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E

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

J OSEP E NRIC L LEBOT
Secretari general
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PREMIS DE L’IEC
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Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans
(Enric Prat de la Riba i Sarrà, polític i intel·lectual, fundador i primer president de l’IEC.
Castellterçol, 1870-1917)

60a convocatòria
Premi instituït l’any 1916 i ofert a una obra d’un investigador de les terres
de llengua catalana dedicada a arqueologia, història, història literària o
història de les arts publicada durant els darrers cinc anys (del 2013 al 2017,
inclusivament).
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Joandomènec Ros (president de l’IEC),
Josep Enric Llebot (secretari general de l’IEC) i Ferran Arasa, Ignasi Baiges i Enric
Pujol (membres de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a
l’any 2018 al senyor
Ivan Armenteros Martínez
per l’obra
L’esclavitud a la Barcelona del Renaixement (1479-1516). Un port mediterrani sota la
influència del primer tràfic negrer.
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Premi Creu Casas de l’Institut d’Estudis Catalans. Dones per canviar el món
(Creu Casas i Sicart, botànica i farmacèutica. Barcelona, 1913 - Bellaterra, 2007)

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2017 per l’Institut d’Estudis Catalans i ofert a dues
modalitats:
A) A una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació
i aproximació de la tecnologia a l’alumnat femení en qualsevol àmbit (enginyeria,
arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc.).
B) A un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat
metodologies d’apoderament de les dones o d’ensenyament per a captar el talent
femení en els camps esmentats.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Josep Enric Llebot (secretari general de
l’IEC), Alícia Casals (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), Clara Florensa
(vicepresidenta de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica)
i Rosanna Fernández i Sílvia Zurita (de la Societat Catalana de Tecnologia),
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Creu Casas de l’Institut d’Estudis
Catalans. Dones per canviar el món corresponent a l’any 2018 de la manera
següent:
En la modalitat A, a la senyora
Laura Tremosa Bonavia, enginyera industrial
per la seva trajectòria i exemple com a model i mentora en el sector de les
carreres tècniques, un àmbit hostil per a les dones en els anys seixanta i setanta.
En la modalitat B, al grup de treball
AMIT-CAT (Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya)
per la iniciativa associativa i per la proposta d’incidir a través del projecte «STEM
amb TU» (una iniciativa de promoció de les ciències, la tecnologia, les enginyeries
i les matemàtiques que integra la dimensió de gènere com a fet diferencial
respecte a altres iniciatives semblants) en l’escletxa de gènere en l’educació
secundària.
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(Rafael Patxot i Jubert, meteoròleg, mecenes, bibliòfil i escriptor.
Sant Feliu de Guíxols, 1872 - Ginebra, 1964)

3a convocatòria
Premi instituït l’any 2015 pel Consell Assessor de la Masia Mariona de la
Diputació de Barcelona i ofert a un treball de recerca, bibliogràfic o d’assaig sobre
algun dels aspectes afins a la trajectòria intel·lectual i científica de Rafael Patxot
i Jubert.
El Consell Assessor de la Masia Mariona, a proposta d’una ponència integrada
per Manuel Castellet i David Jou (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia)
i Josep Monserrat (president de la Societat Catalana de Filosofia), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Rafael Patxot i Jubert corresponent a l’any 2018
a la senyora
Georgina González Rabassó
pel treball
Subtilitates naturae. Continuïtats i ruptures a la cosmologia d’Hildegarda de Bingen
(1098-1179).

Premi Catalunya del Nord
10a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 i ofert a un estudi, treball o document per a
l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya
del Nord o de qüestions que l’afecten.
L’adjudicació del premi serà el 27 d’abril de 2018 i es lliurarà a Perpinyà durant
la Nit Literària de Sant Jordi.
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PREMIS DE LES SECCIONS DE L’IEC
SECCIÓ HISTÒRICO-ARQUEOLÒGICA

Premi IEC d’Història Moderna JOAN REGLÀ
(Joan Reglà i Campistol, historiador. Bàscara, 1917 - Sant Cugat del Vallès, 1973)

6a convocatòria
Premi instituït l’any 2002 i ofert al millor estudi sobre història política, social,
econòmica i cultural —o d’historiografia— de les terres de llengua catalana entre
els dos darrers decennis del segle xv i els primers anys del segle xix.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Ernest Belenguer, Santiago Riera i Eva
Serra (membres de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat per unanimitat
atorgar el Premi IEC d’Història Moderna Joan Reglà corresponent a l’any 2018
al senyor
Raimon Masdéu i Térmens
pel treball
Reconstrucció de famílies de la parròquia de Sant Just Desvern. Un estudi de demografia
històrica.

