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Els premis de l’Institut d’Estudis 
Catalans, instituïts l’any 1914, 
constitueixen la tradició més antiga de 
l’acadèmia catalana de les ciències i les 
humanitats. 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 LXXIX 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.

Romà Escalas i llimona

Secretari general
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6

Premi Prat de la Riba
52a convocatòria

Premi instituït l’any 1916 que s’adjudica 
en cinc torns per a obres compreses en 
l’àmbit de treball de les cinc seccions de 
l’Institut: Secció Històrico-Arqueològica, 
Secció de Ciències Biològiques, Secció de 
Ciències i Tecnologia, Secció Filològica i 
Secció de Filosofia i Ciències Socials.
La present convocatòria correspon a la 
Secció de Ciències i Tecnologia i s’ofereix a 
una obra d’un investigador de les terres 
catalanes dedicada a ciències de la Terra, 
matemàtiques, física, química o tecnologia 
publicada durant els darrers cinc anys  
(del 2005 al 2009).
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Salvador 
Giner de San Julián (president de l’IEC), 
Romà Escalas i Llimona (secretari general 
de l’IEC) i Joaquim Agulló i Batlle, Josep 
Amat i Girbau i Pere Santanach i Prat 
(membres de la Secció de Ciències i 
Tecnologia), ha acordat per unanimitat 
atorgar el Premi Prat de la Riba 
corresponent a l’any 2010 al senyor

Joan Carles Alayo i Manubens
per l’obra

L’electricitat a Catalunya. De 1875 a 1935.
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7

Premi de Medi 
Ambient
10a convocatòria

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, 
investigació i difusió del coneixement en 
alguna de les disciplines de les ciències 
ambientals relacionades amb la  
qualitat ambiental i el patrimoni natural.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Salvador 
Giner de San Julián (president de l’IEC), 
Romà Escalas i Llimona (secretari general 
de l’IEC), Salvador Soley i Junoy  
(president de la Fundació Caixa Sabadell) i 
Jaume Terradas i Serra i Jordi Lleonart  
i Aliberas (membres de la Secció de Ciències 
Biològiques), ha acordat per majoria 
atorgar el Premi de Medi Ambient 
corresponent a l’any 2010 al senyor

Josep-Maria Gili Sardà
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Premi Jaume Camp 
de Sociolingüística
9a convocatòria

Premi instituït l’any 2001 per Òmnium del 
Vallès Oriental, gràcies al patrocini de la 
senyora Ester Camp. Des del 2009 és 
concedit conjuntament per l’Institut 
d’Estudis Catalans i Òmnium del Vallès 
Oriental. Ofert al millor treball 
d’investigació sobre sociolingüística, sigui 
des d’una perspectiva sincrònica o 
històrica, teòrica o aplicada, 
demolingüística, lingüística o etnogràfica, 
referida a qualsevol àmbit geogràfic dels 
Països Catalans.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Yvonne 
Griley (vocal de la Junta Directiva Nacional 
d’Òmnium Cultural) i Miquel Àngel 
Pradilla Cardona i Joan A. Argenter i Giralt 
(membres de la Secció Filològica), ha 
acordat per unanimitat atorgar el Premi 
Jaume Camp de Sociolingüística 
corresponent a l’any 2010 a la senyora

Makiko Fukuda
pel treball

Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana. 
Comunitat, llengües i ideologies.
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9

Premi Jaume Vicens  
i Vives d’Història 
Contemporània
5a convocatòria

Premi instituït l’any 1997 i ofert a la millor 
tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació sobre història política, social, 
econòmica i cultural —o sobre 
historiografia— de les terres de parla 
catalana en els segles xix i xx.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Albert 
Balcells i González, Santiago Riera  
i Tuèbols i Manuel Ardit i Lucas (membres 
de la Secció Històrico-Arqueològica), ha 
acordat per unanimitat atorgar el Premi 
Jaume Vicens i Vives d’Història 
Contemporània corresponent a l’any 2010 
al senyor

Jordi Roca Vernet
pel treball

Política, liberalisme i revolució. Barcelona, 1820-1823.
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Premi Josep Pijoan 
d’Història de les Arts
5a convocatòria

