
9a convocatòria

Enric Batlle i Durany

Premi instituït l’any 1983 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre arquitectura de les terres
catalanes.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Manuel
Ribas Piera (membre de la Secció de
Ciències i Tecnologia), Maria Goula i
Elisabeth Figueras Ponsa, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Lluís
Domènech i Montaner de Teoria i Crítica
d’Arquitectura corresponent a l’any 2005
al senyor

pel treball El jardí de la metròpoli. Del pai-
satge romàntic a l’espai lliure per a una
ciutat sostenible, perquè es tracta d’un tre-
ball molt útil per a la comprensió crítica de
la metròpoli, des d’un punt de vista nou,
amb una reflexió teòrica transversal, enri-
quida per l’experiència projectual de
l’autor.
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Premi Marià Aguiló
de Gramàtica
Històrica i Història
de la Llengua
17a convocatòria

Sandra Montserrat
i Buendia

Premi instituït l’any 1947 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre gramàtica històrica o his-
tòria de la llengua.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Antoni M.
Badia i Margarit, Joan Miralles i Monserrat
i Antoni Ferrando i Francès (membres de
la Secció Filològica), ha acordat per unani-
mitat atorgar el Premi Marià Aguiló de
Gramàtica Històrica i Història de la
Llengua corresponent a l’any 2005
a la senyora

pel treball Evolució semàntica i gramatica-
lització de venir (segles XII-XVI). Una apro-
ximació segons la semàntica diacrònica
cognitiva, perquè es tracta d’una aplicació
metodològica molt innovadora i d’un tre-
ball molt ben estructurat, que renovarà els
estudis de gramàtica històrica.
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Premi Joan
Coromines
de Lexicografia
i Onomàstica
3a convocatòria

Anna Matamala
Ripoll

Premi instituït l’any 1997 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre lexicografia o onomàstica.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per M. Teresa
Cabré i Castellví, Josep Moran i
Ocerinjauregui i Ramon Sistac i Vicén
(membres de la Secció Filològica), ha acor-
dat per unanimitat atorgar el Premi Joan
Coromines de Lexicografia i Onomàstica
corresponent a l’any 2005 a la senyora

pel treball Les interjeccions en un corpus
audiovisual. Descripció i representació
lexicogràfica, pel seu ampli i profund trac-
tament de les interjeccions i les repercus-
sions que aquest tractament té en la repre-
sentació lexicogràfica d’aquesta classe gra-
matical.
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Premi
de Sociolingüística
2a convocatòria

Josep J. Conill
Ripollès

Premi instituït l’any 2001 per l’Institut
d’Estudis Catalans i el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, i
ofert a la millor tesi doctoral o al millor
treball d’investigació empírica sobre socio-
lingüística de la llengua catalana.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Joan A.
Argenter i Giralt, Francesc Vallverdú Canes
(membres de la Secció Filològica) i Ernest
Querol (de l’Institut de Sociolingüística
Catalana del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi de
Sociolingüística corresponent a l’any 2005
al senyor 

pel treball Del conflicte lingüístic a l’auto-
gestió. Materials per a una sociolingüística
de la complexitat, per la seva capacitat de
construir models teòrics, per l’amplitud
de la seva perspectiva metodològica i per
l’aplicació empírica de les seves propostes.
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Premi Joan Givanel
i Mas de Comunicació
Social
6a convocatòria

Carles Singla Casellas

Premi instituït l’any 1988 i ofert al millor
treball d’investigació o d’assaig sobre cièn-
cies de la comunicació.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Josep M.
Casasús i Guri, Miquel de Moragas i Spà
(membres de la Secció de Filosofia i
Ciències Socials) i Josep M. Martí i Martí
(president de la Societat Catalana de
Comunicació), ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi Joan Givanel i Mas de
Comunicació Social corresponent
a l’any 2005 al senyor

pel treball Mirador (1929-1937). Un model
de periòdic al servei d’una idea de país,
perquè es tracta d’una recerca extraordinà-
riament reeixida que suposa una aportació
substancial en l’àmbit de la comunicació
social i, en particular, del periodisme.
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Premi Fundació
Mercè Rodoreda
13a convocatòria

