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L’Institut d’Estudis Catalans, corporació acadèmica, científica i cultural,
l’àmbit d’actuació del qual s’estén a les terres de llengua catalana, té per
objectiu promoure l’alta investigació científica, principalment la de tots els
elements de la cultura catalana.
És una llarga tradició de l’Institut d’Estudis Catalans atorgar premis a institucions i a persones que, amb llur activitat i treball, contribueixen
a assolir la finalitat de l’Institut.
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L’Institut d’Estudis Catalans convoca premis amb
l’objectiu de distingir obres i investigadors en tots
els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes.
Els Premis s’atorguen a persones i a obres que
destaquen per llur vàlua científica o acadèmica.

Les can di datu res s’han de lli u rar a:

Institut d’Estudis Catalans
Secretaria General
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

Acte púb lic de lli u rame nt:

Durant el mes d’abril de 2012

El resultat dels premis serà oficial un cop ratificat
pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans
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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 de l’IEC i primer president.
Castellterçol, 1870 -1917)

54a convocatòria. Premi instituït l’any 1916.
S’adjudica en cinc torns per a obres compreses en l’àmbit de treball de les cinc
seccions de l’Institut:
1) Secció Històrico-Arqueològica,
2) Secció de Ciències Biològiques,
3) Secció de Ciències i Tecnologia,
4) Secció Filològica,
5) Secció de Filosofia i Ciències Socials.
Ofert, en aquest torn (5), a una obra d’un investigador/a de les terres catalanes
dedicada a filosofia, dret, economia, geografia, demografia, pedagogia, psicologia,
comunicació social, antropologia, sociologia o ciència política publicada durant
els darrers cinc anys (del 2007 al 2011, inclusivament).
El text de la candidatura, presentada per escrit per un membre de l’IEC o per
un professor/a de les universitats catalanes, ha d’anar acompanyat d’un únic
exemplar de l’obra, que ha de ser inèdita i redactada en català.
La ponència serà formada per cinc membres: el president/a i el secretari/ària
general de l’IEC i tres membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.
El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es pot atorgar ex aequo ni
concedir accèssits.
Dotació: sis mil euros (6.000 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la
retenció de l’IRPF.
El pagament de l’import del premi prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premis de les seccions de l’I nstitut
d’Estu dis Catalans
Condicions generals
Poden aspirar a aquests premis obres inèdites i redactades en català.
Les obres ja premiades per l’Institut o per altri en concursos anteriors, així com
les subvencionades per l’Institut, no es podran considerar.
Cada obra es pot presentar únicament a un dels premis d’aquest cartell.
L’obra ha d’ocupar un mínim de cinquanta fulls del format ISO A4 mecanografiats a un espai i mig d’interlineat que s’han de presentar relligats mitjançant un
únic exemplar imprès i un altre en suport digital (en el format d’imatge PDF).
L’obra s’ha de presentar acompanyada d’un document que contingui les indicacions següents:
• nom i cognoms dels autors;
• adreça postal i electrònica i telèfon dels autors;
• NIF dels autors;
• premi a què aspira l’obra, tant en l’exemplar imprès com en el
del suport digital;
• una declaració signada pels autors que el treball s’ajusta a aquestes
condicions.
Els premis poden restar deserts o no ésser adjudicats. No es poden atorgar
ex aequo ni concedir accèssits. Si un premi resta desert o no és adjudicat, l’Institut
en pot destinar l’import, totalment o parcialment, a subvencionar un estu
diós/osa perquè prepari, sota la direcció d’un membre de l’Institut, un treball
sobre un tema semblant a l’anunciat.
L’obra premiada resta propietat dels autors.
Es podran recollir els treballs no premiats fins a l’1 de juliol de 2012.
L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després
d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Les ponències són formades per tres membres proposats per la Secció
corresponent.
La dotació econòmica és de quatre mil dos-cents euros (4.200 €).
Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores
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S ecci ó H is t ò r ic o - A r q u e o l ò g ica
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Premi I EC d’Història Moderna Joa n Reglà
(Joan Reglà i Campistol, historiador. Bàscara, 1917-Sant Cugat del Vallès, 1973)