Premi instituït l’any 1997 i ofert a la millor 
tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació sobre història de les arts 
(incloent-hi la musicologia).
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Joaquim 
Garriga i Riera, Núria de Dalmases  
i Balañà i Francesc Fontbona i de Vallescar 
(membres de la Secció Històrico-
Arqueològica), ha acordat per majoria 
atorgar el Premi Josep Pijoan d’Història de 
les Arts corresponent a l’any 2010 al senyor

Marc Sureda i Jubany
pel treball

Els precedents de la catedral de Santa Maria  
de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà  
al conjunt arquitectònic de la seu romànica  
(segles i aC - xiv dC).
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Premi August Pi  
i Sunyer  
de Bioquímica o 
Ciències Fisiològiques
19a convocatòria

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la millor 
tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació sobre bioquímica o ciències 
fisiològiques.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Màrius Foz  
i Sala, Josep Carreras i Barnés i Joan  
Jofre i Torroella (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 2010  
al senyor

David Llobet Navàs
pel treball

Estudi dels mecanismes moleculars implicats en la 
sensibilització a l’apoptosi en cèl·lules de carcinoma 
d’endometri.
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Premi Josep R. 
Bataller de Geologia
12a convocatòria

Premi instituït l’any 1976 i ofert a la 
millor tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació sobre geologia.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per David Serrat 
i Congost, Salvador Reguant i Serra i Jordi 
Corominas i Dulcet (membres de la Secció 
de Ciències i Tecnologia), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi Josep R. 
Bataller de Geologia corresponent  
a l’any 2010 a la senyora

Núria Carrera Garcia de Cortazar
pel treball

Inversió tectònica i evolució estructural de la 
Cordillera Oriental meridional (Valls Calchaquís,  
NW de l’Argentina).
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Premi Josep Teixidor 
de Matemàtiques
13a convocatòria

Premi instituït l’any 1979 i ofert a la millor 
tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació sobre matemàtiques.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Manuel 
Castellet i Solanas, Joan Girbau i Badó  
i Pilar Bayer i Isant (membres de la Secció 
de Ciències i Tecnologia), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi Josep Teixidor 
de Matemàtiques corresponent a l’any 2010 
a la senyora

Elisenda Feliu i Trijueque
pel treball

Sobre la teoria d’intersecció aritmètica superior.
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Premi Lluís Nicolau 
d’Olwer de Filologia
30a convocatòria

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la millor 
tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació sobre filologia. 
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Germà Colón 
Domènech, Josep M. Nadal i Farreras i  
M. Josep Cuenca Ordinyana (membres  
de la Secció Filològica), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi Lluís Nicolau 
d’Olwer de Filologia corresponent  
a l’any 2010 a la senyora

Teresa Iribarren i Donadeu
pel treball

La revolució silenciosa: prosa i narrativa 
cinematogràfiques dels silent days.
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Premi Joaquim 
Carreras i Artau  
de Filosofia
14a convocatòria

Premi instituït l’any 1969 i ofert al millor 
treball d’investigació o d’assaig sobre 
filosofia.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Pere Lluís 
Font i Jaume de Puig i Oliver (membres  
de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i 
Antoni Bosch-Veciana (vicepresident  
de la Societat Catalana de Filosofia), ha 
acordat per unanimitat atorgar el Premi 
Joaquim Carreras i Artau de Filosofia 
corresponent a l’any 2010 al senyor

Joan Roselló Moya
pel treball

Els teoremes de Gödel i la incompletabilitat  
de les matemàtiques.
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Premi Ferran Sunyer 
i Balaguer  
de Matemàtiques
18a convocatòria

Premi instituït l’any 1992 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 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada pels professors 
Alejandro Ádem (Universitat de la 
Colúmbia Britànica), Hyman Bass 
(Universitat de Michigan), Núria Fagella 
(Universitat de Barcelona), Joseph Oesterlé 
(Universitat de París-IV) i Joan Verdera 
(Universitat Autònoma de Barcelona), ha 
acordat per unanimitat atorgar el Premi 
Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques 
corresponent a l’any 2010 al senyor

