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Instituïts per primer cop el 1914, els pre-
mis 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 informa-
ció corresponent al LXXVI Cartell de pre-
mis 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 bene-
factores, 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 promo-
ció de la llengua catalana.

JOANDOMÈNEC ROS I ARAGONÈS

Secretari general 
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Premi Prat de la Riba
49a convocatòria

Josep M. Colomer
Calsina

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 Filosofia i Ciències Socials i s’o-
fereix a una obra d’un investigador de les
terres catalanes dedicada a filosofia, dret,
economia, geografia, demografia, pedago-
gia, psicologia, comunicació social, antro-
pologia, sociologia o ciència política publi-
cada durant els darrers cinc anys (del 2002
al 2006).
En la sessió del 27 de març de 2007, 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 Josep González-Agàpito
i Granell, Pere Lluís Font i Joan Vilà-
Valentí (membres de la Secció de Filosofia
i Ciències Socials), ha acordat per unani-
mitat atorgar el Premi Prat de la Riba
corresponent a l’any 2007 al senyor

pel llibre Grans imperis, petites nacions,
per l’original anàlisi que fa de les caracte-
rístiques dels imperis, els estats i les
nacions, així com dels avantatges de 
les nacions petites en relació amb els estats
mitjans i els grans imperis, amb especial
referència a Catalunya.

6
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Premi de Medi
Ambient
7a convocatòria 

David Saurí

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 la
qualitat ambiental i el patrimoni natural.
En la sessió del 27 de març de 2007, 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 (pre-
sident 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 corres-
ponent a l’any 2007 al senyor

pel seu historial investigador en aspectes de
planificació del territori, de socioeconomia
ambiental, en aspectes socials de l’aigua
com a recurs i d’efectes damunt el territori
de maltempsades (aiguats, incendis, etc.).
Al mateix temps, també destaca en la
divulgació de la problemàtica ambiental. 

7
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Premi Jaume Vicens 
i Vives d’Història
Contemporània
4a convocatòria

Antoni Sánchez
i Carcelén

Premi instituït l’any 1997 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre història política, social,
econòmica i cultural —o sobre historiogra-
fia— de les terres de parla catalana en els
segles XIX i XX.
En la sessió del 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Manuel Ardit
i Lucas, Concepció Mir i Curcó i Santiago
Riera i Tuèbols (membres de la Secció
Històrico-Arqueològica), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Jaume Vicens 
i Vives d’Història Contemporània correspo-
nent a l’any 2007 al senyor

pel treball Absolutisme i liberalisme a
Lleida (1814-1828), per l’exhaustiva recer-
ca duta a terme amb una metodologia ade-
quada.

8
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Premi Josep Pijoan
d’Història de les Arts
4a convocatòria

Mariona Fernández
Banqué

Premi instituït l’any 1997 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre història de les arts (in-
cloent-hi la musicologia).
En la sessió del 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Francesc
Fontbona i de Vallescar, Xavier Barral i
Altet i Joaquim Garriga i Riera (membres
de la Secció Històrico-Arqueològica), ha
acordat per unanimitat atorgar el Premi
Josep Pijoan d’Història de les Arts corres-
ponent a l’any 2007 a la senyora

pel treball Salvador Gurri i Coromines
(1749-1819), un escultor d’entre segles,
perquè es tracta d’una obra excel·lent, que
omple un buit flagrant i significatiu en la
historiografia de l’art català.

9
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Premi August Pi 
i Sunyer 
de Bioquímica o
Ciències Fisiològiques
18a convocatòria

Marc Castellet
Llerena

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre bioquímica o ciències fisio-
lògiques.
En la sessió del 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Ricard
Guerrero i Moreno, Francesc Gonzàlez i
Sastre i Josep Carreras i Barnés (membres
de la Secció de Ciències Biològiques), ha
acordat per unanimitat atorgar el Premi
August Pi i Sunyer de Bioquímica o
Ciències Fisiològiques corresponent a 
l’any 2007 al senyor

pel treball Producció d’un inhibidor del
VIH-1 en plantes de tabac i d’arròs, per 
la possible aplicació dels resultats i la inci-
dència que pot tenir en la prospecció de
vies terapèutiques contra els efectes 
del VIH-1.