4a convocatòria. Premi instituït l’any 2002.
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.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi I EC d’Història Literària Ma n u e l Mi là i F onta n a ls
(Manuel Milà i Fontanals, filòleg i escriptor. Vilafranca del Penedès, 1918 -1984)

20a convocatòria. Premi instituït l’any 1947.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre història
literària de les terres catalanes.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

pròximes convocatòries
2012

Premi IEC d’Història Contemporània Jaume Vicens i Vives
Premi IEC d’Història de les arts Josep Pijoan
2013

Premi IEC d’Arqueologia i Història Antiga Josep Puig i Cadafalch
Premi IEC d’Història Medieval Pròsper de Bofarull

Secció de C i ències B iològiqu es

Premi I EC d’Ecologia Ra mon Ma rga lef
(Ramon Margalef i López, biòleg. Barcelona, 1919-2004)

4a convocatòria. Premi instituït l’any 1999.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ecologia.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi I EC de Zoologia A rtu r Bofi ll i P och
(Artur Bofill i Poch, naturalista i geòleg. Barcelona, 1844-1929)

12a convocatòria. Premi instituït l’any 1982.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre zoologia
referent a les terres catalanes.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

pròximes convocatòries
2012

Premi IEC de Bioquímica o Ciències Fisiològiques August Pi i Sunyer
Premi IEC d’Endocrinologia Experimental Leandre Cervera
2013

Premi IEC de Fisiopatologia Quirúrgica Joaquim i Antoni Trias i Pujol
Premi IEC de Botànica Pius Font i Quer
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Secció de C i ències i Tecnologia
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Premi I EC de Ciències Químiques A nton i de Ma rtí i F r a nquès
(Antoni de Martí i Franquès, químic. Altafulla, 1750-Tarragona, 1832)

28a convocatòria. Premi instituït l’any 1964.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ciències
químiques.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi I EC de Ciències de l’Enginyeria Rafae l C a m pa l a ns
(Rafael Campalans i Puig, enginyer. Barcelona, 1887-Torredembarra, 1933)

12a convocatòria. Premi instituït l’any 1982.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ciències de
l’enginyeria.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 horess

pròximes convocatòries
2012

Premi IEC de Geologia Josep R. Bataller
Premi IEC de Matemàtiques Josep Teixidor
2013

Premi IEC de Ciències Físiques Eduard Fontserè
Premi IEC de Teoria i Crítica d’Arquitectura Lluís Domènech i Montaner

Secció Fi lològica

Premi I EC de Diale ctologia F r a ncesc de B . Moll
(Francesc de B. Moll i Casanovas, lingüista i filòleg. Ciutadella, 1903-Palma, 1991)

5a convocatòria. Premi instituït l’any 1999.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre dialectologia catalana.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi I EC de Gramàtica P om pe u Fab r a
(Pompeu Fabra i Poch, enginyer i filòleg. Barcelona, 1868-Prada de Conflent, 1948)

17a convocatòria. Premi instituït l’any 1964.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre fonètica,
fonologia, morfologia o sintaxi de la llengua catalana.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

pròximes convocatòries
2012

Premi IEC de Filologia Lluís Nicolau d’Olwer
Premi IEC de Teoria Literària Josep Carner
2013

Premi IEC de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua Marià Aguiló
Premi IEC de Lexicografia i Onomàstica Joan Coromines
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Secció DE FI LOSOFIA I C I ÈNC I ES SOC IALS

Premi I EC de Comunicació Social Joa n Giva n e l i Mas
(Joan Givanel i Mas, filòleg i erudit. Barcelona, 1868-1946)

8a convocatòria. Premi instituït l’any 1988.
Ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre ciències de la comunicació.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi I EC de Ge ografia Lluís Solé i Saba rís
(Lluís Solé i Sabarís, geògraf i geòleg. Gavà, 1908-Capellades, 1985)

4a convocatòria. Premi instituït l’any 2001.
Ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre geografia.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

pròximes convocatòries
2012

Premi IEC d’Economia Josep A. Vandellòs
Premi IEC de Filosofia Joaquim Carreras i Artau
2013

Premi IEC de Dret Manuel Duran i Bas
Premi IEC de Sociologia Manuel Sales i Ferré
2014

Premi IEC de Pedagogia Alexandre Galí
Premi IEC de Comunicació Social Joan Givanel i Mas

