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nstituïts per primer cop el 1914, els premis de l’Institut d’Estudis Catalans són,
des de llavors i amb els parèntesis forçats
de les èpoques eixorques, un estímul per
als estudiosos d’expressió catalana de tots
els camps del saber, que hi poden trobar el
reconeixement a la seva tasca de recerca,
sovint callada i anònima.
En el present opuscle es recull la informació corresponent al LXXV Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC: els autors
guardonats i els membres de les ponències
dictaminadores. A tots expressem la nostra
gratitud, i als autors els volem fer arribar
així mateix la nostra felicitació.
L’Institut d’Estudis Catalans, amb l’ajut
inestimable de persones 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, que posen l’èmfasi en la
recerca científica, l’alta cultura i la promoció de la llengua catalana.
JOANDOMÈNEC ROS I ARAGONÈS
Secretari general
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Premi Prat de la Riba
48a convocatòria

Joan Julià i Muné

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 Filològica i s’ofereix a una obra
d’un investigador de les terres catalanes
dedicada a lingüística o filologia publicada
durant els darrers cinc anys (del 2001
al 2005).
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Salvador
Giner de San Julián (president de l’IEC),
Joandomènec Ros i Aragonès (secretari
general de l’IEC) i Joan Martí i Castell,
Joaquim Rafel i Fontanals i Joan Miralles
i Monserrat (membres de la Secció
Filològica), ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi Prat de la Riba corresponent a l’any 2006 al senyor

pel llibre Fonètica aplicada catalana. Dels
fonaments a les aplicacions de les ciències
fonètiques, perquè omple satisfactòriament
un buit en la bibliografia de la fonètica
aplicada catalana i compleix de manera
sistemàtica els objectius que s’ha proposat:
aplicar els principis de la fonètica general a
la llengua catalana. L’obra demostra un
notable grau d’expertesa de la matèria
de què tracta com a especialitat científica.
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Premi de Medi
Ambient
6a convocatòria

Josefina Castellví
i Piulachs

Premi instituït l’any 2000 per l’Institut
d’Estudis Catalans i la Fundació Caixa
Sabadell, i ofert a un investigador en reconeixement a la trajectòria d’estudi i investigació en alguna de les disciplines de les
ciències ambientals relacionades amb la
qualitat ambiental i el patrimoni natural.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Salvador
Giner de San Julián (president de l’IEC),
Joandomènec Ros i Aragonès (secretari
general de l’IEC), Lluís Brunet Berch (president de la Fundació Caixa Sabadell),
Marta Estrada i Miyares i Xavier Bellés
i Ros (membres de la Secció de Ciències
Biològiques), ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi de Medi Ambient corresponent a l’any 2006 a la senyora

en reconeixement de la tasca realitzada,
que combina de manera excepcional una
brillant trajectòria en l’àmbit científic amb
un apassionat treball en el món de la gestió
de la investigació, especialment pel que fa
a l’impuls de projectes de recerca en l’àmbit del medi ambient i de la recerca antàrtica.
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Premi Manuel Milà
i Fontanals d’Història
Literària
18a convocatòria

Mireia Campabadal
i Bertran

Premi instituït l’any 1947 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre història literària de les
terres catalanes.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Jordi
Castellanos Vila, Manuel Jorba i Jorba
i Josep Massot i Muntaner (membres de la
Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi Manuel
Milà i Fontanals d’Història Literària
corresponent a l’any 2006 a la senyora

pel treball La Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona en el segle XVIII: l’interès per la història, la llengua i la literatura
catalanes, per la gran coherència interna
que té i per l’aportació extraordinària que
suposa per al coneixement de la literatura
a la Barcelona setcentista.

