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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 LXXVII 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
50a convocatòria

Arnau Gonzàlez
i Vilalta

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 Històrico-Arqueològica i s’ofereix a
una obra d’un investigador de les terres
catalanes dedicada a arqueologia, història,
història literària o història de les arts
publicada durant els darrers cinc anys (del
2003 al 2007).
En la sessió del 31 de març de 2008, 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 Albert G. Hauf i Valls,
Santiago Riera i Tuèbols i Albert Balcells
i González (membres de la Secció
Històrico-Arqueològica), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Prat de la
Riba corresponent a l’any 2008 al senyor

pel llibre La nació imaginada. Els fonaments dels Països Catalans (1931-1939),
per l’interès de la temàtica i l’exhaustivitat
del treball realitzat.
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Premi de Medi
Ambient
8a convocatòria

Josep Peñuelas
i Reixach

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 31 de març de 2008, 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), Salvador Soley i Junoy
(president de la Fundació Caixa Sabadell) i
Xavier Bellés i Ros i Jaume Terradas
i Serra (membres de la Secció de Ciències
Biològiques), ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi de Medi Ambient corresponent a l’any 2008 al senyor

perquè desenvolupa una tasca investigadora de qualitat en diversos camps de l’ecologia i el medi ambient, en especial el canvi
climàtic i l’efecte que té sobre els sistemes
naturals. Ha posat en evidència mecanismes ecofisiològics lligats al carboni i a l’oxigen en la distribució de plantes. També
és un bon divulgador de les ciències
ambientals.
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Premi Josep Puig
i Cadafalch
d’Arqueologia
i Història Antiga
17a convocatòria

Verònica Martínez
Ferreras

Premi instituït l’any 1963 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre arqueologia o història antiga.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Joan
Sanmartí i Grego, Narcís Soler i Masferrer
i Josep Guitart i Duran (membres de la
Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi Josep Puig
i Cadafalch d’Arqueologia i Història Antiga
corresponent a l’any 2008 a la senyora

pel treball Estudi arqueomètric i arqueològic de la producció i difusió d’àmfores
vinàries de la zona central i sud de la
costa catalana durant els segles I aC
i I dC, perquè fa una aportació important
al coneixement de la producció amfòrica de
l’època romana a la zona estudiada, amb
un fonament metodològic sòlid.

01-46 Premis St Jordi 2008

11/4/2008

14:41

Página 9

9

Premi Pròsper
de Bofarull d’Història
Medieval
16a convocatòria

Ramón Agustín
Banegas López

Premi instituït l’any 1947 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre història medieval de les
terres catalanes.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Maria Teresa
Ferrer i Mallol, Gaspar Feliu i Montfort
i Núria de Dalmases i Balañà (membres de
la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi
Pròsper de Bofarull d’Història Medieval
corresponent a l’any 2008 al senyor

pel treball L’aprovisionament de carn a
Barcelona durant els segles XIV i XV, perquè
estudia un tema important, treballat amb
molta competència en tots els seus aspectes
i que arriba a unes conclusions sòlides.
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Premi Joaquim
i Antoni Trias i Pujol
de Fisiopatologia
Quirúrgica
20a convocatòria

Antoni Alastrué,
Pablo Moreno,
Mireia Torres,
Jaume Fernández,
Laura Cañas,
Josep Bonet,
Ramon Romero
i Jordi Muxart

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre fisiopatologia quirúrgica.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Josep
Carreras i Barnés, Miquel Vilardell Tarrés i
Màrius Foz i Sala (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 2008 a les senyores i
als senyors

pel treball HTA refractària.
Hiperaldosteronisme primari. Utilitat del
cateterisme de les venes suprarenals.
Cirurgia laparoscòpica: total o parcial,
perquè aporta dades fisiopatològiques, clinicodiagnòstiques i terapèutiques que tenen
un gran interès en el tractament d’algunes
formes d’hipertensió arterial.
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Premi Pius Font
i Quer de Botànica
18a convocatòria