Premi IEC d’Història Literària MANUEL MILÀ I FONTANALS
(Manuel Milà i Fontanals, filòleg i escriptor. Vilafranca del Penedès, 1818-1884)

22a convocatòria
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 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Manuel Jorba, Ramon Pinyol i Albert
Rossich (membres de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi IEC d’Història Literària Manuel Milà i Fontanals
corresponent a l’any 2018 a la senyora
Imma Farré i Vilalta
pel treball
‘Joventut’ (1900-1906) i el darrer modernisme.
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Premi IEC d’Ecologia RAMON MARGALEF
(Ramon Margalef i López, biòleg. Barcelona, 1919-2004)

6a convocatòria
Premi instituït l’any 1999 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball
d’investigació sobre ecologia.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Joandomènec Ros, Marta Estrada i
Jaume Terradas (membres de la Secció de Ciències Biològiques), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi IEC d’Ecologia Ramon Margalef corresponent a l’any
2018 al senyor
Marcos Fernández Martínez
pel treball
Sobre la influència dels canvis en el CO2 atmosfèric, les temperatures, els usos del sòl i la
deposició atmosfèrica en el cicle del carboni global.

Premi IEC de Zoologia ARTUR BOFILL I POCH
(Artur Bofill i Poch, naturalista i geòleg. Barcelona, 1844-1929)

14a convocatòria
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 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Xavier Bellés, Jordi Lleonart i Xavier
Llimona (membres de la Secció de Ciències Biològiques), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi IEC de Zoologia Artur Bofill i Poch corresponent
a l’any 2018 al senyor
Joan Barrull Ventura
pel treball
Factors estructuradors d’una comunitat de mesocarnívors en un ambient agroforestal
mediterrani.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Premi IEC de Ciències Químiques ANTONI DE MARTÍ I FRANQUÈS
(Antoni de Martí i Franquès, químic. Altafulla, 1750 - Tarragona, 1832)

30a convocatòria
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 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Joan Grimalt, Jordi Llorca i Àngel
Messeguer (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi IEC de Ciències Químiques Antoni de Martí i Franquès
corresponent a l’any 2018 al senyor
Albert Cortijos Aragonès
pel treball
Efectes magnètics i electroestàtics sobre circuits moleculars.

Premi IEC de Ciències de l’Enginyeria RAFAEL CAMPALANS
(Rafael Campalans i Puig, enginyer. Barcelona, 1887 - Torredembarra, 1933)

14a convocatòria
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 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Alícia Casals, Lluís Jofre i Ramon López
de Mántaras (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi IEC de Ciències de l’Enginyeria Rafael Campalans
corresponent a l’any 2018 a la senyora
Maria Mallén Alberdi
pel treball
Dispositius impedimètrics per a la detecció directa de microorganismes.
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Premi IEC de Dialectologia FRANCESC DE B. MOLL
(Francesc de B. Moll i Casanovas, lingüista i filòleg. Ciutadella, 1903 - Palma, 1991)

7a 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 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Joan Peytaví, Miquel Àngel Pradilla i
Joan Veny (membres de la Secció Filològica), ha acordat per unanimitat atorgar
el Premi IEC de Dialectologia Francesc de B. Moll corresponent a l’any 2018
a la senyora
Laia Rosàs Redondo
pel treball
El parlar de la conca central de la Noguera Ribagorçana: fronteres dialectals a la Terreta.

Premi IEC de Gramàtica POMPEU FABRA
(Pompeu Fabra i Poch, enginyer i filòleg. Barcelona, 1868 - Prada de Conflent, 1948)

19a convocatòria
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 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Mercè Lorente, Vicent Pitarch i Mila
Segarra (membres de la Secció Filològica), ha acordat per unanimitat atorgar
el Premi IEC de Gramàtica Pompeu Fabra corresponent a l’any 2018 a la senyora
Aina Labèrnia Romagosa
pel treball
La incidència de certs factors sociolingüístics en la implantació de setze variants sintàctiques
en català.
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SECCIÓ DE FILOSOFIA I CIÈNCIES SOCIALS

Premi IEC de Sociologia MANUEL SALES I FERRÉ
(Manuel Sales i Ferré, historiador i sociòleg. Ulldecona, 1843 - Vinaròs, 1910)

10a convocatòria
Premi instituït l’any 1988 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball
d’investigació o d’assaig sobre sociologia.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Salvador Cardús, Andreu Domingo
i Àngels Pascual (membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi IEC de Sociologia Manuel Sales i Ferré
corresponent a l’any 2018 a la senyora
Anna Clot Garrell
pel treball
Truquen a la porta. Repensant la comunitat, la tradició i la religiositat contemporània
a partir de les transformacions en la institució monàstica.