01-47 Premis St Jordi 2006

7/4/06

07:41

Página 9

9

Premi Joan Reglà
d’Història Moderna
2a convocatòria

Alexandra Capdevila
Muntadas

Premi instituït l’any 2002 i ofert al millor
estudi sobre història política, social, econòmica i cultural —o sobre historiografia—
de les terres de parla catalana entre els dos
darrers decennis del segle XV i els primers
anys del segle XIX.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Manuel
Ardit i Lucas, Santiago Riera i Tuèbols
i Eva Serra i Puig (membres de la Secció
Històrico-Arqueològica), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Joan Reglà
d’Història Moderna corresponent a
l’any 2006 a la senyora

pel treball Entre la vinya i el comerç.
Els orígens de l’expansió econòmica del
Maresme a l’època moderna, perquè es
tracta d’un treball molt estructurat i complet, que integra una gran diversitat de
fonts i que analitza una agricultura vinculada amb el món mariner i comercial.
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Premi Artur Bofill
i Poch de Zoologia
10a convocatòria

Sandra Mallol
i Martínez

Premi instituït l’any 1982 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre zoologia referent a les
terres catalanes.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Carles Bas
i Peired, Jordi Lleonart i Aliberas i
Joandomènec Ros i Aragonès (membres de
la Secció de Ciències Biològiques), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Artur
Bofill i Poch de Zoologia corresponent a
l’any 2006 a la senyora

pel treball Anàlisi dels descartaments efectuats per la flota d’arrossegament en el
golf de Lleó, perquè contribueix a la comprensió del funcionament de la pesca que
efectua la flota catalana de bou al golf de
Lleó i a la millora de l’explotació per a fer
més sostenible la pesca catalana.
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Premi Ramon
Margalef d’Ecologia
3a convocatòria

Teresa Buchaca
Estany

Premi instituït l’any 1999 amb el nom de
Premi Institut d’Estudis Catalans d’Ecologia
i ofert al millor treball d’investigació o a la
millor tesi doctoral sobre ecologia.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Marta
Estrada i Miyares, Ricard Guerrero
i Moreno i Joandomènec Ros i Aragonès
(membres de la Secció de Ciències
Biològiques), ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi Ramon Margalef
d’Ecologia corresponent a l’any 2006 a la
senyora

pel treball Pigments indicadors: estudi del
senyal en estanys dels Pirineus i de la seva
aplicació en paleolimnologia, per l’ús que
fa de tècniques molt actualitzades i per
l’alta precisió de les conclusions obtingudes.
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Premi Antoni
de Martí i Franquès
de Ciències
Químiques
26a convocatòria

Jordi Cabana Jiménez

Premi instituït l’any 1964 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ciències químiques.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Josep
Castells i Guardiola i Pilar González
Duarte (membres de la Secció de Ciències
i Tecnologia) i Josep M. Ribó i Trujillo
(antic president de la Societat Catalana de
Química), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Antoni de Martí i Franquès
de Ciències Químiques corresponent a
l’any 2006 al senyor

pel treball Nitrurs i oxinitrurs de metalls
de transició amb estructura antifluorita:
síntesi, caracterització i aplicació en bateries de liti, perquè destaca per l’actualitat
dels objectius, la qualitat dels resultats, l’ús
profitós de tècniques experimentals variades i modernes i la perspectiva de possibles
aplicacions.
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Premi Rafael
Campalans
de Ciències
de l’Enginyeria
10a convocatòria

Elsa Pastor Ferrer

Premi instituït l’any 1982 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ciències de l’enginyeria.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Josep Amat
i Girbau, Joaquim Casal i Fàbrega i
Francesc Serra i Mestres (membres de la
Secció de Ciències i Tecnologia), ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi Rafael
Campalans de Ciències de l’Enginyeria
corresponent a l’any 2006 a la senyora

pel treball Contribució a l’estudi dels efectes dels retardants en l’extinció d’incendis
forestals, perquè representa una valuosa
aportació a l’estudi de la utilització i l’organització dels retardants químics en l’extinció d’incendis forestals, un tema de gran
interès actualment tant al nostre país com
a altres territoris.
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Premi Pompeu Fabra
de Gramàtica
15a convocatòria