Jordi López i Pujol

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre botànica de les terres catalanes.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Jaume
Bertranpetit i Busquets, Xavier Llimona
i Pagès i Josep Vigo i Bonada (membres de
la Secció de Ciències Biològiques), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Pius
Font i Quer de Botànica corresponent a
l’any 2008 al senyor

pel treball Estudis de diversitat genètica
d’espècies endèmiques i/o amenaçades de
la Mediterrània occidental, perquè fa un
estudi genètic d’un conjunt ampli d’espècies en perill d’extinció.
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Premi Eduard
Fontserè de Ciències
Físiques
13a convocatòria

Marc Bigas Bachs

Premi instituït l’any 1976 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ciències físiques.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Josep Enric
Llebot Rabagliati, David Jou i Mirabent
i Ramon Lapiedra i Civera (membres de la
Secció de Ciències i Tecnologia), ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi Eduard
Fontserè de Ciències Físiques corresponent
a l’any 2008 al senyor

pel treball Integració 3D de detectors de
píxels híbrids, perquè combina coneixements teòrics adients, experiments acurats,
construcció de xips i conseqüències pràctiques en transferència de tecnologia, concretades en una patent, dos articles en
revistes internacionals i una comunicació.
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Premi Marià Aguiló
de Gramàtica
Històrica i Història
de la Llengua
18a convocatòria

Joaquim JuanMompó Rovira

Premi instituït l’any 1947 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre gramàtica històrica o història de la llengua.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Joan Martí
i Castell, Joan Miralles i Monserrat i Joan
Veny i Clar (membres de la Secció
Filològica), ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi Marià Aguiló de
Gramàtica Històrica i Història de la
Llengua corresponent a l’any 2008
al senyor

pel treball L’obra editada del canonge
Teodor Tomàs (València, 1677-1748).
Estudi lingüístic i edició, per la seva sòlida
aportació a la història de la llengua i a la
literatura culta del segle XVII valencià.
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Premi Joan
Coromines
de Lexicografia
i Onomàstica
4a convocatòria

Sílvia J. Pínter i Soler

Premi instituït l’any 1997 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre lexicografia o onomàstica.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Cosme
Aguiló Adrover, Germà Colón Domènech
i Josep Moran i Ocerinjauregui (membres
de la Secció Filològica), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Joan
Coromines de Lexicografia i Onomàstica
corresponent a l’any 2008 a la senyora

pel treball Estudi de les unitats fraseològiques antroponímiques catalanes: aplicació
al fràsic del Diccionari català-valenciàbalear, per la novetat i l’interès fraseològic
i onomàstic del tractament del material de
base i dels resultats científics obtinguts.
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Premi Joan
Givanel i Mas
de Comunicació Social
7a convocatòria

Paula Elguezabal

Premi instituït l’any 1988 i ofert al millor
treball d’investigació o d’assaig sobre ciències de la comunicació.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Maria
Corominas i Piulats (presidenta de la
Societat Catalana de Comunicació) i
Miquel de Moragas i Spà i Josep M.
Casasús i Guri (membres de la Secció de
Filosofia i Ciències Socials), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Joan Givanel
i Mas de Comunicació Social corresponent
a l’any 2008 a la senyora

pel treball L’autonomia de Catalunya als
ulls de la premsa argentina. L’anàlisi del
debat estatutari dels anys 2005 i 2006
segons els diaris argentins Clarín i La
Nación, perquè és un bon treball d’investigació integrat per una síntesi introductòria
d’història de Catalunya i de la seva llengua, i d’una anàlisi dels dos diaris més
influents de l’Argentina en el tractament
que fan de la realitat catalana actual, i més
concretament dels recents debats estatutaris.
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Premi Alexandre Galí
de Pedagogia
7a convocatòria