Carlo Mantegazza
pel treball

Lecture notes on mean curvature flow.
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Premi Fundació 
Mercè Rodoreda
18a convocatòria

Premi instituït l’any 1992 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 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Joaquim 
Mallafrè i Gavaldà, Carles Miralles i Solà  
i Joaquim Molas i Batllori (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 2010 a la senyora

Carme Arnau i Faidella
pel treball

Mercè Rodoreda, l’obra de postguerra: exili  
i escriptura.
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Premi Matemàtiques  
i Societat
2a convocatòria

Premi instituït l’any 2008 i ofert a 
reportatges sobre qualsevol aspecte de  
les matemàtiques (ensenyament, recerca, 
divulgació, presència en la societat), 
publicats en qualsevol mitjà de 
comunicació dels Països Catalans de 
caràcter generalista (premsa diària, 
publicacions periòdiques, ràdio, televisió, 
mitjans digitals, etc.) en els dotze mesos 
anteriors a la data de resolució.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Salvador 
Giner, David Serrat, Romà Escalas, Carles 
Perelló, Joaquim Bruna, Jaume Aguadé, 
Josep Amat, Manuel Castellet, Joan Girbau, 
Pere Pascual i Núria Vila (membres del 
Patronat de la Fundació Ferran Sunyer  
i Balaguer), ha acordat atorgar el Premi 
Matemàtiques i Societat corresponent  
a l’any 2010 al reportatge

«Un lenguaje llamado matemáticas», de la secció 

«Opinión. Temas de debate», dirigit per Pau Baquero i publicat a La Vanguardia el 17 de 

maig de 2009.
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Premi Catalunya 
d’Economia
12a convocatòria

Premi instituït l’any 1991 i ofert a la millor 
obra, treball o estudi en general sobre 
l’economia catalana, publicat o inèdit.
La ponència integrada per Pere Puig, 
Joan Maria Esteban, Guillem López,  
Narcís Serra, Francesc Granell, Maria 
Antònia Tarrazón, Joan Elías i Vicente 
Salas atorgà el Premi Catalunya 
d’Economia corresponent a l’any 2010  
al senyor

Ramon Caminal
pel treball

Markets and linguistic diversity.
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Premi Josep M.  
Sala-Trepat
17a convocatòria

Premi instituït l’any 1990 i ofert a un 
investigador dels territoris del domini 
lingüístic català, de l’Estat espanyol o de 
Portugal, menor de trenta-cinc anys, 
estudiós de la regulació de l’expressió dels 
gens, que hagi fet una part significativa  
de la recerca fora del país d’origen.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Pere 
Puigdomènech, Luciano Di Croce, Giovanni 
Bernardini, Geoffrey Hammond i Jaume 
Reventós, ha acordatd atorgar el Premi 
Josep M. Sala-Trepat corresponent  
a l’any 2010 al senyor

Tomàs Marquès Bonet
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Premi Catalunya  
del Nord

Premi instituït l’any 2008 i ofert al millor 
estudi, treball o document destinat a 
l’ensenyament del català a qualsevol nivell  
i a la difusió de qualsevol aspecte de la 
Catalunya del Nord.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Manuel Jorba 
i Jorba (membre de la Secció Històrico-
Arqueològica), Joan Martí i Castell 
(president de la Secció Filològica), Josep 
González-Agàpito i Granell (president de la 
Secció de Filosofia i Ciències Socials), Joan 
Peytaví Deixona (membre de la Secció 
Filològica) i Martina Camiade (professora de 
l’Institut Franco-Català Transfronterer  
de la Universitat de Perpinyà), ha acordat 
atorgar el Premi Catalunya del Nord 
corresponent a l’any 2010 al senyor

Alà Baylac-Ferrer
pel treball

Llengua i ensenyament del català a la Catalunya  
del Nord al segle xxi.
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Premi Josep Carner 
de Teoria Literària
5a convocatòria

Premi instituït l’any 1997 i ofert a la millor 
tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació sobre teoria literària.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Joaquim 
Mallafrè i Gavaldà, Carles Miralles i Solà  
i Mariàngela Vilallonga Vives (membres  
de la Secció Filològica), ha acordat per 
unanimitat no adjudicar el Premi Josep 
Carner de Teoria Literària corresponent a 
l’any 2010.