10
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Premi Josep Teixidor
de Matemàtiques
12a convocatòria

Javier J. Gutiérrez
Marín

Premi instituït l’any 1979 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre matemàtiques.
En la sessió del 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Josep Vaquer
i Timoner, Gabriel Navarro Ortega i Joan
Girbau i Badó (membres de la Secció de
Ciències i Tecnologia), ha acordat per una-
nimitat atorgar el Premi Josep Teixidor de
Matemàtiques corresponent a l’any 2007 
al senyor

pel treball Localització i conservació d’es-
tructures en homotopia estable, per l’estudi
de temes naturals sobre el functor de loca-
lització en la categoria d’espectres simè-
trics, de gran rellevància en el camp de
l’homotopia estable.

11
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Premi Lluís Nicolau
d’Olwer de Filologia
29a convocatòria

Pere Gómez Inglada

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre filologia.
En la sessió del 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Carles
Miralles i Solà, Joan Peytaví Deixona i
Josep Martines Peres (membres del Secció
Filològica), ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi Lluís Nicolau d’Olwer de
Filologia corresponent a l’any 2007 al 
senyor

pel treball Quinze anys de periodisme: les
col·laboracions de J. V. Foix a La
Publicitat (1922-1936), perquè documenta
i il·lumina un període i un aspecte menys
coneguts de l’activitat de J. V. Foix.

12
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Premi Josep Carner
de Teoria Literària
4a convocatòria

Cesc Esteve i Mestre

Premi instituït l’any 1997 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre teoria literària.
En la sessió del 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Josep Piera 
i Rubio, Jaume Cabré i Fabré i Mariàngela
Vilallonga Vives (membres de la Secció
Filològica), ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi Josep Carner de Teoria
Literària corresponent a l’any 2007 al 
senyor

pel treball La invenció dels orígens. La 
història literària en la poètica del
Renaixement, per la investigació contempo-
rània que duu a terme sobre els orígens de
la poesia, un concepte molt debatut en el
Renaixement, i per l’aportació que fa sobre
el naixement de la poesia vulgar i, en con-
cret, de la poesia provençal.

13
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Premi Fundació
Mercè Rodoreda
15a convocatòria

Sílvia Mas i Sañé

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 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Joaquim
Mallafrè i Gavaldà, Joaquim Molas 
i Batllori i Joan Triadú i Font, ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi Fundació
Mercè Rodoreda corresponent a l’any 2007
a la senyora 

pel treball Les novel·les d’exili d’Avel·lí
Artís-Gener, perquè és un treball que esti-
mula l’estudi sobre la novel·la de l’exili.
Estudia les tres novel·les que Tísner va
escriure a l’exili: la primera està lligada a
les seves experiències en la Guerra Civil
espanyola i les altres dues són producte de
la seva condició d’exiliat i del coneixement
d’una altra cultura, i formen una unitat. 

14
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Premi Ferran Sunyer
i Balaguer 
de Matemàtiques
15a convocatòria 

Rosa M. Miró-Roig

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 27 de març de 2007, 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 unanimi-
tat atorgar el Premi Ferran Sunyer i
Balaguer de Matemàtiques corresponent 
a l’any 2007 a la senyora

pel treball Lectures on determinantal 
ideals, perquè es tracta d’una memòria
dedicada íntegrament a l’estudi d’aquests
ideals, entre els quals es troben exemples
clàssics com els ideals de les varietats de
Segre, de les varietats de Veroneses i de les
corbes racionals normals. Aquests ideals
tenen un paper clau en l’àlgebra commuta-
tiva i la geometria algebraica, amb aplica-
cions a la teoria d’invariants, a la teoria 
de representacions i a la combinatòria. 
La seva ubiqüitat ha atret l’atenció de
nombrosos matemàtics.

15
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Premi Jaume Sarri
d’Història 
del Solsonès
6a convocatòria

Esther Miralles 
i Henares i
Josep Porredon 
i Feliu

Premi instituït l’any 1976 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre història del Solsonès.
En la sessió del 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Eva Serra 
i Puig, Gaspar Feliu i Montfort, Antoni
Pladevall i Font i Josep Massot i Muntaner,
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi
Jaume Sarri d’Història del Solsonès corres-
ponent a l’any 2007 a la senyora i al 
senyor

pel treball L’ànima de la muntanya: histò-
ria dels masos de Montpol i Terrassola,
perquè es tracta d’un estudi de les masies
d’una zona poc coneguda i al llarg d’un
període cronològic molt ampli, en el qual
es recull la documentació existent i l’estat
actual de les edificacions.