Premi IEC de Pedagogia ALEXANDRE GALÍ
(Alexandre Galí i Coll, pedagog, lingüista i historiador. Camprodon, 1886 - Barcelona, 1969)

10a convocatòria
Premi instituït l’any 1988 i ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre
pedagogia.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Arnau, Josep González-Agàpito
i Ricard Torrents (membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), ha acordat
per unanimitat atorgar el Premi IEC de Pedagogia Alexandre Galí corresponent a
l’any 2018 a la senyora
Mireia Pérez Peitx
pel treball
Estudi longitudinal de les creences sobre l’alfabetització inicial de tres estudiants del grau
en educació infantil de la Universitat de Barcelona.
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ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ

Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (per a estudiants)
15a convocatòria
Premi instituït l’any 2003 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic
o d’assaig sobre els aliments.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per l’Associació Catalana de Ciències
de l’Alimentació i integrada per Montserrat Rivero, Benjamí Martín i José Juan
Rodríguez, ha acordat atorgar el Premi de l’Associació Catalana de Ciències de
l’Alimentació corresponent a l’any 2018 al senyor
Oriol Comas Basté
pel treball
Valoració de les declaracions de salut a l’etiquetatge dels productes comercialitzats
a Catalunya.
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ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA

Premi Catalunya de Sociologia
8a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 i ofert a científics i professionals consolidats que
treballen en l’àmbit de la sociologia. És un reconeixement a l’aportació científica
desenvolupada en aquest camp tant a partir de la trajectòria professional com a
partir d’una obra singular.
L’Associació Catalana de Sociologia, a proposta d’una ponència nomenada per
l’Associació Catalana de Sociologia, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de
Catalunya i la Fundació Bancària La Caixa i integrada per Carlota Solé, Andreu
Peix, Cristina Sànchez, Xavier Riudor, Marta Rovira, Higini Clotas i Xavier
Trabado, ha acordat atorgar el Premi Catalunya de Sociologia corresponent
a l’any 2018 al senyor
Lluís Flaquer i Vilardebò
per la seva contribució a la sociologia de la família.

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants)
22a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball d’investigació sociològica, teòric
o empíric.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per l’Associació Catalana de Sociologia
i integrada per Josep Lluís Condom, Paquita Sanvicén i Dafne Muntanyola,
ha acordat atorgar el Concurs de Joves Sociòlegs corresponent a l’any 2018
a la senyora
Teresa Morlà Folch
pel treball
Sentit i significat de les tertúlies literàries dialògiques en mares musulmanes.
Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit al senyor
Leon Freude
pel treball
Homonacionalisme en dades. Comparant valors homonacionalistes a Europa.
Homonationalism in numbers. Comparing homonationalist values across Europe.
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Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (per a estudiants)
34a convocatòria
Premi instituït l’any 1983 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o
d’assaig sobre agricultura.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Institució Catalana d’Estudis Agraris
i integrada per Jordi Sala, Ester Torres, Joaquim Ros i Jordi Rosell, ha acordat
atorgar el Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris corresponent a l’any
2018 a la senyora
Ivet Caballé Cornellà
pel treball
Caracterització i avaluació de l’estat ecològic de les pastures del Parc del Castell de
Montesquiu.

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca
de batxillerat (per a estudiants)
1a convocatòria
Premi instituït l’any 2017 i ofert a un treball de recerca de batxillerat sobre
aspectes de diferents temes de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la
silvicultura, la jardineria i el món rural en l’àmbit territorial de Catalunya, des
de qualsevol vessant: científic, tècnic, social, econòmic, històric, cultural o
divulgatiu.
La Institució Catalana d’Estudis Agraris, a proposta d’una ponència integrada
per Miquel Aran, Santiago Pocino i Josep M. Vives, ha acordat atorgar el Premi
de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca de batxillerat
corresponent a l’any 2018 al senyor
Albert Rodà i Barnada
pel treball
Com afecta el nitrogen en diferents concentracions a les plantes.
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SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA

Premi Catalunya d’Economia
15a convocatòria
Premi instituït l’any 1991 i ofert a la millor obra o tesi doctoral sobre
l’economia de terres de llengua i cultura catalanes publicada a partir de l’1 de
gener de 2014, i redactada en català, espanyol, anglès, francès o italià. Aquest
premi es convoca amb la col·laboració del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de
Catalunya i sota el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
La Societat Catalana d’Economia, a proposta d’una ponència nomenada per la
Societat Catalana d’Economia i la Fundació Bancària La Caixa, i integrada per
Eduard Arruga, Enric Fernández, Jordi Galí, Elisenda Paluzie, Martí Parellada,
Joan Ramon Rovira i Antoni Montserrat, ha acordat atorgar el Premi Catalunya
d’Economia corresponent a l’any 2018 al senyor
José García Montalvo
per l’obra
Política de precios públicos y eficacia del sistema de becas en Catalunya.

SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS CLÀSSICS

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

7a convocatòria
Premi instituït l’any 2011 i ofert a un treball inèdit d’estudi i investigació sobre
qualsevol aspecte relatiu als estudis clàssics.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics
i integrada per Montserrat Jufresa, Mariàngela Vilallonga i Carles Garriga,
ha acordat atorgar el Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis
Clàssics corresponent a l’any 2018 a la senyora
Maria Ginard Puigserver
pel treball
BIOI. Tradicions biogràfiques dels poetes mítics grecs.
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Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants
de batxillerat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
(per a estudiants)
(Antoni Quintana i Marí, mestre i químic. Tarragona, 1907 - Barcelona, 1998)

16a convocatòria
Premi instituït l’any 2001 i ofert a un treball de batxillerat sobre aspectes de la
història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits
temàtics, cronològics i geogràfics.
La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, a proposta d’una
ponència integrada per Agustí Camós, Ricard Duran, Carmel Ferragud, Francesc
Xavier Barca i Pere Grapí, ha acordat atorgar el Premi Antoni Quintana i Marí per
a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat de la Societat Catalana d’Història
de la Ciència i de la Tècnica corresponent a l’any 2018 al senyor
Marc Piquer i Méndez
pel treball
Zero, la joia que vingué d’Orient.
Aquest premi es va lliurar durant la celebració de la XV Jornada sobre la
Història de la Ciència i l’Ensenyament, el dia 18 de novembre de 2017, a la Sala
Nicolau d’Olwer de l’IEC.
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SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales
11a convocatòria
Premi instituït l’any 1998 amb el nom de Premi Catalunya d’Urbanisme i ofert
al millor pla urbanístic i/o projecte urbà, redactat i/o aprovat, en curs d’execució,
exposat al públic o realitzat en els cinc anys anteriors a la convocatòria, en
l’àmbit dels territoris de llengua catalana: Catalunya, País Valencià, Illes Balears,
la Franja, Catalunya del Nord, Andorra i l’Alguer.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Ordenació del
Territori i integrada per Laura Camprubí, Robert Juvé, Xavier Matilla, Mireia
Peris, Miquel Pybus, Rosina Vinyes i Marc Montlleó, ha acordat atorgar accèssits
al Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales corresponent
a l’any 2018 a
Consorci València 2007
pel projecte
La Marina de València. Un procés d’activació productiva i apropiació ciutadana.
Pere Vidal Palet
pel projecte
El teu centre. Un projecte de ciutat. Exposició pública dels objectius, les propostes
i els projectes de millora del centre de Sabadell per al període 2017-2025.
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Premi Catalunya Territori Enric Lluch
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6a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 amb el nom de Premi Territori i ofert al millor pla,
projecte, iniciativa o estudi d’anàlisi, ordenació o gestió del territori finalitzat en
els cinc anys anteriors a la convocatòria, en l’àmbit dels territoris de llengua
catalana: Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la Franja, Catalunya del Nord,
Andorra i l’Alguer.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Ordenació del
Territori i integrada per Ferran Barba, Oriol Biosca, Maria Buhigas, Moisès Jordi,
Xavier Mayor, Irene Navarro i Josep A. Báguena, ha acordat atorgar accèssits al
Premi Catalunya Territori Enric Lluch corresponent a l’any 2018 a
Àrea Metropolitana de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals
Metropolitans de Barcelona
pel projecte
Forma urbana i cohesió social: la definició sociomorfològica dels teixits residencials de l’àrea
metropolitana de Barcelona.
Ajuntament de Gavà
pel projecte
Junts Fem Barri.
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SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional
2a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a una persona que hagi contribuït al progrés
o a la difusió de les ciències biològiques en territori de llengua catalana al llarg
de la seva trajectòria professional.
La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada pel
Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia, ha acordat atorgar el Premi
Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional corresponent
a l’any 2017 al senyor
Miguel Beato
(Centre de Regulació Genòmica)

Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic
2a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert als autors del millor article publicat en
qualsevol àmbit de les ciències biològiques que hagi estat realitzat
majoritàriament des d’un territori de llengua catalana.
La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada pel
Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia, ha acordat atorgar el Premi
Societat Catalana de Biologia a un article científic corresponent a l’any 2017
al senyor
Roni H. G. Wright
per l’article
«ADP-ribose-derived nuclear ATP synthesis by NUDIX5 is required for chromatin
remodeling».
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2a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a persones o institucions que han publicat
o difós una obra de divulgació de les ciències biològiques, en llengua catalana
i durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria.
La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada pel
Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia, ha acordat atorgar el Premi
Societat Catalana de Biologia a la divulgació corresponent a l’any 2017
a la senyora
Mar Leza Salord
per l’obra
Vespapp. Stop vespa asiàtica: eines de ciència ciutadana per a la detecció i control de la
vespa invasora.

Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador
2a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a la millor tesi doctoral dins de l’àmbit de
les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de llengua
catalana.
La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada pel
Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia, ha acordat atorgar el Premi
Societat Catalana de Biologia al jove investigador corresponent a l’any 2017
al senyor
Jesús Lozano Fernàndez
pel treball
Mecanisme d’acció de l’hormona juvenil en la metamorfosi dels insectes.
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Premi Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat
(per a estudiants)
2a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a l’autor del millor treball de recerca de
batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d’ensenyament
secundari dels territoris de llengua catalana i desenvolupat al llarg del curs
escolar corresponent a la convocatòria.
La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada pel
Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia, ha acordat atorgar el Premi
Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat corresponent
a l’any 2017 al senyor
Pau Abelló Simón (Escola Joan Pelegrí de Barcelona)
pel treball
La ictiodiversitat a la platja de Torredembarra.
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Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia
(per a estudiants)
(Lluís Casassas i Simó, geògraf i humanista. Sabadell, 1922 - Barcelona, 1992)

23a convocatòria
Premi instituït l’any 1995 i ofert a un treball d’iniciació a la recerca en
geografia.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Geografia
i integrada per David Pavón, Àngels Trèmols i Maria Villanueva, ha acordat
atorgar el Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia
corresponent a l’any 2018 al senyor
Martí Pol Nuevo
pel treball
Anàlisi de la imatge. Cas d’estudi: l’evolució del model turístic de l’illa de Menorca.
Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica a la senyora i al senyor
Anna Boqué Ciurana
pel treball
Antropització del litoral sud de Gran Canària: de la ineptitud territorial a l’urbanisme
massiu.
Aitor Àvila Callau
pel treball
Anàlisi de la percepció paisatgística del delta de l’Ebre: una interpretació espacial i
qualitativa de les imatges de Wikiloc.

Premis St Jordi 2018.indd 29

09/04/18 13:24

30

SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques)
(Amalie Emmy Noether, matemàtica, física i catedràtica d’universitat.
Erlangen, Alemanya, 1882 - Bryn Mawr, Estats Units d’Amèrica, 1935)

2a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert als millors treballs de fi de grau (TFG) de
matemàtiques amb l’objectiu d’incentivar els alumnes en l’elaboració de treballs
de més nivell o a millorar-ne la presentació.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Matemàtiques i
integrada per Pilar Bayer, Carles Broto, Marta Casanellas, Carme Cascante i Pere
Puig, ha acordat atorgar el Premi Emmy Noether corresponent a l’any 2018
al senyor
Jaume de Dios
pel treball
Oscillatory integrals and the Kakeya conjecture.
Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica al senyor
Martí Salat Moltó
pel treball
Lefschets properties in algebra and geometry.
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Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques
(per a estudiants)
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(Évariste Galois, matemàtic. Bourg-la-Reine, 1811 - París, 1832)

55a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic
o d’assaig sobre matemàtiques.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Matemàtiques
i integrada per Teresa Crespo, Àngel Calsina i Antoni Guillamon, ha acordat
atorgar el Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques
corresponent a l’any 2018 al senyor
Óscar Rivero Salgado
pel treball
Punts i unitats de Stark.
Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit al senyor
Tomás Sanz Perela
pel treball
Stable solutions to nonlinear equations with fractional diffusion.

SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA

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

28a convocatòria
Premi instituït l’any 1990 per la Fundació Joan Profitós i ofert a una obra que
contingui una reflexió pedagògica o una anàlisi sobre l’acció educativa.
L’obra guanyadora es donarà a conèixer durant el mes de maig de 2018.
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SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA

Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants)
55a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball de fi de grau (TFG) de química
realitzat per alumnes d’universitats de terres de llengua catalana.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Química i
integrada per Montserrat Heras, Ciril Jimeno i Rosa Maria Marcé, ha acordat
atorgar el Premi de la Societat Catalana de Química corresponent a l’any 2018
al senyor
Arnau Bertran Inglada
pel treball
Òxid de grafè reduït decorat amb nanopartícules d’òxid de ferro. Síntesi, caracterització
i estudi magnètic.
Així mateix, ha acordat atorgar accèssits als senyors
Enric Petrus Pérez
pel treball
Propietats electròniques i reactivitat dels compostos d’uranil.
Jaume Rostoll Berenguer
pel treball
Reaccions d’alquilació de Friedel-Crafts d’hidroxiindoles amb nitroalquens. Estudi de
l’aplicabilitat de la reacció.
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Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística
(Modest Reixach i Pla, sociolingüista. Vic, 1931-2011)

16a convocatòria
Premi instituït l’any 2003 amb el nom de Premi Lupa d’Or de la Societat
Catalana de Sociolingüística i ofert a un treball de recerca o d’assaig
sociolingüístic.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Sociolingüística
i integrada per Emili Boix, Joaquim Torres i Maite Puigdevall, ha acordat atorgar
el Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística corresponent
a l’any 2018 al senyor
Joan Costa Carreras
pel treball
Sobre el «marc de condicions sociolingüístiques favorables» per a la implantació de la
normativa lingüística catalana.
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SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia (per a estudiants)
48a convocatòria
Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic
o d’assaig sobre tecnologia.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Tecnologia
i integrada per Judith Tello, Albert Garcia i David Adrover, ha acordat atorgar
ex aequo el Premi de la Societat Catalana de Tecnologia corresponent a l’any 2018
a les senyores
Cristina Prat Cardona
pel treball
La construcció de la identitat digital a les xarxes socials. Estudi interdisciplinari sobre el
procés d’identificació que fan els individus a les xarxes socials en línia: alteritat,
multiplicitat, intimitat i narcisisme.
Mónica Castiñeira Martínez
pel treball
Estudi del perfil de l’estudiant Tech: anàlisi dels perfils de les titulades fins a l’actualitat.
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CENTRE CATALÀ DE LA NUTRICIÓ DE L’IEC (CCNIEC)

Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris
8a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert a qualsevol empresa alimentària o relacionada
amb la nutrició dels Països Catalans.
El Centre Català de la Nutrició, a proposta d’una ponència integrada per Jordi
Salas, Mònica Bulló, Montse Fitó, Lluís Serra, Magda Rafecas, Josep A. Tur,
Carmen Vidal i Montserrat Barbany (membres de la Junta Permanent del
CCNIEC), Carmen Cabezas (subdirectora general de Promoció de la Salut del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) i Carmel Mòdol (director
general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya),
ha acordat atorgar el Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes
alimentaris corresponent a l’any 2018 a
Granja Armengol

Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp
de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària
8a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert a qualsevol indústria alimentària o relacionada
amb la nutrició dels Països Catalans.
El Centre Català de la Nutrició, a proposta d’una ponència integrada per Jordi
Salas, Mònica Bulló, Montse Fitó, Lluís Serra, Magda Rafecas, Josep A. Tur,
Carmen Vidal i Montserrat Barbany (membres de la Junta Permanent del
CCNIEC), Carmen Cabezas (subdirectora general de Promoció de la Salut del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) i Carmel Mòdol (director
general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya), ha
acordat atorgar el Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària
en el camp de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària
corresponent a l’any 2018 a
Programa AMED de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya
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Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria
d’excel·lència en el camp de la nutrició
8a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert en reconeixement d’una trajectòria vital
d’excel·lència en el camp de l’alimentació i la nutrició a Catalunya i als Països
Catalans.
El Centre Català de la Nutrició, a proposta d’una ponència integrada per Jordi
Salas, Mònica Bulló, Montse Fitó, Lluís Serra, Magda Rafecas, Josep A. Tur,
Carmen Vidal i Montserrat Barbany (membres de la Junta Permanent del
CCNIEC), Carmen Cabezas (subdirectora general de Promoció de la Salut del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) i Carmel Mòdol (director
general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya),
ha acordat atorgar el Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una
trajectòria d’excel·lència en el camp de la nutrició corresponent a l’any 2018
al senyor
Carlos Alberto González
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Premi Ferran Sunyer i Balaguer
(Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic. Figueres, 1912 - Barcelona, 1967)

26a convocatòria
Premi instituït l’any 1992 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i ofert a una
monografia matemàtica de caràcter expositiu que presenti els darrers
desenvolupaments d’una àrea activa en recerca a la qual el concursant hagi
contribuït de manera important.
El Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, a proposta d’un comitè
internacional nomenat pel Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i
integrat per Antoine Chambert-Loir (Université Paris Diderot, Paris VII), Rafael de
la Llave (Georgia Institute of Technology), Jiang-Hua Lu (University of Hong Kong),
Joan Porti (Universitat Autònoma de Barcelona) i Kristian Seip (Norwegian
University of Science and Technology, NTNU), ha acordat atorgar el Premi Ferran
Sunyer i Balaguer corresponent a l’any 2018 als senyors
Michael Ruzhansky (Imperial College London)
i Durvudkhan Suragan (Nazarbayev University, Kazakhstan)
pel treball
Hardy inequalities on homogeneous groups (100 years of Hardy inequalities).