M. del Mar Esteve
i Ràfols

Premi instituït l’any 1988 i ofert a la
millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació o d’assaig sobre pedagogia.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Antoni J.
Colom i Cañellas, Octavi Fullat i Genís
i Ricard Torrents i Bertrana (membres
de la Secció de Filosofia i Ciències Socials),
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi
Alexandre Galí de Pedagogia corresponent
a l’any 2008 a la senyora

pel treball L’experiència de la lectura en la
formació pedagògica dels mestres, perquè
argumenta i fonamenta positivament la tesi
que defensa el treball.
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Premi Ferran Sunyer
i Balaguer
de Matemàtiques
16a convocatòria

Luis Barreira

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 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Hyman Bass
(de la Universitat de Michigan, EUA),
Antonio Córdoba (de la Universitat
Autònoma de Madrid), Paul Malliavin (de
la Universitat París-VI, França), Oriol
Serra (de la Universitat Politècnica de
Catalunya) i Alan Weinstein (de la
Universitat de Califòrnia, Berkeley, EUA),
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi
Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques
corresponent a l’any 2008 al senyor

pel treball Dimension and recurrence in
hyperbolic dynamics, perquè és una monografia que proporciona una àmplia introducció unificada a l’estudi de la dimensió i
la recurrència en dinàmica hiperbòlica,
amb un èmfasi especial en la rica interacció entre quatre àrees importants de recerca: la dinàmica hiperbòlica, la teoria de la
dimensió, l’anàlisi multifractal i la recurrència quantitativa. El treball inclou també
una discussió detallada dels fonaments,
principals resultats i tècniques importants
més usades en aquest camp.
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Premi Ferran
Armengol i Tubau
9a convocatòria

Miguel Ángel
Santolino Prieto

Premi instituït l’any 1974 i ofert a una
obra, treball, tesi doctoral o estudi d’investigació jurídica, històrica, econòmica o
financera, etc., sobre assegurances.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Pere Puig
i Bastard, Artur Saurí del Río, Mercedes
Ayuso Gutiérrez, Francesc Bonet Armengol,
Josep Lluís Pérez Torres, Joan Maria Xiol
Quingles i Àngels Roqueta Rodríguez,
secretària de la ponència, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Ferran
Armengol i Tubau corresponent a l’any
2008 al senyor

pel treball Métodos econométricos para la
valoración cualitativa y cuantitativa del
daño corporal en el seguro del automóvil.
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Premi Josep M.
Sala-Trepat
15a convocatòria

Roger Gomis Cabré

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 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 seu país d’origen.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
de la ponència, ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi Josep M. Sala-Trepat
corresponent a l’any 2008 al senyor

per la seva contribució científica en el
camp de la regulació d’expressió gènica.
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Premi Catalunya
d’Economia
11a convocatòria

Centre d’Innovació
i Desenvolupament
Empresarial
(CIDEM) i Col·legi
d’Economistes
de Catalunya

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.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Pere Puig
i Bastard, Artur Saurí i del Río, Joan M.
Esteban Marquillas, Guillem López
Casasnovas, Joaquim Muns i Albuixech,
Andreu Mas-Colell, Narcís Serra i Serra
i Joan Elias Boada (secretari del jurat), ha
acordat per unanimitat atorgar el Premi
Catalunya d’Economia corresponent
a l’any 2008 a

pel treball La situació de la innovació a
Catalunya.

Aquest premi fou lliurat en acte públic a la
Sala Mediterrània de la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, el dia 28 de novembre de 2007.
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Premi Fundació
Mercè Rodoreda
16a 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 31 de març de 2008, 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, membres de
la Comissió Tècnica del Patronat de la
Fundació Mercè Rodoreda, ha acordat per
unanimitat no atorgar el Premi Fundació
Mercè Rodoreda corresponent a l’any 2008.
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Premi Lluís
Domènech
i Montaner
de Teoria i Crítica
d’Arquitectura
10a convocatòria