Neus Nogué Serrano

Premi instituït l’any 1964 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre fonètica, fonologia, morfologia o sintaxi de la llengua catalana.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per M. Josep
Cuenca Ordinyana, Albert Jané i Riera
i Francesc Vallverdú Canes (membres de la
Secció Filològica), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Pompeu Fabra de
Gramàtica corresponent a l’any 2006 a la
senyora

pel treball Dixi de persona i marcs participatius en català, perquè constitueix una
tesi doctoral sòlida i molt ben presentada i
redactada que tracta un tema d’especial
dificultat i interès per a l’estudi de la llengua catalana: la dixi, un fenomen que ens
situa en la interfície de la sintaxi i la pragmàtica.
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Premi Joaquim
Carreras i Artau
de Filosofia
13a convocatòria

Joan Ordi
i Fernández

Premi instituït l’any 1969 i ofert al millor
treball d’investigació o d’assaig sobre filosofia.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Pere Lluís
Font i Xavier Rubert de Ventós (membres
de la Secció de Filosofia i Ciències Socials)
i Dídac Ramírez i Sarrió (president de la
Societat Catalana de Filosofia), ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi Joaquim
Carreras i Artau de Filosofia corresponent
a l’any 2006 al senyor

pel treball L’imperatiu del silenci. Sentit
del Tractatus de Wittgenstein a la llum de
la tesi setena, pel coneixement profund i
contextualitzat del conjunt de l’obra de
Wittgenstein i per l’argumentació rigorosa
amb què mostra que el sentit darrer d’aquesta obra és revelat per la tesi setena,
que imposa el silenci sobre allò de què no
es pot parlar, on convergeixen l’ètica, l’estètica i la mística.
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Premi Ferran Sunyer
i Balaguer
de Matemàtiques
14a convocatòria

Xiaonan Ma
i George Marinescu

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 3 d’abril de 2006, 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), Alain Weinstein (de la
Universitat de Califòrnia, Berkeley, 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 2006 als senyors

pel treball Holomorphic Morse inequalities
and Bergman kernels, per l’alt nivell dels
resultats que conté i per l’originalitat
i l’acurada redacció que presenta. Ma i
Marinescu presenten un estudi molt complet de les desigualtats holomorfes de
Morse i de l’expansió asimptòtica del nucli
de Bergman mitjançant el nucli de la calor,
basant-se en el principi unificador que
aquest nucli dóna informació local, de la
qual es pot deduir informació global, com
la que correspon a les desigualtats de
Morse. La monografia conté, a més, algunes aplicacions a la geometria algebraica.
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Premi Miquel Mas
Molas a la
Investigació Tècnica
Tèxtil
8a convocatòria

Cristina Canal
Barnils

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 a la Investigació Tècnica Tèxtil, ofert
al millor treball d’investigació en el camp
de la indústria tèxtil, en les modalitats de
filatura, teixits, estampació, punt, acabat o
confecció.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Ramon
Comas Castellé, Alfons Sibila i Fígols
i Ana Mas Salse (membres del Patronat
de la Fundació Miquel Mas Molas) i Jordi
Pericot i Canaleta (professor de la
Universitat Pompeu Fabra) i Joaquim
Agulló i Batlle (membre de la Secció de
Ciències i Tecnologia), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Miquel Mas Molas
a la Investigació Tècnica Tèxtil corresponent a l’any 2006 a la senyora

pel treball Estudio de las propiedades
superficiales y del post-suavizado de tejidos de lana y poliamida 6 tratados con
plasma, perquè presenta una contribució
innovadora que pot tenir aplicacions directes de gran interès en el sector tèxtil, ja que
pot ajudar a resoldre els problemes d’encongiment que presenten els teixits de llana
i estam. A més, el canvi de procés plantejat
redueix la contaminació sobre el medi
ambient.
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Premi Josep M.
Sala-Trepat
13a convocatòria