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

10a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i ofert a
autors de reportatges o activitats, en qualsevol llengua, de caràcter generalista,
sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques (ensenyament, recerca, divulgació,
presència en la societat, etc.), produïts als Països Catalans en els dotze mesos
anteriors a la data de resolució.
El Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, integrat per Joandomènec
Ros, Joan Antoni Solans, Josep Enric Llebot, Xavier Jarque, Lluís Alsedà, Josep
Amat, Marta Casanellas, Manuel Castellet, Núria Fagella, Joan Girbau, Josep M.
Miret i Pere Pascual, ha acordat atorgar el Premi Matemàtiques i Societat
corresponent a l’any 2018 a la senyora
Maya Castañer
per la secció «Els talents de Barcelona», dedicada a les matemàtiques durant l’any
2017, del programa La tarda de Barcelona de BTV Ràdio.
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Borses Ferran Sunyer i Balaguer
(Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic. Figueres, 1912 - Barcelona, 1967)

12a convocatòria
Instituïdes l’any 2007, aquestes borses d’estudi s’ofereixen als millors projectes
d’estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.
El Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, a proposta d’una ponència
integrada per Marta Casanellas, Manuel Castellet, Joan Girbau, Xavier Jarque,
Pere Pascual, Lluís Alsedà, Núria Fagella i Josep Maria Miret, ha acordat atorgar
les borses Ferran Sunyer i Balaguer corresponents a l’any 2018 de la manera
següent:
Marc Calvo Schwarzwälder
pel projecte
Nanoscale heat transfer and phase change.
Joan Claramunt Carós
pel projecte
Atiyah’s conjecture.
Ariel Duarte López
pel projecte
Zipf extensions and their applications to model synthetic data.
Amanda Fernández-Fontelo
pel projecte
Noves aplicacions en models de dades de recompte.
Roberto Gualdi
pel projecte
Arithmetic aspects of toric varieties.
Genís Prat Ortega
pel projecte
Ressonància estocàstica en el model de presa de decisió.
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FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA

39

Premi Fundació Mercè Rodoreda
(Mercè Rodoreda i Gurguí, escriptora. Barcelona, 1908 - Girona, 1983)

26a convocatòria
Premi instituït l’any 1992 i ofert al millor treball d’investigació inèdit, en
qualsevol llengua, sobre la novel·la i el conte del segle xx i en especial sobre l’obra
de Mercè Rodoreda.
El Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda, a proposta d’una ponència
integrada per Joaquim Mallafrè, Josep Massot i Damià Pons (membres de la
Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat per
unanimitat atorgar el Premi Fundació Mercè Rodoreda corresponent a l’any 2018
a la senyora
Laura Bolo Martínez
pel treball
Metamorfosis en el recull ‘La meva Cristina i altres contes’.
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Ajuts Fundació Mercè Rodoreda
(Mercè Rodoreda i Gurguí, escriptora. Barcelona, 1908 - Girona, 1983)

23a convocatòria
Ajuts instituïts l’any 1994. La Fundació Mercè Rodoreda convoca fins a quatre
ajuts per a l’elaboració d’un treball en una de les línies següents:
a) Estudi de la novel·la catalana feta entre els anys 1939 i 1983.
b) Estudi de la recepció crítica de l’obra en general o d’alguna obra en
particular de Mercè Rodoreda en un país o en un grup de països.
c) Estudi d’un tema lliure relacionat amb la vida o l’obra de Mercè Rodoreda.
El Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda, a proposta d’una ponència
integrada per Joaquim Mallafrè, Josep Massot i Damià Pons (membres de la
Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat per
unanimitat atorgar els ajuts Fundació Mercè Rodoreda corresponents a l’any
2018 a les senyores i als senyors
Maria Dasca Batalla
pel projecte
Trauma i (post)memòria en les novel·les de Miquel Àngel Riera sobre la Guerra Civil.
Irene Zurrón Servera
pel projecte
El desig de morir en Mercè Rodoreda. El cas de ‘La plaça del Diamant’.
Pep Sanz Datzira
pel projecte
La novel·lística de Miquel Llor sota el franquisme.
Pedro Ivorra Ordines
pel projecte
Les comparacions fraseològiques en ‘La plaça del Diamant’ i les seues traduccions.
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BORSES D’ESTUDI DE L’IEC