Premi instituït l’any 1983 i ofert a la
millor tesi doctoral o treball d’investigació
sobre arquitectura de les terres catalanes.
Aquest premi ha quedat desert.
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Premi Antoni Fiter
i Rossell de Geografia,
Història o Dret
d’Andorra
16a convocatòria

Premi instituït l’any 1971 i ofert a una
monografia sobre les particularitats socioeconòmiques, la geografia, la història o el
dret de les valls d’Andorra.
Aquest premi ha quedat desert.
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Concurs de Joves
Sociòlegs
12a convocatòria

Laia Castelló
i Santamaria

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 Jordi
Garreta Bochaca, Xavier Godàs Pérez
i Cristina López i Villanueva, ha acordat
per unanimitat atorgar el premi del
Concurs de Joves Sociòlegs corresponent
a l’any 2008 a la senyora

pel treball Les formes de gestió del treball
domèstic assalariat a l’Estat espanyol.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit
al senyor

Lluís Pérez Lozano

pel treball Propietat i llibertat en el pensament social grecollatí.
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Premi de l’Associació
Catalana de Ciències
de l’Alimentació
5a convocatòria

Elena Carrillo
Álvarez

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 Rosselló i Borredà,
Eusebi Puyaltó i Ballart i Josep Obiols
i Salvat, ha acordat per unanimitat atorgar
el Premi de l’Associació Catalana de
Ciències de l’Alimentació corresponent a
l’any 2008 a la senyora

pel treball Disseny d’un crèdit variable
sobre hàbits saludables per al 1r cicle de
l’ESO.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit
a la senyora

Carme Suàrez
i Germà

pel treball Estudi de la resposta immunitària específica en rates alimentades amb
una dieta rica en cacau.
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Premi de la Institució
Catalana d’Estudis
Agraris
24a convocatòria

Maria Assumpció
Juanola Cadena
Premi de la Institució
Catalana d’Història
Natural
29a convocatòria

Miquel Jover
Benjumea

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
Joan Ràfols i Casamada, Ester Torres
i Güell i Assumpta Serra i Clota, ha acordat per unanimitat atorgar el Premi de
la Institució Catalana d’Estudis Agraris
corresponent a l’any 2008 a la senyora

pel treball Terapèutica veterinària: evolució
o contraposició?

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
Pere Luque Pino, Roser Campeny i Valls
i Joan Pino i Vilalta, ha acordat per unanimitat atorgar el Premi de la Institució
Catalana d’Història Natural corresponent
a l’any 2008 al senyor

pel treball El poblament vegetal del massís
del Montgrí, les illes Medes i l’antic estany
de Sobrestany.
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Premi de la Societat
Catalana d’Estudis
Històrics
12a convocatòria

Maria Lluïsa
Fernández Clarés
Jaume Fullola Fuster

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
Jaume Sobrequés i Callicó, Ricard Soto
i Company i Montserrat Sanmartí i Roset,
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi
de la Societat Catalana d’Estudis Històrics
corresponent a l’any 2008 ex aequo a la
senyora i al senyor

pel treball L’alfabetització i l’ensenyament
de primeres lletres a Terrassa durant el
segle XVIII.

pel treball La conca lignitífera de
Mequinensa (Ebre/Segre). Passat i evolució
històrica.

01-46 Premis St Jordi 2008

11/4/2008

14:41

Página 30

30

Premi de la Societat
Catalana de Biologia
45a convocatòria

Diana M. González
i Gironès
Premi de la Societat
Catalana de Química
45a convocatòria

Ariadna Pepiol
i Martí

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 Planas i Vilarnau
i Miguel Abal Posada, ha acordat per unanimitat atorgar el Premi de la Societat
Catalana de Biologia corresponent a
l’any 2008 a la senyora

pel treball Estudi del mecanisme d’inducció
d’apoptosi per acadesina en les cèl·lules
Jurkat i de l’efecte de l’acadesina en un
model in vivo de ratolí.