Ana Caño Delgado

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 lingüístic català, de l’Estat espanyol o de
Portugal, menor de trenta-cinc anys, estudiós 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 3 d’abril de 2006, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta d’una ponència integrada per Pere
Puigdomènech i Rosell, Lluís Tort i
Bardolet, Francesc Piferrer i Circuns,
Adelino Vicente Mendonça Canário i María
de los Ángeles Chávez, ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Josep M. SalaTrepat corresponent a l’any 2006 a la
senyora

per la seva carrera científica, reflectida
en publicacions d’alta qualitat i realitzada
majoritàriament a l’estranger.
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Premi Catalunya
d’Economia
10a convocatòria

Xavier Vives Torrents
i Lluís Torrens
Mèlich

Premi instituït l’any 1991 per la Societat
Catalana d’Economia i ofert a la millor
obra, treball o estudi en general sobre l’economia catalana, publicat o inèdit. Dotat per
la Caixa d’Estalvis de Catalunya.
El jurat del premi, format per Pere Puig
i Bastard, Andreu Mas-Colell, Joaquim
Muns i Albuixech, Josep Jané i Solà,
Artur Saurí del Río, Josep Manuel Basáñez
i Villaluenga, Narcís Serra i Serra i
Joan Elias Boada, acordà per unanimitat
atorgar el Premi Catalunya d’Economia
corresponent a l’any 2006 als senyors

pel treball Estratègies de les àrees metropolitanes europees davant de l’ampliació de
la Unió Europea.

Aquest premi fou lliurat en un acte públic
a la Sala Turró de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, el dia 3 de novembre de 2005.

01-47 Premis St Jordi 2006

7/4/06

07:41

Página 20

20

Premi Francesc de B.
Moll de Dialectologia
3a convocatòria

Premi instituït l’any 1999 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre dialectologia catalana.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Brauli
Montoya Abat, Miquel Àngel Pradilla
Cardona i Joan Veny i Clar (membres
de la Secció Filològica), ha acordat per
unanimitat no atorgar el Premi Francesc
de B. Moll de Dialectologia corresponent
a l’any 2006.
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Premi Fundació
Mercè Rodoreda
14a convocatòria

Premi instituït l’any 1992 per la Fundació
Mercè Rodoreda i ofert al millor treball
d’investigació en qualsevol llengua de
cultura sobre la novel·la i el conte del segle XX i en especial sobre l’obra de Mercè
Rodoreda.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, 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 de la
Comissió Tècnica de la Fundació Mercè
Rodoreda), ha acordat per unanimitat no
atorgar el Premi Fundació Mercè Rodoreda
corresponent a l’any 2006.
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Premi Josep A.
Vandellòs
d’Economia
17a convocatòria

Premi instituït l’any 1963 i ofert al millor
treball d’investigació o d’assaig sobre economia.
Aquest premi ha quedat desert.
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Premi de l’Associació
Catalana de Ciències
de l’Alimentació
3a convocatòria

Pere Duran i Montgé

Premi instituït l’any 2003 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre els aliments.
L’Associació Catalana de Ciències de
l’Alimentació, a proposta d’una ponència
integrada per M. Josep Roselló, Josep
Obiols i Víctor Serra, ha acordat per unanimitat atorgar el Premi de l’Associació
Catalana de Ciències de l’Alimentació
corresponent a l’any 2006 al senyor

pel treball Digestibilitat fecal i ileal del
greix i àcids grassos de diferents matèries
grasses en el porc en creixement.
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Premi de la Institució
Catalana d’Estudis
Agraris
22a convocatòria

Mercè Morales
i Torrà,
Marta Pascual i Roig
i Xavier Rayo
i Sarrias

Premi instituït l’any 1983 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre agricultura.
La Institució Catalana d’Estudis Agraris,
a proposta d’una ponència integrada per
Òscar Alfranca i Burriel, Carles Bernat
i Juanos, Josep M. Espelta i Guàrdia, Joan
Palet i Casas, Joan Ràfols i Casamada,
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 2006 a les senyores
i al senyor

pel treball Valoració i propostes de gestió
de les pastures de muntanya mitjana.
Índex ecopastoral.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit
al senyor