Premi instituït l’any 1992 per la Fundació
Mercè Rodoreda i ofert al millor treball
d’investigació en qualsevol llengua de cul-
tura sobre la novel·la i el conte del segle XX

i en especial sobre l’obra de Mercè
Rodoreda.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Joaquim
Molas i Batllori, Jordi Sarsanedas i Vives i
Joan Triadú i Font (membres del Patronat
de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acor-
dat per unanimitat atorgar el Premi
Fundació Mercè Rodoreda corresponent a
l’any 2005 a la senyora

Neus Real Mercadal pel treball Les novel·listes dels anys trenta:
obra narrativa i recepció crítica, per l’inte-
rès de la temàtica tractada, per la recerca
realitzada, sobretot la recerca hemerogràfi-
ca, que s’estructura segons el guió, i pels
resultats obtinguts.
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Premi Ferran Sunyer
i Balaguer
de Matemàtiques
13a convocatòria

Premi instituït l’any 1992 per la Fundació
Ferran Sunyer i Balaguer i ofert a una
monografia escrita en anglès que exposi els
resultats més destacats d’una àrea de les
matemàtiques en la qual s’hagin produït
avenços recentment.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Oriol Serra
(de la Universitat Politècnica de
Catalunya), Antonio Córdoba (de la
Universitat Autònoma de Madrid), Paul
Malliavin (de la Universitat de París-VI,
França), Hyman Bass (de la Universitat de
Michigan, EUA) i Joseph Oesterlé (de
l’Institut de Matemàtiques de Jussieu,
França), ha acordat per unanimitat atorgar
el Premi Ferran Sunyer i Balaguer de
Matemàtiques corresponent a l’any 2005
ex aequo als senyors
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José Seade pel treball On the topology of isolated sin-
gularities in analytic space, perquè presen-
ta un panorama de diferents tòpics de la
topologia de les singularitats aïllades d’es-
pais analítics i remarca la integració de
diverses àrees de les matemàtiques, des de
l’àlgebra fins a les equacions diferencials i
els sistemes dinàmics. Dedica una atenció
especial a l’estudi de la fibració de Milnor
per a singularitats analítiques reals i a la
interrelació entre singularitats complexes i
reals.



Antonio Ambrosetti
i Andrea Malchiodi

pel treball Perturbation methods and semi-
linear elliptic problems on �n, perquè
desenvolupa les propietats abstractes dels
mètodes de pertorbació en la teoria del
punt crític, alhora que presenta aplicacions
a diversos problemes pertorbatius que
tenen com a tret distintiu que impliquen
equacions diferencials en derivades parcials
el·líptiques i semilineals a �n amb una
estructura variacional.
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Premi Miquel Mas
Molas al Disseny
Tèxtil
8a convocatòria

Premi instituït l’any 1994 per l’Institut
d’Estudis Catalans i la Fundació Miquel
Mas Molas amb l’objectiu de fomentar la
investigació en la indústria tèxtil catalana,
en els seus vessants tècnic i de disseny. El
premi s’adjudica en dos torns: Premi
Miquel Mas Molas a la Investigació Tècnica
Tèxtil i Premi Miquel Mas Molas
al Disseny Tèxtil.
Enguany es convoca el Premi Miquel Mas
Molas al Disseny Tèxtil, ofert al millor tre-
ball d’investigació en el camp del disseny
tèxtil, en les modalitats de teixits, estampa-
ció, punt, acabat o confecció.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Ramon
Comas Castellé, Ana Mas Salse i Ana Roca
Piñol (en representació del Patronat de la
Fundació Miquel Mas Molas) i Mercè
Durfort i Coll i Jordi Pericot i Canaleta (en
representació de l’Institut d’Estudis
Catalans), ha acordat per unanimitat ator-
gar el Premi Miquel Mas Molas al Disseny
Tèxtil corresponent a l’any 2005 a la
senyora

19

Ana Inés Piñeyro
Irazábal

pel treball Superfícies mutants (modificació
del texà), perquè es tracta d’un treball de
recerca per a trobar noves funcions en
materials diversos d’una manera informal i
transgressora.