16
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Premi Catalunya
d’Urbanisme
5a convocatòria

Joaquim Sabaté Bel 
i CCRS

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 Pilar
Carbassa Torres, Jordi Oliver Solà, Xavier
Mayor Farguell, Emili Donato Folch,
Ricard Pié Ninot i Manuel de Solà-Morales,
ha acordat atorgar el Premi Catalunya
d’Urbanisme corresponent a l’any 2007 a

pel projecte Pla Director Urbanístic del Pla
de Bages, per l’especial atenció al territori,
pel repte assumit per la novetat i la impor-
tància estratègica de desenvolupar plans
territorials a Catalunya, pel rigor analític
del treball i per la incorporació d’aspectes
innovadors.

17
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Premi Josep M. 
Sala-Trepat
14a convocatòria

Premi instituït l’any 1990 per la Fundació
de França, des del 2003 és 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.
El jurat d’aquest premi no ha emès encara
el veredicte.

18
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Premi Internacional
Catalònia
34a convocatòria

Premi instituït l’any 1968 i ofert a un
investigador estranger estudiós de les terres
catalanes o de qualsevol aspecte de llur
cultura.
En la sessió del 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Ricard
Torrents i Bertrana (Secció de Filosofia i
Ciències Socials), Josep Massot i Muntaner
(Secció Històrico-Arqueològica), Josep Vigo
i Bonada (Secció de Ciències Biològiques) i
Pere Santanach i Prat (Secció de Ciències 
i Tecnologia), ha acordat per unanimitat
no atorgar el Premi Internacional Catalònia
corresponent a l’any 2007.

19
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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 Tècni-
ca 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 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Anna Mas
Salse i Elena Mas Salse (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 unani-
mitat no atorgar el Premi Miquel Mas
Molas al Disseny Tèxtil corresponent a
l’any 2007.

20
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Premi Joaquim
Torrens i Ibern
15a convocatòria

Premi instituït l’any 1977 i ofert al millor
lèxic cientificotècnic o al millor treball
sobre terminologia cientificotècnica.
En la sessió del 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Salvador
Alegret i Sanromà (membre de la Secció de
Ciències i Tecnologia), M. Teresa Cabré 
i Castellví (membre de la Secció Filològica) i
Joan Pere Vilà-Hors (membre de la
Fundació Joaquim Torrens i Ibern), ha
acordat per unanimitat no atorgar el Premi
Joaquim Torrens i Ibern corresponent a
l’any 2007.

21
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Premi Leandre
Cervera
d’Endocrinologia
Experimental
15a convocatòria

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre endocrinologia experi-
mental.
Aquest premi ha quedat desert.

22
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Premi Josep R.
Bataller de Geologia
11a convocatòria

Premi instituït l’any 1976 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’in-
vestigació sobre geologia.
Aquest premi ha quedat desert.

23
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Premi Manuel Sales 
i Ferré de Sociologia
7a convocatòria

Premi instituït l’any 1988 i ofert al millor
treball d’investigació o d’assaig sobre socio-
logia.
Aquest premi ha quedat desert.

24
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Premi Duran i Bas 
de Dret
17a convocatòria

Premi instituït l’any 1915 i ofert al millor
treball d’investigació o d’assaig sobre dret.
Aquest premi ha quedat desert.

25
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Premi de la Societat
Catalana d’Economia
6a 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.
Aquest premi ha quedat desert.

26
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Premis 
per a estudiants
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Concurs de Joves
Sociòlegs
11a convocatòria

Clelia Colombo
Vilarrasa

Alícia Villar Aguilés

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 Lluís
Recolons i Arquer, Jordi Busquet Duran i
Cristina López i Villanueva, ha acordat per
unanimitat atorgar el premi del Concurs de
Joves Sociòlegs corresponent a l’any 2007 
a la senyora

pel treball E-participació: la incorporació
d’Internet en els processos de participació
ciutadana en la presa de decisions públi-
ques.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit
a la senyora

pel treball L’absència als exàmens de pri-
mer curs en la Universitat de València o el
cas dels «no presentats».

28
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Premi de la Institució
Catalana d’Estudis
Agraris
23a convocatòria

Pau Gutiérrez
Pedemonte 

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, Francesc
Domingo Olivé, Josep M. Espelta 
i Guàrdia, Anna Jacas Benages, Joan Palet
Casas i Albert Tehàs i Puig, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi de la Institució
Catalana d’Estudis Agraris corresponent a
l’any 2007 al senyor 

pel treball Recuperació i producció sosteni-
ble del formatge d’Estaon.