Bernat Ramos
i Perramon

pel treball Influència de l’aportació continuada de fems de boví i de fertilitzant nitrogenat en el rendiment i en el rentat de
nitrogen nítric d’un cultiu de blat de moro
en regadiu.
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Premi de la Societat
Catalana d’Estudis
Històrics
10a convocatòria

Antoni Sánchez
i Carcelén
Premi de la Societat
Catalana de Biologia
43a convocatòria

Anaïs Estrada
Gelonch

Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre un tema d’història dels Països
Catalans.
La Societat Catalana d’Estudis Històrics, a
proposta d’una ponència integrada per
Gaspar Feliu i Montfort, Jaume Sobrequés
i Calicó i Josep M. Torras i Ribé, ha acordat per unanimitat atorgar el Premi de la
Societat Catalana d’Estudis Històrics
corresponent a l’any 2006 al senyor

pel treball El Trienni Liberal a Lleida
(1820-1823).

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre ciències biològiques.
La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada per Ferran
Azorín i Marín, Josep Santaló i Pedro
i Lluís Tort Bardolet, ha acordat per unanimitat atorgar el Premi de la Societat
Catalana de Biologia corresponent
a l’any 2006 a la senyora

pel treball Mecanisme molecular que regula la retenció citoplasmàtica de NFAT5.
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Premi de la Societat
Catalana de Química
43a convocatòria

Josep Puigmartí
i Luis
Premi de la Societat
Catalana
de Tecnologia
36a convocatòria

Víctor Javier Cadarso
Busto

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre química.
La Societat Catalana de Química, a proposta d’una ponència integrada per Jordi
Bujons Vilàs, Carles Colominas i Guardia
i F. Xavier Rius Ferrús, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi de la Societat
Catalana de Química corresponent
a l’any 2006 al senyor

pel treball Organització supramolecular de
molècules orgàniques en cristalls, monocapes i fils.

Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre tecnologia.
La Societat Catalana de Tecnologia, a proposta d’una ponència integrada per Alícia
Casals i Gelpí, Manuel Puig i Vidal i Marc
Barracó i Serra, ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi de la Societat Catalana de
Tecnologia corresponent a l’any 2006 al
senyor

pel treball Obtenció de guies d’ona òptiques amb nucli buit basades en silici.
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Premi Évariste Galois
de la Societat
Catalana
de Matemàtiques
43a convocatòria

Ariadna Farrés
Basiana
Premi Jordi Porta
i Jué de la Societat
Catalana de Física
43a convocatòria

Ferran Macià Bros

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre matemàtiques.
La Societat Catalana de Matemàtiques, a
proposta d’una ponència integrada per
Joan Girbau i Badó, Jaume Llibre i Saló
i Enric Ventura i Capell, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Évariste Galois
de la Societat Catalana de Matemàtiques
corresponent a l’any 2006 a la senyora

pel treball Solar sailing en el sistema
Terra-Lluna.

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre física.
La Societat Catalana de Física, a proposta
d’una ponència integrada per Jordi Andreu
Batallé, Albert Bramón Planas i Agustí
Poch Parés, ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi Jordi Porta i Jué de la
Societat Catalana de Física corresponent a
l’any 2006 al senyor

pel treball Control de les correlacions en
freqüència de la llum utilitzant tècniques
d’achromatic phase matching.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit
al senyor

Valentí Massana
i Gràcia

pel treball Caracterització d’un imant de
curvatura combinat mitjançant sondes
d’efecte Hall.
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Premi Lluís Casassas
i Simó de la Societat
Catalana
de Geografia
11a convocatòria

Albert Llausàs
i Pascual
Concurs de Joves
Sociòlegs
10a convocatòria

Premi instituït l’any 1995 i ofert a un treball d’investigació geogràfica.
La Societat Catalana de Geografia, a proposta d’una ponència integrada per Jesús
Burgueño Rivero, Montserrat Guerrero
Lladós i J. Manuel García Ferrer, ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Lluís
Casassas i Simó de la Societat Catalana de
Geografia corresponent a l’any 2006 al
senyor

pel treball Caracterització i anàlisi dels
canvis paisatgístics de les closes a la plana
de l’Alt Empordà a una escala de detall
per al període 1957-2001.

Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball inèdit d’investigació, teòric o empíric,
en el camp de la sociologia.
L’Associació Catalana de Sociologia, a proposta d’una ponència integrada per Oriol
Homs Ferret, Josep M. Rotger Cerdà i Jordi
Busquet Duran, ha acordat per unanimitat
no atorgar el premi del Concurs de Joves
Sociòlegs corresponent a l’any 2006.
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Premi de la Institució
Catalana d’Història
Natural
27a convocatòria

Premi instituït l’any 1908 i ofert a un treball 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
Moisès Guardiola i Bufí, Delfí Sanuy
i Castells i Joan Pino i Vilalta, ha acordat
per unanimitat no atorgar el Premi de la
Institució Catalana d’Història Natural
corresponent a l’any 2006.

Així mateix, ha acordat atorgar accèssits a
les senyores

Sandra Saura Mas

Sílvia Abril Meléndez

pel treball Contingut hídric de fulles i
branquillons d’espècies llenyoses del matollar mediterrani amb diferents estratègies
regeneratives postincendi.

pel treball Ecologia alimentària de la formiga argentina ( Linepithema humile) en
ecosistemes naturals: activitat d’extracció
de melassa de Quercus suber i dieta sòlida.
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Premi de la Societat
Catalana d’Ordenació
del Territori
4a convocatòria

Premi dels Amics
de l’Art Romànic
13a 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 una
proposta d’ordenació d’una àrea territorial
o urbana de Catalunya.
La Societat Catalana d’Ordenació del
Territori, a proposta de la Junta, ha acordat no atorgar el Premi de la Societat
Catalana d’Ordenació del Territori corresponent a l’any 2006.

Premi instituït l’any 1993 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre art i cultura catalanes del període
preromànic o romànic.
Aquest premi ha quedat desert.
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Borses d’estudi
Generalitat
de Catalunya
20a convocatòria

Matteo Manfredi
(Itàlia)

Ivan Parisi
(Itàlia)

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 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Modest Prats
i Domingo (en representació de la Secció
Filològica), Eulàlia Duran i Grau (en
representació de la Secció HistòricoArqueològica), Josep Missé i Ferran (en
representació del Departament de la
Presidència de la Generalitat de
Catalunya), 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 2006 als
senyors i a les senyores

pel projecte Projeccions de l’experiència
migratòria catalana a Amèrica i imaginari
col·lectiu. Anàlisi sobre les formes de representació i autorepresentació dels emigrants
catalans mitjançant les imatges fotogràfiques.

pel projecte La identitat del comanador
Escrivà, poeta valencià de la primera meitat del segle XV.

01-47 Premis St Jordi 2006

7/4/06

07:41

Página 35

35

Aurélie Vialette
(França)

Dóra Bakucz
(Hongria)

pel projecte Música popular i sentiment
nacional a Catalunya al segle XIX: el projecte social segons Josep Anselm Clavé.

pel projecte Personatges femenins grecs en
el teatre català de la postguerra, amb
atenció especial a Antígona i Una altra
Fedra, si us plau de Salvador Espriu.