Premi Leandre  
Cervera  
d’Endocrinologia  
Experimental
16a convocatòria

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la millor 
tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació sobre endocrinologia 
experimental.
Aquest premi ha quedat desert.

Premi Duran i Bas  
de Dret
18a convocatòria

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

Premi Fundació  
Torrens-Ibern
17a convocatòria

Premi instituït l’any 1977 i ofert al millor 
treball original sobre terminologia 
cientificotècnica de l’àmbit de les 
enginyeries, l’arquitectura, la física, la 
química, la biotecnologia, les matemàtiques 
i les ciències ambientals. 
Aquest premi ha quedat desert.
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per a estudiants
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Concurs de Joves  
Sociòlegs
14a convocatòria

Jordi Collet i Sabé

Alisa Petroff

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 
Cristina Sánchez Miret, Joan Jiménez 
Gómez i Fidel Molina Luque, ha acordat 
atorgar el premi del Concurs de Joves 
Sociòlegs corresponent a l’any 2010  
al senyor

pel treball La civilització de la 
socialització: els nous processos  
de socialització familiar a Catalunya.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit 
a la senyora

pel treball Els immigrants qualificats 
romanesos a Barcelona: la configuració del 
projecte migratori i les trajectòries laborals.
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Premi de l’Associació  
Catalana de Ciències  
de l’Alimentació
7a convocatòria

Eduard Hernández  
Yáñez

Xavier Bulbena Ortiz

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 Laura Arranz Iglesias,  
Josep M. Monfort Bolívar i Josep Obiols 
Salvat, ha acordat per unanimitat atorgar 
el Premi de l’Associació Catalana de 
Ciències de l’Alimentació corresponent  
a l’any 2010 al senyor

pel treball Crioconcentració de fluids 
alimentaris en un refredador de pel·lícula 
descendent.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit 
al senyor

pel treball Escriptura de les magnituds 
i de les seves unitats.
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Premi de la Institució  
Catalana d’Estudis  
Agraris
26a convocatòria

Josep Papió Toda

M. José Pons i Veiga

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 
Josep M. Espelta, Josep M. Alcañiz,  
Josep M. Puiggròs, Joan Saus, Ester Torres,  
Josep M. Vives i Santiago Pocino, ha acordat 
atorgar el Premi de la Institució Catalana 
d’Estudis Agraris corresponent  
a l’any 2010 al senyor

pel treball Influència de diferents 
alternatives de tractaments amb productes 
fitoreguladors i bioestimulants en el procés 
de quallat i producció final en perera  
( Pyrus communis L.) cv. Alexandrina.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit 
a la senyora

pel treball Depredació de l’àcar 
Blattisocius tarsalis (Berlese) sobre els 
lepidòpters Ephestia kuehniella Zeller i 
Plodia interpunctella (Hübner) i avaluació 
dels danys produïts per aquests lepidòpters 
en farina de blat.
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Premi de la Societat  
Catalana d’Estudis  
Històrics
14a convocatòria

Laura Casal i Valls

Premi de la Societat  
Catalana d’Ordenació  
del Territori
6a convocatòria

M. Àngels Seuba  
Donaire

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 
Mercè Morales i Montoya, Montserrat 
Sanmartí i Roset i Jaume Sobrequés  
i Callicó, ha acordat per unanimitat atorgar 
el Premi de la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics corresponent a l’any 2010  
a la senyora

pel treball La figura de la modista i els 
inicis de l’alta costura a Catalunya. 
Proposta metodològica per a l’estudi d’una 
peça d’indumentària.