Premi de la Institució
Catalana d’Història
Natural
28a convocatòria

Montse Rigat Coll 

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
Moisès Guardiola i Bufí, Joan Pino i Vilalta
i Delfí Sanuy i Castells, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi de la Institució
Catalana d’Història Natural corresponent a
l’any 2007 a la senyora

pel treball Estudis etnobotànics a la vall de
Camprodon (alta vall del Ter, Pirineus).
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Premi de la Societat
Catalana de Biologia
44a convocatòria

Carmen Doñate
Jimeno

Mercè de Frias
Sánchez

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, Ferran Azorín i Marín i Emili
Itarte Fresquet, ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi de la Societat Catalana de
Biologia corresponent a l’any 2007 a la
senyora

pel treball Caracterització molecular i fun-
cional de macròfags diferenciats in vitro
d’orada ( Sparus aurata).

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit
a la senyora

pel treball Regulació de la fosforilació de Akt
en cèl·lules de leucèmia limfàtica crònica.

30
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Premi de la Societat
Catalana de Química
44a convocatòria

Joan Ignasi Llambias
Clar

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 Oriol
Rossell, Josep Ros i Susagna Ricart, ha
acordat per unanimitat atorgar el Premi de
la Societat Catalana de Química correspo-
nent a l’any 2007 al senyor 

pel treball Nous extractants i anions regio-
substituïts derivats de l’o-carborà.

Premi Évariste Galois
de la Societat
Catalana 
de Matemàtiques
44a convocatòria

Judit Abardia
Bochaca

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 Ara Bertran, Joan Porti Piqué i
Frederic Utzet Civit, ha acordat per unani-
mitat atorgar el Premi Évariste Galois de la
Societat Catalana de Matemàtiques corres-
ponent a l’any 2007 a la senyora

pel treball ��n: l’espai, els convexos i l’in-
finit.
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Premi Lluís Casassas
i Simó de la Societat
Catalana 
de Geografia
12a convocatòria

Luis del Romero
Renau

María José Ripoll
Berenguer 

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
Francisco López Palomeque, Jesús
Burgueño Rivero i Rosa Anna Felip Fillat,
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi
Lluís Casassas i Simó de la Societat
Catalana de Geografia corresponent a 
l’any 2007 al senyor

pel treball Planificació i govern del territori
a la regió metropolitana del Rin-Ruhr.
Noves respostes a velles lògiques territorials
en un context insosteniblement globalitzat.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit
a la senyora

pel treball Canvis en els usos del sòl i movi-
ments de massa superficials en una conca
de muntanya de l’alt Berguedà.

32
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Premi de la Societat
Catalana 
de Tecnologia
37a 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, Alícia Casals 
i Gelpí i Marc Barracó i Serra, ha acordat
per unanimitat no atorgar el Premi de la
Societat Catalana de Tecnologia correspo-
nent a l’any 2007.

Premi de l’Associació
Catalana de Ciències
de l’Alimentació
4a convocatòria

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

Premi de la Societat
Catalana d’Estudis
Històrics
11a 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.

Premi dels Amics 
de l’Art Romànic
14a 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.
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Premi Jordi Porta 
i Jué de la Societat
Catalana de Física
44a convocatòria

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un tre-
ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre física. 
Aquest premi ha quedat desert.
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Borses d’estudi
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Ajuts Fundació Mercè
Rodoreda
12a convocatòria

Sílvia Aldavert
Garcia

Instituïts l’any 1994. La Fundació Mercè
Rodoreda convoca quatre ajuts per a l’ela-
boració 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 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Joaquim
Mallafrè i Gavaldà, Joaquim Molas 
i Batllori i Joan Triadú i Font, ha acordat
per unanimitat atorgar els ajuts Fundació
Mercè Rodoreda corresponents a 
l’any 2007 a les senyores

pel projecte Mercè Rodoreda i el viatge pel
temps. Anàlisi comparativa amb les obres
de Virginia Woolf o James Joyce.

36
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Carme Arnau

Francesca Romana
Uccella

pel projecte Recull de cartes de Mercè
Rodoreda.

pel projecte Mercè Rodoreda escriptora 
i amiga. Records personals.