01-47 Premis St Jordi 2006

7/4/06

07:41

Página 36

36

Borsa d’estudi
Abelard Fàbrega
11a convocatòria

Xavier Rull
i Muruzàbal

Instituïda l’any 1995, aquesta borsa d’estudi 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 societats filials de la Secció Filològica (Societat
Catalana de Llengua i Literatura
i Societat Catalana d’Estudis Clàssics).
En la sessió del 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Jordi
Carbonell i de Ballester i M. Josep Cuenca
Ordinyana (membres de la Secció
Filològica) i August Bover i Font (president
de la Societat Catalana de Llengua i
Literatura), ha acordat atorgar la borsa
d’estudi Abelard Fàbrega corresponent a
l’any 2006 al senyor

pel projecte La perifrasació verbal en
català.
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Borsa d’estudi
Ramon d’Alòs-Moner
29a convocatòria

Eulàlia Miralles Jori

Instituïda el 1966, aquesta borsa d’estudi
s’ofereix 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 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Joaquim
Garriga i Riera, Manuel Jorba i Jorba
i Eva Serra i Puig (membres de la Secció
Històrico-Arqueològica), ha acordat atorgar la borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner
corresponent a l’any 2006 a la senyora

pel projecte Jeroni Pujades: obres i estudis
crítics.
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Borses d’estudi
Eusko-Ikaskuntza Institut d’Estudis
Catalans
9a convocatòria

Josep Àngel Guimerà
i Orts

El 1997, l’Institut d’Estudis Catalans i
l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios
Vascos van crear dues borses d’estudi adreçades a joves investigadors per a facilitarlos l’estada en un territori de llengua catalana o de llengua basca a fi d’estudiar
un tema relacionat amb aquestes dues
cultures.
En la sessió del 3 d’abril de 2006, 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) i Josep Gifreu
i Pinsach i Josep Moran i Ocerinjauregui
(membres de la Secció Filològica), ha acordat per unanimitat atorgar la borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis
Catalans corresponent a l’any 2006 al
senyor

pel projecte Polítiques de televisió i cultures
minoritzades a l’entorn digital: els casos
d’Euskadi i Catalunya (1997-2006).
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Borses d’estudi
Països Catalans
5a 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 3 d’abril de 2006, el Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Ricard
Guerrero i Moreno (secretari científic de
l’IEC), Maria Teresa Ferrer i Mallol i
Josep Guitart i Duran (membres de la
Secció Històrico-Arqueològica), Joaquim
Gosálbez i Noguera (membre de la Secció
de Ciències Biològiques) i Josep Gifreu i
Pinsach (membre de la Secció Filològica),
ha acordat atorgar les borses d’estudi
Països Catalans corresponents a l’any 2006
de la manera següent:

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,

Tomeu Simó
i Mesquida

pel projecte L’ús del català a l’ensenyament superior als Països Catalans.

En relació amb l’àmbit del País Valencià,

Esperança Huguet
Enguita

pel projecte La terra sigil·lata tardoitàlica
a les costes mediterrànies de la Hispania
Tarraconensis.

Encarna Montero
Tortajada

pel projecte La transmissió del coneixement en els oficis artístics. València, 13701450.
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Esther Soler i Monzó

pel projecte Estudi de les poblacions dels
odonats protegits dels Països Catalans,
amb especial atenció a Catalunya i
al País Valencià.

En relació amb l’àmbit de la Catalunya
Nord, la borsa ha quedat deserta.

En relació amb l’àmbit de la Franja de
Ponent, Andorra i l’Alguer, la borsa ha
quedat deserta.
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Ajuts Fundació Mercè
Rodoreda
11a convocatòria

Instituïts l’any 1994. Enguany es convoquen per onzena vegada.
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) 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 3 d’abril de 2006, 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 de la
Comissió Tècnica de la Fundació Mercè
Rodoreda), ha acordat per unanimitat no
atorgar els ajuts Fundació Mercè Rodoreda
corresponents a l’any 2006.
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Caixa d’Estalvis de Catalunya
Generalitat
de Catalunya
Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos
Fons Joana Just de Fàbrega
Fundació Caixa Sabadell
Fundació Ferran Sunyer i Balaguer
Fundació de França
Fundació Mercè Rodoreda

Fundació Miquel Mas Molas