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 proposta d’ordenació d’una àrea 
territorial o urbana de Catalunya.
La Societat Catalana d’Ordenació del 
Territori, a proposta d’una ponència 
integrada per Moisès Jordi Pinatella, Néstor 
Cabañas López i Jordi Oliver Solà, ha 
acordat per unanimitat atorgar el Premi  
de la Societat Catalana d’Ordenació del 
Territori corresponent a l’any 2010  
a la senyora

pel treball Oportunitats d’integració 
territorial de la connexió ferroviària 
d’Andorra a la línia internacional 
Barcelona-Puigcerdà-Toulouse.
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Premi de la Societat  
Catalana de Biologia
47a convocatòria

Mónica Patricia  
Cubillos Rojas

Patricia Alvarez  
Barrales

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 
Ricard Guerrero, Jordi Barquinero i Àurea 
Navarro, ha acordat atorgar el Premi de la 
Societat Catalana de Biologia corresponent 
a l’any 2010 a la senyora

pel treball Caracterització de la interacció 
entre la ubiquitina lligasa HERC2 i la 
proteïna p53.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit 
a la senyora

pel treball Diversitat bacteriana en el gel 
marí.
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Premi de la Societat  
Catalana de Química
47a convocatòria

Lídia Garcia López

Judit Guasch Camell

Andrea-Nekane  
Roig Alba

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 
Àngel Messeguer i Peypoch, Teresa 
Galceran Huguet i Josep Bonjoch Sesé,  
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi 
de la Societat Catalana de Química 
corresponent a l’any 2010 a la senyora

pel treball Síntesi de productes amb interès 
biològic mitjançant reaccions de 
cicloaddició [2 + 2 + 2] catalitzades per Rh(I).

Així mateix, ha acordat atorgar accèssits 
a les senyores

pel treball Materials moleculars 
multifuncionals basats en sistemes 
donador-pont-acceptor. 

pel treball Antrones: llurs aplicacions i com 
l’organocatàlisi ens permet modificar-les.
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Premi de la Societat  
Catalana  
de Tecnologia
40a convocatòria

Miquel Cubells  
i Gonzalvo

Alba Córdoba  
Insensé

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 
Núria Salán Ballesteros, Jordi Ojeda 
Rodríguez i Marc Barracó i Serra,  
ha acordat atorgar el Premi de la Societat 
Catalana de Tecnologia corresponent  
a l’any 2010 al senyor

pel treball Desenvolupament d’una 
metodologia basada en termografia 
infraroja per a l’anàlisi de l’eficàcia  
de l’extinció aèria d’incendis forestals.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit 
a la senyora

pel treball Disseny d’una planta DELOS 
per a l’obtenció de materials moleculars 
microparticulats d’interès farmacèutic.
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Premi Évariste Galois  
de la Societat  
Catalana  
de Matemàtiques
47a convocatòria

Joan Bosa Puigredon

David Arazo Marin

Víctor González  
Alonso

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 
Vicenç Navarro, Xavier Cabré i Agustí 
Reventós, ha acordat atorgar el Premi 
Évariste Galois de la Societat Catalana de 
Matemàtiques corresponent a l’any 2010  
al senyor

pel treball Complecions de semigrups. 
Aplicacions al semigrup de Cuntz.

Així mateix, ha acordat atorgar accèssits 
als senyors

pel treball No anul·lació de funcions L en 
valors crítics i resultats d’equidistribució  
en aritmètica.

pel treball Gèrmens polars i invariants 
de singularitats.
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Premi Jordi Porta  
i Jué de la Societat  
Catalana de Física
47a convocatòria

Alba Peinado  
Capdevila

Eric Marcos Pitarch

Premi Lluís Casassas  
i Simó de la Societat  
Catalana de Geografia
15a convocatòria

Laia Mojica Gasol

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 Albert 
Bramon Planas, Núria Ferrer Anglada  
i M. Àngels Garcia Bach, ha acordat 
atorgar el Premi Jordi Porta i Jué de la 
Societat Catalana de Física corresponent  
a l’any 2010 a la senyora

pel treball Estudi d’un polarímetre de 
Stokes amb làmines de cristall líquid.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit 
al senyor

pel treball Llenguatges de programació 
quàntica.