Manuel de Solà-
Morales i Rubió,
coordinador general del Pla,

i Pere Navarro 
i Morera,
alcalde de l’Ajuntament de Terrassa

pel Pla d’ordenació urbanística municipal
de Terrassa, on es valoren l’esforç docu-
mental i propositiu, el compromís institu-
cional i tècnic en la confecció del docu-
ment, l’emmarcament en el context de les
ciutats metropolitanes, la lectura de la ciu-
tat, la preocupació del detall, els parcs
interiors i la seva interconnexió.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit
als senyors

Premi Catalunya
d’Urbanisme
4a convocatòria

Premi instituït l’any 1998 i ofert al millor
planejament territorial o urbanístic aprovat
en els dos darrers anys en l’àmbit del terri-
tori de Catalunya.
El jurat del premi, format per Àlex Tarroja,
Joan Llort, Ricard Pié, Josep Maria Llop,
Francesc Santacana i Emili Donato, acordà
per unanimitat atorgar el Premi Catalunya
d’Urbanisme corresponent a l’any 2005 als
senyors
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Ramon Fortet i Bru,
director i coordinador del Pla, 

i Lluís Sacrest
Villegas,
alcalde d’Olot

pel Pla d’ordenació urbanística municipal
d’Olot, per la relació del continu urbà amb
el parc natural i els entorns naturals, els
mesurats eixamples, els estudis i l’avalua-
ció ambiental, la definició dels objectius i
les solucions generals, i la implantació dels
equipaments locals i supralocals.



Premi de la Societat
Catalana d’Economia
5a convocatòria

Premi instituït l’any 1996 i ofert a la
millor obra, treball o estudi en general
sobre temes d’economia, realitzat dins
l’àmbit dels Països Catalans, publicat o
inèdit. 
El jurat del premi, format per Pere Puig
i Bastard, Antoni Serra i Ramoneda,
Joaquim Muns i Albuixech, Josep Jané i
Solà, Artur Saurí del Río, Josep Manuel
Basáñez i Villaluenga, Andreu Mas-Colell
i Josep C. Vergés, acordà per unanimitat
atorgar el Premi de la Societat Catalana
d’Economia corresponent a l’any 2005
als senyors 
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Ignasi Nieto 
i Joaquim Solà

pel treball El sistema elèctric espanyol des
de la perspectiva industrial.

Aquest premi fou lliurat en un acte públic
a la Casa Llotja de Mar el dia 24 de
novembre de 2004.
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Premi Josep M.
Sala-Trepat
12a convocatòria

Premi instituït l’any 1990 per la Fundació
de França, des del 2003 convocat per la
Societat Catalana de Biologia, i ofert a un
investigador dels territoris del domini lin-
güístic català, de l’Estat espanyol o de
Portugal, menor de trenta-cinc anys, estu-
diós de la regulació de l’expressió dels gens,
que hagi fet una part significativa de la
recerca fora del país d’origen.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Pere
Puigdomènech, Lluís Tort, Eduardo
Soriano, Ferran Azorín i Geoffrey L.
Hamond, ha acordat per unanimitat ator-
gar el Premi Josep M. Sala-Trepat corres-
ponent a l’any 2005 al senyor

Oscar Marín Parra per la seva trajectòria científica.
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Premi Prat de la Riba
47a convocatòria