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 Juan
Carlos Paniagua, Nora Ventosa i Antoni
Llobet, ha acordat per unanimitat atorgar
el Premi de la Societat Catalana de
Química corresponent a l’any 2008
a la senyora

pel treball Síntesi i funcionalització regioselectiva d’o-carborans i metal·locarborans
com a nuclis de dendrons i dendrímers.
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Premi de la Societat
Catalana
de Tecnologia
38a convocatòria

Daniel Guimarans
Serrano
Premi de la Societat
Catalana d’Ordenació
del Territori
5a convocatòria

Marc Bigas Blau

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 Ramon
Izquierdo, Josep M. Fuertes i Armengol
i Víctor Serra i Raventós, ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi de la Societat
Catalana de Tecnologia corresponent
a l’any 2008 al senyor

pel treball Un sistema de suport a la presa
de decisions en la coordinació de serveis
d’emergència en accidents de trànsit.

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 atorgar el Premi de la Societat
Catalana d’Ordenació del Territori corresponent a l’any 2008 al senyor

pel treball Transformacions territorials a
Osona. Passat i present d’una comarca
heterogènia. Bases per a la seva ordenació
territorial.
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Premi Évariste Galois
de la Societat
Catalana
de Matemàtiques
45a convocatòria

Francesc Castellà
Cabello
Premi Jordi Porta
i Jué de la Societat
Catalana de Física
45a convocatòria

Noemí Aguiló Aguayo
Carol López Quesada

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
Pere Ara Bertran, Francesc Perera
Domènech i Xavier Xarles Ribas, ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de
Matemàtiques corresponent a l’any 2008
al senyor

pel treball Definicions equivalents de dominis de Dedekind.

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 Alfons
Albareda Tiana, Albert Bramón Planas
i Joan Esteve Pujol, ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Jordi Porta i Jué de
la Societat Catalana de Física corresponent
a l’any 2008 ex aequo a les senyores

pel treball Síntesi i caracterització
de nanoestructures Fe@C.

pel treball Correcció de les aberracions
d’un dispositiu de pinces òptiques hologràfiques utilitzant un sensor ShackHartmann.
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Premi Lluís Casassas
i Simó de la Societat
Catalana
de Geografia
13a convocatòria

Maria Barrachina
Jiménez

Premi instituït l’any 1995 i ofert a un treball d’investigació geogràfica.
La Societat Catalana de Geografia, a propòsit d’una ponència integrada per
Francesc Nadal i Piqué, Lluís Riudor
i Gorgas i Joan Tort i Donada, ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi Lluís
Casassas i Simó de la Societat Catalana
de Geografia corresponent a l’any 2008
a la senyora

pel treball La transformació d’un paisatge
ramader: el cas de la vall Fosca (Pallars
Jussà).

Així mateix, ha acordat atorgar accèssits
als senyors

Carles Guirado
González
Narcís Sastre
i Fulcarà
Premi dels Amics
de l’Art Romànic
15a convocatòria

pel treball Del despoblament a la revitalització demogràfica: canvis en el comportament de la població al Pirineu català
(1860-2006). El cas de l’Urgellet i el
Baridà (Alt Urgell - Cerdanya).

pel treball Metropolítica. Ciutat, govern
i territori. Una comparativa entre Londres
i Barcelona.

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
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Borses d’estudi
Generalitat
de Catalunya
22a convocatòria

Sandra Bernato
(Itàlia)

Aurélie Vialette
(França)

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 relacionant amb la cultura catalana.
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Josep Massot
i Muntaner (en representació de la Secció
Històrico-Arqueològica), Joan A. Argenter
i Giralt (en representació de la Secció
Filològica), Josep Missé (en representació
del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació 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 2008
a les senyores

pel projecte El comerç a Girona durant el
regnat d’Alfons el Magnànim.

pel projecte Edició i estudi del Fons Clavé,
cartes i obres inèdites del músic a l’Arxiu
Nacional de Catalunya: lletres per a una
teoria de la música catalana.
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Mária Bernadett
Smid

pel projecte La composició del romancer
català. Recerca contrastiva entre oralitat
i textos escrits.