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  
José Ignacio Muro Morales, Antonio Luna 
García i Anna Ribas Palom, ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi Lluís Casassas 
i Simó de la Societat Catalana de Geografia 
corresponent a l’any 2010 a la senyora

pel treball Aportació metodològica a la 
delimitació d’aglomeracions urbanes. 
Aplicació a la Gran Bretanya.
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Premi de la Institució  
Catalana d’Història  
Natural
31a convocatòria

Premi de la Societat  
Catalana  
de Terminologia
1a convocatòria

Premi Joan Palau  
Vera de Geografia
6a convocatòria

Premi instituït l’any 1908 i ofert a un 
treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig 
sobre l’estudi del patrimoni natural.
La Institució Catalana d’Història Natural, 
a proposta d’una ponència integrada per 
Òscar Alomar i Kurz, Roser Campeny  
i Valls i Pere Luque i Pino, ha acordat  
no atorgar el Premi de la Institució 
Catalana d’Història Natural corresponent  
a l’any 2010.

Premi instituït l’any 2009 i ofert a un 
treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig 
sobre terminologia, tant des del punt de 
vista teòric com des del punt de vista 
aplicat.
Aquest premi ha quedat desert.

Premi instituït l’any 2004 i ofert a 
l’alumnat dels centres de batxillerat dels 
països de llengua catalana per un treball de 
recerca individual o col·lectiva sobre la 
geografia en qualsevol dels seus àmbits 
temàtics.
Aquest premi ha quedat desert.
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Borses
d’estudi
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Ajuts Fundació  
Mercè Rodoreda
15a convocatòria

Antoni Maestre  
Brotons

Jordi Julià Garriga

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 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Joaquim 
Mallafrè i Gavaldà, Carles Miralles i Solà  
i Joaquim Molas i Batllori (membres de la 
Comissió Tècnica del Patronat de la 
Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat 
atorgar els ajuts Fundació Mercè Rodoreda 
corresponents a l’any 2010 als senyors

pel projecte L’obra de Quim Monzó en els 
setanta.

pel projecte La poesia d’exili de Mercè 
Rodoreda.

01-48 Premis Sant Jordi 2010.indd   36 13/04/2010   14:35:26



37

Borsa d’estudi  
Ramon d’Alòs-Moner
33a convocatòria

David Fernández  
Quijada

Instituïda primerament com a premi 
l’any 1966, passà a borsa d’estudi el 1981. 
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 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Àngels 
Pascual de Sans i Salvador Cardús i Ros 
(membres de la Secció de Filosofia i 
Ciències Socials) i Rosa Maria Franquet i 
Calvet (presidenta de la Societat Catalana 
de Comunicació), ha acordat per majoria 
atorgar la borsa d’estudi Ramon d’Alòs-
Moner corresponent a l’any 2010 al senyor

pel projecte Vint anys de recerca en 
comunicació a Catalunya. Anàlisi temàtica 
de les revistes de la Societat Catalana de 
Comunicació (1989-2009).

01-48 Premis Sant Jordi 2010.indd   37 13/04/2010   14:35:26



38

Borses d’estudi  
Eusko-Ikaskuntza -  
Institut d’Estudis  
Catalans
13a convocatòria

Antonio Ruiz  
Caballero

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 
facilitar-los 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 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Josep Moran i 
Ocerinjauregui (membre de la Secció 
Filològica), Jaume Sobrequés i Callicó 
(president de la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics) i Joaquim Garrigosa i Massana 
(president de la Societat Catalana de 
Musicologia), ha acordat per unanimitat 
atorgar la borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - 
Institut d’Estudis Catalans corresponent a 
l’any 2010 al senyor

pel projecte ‘Els segadors’, ‘Eusko 
Gudariak’ y ‘Cara al sol’: música, 
identidad nacional y violencia simbólica en 
Cataluña y el País Vasco a través de tres 
himnos.
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Borses d’estudi  
Generalitat  
de Catalunya
24a convocatòria

Salvatore Marino 
(Itàlia)

Antonio Di Paolo 
(Itàlia)

Instituïdes l’any 1986, aquestes borses 
d’estudi s’adrecen a investigadors 
estrangers llicenciats o graduats en 
facultats universitàries o escoles superiors 
interessats a fer una estada en un territori 
de llengua catalana a fi d’estudiar un tema 
relacionat amb la cultura catalana.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Josep Massot 
(en representació de la Secció Històrico-
Arqueològica), Josep Moran (en 
representació de la Secció Filològica), 
Ramon Alberch (en representació del 
Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya), Lídia Pons (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 2010 als senyors  
i a les senyores

pel projecte L’edició crítica dels llibres 
d’expòsits de l’Hospital de la Santa Creu 
de Barcelona (1401-1498).