Premi instituït l’any 1916 que s’adjudica
en cinc torns per a obres compreses en
l’àmbit de treball de les cinc seccions de
l’Institut: Secció Històrico-Arqueològica,
Secció de Ciències Biològiques, Secció de
Ciències i Tecnologia, Secció Filològica i
Secció de Filosofia i Ciències Socials.
La present convocatòria correspon a la
Secció de Ciències i Tecnologia i s’ofereix a
una obra d’un investigador de les terres
catalanes dedicada a ciències de la Terra,
matemàtiques, física, química o tecnologia
publicada durant els darrers cinc anys
(del 2000 al 2004).
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Salvador
Giner i de San Julián (president en fun-
cions de l’IEC), Salvador Alegret i
Sanromà (secretari general de l’IEC), Josep
Enric Llebot Rabagliati, Jaume Porta i
Casanellas (membres de la Secció de
Ciències i Tecnologia) i Javier Martín-Vide,
ha acordat per unanimitat no atorgar el
Premi Prat de la Riba corresponent
a l’any 2005.
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Premi Lluís Solé
i Sabarís de Geografia
2a convocatòria

Premi instituït l’any 2001 i ofert al millor
treball d’investigació o d’assaig sobre geo-
grafia.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Joan Becat i
Rajaut, Vicenç M. Rosselló i Verger i Joan
Vilà-Valentí (membres de la Secció de
Filosofia i Ciències Socials), ha acordat
per unanimitat no atorgar el Premi Lluís
Solé i Sabarís de Geografia corresponent
a l’any 2005.



Premi Internacional
Catalònia
33a convocatòria

Premi instituït l’any 1968 i ofert a un
investigador estranger estudiós de les terres
catalanes o de qualsevol aspecte de llur
cultura.
Aquest premi ha quedat desert.
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Premi Josep Puig
i Cadafalch
d’Arqueologia
i Història Antiga
16a convocatòria

Premi instituït l’any 1963 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre arqueologia o història
antiga.
Aquest premi ha quedat desert.
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Premi Antoni Fiter
i Rossell de Geografia,
Història o Dret
d’Andorra
15a convocatòria

Premi instituït l’any 1971 i ofert a una
monografia sobre les particularitats socioe-
cònomiques, la geografia, la història o el
dret de les valls d’Andorra.
Aquest premi ha quedat desert.
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Premi Ferran
Armengol i Tubau
8a convocatòria

Premi instituït l’any 1974 i ofert a una
obra, treball, tesi doctoral o estudi d’inves-
tigació jurídica, històrica, econòmica o
financera, etc., sobre assegurances.
Aquest premi ha quedat desert.



PremisSant Jordi2005

Pr
Sa

Premis
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Concurs de Joves
Sociòlegs
9a convocatòria

Premi instituït l’any 1996 i ofert a un tre-
ball inèdit d’investigació, teòric o empíric,
en el camp de la sociologia.
L’Associació Catalana de Sociologia, a pro-
posta d’una ponència integrada per Oriol
Homs Ferret, Carlota Solé i Puig i Jordi
Busquet Duran, ha acordat per unanimitat
atorgar el premi del Concurs de Joves
Sociòlegs corresponent a l’any 2005
a les senyores

Susana González
Ruiz,
Núria Monmany Badia
i Gemma Parera
Álvarez

pel treball La pediatria en l’aportació de
coneixements de cura.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit
al senyor

30

Julián Cárdenas
Herrera

pel treball Qui domina el món? El poder
econòmic transnacional i el poder financer.



Premi de la Institució
Catalana d’Estudis
Agraris
21a convocatòria

Premi instituït l’any 1983 i ofert a un tre-
ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre agricultura.
La Institució Catalana d’Estudis Agraris, a
proposta d’una ponència integrada per
Joan Ràfols i Casamada, Josep M. Puiggrós
i Jové, Josep M. Espelta i Guàrdia,
Francesc Domingo i Olivé, Joan Saus i
Arús i Albert Tehàs i Puig, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi de la Institució
Catalana d’Estudis Agraris corresponent a
l’any 2005 al senyor

31

Salvador Olivella
Bori

pel treball Estudi de l’activitat lipoxigena-
sa durant els estadis prefermentatius.