41

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner
(Ramon d’Alòs-Moner i de Dou, erudit i bibliotecari. Barcelona, 1885-1939)

41a convocatòria
Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966, passà a borsa d’estudi
el 1981, i 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 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Josep Enric Llebot (membre de la Secció
de Ciències i Tecnologia) i Mariàngela Vilallonga i Isidor Marí (membres de la
Secció Filològica), ha acordat per unanimitat atorgar la borsa d’estudi Ramon
d’Alòs-Moner corresponent a l’any 2018 a la senyora
Montserrat Sendra Rovira
pel projecte
El debat sobre l’oficialitat lingüística d’una Catalunya independent: autors, arguments i
impactes.

Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans
21a convocatòria
Des del 1997, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad
de Estudios Vascos (EI-SEV) convoquen dues borses d’estudi destinades a
investigadors joves interessats en l’estudi d’algun aspecte de la cultura catalana
o de la cultura basca.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Ferran Requejo (membre de la Secció
de Filosofia i Ciències Socials), Josep Moran (membre de la Secció Filològica) i
Romà Escalas (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat per
unanimitat atorgar la borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis
Catalans corresponent a l’any 2018 a la senyora
Dolores Costa Gálvez
pel projecte
Música, llengua i servei públic: avaluació de la percepció ciutadana de la ràdio música
pública a Catalunya (CCMA) i a Euskadi (EITB).
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Borses d’estudi Generalitat de Catalunya
32a convocatòria
Instituïdes l’any 1986, aquestes borses d’estudi s’adrecen a investigadors
estrangers llicenciats o graduats en facultats universitàries o escoles superiors,
interessats a fer una estada en un territori de llengua catalana a fi d’estudiar un
tema relacionat amb la cultura catalana.
En la sessió del 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans, a
proposta d’una ponència integrada per Josep Maria Salrach (en representació de
la Secció Històrico-Arqueològica), Josep M. Nadal (en representació de la Secció
Filològica), Josep Anton Fernández (en representació del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya), Lídia Pons (en representació de l’Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes) i Ivan Serrano (en representació
de la Fundació Congrés de Cultura Catalana), ha acordat per unanimitat atorgar
les borses d’estudi Generalitat de Catalunya corresponents a l’any 2018 de la
manera següent:
Hervé Siou (França)
pel projecte
Mitologies obsidionals entre Espanya i Catalunya. Un estudi comparat en el segle xix dels
relats dels setges de Barcelona (1714) i de Saragossa (1808-1809).
Julia Conesa (França)
pel projecte
El paper de l’Església de Barcelona a la Guerra Civil catalana (1462-1472).
Cornel-Peter Rodenbusch (Alemanya)
pel projecte
Les ordalies a Catalunya (segles ix-xi).
Miriam Palomba (Itàlia)
pel projecte
Les cartes de professió del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona: des de finals
del segle xvii fins al segle xix. Una lectura dels llibres comptables.
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Borses d’estudi Països Catalans

43

17a 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 8 de març de 2018, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,
a proposta d’una ponència integrada per Joandomènec Ros (membre de la Secció
de Ciències Biològiques), Mariàngela Vilallonga (membre de la Secció Filològica),
Jaume de Puig (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), Josep Enric
Llebot (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia) i David Serrat (secretari
científic de l’IEC), ha acordat per unanimitat atorgar les borses d’estudi Països
Catalans corresponents a l’any 2018 de la manera següent:
En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,
Guillem Aloy Bibiloni
pel projecte
Atles d’arquitectura teatral a Palma. Ciutat, arquitectura i espai escènic.
En relació amb l’àmbit de la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer,
Marcel A. Farnelli
pel projecte
Antoni Simon Mossa i la catalanitat. Les relacions entre l’Alguer i els Països Catalans durant
el franquisme (1945-1971).
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Relació de premis que no s’han adjudicat o han restat deserts

• Premi dels Amics de l’Art Romànic (per a estudiants)
• Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme (per a joves graduats)
• Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs
de màster d’història de la ciència amb una orientació professional
• Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants)
• Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia)
(per a estudiants)
• Premi de la Societat Catalana de Terminologia (per a estudiants)
• Borses d’estudi Països Catalans (en relació amb els àmbits del País Valencià
i de la Catalunya del Nord)
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