(Hongria)

Elga Castro Ramos
(Estats Units)

pel projecte «Més que un club», el Barça
i la cultura catalana: anàlisi històrica i
etnogràfica.
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Borsa d’estudi
Abelard Fàbrega
13a convocatòria

Sebastià Janeras
i Vilaró

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 Històrico-Arqueològica (Amics de l’Art Romànic, Societat Catalana d’Estudis Hebraics, Societat
Catalana d’Estudis Històrics, Societat Catalana d’Estudis Litúrgics,
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics
i Societat Catalana de Musicologia).
En la sessió del 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per M. Teresa
Ferrer i Mallol, Josep Guitart i Duran
i Antoni Riera i Melis, ha acordat atorgar la
borsa d’estudi Aberlard Fàbrega al senyor

pel projecte Faneromeni. La devoció a la
Mare de Déu de la Mercè a l’illa grega
de Siros.
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Borsa d’estudi
Ramon d’Alòs-Moner
31a convocatòria

Xavier Bonillo Hoyos

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 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Manuel Jorba
i Jorba, Josep Massot i Muntaner i Eva
Serra i Puig, ha acordat atorgar la borsa
d’estudi Ramon d’Alòs-Moner corresponent
a l’any 2008 al senyor

pel projecte Estudi bibliogràfic sobre
els exemples medievals des del segle XIII
fins al segle XV.
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Borses d’estudi
Eusko-Ikaskuntza Institut d’Estudis
Catalans
11a convocatòria

Jordi Roca Vernet

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 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Eva Serra
i Puig, Albert Balcells i González i Josep
Moran i Ocerinjauregui, ha acordat atorgar
la borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza Institut d’Estudis Catalans corresponent a
l’any 2008 al senyor

pel projecte Estudi comparatiu de la cultura constitucional del Trienni Liberal
(1820-1823) a Catalunya i a Euskadi.

01-46 Premis St Jordi 2008

11/4/2008

14:41

Página 41

41

Borses d’estudi Països
Catalans
7a 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 31 de març de 2008, 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 Josep Cuenca Ordinyana
i Joan Peytaví Deixona, ha acordat atorgar
les borses d’estudi Països Catalans corresponents a l’any 2008 de la manera
següent:

En relació amb l’àmbit del País Valencià,

Ester Medán Sifre
Joan-Carles Ortega
i Berenguer

pel projecte Identitat i memòria. Escultura
funerària al País Valencià als segles XIV
i XV.

pel projecte Dialectometria sobre les cartografies de la llengua catalana: aplicació
del cluster analysis per a l’obtenció de
resums jeràrquics i arborescents.
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En relació amb l’àmbit de la Catalunya del
Nord,

Francesca
Zantedeschi

pel projecte Els rossellonesos, la reflexió
lingüística i la qüestió nacional al segle XIX.

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,
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
13a convocatòria

Instituïts l’any 1994. La Fundació Mercè
Rodoreda convoca quatre ajuts per a l’elaboració d’un treball en una de les línies
següents:
a) Estudi de la novel·la catalana feta entre
els anys 1939 i 1983.
b) Estudi de la recepció crítica de l’obra en
general o d’alguna obra en particular de
Mercè Rodoreda en un país o en un grup
de països.
c) 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 31 de març de 2008, el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta
d’una ponència integrada per Joaquim
Molas i Batllori, Joaquim Mallafrè
i Gavaldà i Joan Triadú i Font (membres
de la Comissió Tècnica del Patronat de la
Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat
per unanimitat no atorgar els ajuts Fundació Mercè Rodoreda corresponents a
l’any 2008.
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Caixa d’Estalvis de Catalunya
Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos
Fons Joana Just de Fàbrega
Fundació Caixa Sabadell
Fundació de França
Fundació Ferran Sunyer i Balaguer
Fundació Mercè Rodoreda
Generalitat de Catalunya
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