Premi de la Institució
Catalana d’Història
Natural
26a convocatòria

Premi instituït l’any 1908 i ofert a un tre-
ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre l’estudi del patrimoni natural.
La Institució Catalana d’Història Natural,
a proposta d’una ponència integrada per
Joan Font i Garcia, Delfí Sanuy i
Castells, Joan Pino i Vilalta, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi de la Institució
Catalana d’Història Natural corresponent a
l’any 2005 ex aequo a les senyores

Judit Roca i Araque pel treball Efectes de la formiga argentina
( Linepithema humile) en la reproducció i
condició física de la mallerenga blava
( Parus caeruleus).

Estela Illa Bachs pel treball Atributs i estratègies de la vege-
tació als hàbitats supraforestals dels
Pirineus catalans.



Premi de la Societat
Catalana de Biologia
42a convocatòria

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un tre-
ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre ciències biològiques.
La Societat Catalana de Biologia, a propos-
ta d’una ponència integrada per Lluís Tort
Bardolet, Charlotte Poschenrieder Wiens i
M. Carmen Martínez Gómez, ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi de la
Societat Catalana de Biologia corresponent
a l’any 2005 a la senyora

32

Sònia Garcia
Giménez

pel treball Determinació de la quantitat de
ADN nuclear en espècies de la tribu
Anthemideae.
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Premi de la Societat
Catalana de Química
42a convocatòria

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un tre-
ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre química.
La Societat Catalana de Química, a pro-
posta d’una ponència integrada per Josep
Ignasi Borrell, Aurora Ruiz Manrique i
Miquel Esteban Cortada, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi de la Societat
Catalana de Química corresponent
a l’any 2005 a la senyora

Ainara Nova Flores pel treball Activació de l’enllaç C-F per
atac nucleòfil de l’anell {Pt2S2}.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit
a la senyora

Anna Torrent
i Palomeras

pel treball Macrocicles nitrogenats de quin-
ze membres que contenen triples enllaços.
Estudi de la seva complexació amb pal·ladi
(0) i de la seva cicloisomerització amb dife-
rents metalls de transició.
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Premi de la Societat
Catalana
de Tecnologia
35a convocatòria

Premi instituït l’any 1969 i ofert a un tre-
ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre tecnologia.
La Societat Catalana de Tecnologia, a pro-
posta d’una ponència integrada per
Estanislau Tomàs i Morera, Ramon
Izquierdo i Clemente i Marc Barracó i
Serra, ha acordat per unanimitat atorgar
el Premi de la Societat Catalana de
Tecnologia corresponent a l’any 2005
ex aequo a les senyores

Lia Moreno
Codinachs

pel treball Avaluació de la resposta de
microsensors tipus ISFET per a la seva
implantació en barreres geoquímiques ben-
tonítiques.

Cristina Sendra
i Sala

pel treball Anàlisis dels fluxos de materials
de Catalunya en el període 1996-2000.
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Premi Evarist Galois
de la Societat
Catalana
de Matemàtiques
42a convocatòria

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un tre-
ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre matemàtiques.
La Societat Catalana de Matemàtiques, a
proposta d’una ponència integrada per
Pere Pascual Gainza, Ventura Verdú Solans
i Joan Verdera Melenchón, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Evarist Galois
de la Societat Catalana de Matemàtiques
corresponent a l’any 2005 al senyor

Carles Noguera
i Clofent

pel treball Lògiques borroses.
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Zeus Martí Díaz pel treball Millores en el disseny magnètic
en dues dimensions d’imants convencionals
per a sincrotrons.

Així mateix, ha acordat atorgar accèssits
als senyors

Premi Jordi Porta
i Jué de la Societat
Catalana de Física
42a convocatòria

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un tre-
ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre física.
La Societat Catalana de Física, a proposta
d’una ponència integrada per Albert
Bramon i Planas, Iouri Koubychine i
Francesc Salvat i Gavaldà, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Jordi Porta i
Jué de la Societat Catalana de Física
corresponent a l’any 2005 al senyor

Jordi Andilla i Salla pel treball Sistema experimental de carac-
terització d’un modulador ferroelèctric per
mètodes el·lipsomètrics.

Oriol Arteaga Barriel pel treball Cavendish i la mesura de G.