37
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Borses d’estudi
Generalitat 
de Catalunya
21a convocatòria

Matteo Vecchia
(Itàlia)

M. Elisa Soldani 
(Itàlia)

Instituïdes l’any 1986, aquestes borses
d’estudi s’adrecen a investigadors estran-
gers, llicenciats o graduats en facultats uni-
versitàries 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 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Joaquim
Mallafrè i Gavaldà (en representació de la
Secció Filològica), M. Teresa Ferrer i Mallol
(en representació de la Secció Històrico-
Arqueològica), Josep Missé i Ferran (en
representació del Departament de la
Presidència de la Generalitat de
Catalunya), Lídia Pons i Griera (en repre-
sentació 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 2007 als
senyors i a les senyores

pel projecte Els antifeixistes italians a
Catalunya durant la Guerra Civil espanyo-
la (1936-1939).

pel projecte Els homes de negoci italians 
a Barcelona durant la Guerra Civil cata-
lana.

38
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Stefano Torresi
(Itàlia)

Sophia Simon 
(Alemanya)

pel projecte Llengua i identitat en la poe-
sia catalana de la postguerra.

pel projecte La identitat lingüística i cultu-
ral dels algueresos catalanoparlants.

39
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Borsa d’estudi
Ramon d’Alòs-Moner
30a convocatòria

Pilar Arnau i Segarra

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 publica-
ció científica).
En la sessió del 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Josep Massot
i Muntaner, A. Manuel Mundó i Marcet i
Albert Balcells i González (membres de la
Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat
atorgar la borsa d’estudi Ramon d’Alòs-
Moner corresponent a l’any 2007 a la se-
nyora 

pel projecte Repertori de narradors mallor-
quins a partir de la generació dels setanta.
(Arxiu biogràfic i bibliogràfic, 1967-2007).

40
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Borses d’estudi
Eusko-Ikaskuntza -
Institut d’Estudis
Catalans
10a convocatòria

Manel López i Esteve 

El 1997, l’Institut d’Estudis Catalans 
i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de
Estudios Vascos van crear dues borses d’es-
tudi adreçades a joves investigadors per a
facilitar-los l’estada en un territori de llen-
gua catalana o de llengua basca a fi d’estu-
diar un tema relacionat amb aquestes dues
cultures.
En la sessió del 27 de març de 2007, 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 acor-
dat per unanimitat atorgar la borsa d’estu-
di Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis
Catalans corresponent a l’any 2007 al 
senyor

per l’obra Pere Bosch i Gimpera i Manuel
de Irujo: l’intent de reconstruir una legali-
tat republicana (1936-1939).

41
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Borses d’estudi Països
Catalans
6a convocatòria

Carla Gonzàlez
Collantes 

Laia Herrera i Pujol 

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 territo-
ris com a mínim—, sincrònicament o dia-
crònica.
En la sessió del 27 de març de 2007, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Ricard
Guerrero i Moreno (secretari científic de
l’IEC), Salvador Alegret i Sanromà (mem-
bre de la Secció de Ciències i Tecnologia),
Antoni Riera i Melis (membre de la Secció
Històrico-Arqueològica) i Ramon Sistac 
i Vicén i Joan Peytaví Deixona (membres
de la Secció Filològica), ha acordat atorgar
les borses d’estudi Països Catalans corres-
ponents a l’any 2007 de la manera
següent:

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,

pel projecte Una llengua musicada (de les
Illes Balears a la resta de territoris de
parla catalana).

pel projecte La presència i la participació
de les dones en els parlaments de
Catalunya i de les Illes Balears i la qüestió
de l’acció positiva.

42
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Mònica Campàs 
i Homs

En relació amb l’àmbit de la Catalunya del
Nord,

pel projecte Biosensors per a toxines mari-
nes: lligams científics entre el Rosselló i el
Montsià.

En relació amb l’àmbit del País Valencià,
la borsa ha quedat deserta.

En relació amb l’àmbit de la Franja de
Ponent, Andorra i l’Alguer, la borsa ha
quedat deserta.

43
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Borsa d’estudi
Abelard Fàbrega
12a 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 Filosofia i
Ciències Socials (Associació Catalana de
Sociologia, Societat Catalana d’Economia,
Societat Catalana d’Estudis Jurídics, So-
cietat Catalana d’Ordenació del Territori,
Societat Catalana de Comunicació, Societat
Catalana de Filosofia, Societat Catalana de
Geografia, Societat Catalana de Pedagogia
i Societat d’Història de l’Educació dels
Països de Llengua Catalana).
Aquesta borsa ha quedat deserta.

44
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Fundació Miquel Mas Molas

Fundació Mercè Rodoreda

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Fundació Caixa Sabadell

Fons Joana Just de Fàbrega

Generalitat
de Catalunya

Caixa d’Estalvis de Catalunya

Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos

Fundació de França

Fons Jaume Sarri

Fundació Joaquim Torrens i Ibern
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