pel projecte Llengua catalana i ingressos 
a Catalunya.
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Maria Tramunto
(Itàlia)

Michela Letizia
(Itàlia)

pel projecte Liguri e Ispani: nuove 
prospettive di ricerca.

pel projecte Noms propis a la poesia 
catalana medieval.
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Borses d’estudi  
Països Catalans
9a convocatòria

Vanessa Martínez  
Francés

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 29 de març de 2010, 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), Francesc Asensi i 
Botet i Xavier Llimona i Pagès (membres 
de la Secció de Ciències Biològiques), 
Salomó Marquès i Sureda (president de la 
Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana) i Ricard 
Guerrero i Moreno (secretari científic de 
l’IEC), ha acordat atorgar les borses 
d’estudi Països Catalans corresponents a 
l’any 2010 de la manera següent: 

En relació amb l’àmbit del País Valencià,

pel projecte Caracterització de la 
composició d’olis essencials de les 
principals sàlvies emprades en la medicina 
tradicional del País Valencià.
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Irene Coghene

En relació amb l’àmbit de la Franja de 
Ponent, Andorra i l’Alguer,

pel projecte L’ensenyament del català a 
l’Alguer: el sistema català del Principat, 
punt de referència?

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

En relació amb l’àmbit de la Catalunya del 
Nord, la borsa ha quedat deserta.
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Borses Ferran Sunyer  
i Balaguer
4a convocatòria

Oriol Farràs Ventura

Ismael González Yero

Santiago Molina  
Blanco

Set Pérez González

Instituïdes l’any 2007, aquestes borses 
s’ofereixen als millors projectes d’estudi  
o de recerca matemàtica relacionats  
amb la tesi doctoral.
En la sessió del 29 de març de 2010, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Joaquim 
Bruna, Joan Girbau, Núria Vila i Manuel 
Castellet, ha acordat atorgar les borses 
Ferran Sunyer i Balaguer corresponents  
a l’any 2010 als senyors

per a dur a terme una estada de recerca 
d’un mes a l’Institut de Teoria de la 
Informació i Automatització de Praga 
(República Txeca), sota la tutela de 
Fantisek Matús.

per a dur a terme una estada de recerca de 
tres mesos a la Universitat Politècnica  
de Gdańsk (Polònia), sota la tutela de 
Magdalena Lemańska.

per a dur a terme una estada de recerca  
de tres mesos a la Universitat de Bielefeld 
(Alemanya), sota la tutela de Michael 
Spiess.

per a dur a terme una estada de recerca  
de tres mesos a la Universitat de Hasselt 
(Bèlgica), sota la tutela de Freddy 
Dumortier.
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Borsa d’estudi 
Abelard Fàbrega
15a convocatòria

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 de Ciències i 
Tecnologia (Associació Catalana de 
Ciències de l’Alimentació, Societat Catalana 
de Física, Societat Catalana de 
Matemàtiques, Societat Catalana de 
Química, Societat Catalana de Tecnologia i 
Societat Catalana d’Història de la Ciència  
i de la Tècnica).
Aquesta borsa ha quedat deserta.
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Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Fons Joana Just de Fàbrega

Fundació de França

Caixa d’Estalvis de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos

Fundació Caixa Sabadell

Fundació Torrens-Ibern

Fundació Mercè Rodoreda

Òmnium Cultural
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Associació Catalana de Sociologia

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Institució Catalana d’Estudis Agraris

Institució Catalana d’Història Natural

Societat Catalana d’Estudis Històrics

Societat Catalana de Biologia

Societat Catalana de Química

Societat Catalana de Tecnologia

Societat Catalana de Terminologia

Societat Catalana de Matemàtiques

Societat Catalana de Física

Societat Catalana de Geogra�a

Societat Catalana d’Ordenació del Territori
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