Arnau Rios Huguet pel treball Tècniques d’unitarització quiral
en l’estudi de la interacció mesó-barió: 
el pentaquark Θ+.
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Premi Lluís Casassas
i Simó de la Societat
Catalana
de Geografia
10a convocatòria

Premi instituït l’any 1995 i ofert a un tre-
ball d’investigació geogràfica.
La Societat Catalana de Geografia, a pro-
posta d’una ponència integrada per Luis
Urteaga González, Jesús Burgueño Rivero i
Antonio Luna García, ha acordat per una-
nimitat atorgar el Premi Lluís Casassas i
Simó de la Societat Catalana de Geografia
corresponent a l’any 2005 a la senyora

Núria Matamala
i Fargas

pel treball Els canvis en l’ús del territori de
muntanya durant el segle XX i llur reflex
en el paisatge. Els municipis de Farrera i
Tírvia (Pallars Sobirà).



Premi de l’Associació
Catalana de Ciències
de l’Alimentació
2a convocatòria

Premi instituït l’any 2003 i ofert a un tre-
ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre el món de l’alimentació.
Aquest premi ha quedat desert.

Premi dels Amics
de l’Art Romànic
12a convocatòria

Premi instituït l’any 1993 i ofert a un tre-
ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre art i cultura catalanes del període
gòtic.
Aquest premi ha quedat desert.

38

Premi de la Societat
Catalana d’Estudis
Històrics
9a convocatòria

Premi instituït l’any 1996 i ofert a un tre-
ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre un tema d’història dels Països
Catalans.
Aquest premi ha quedat desert.
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Borses d’estudi



Borses d’estudi
Generalitat
de Catalunya
19a convocatòria

Instituïdes l’any 1986, aquestes borses
d’estudi s’adrecen a investigadors estran-
gers, llicenciats en facultats universitàries o
escoles superiors, interessats a fer una esta-
da en un territori de llengua catalana a fi
d’estudiar un tema relacionat amb la cultu-
ra catalana.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Vicent
Pitarch i Amela (en representació de la
Secció Filològica), Eulàlia Duran i Grau
(en representació de la Secció Històrico-
Arqueològica), Josep Missé i Ferran (en
representació del Consorci Català de
Promoció Exterior de la Cultura), Lídia
Pons i Griera (en representació de
l’Associació Internacional de Llengua i
Literatura Catalanes) i Marc Taxonera (en
representació de la Fundació Congrés de
Cultura Catalana), ha acordat atorgar les
borses d’estudi Generalitat de Catalunya
corresponents a l’any 2005 a les senyores

Annemarie Mayer
(Alemanya)

pel projecte Ramon Llull i el diàleg interre-
ligiós.

40

Laura Calosci
(Itàlia)

pel projecte El gir proteccionista de la
Junta de Comerç de Barcelona (1815-
1845).



Isabel O’Connor
(Estats Units d’Amèrica)

pel projecte Una comunitat en un punt de
confluència: l’aljama mudèjar de
Cocentaina.

41

Flavia Bazzocchi
(Itàlia)

pel projecte La introducció de l’estètica i
de les idees del Renaixement italià en la
vidriera catalana.
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Borsa d’estudi
Abelard Fàbrega
10a convocatòria

Instituïda l’any 1995, aquesta borsa d’es-
tudi s’ofereix als socis de les societats filials
de l’Institut per a un treball de recerca
sobre un tema dels que hi són conreats. La
present convocatòria correspon a les socie-
tats filials de la Secció de Ciències i
Tecnologia (Associació Catalana de
Ciències de l’Alimentació, Societat
Catalana d’Història de la Ciència i de la
Tècnica, Societat Catalana de Física,
Societat Catalana de Matemàtiques, So-
cietat Catalana de Química i Societat
Catalana de Tecnologia).
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per David Jou i
Mirabent, Francesc Serra i Mestres i
Josep Enric Llebot Rabagliati (membres
de la Secció de Ciències i Tecnologia),
ha acordat atorgar la borsa d’estudi
Abelard Fàbrega corresponent a l’any 2005
a la senyora

Emma Sallent
del Colombo

pel projecte Les ciències fisicomatemàtiques
als cursos monogràfics d’alts estudis i
intercanvi: una aproximació històrica.
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Marc Biosca i Llahí pel projecte La construcció dels mites
nacionals a través de la cançó: el cas basc
i el català.

Borses d’estudi
Eusko-Ikaskuntza -
Institut d’Estudis
Catalans
8a convocatòria

El 1997, l’Institut d’Estudis Catalans i
l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios
Vascos van crear dues borses d’estudi adre-
çades a joves investigadors per a facilitar-
los l’estada en un territori de llengua cata-
lana o de llengua basca a fi d’estudiar un
tema relacionat amb aquestes dues cultures.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Albert
Balcells i González (membre de la Secció
Històrico-Arqueològica), Josep Moran i
Ocerinjauregui (membre de la Secció
Filològica) i Joan Francesc Mira i Casterà
(membre de la Secció de Filosofia i
Ciències Socials), ha acordat per unanimi-
tat atorgar la borsa d’estudi Eusko-
Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans
corresponent a l’any 2005 al senyor
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Borses d’estudi Països
Catalans
4a 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 d’ells com
a mínim—, sincrònicament o diacrònica.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Francesc
González Sastre (secretari científic de
l’IEC), Jordi Castellanos Vila, Francesc
Fontbona i de Vallescar, Antoni Riera i
Melis (membres de la Secció Històrico-
Arqueològica) i Josep Vigo i Bonada (mem-
bre de la Secció de Ciències Biològiques),
ha acordat atorgar les borses d’estudi
Països Catalans corresponents a l’any 2005
de la manera següent:

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,
la borsa ha quedat deserta.

En relació amb l’àmbit del País Valencià,

Noèlia Díaz i Vicedo pel projecte La construcció de la poètica
femenina en l’obra de dues poetes catala-
nes: Maria-Mercè Marçal i Maria Fullana.

Guillem Pérez
i de Lanuza

pel projecte Selecció natural, selecció
sexual i variació geogràfica. Estudi de la
coloració de Podarcis muralis (Laurenti,
1768) en tres poblacions dels Països
Catalans.
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En relació amb l’àmbit de la Catalunya
Nord, 

Elisabet Nadal
Subirà

pel projecte Transhumants. La visió fronte-
rera de dos pastors a principis del segle
XXI.

Èric Forcada pel projecte Aristides, Rafael i Gaspar
Maillol, una família entre el nord i el sud
de Catalunya.

En relació amb l’àmbit de la Franja de
Ponent, Andorra i l’Alguer,
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Ajuts Fundació Mercè
Rodoreda
10a convocatòria

Instituïts l’any 1994. Enguany es convo-
quen per desena vegada.
La Fundació Mercè Rodoreda convoca qua-
tre 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) Edició i estudi de l’epistolari de Mercè
Rodoreda, preferentment d’un dels tres
períodes següents:
— 1939-1954
— 1954-1972
— 1972-1983.
d) Estudi d’un tema lliure relacionat amb
la vida o l’obra de Mercè Rodoreda.
En la sessió del 4 d’abril de 2005, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Joaquim
Molas i Batllori, Jordi Sarsanedas i Vives i
Joan Triadú i Font (membres del Patronat
de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acor-
dat per unanimitat atorgar un ajut
Fundació Mercè Rodoreda corresponent 
a l’any 2005 a la senyora 

pel projecte Temps de reconstrucció. L’obra
de Mercè Rodoreda en el context de les arts
dels anys 50.

Mercè Ibarz 



Fundació Miquel Mas Molas

Fundació Mercè Rodoreda

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Fundació Caixa Sabadell

Fons Joana Just de Fàbrega

Generalitat
de Catalunya

Consorci Català de Promoció Exterior
de la Cultura de la Generalitat de Catalunya

Caixa d’Estalvis de Catalunya

Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos

Fundació de França