Premis de les fu n dacions de l’I nstitut
d’Estu dis Catalans
Premi Ferran Sunyer i Balaguer
(Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic. Figueres, 1912-Barcelona, 1967)

20a convocatòria. Premi instituït l’any 2008 per la Fundació Ferran Sunyer i
Balaguer.
Ofert a una monografia matemàtica de caràcter expositiu que presenti els darrers desenvolupaments d’una àrea activa en recerca en la qual el concursant hagi
contribuït de manera important. La monografia ha de ser original, inèdita i no
sotmesa prèviament a cap compromís d’edició. Ha d’ésser escrita en anglès i ha
d’ocupar, com a mínim, 150 fulls de format ISO A4. En casos excepcionals poden
ésser considerats originals en altres idiomes.
El comitè científic serà format per cinc investigadors en matemàtiques.
La dotació del premi, que aporta la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, és de
quinze mil euros (15.000 €). La monografia guanyadora serà publicada en la sèrie
«Progress in Mathematics» de l’editorial Birkhaüser, d’acord amb les condicions
usuals de copyright i de drets d’autoria d’aquesta sèrie.
La presentació de la monografia implica l’acceptació de les condicions
damunt dites.
El nom de la persona guanyadora serà anunciat a Barcelona durant el mes
d’abril del 2012.
Presentació
Les monografies han d’ésser compostes preferentment en TeX.
Tota la documentació ha d’ésser enviada en format digital (PDF) i amb una
còpia impresa, incloent-hi una carta de presentació, a la Fundació Ferran Sunyer
i Balaguer (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona;
a/e ffsb@iec.cat).
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores
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Premi Matemàtiques i Societat ( Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)
(Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic. Figueres, 1912-Barcelona, 1967)

4a convocatòria. Premi instituït l’any 2008 per la Fundació Ferran Sunyer i
Balaguer, amb la finalitat d’estimular la presència de les matemàtiques en els
mitjans de comunicació.
Ofert a autors de reportatges o activitats, de caràcter generalista, sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques (ensenyament, recerca, divulgació, presència en
la societat…), produïts als Països Catalans en els dotze mesos anteriors a la data
de resolució.
Les candidatures poden ésser presentades per persones físiques o jurídiques
vinculades als mitjans de comunicació i a l’ensenyament o la recerca de les
matemàtiques, així com pels membres del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer
i Balaguer.
Tota la documentació ha d’ésser enviada en format digital a la Fundació Ferran
Sunyer i Balaguer (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona; a/e ffsb@iec.cat).
El jurat, format pel Patronat de la Fundació i els representants dels mitjans de
comunicació que el Patronat estimi convenients, valorarà la qualitat del treball, la
temàtica tractada, l’impacte social i l’ús de la llengua catalana. El jurat resoldrà
l’adjudicació del premi durant el mes de març del 2012.
Aquest premi consisteix en una peça que reprodueix una escultura del fons
d’art de l’Institut d’Estudis Catalans.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

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

20a convocatòria. Premi instituït l’any 1992.
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.
Les obres, d’una extensió no inferior a cinquanta fulls de format ISO A4, s’han
de presentar, mecanografiades a un espai i mig d’interlineat i relligades, per
triplicat i en suport digital, amb les indicacions següents:
• nom i cognoms dels autors;
• adreça postal i electrònica i telèfon dels autors;
• NIF dels autors;
• una declaració signada pels autors que el treball s’ajusta a aquestes
condicions.
En farà l’adjudicació la Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè
Rodoreda.
El premi només pot ésser atorgat una sola vegada a la mateixa persona.
L’obra premiada resta propietat dels autors.
La dotació del premi, que aporta la Fundació Mercè Rodoreda, és de sis mil
euros (6.000 €).
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores
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Premis de les societats fi lials
de l’I nstitut d’Estu dis Catalans
Les societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans convoquen els premis per a
estudiants amb l’objectiu d’estimular la redacció de treballs d’iniciació a la recerca
sobre les activitats pròpies de cada societat

Premi Josep M . Sala-Trepat ( Societat Catalana de Biologia)
(Josep M. Sala-Trepat, enginyer. Agramunt, 1941-1985)

19a convocatòria. Premi instituït l’any 1990 per la Fundació de França,
des del 2003 és convocat per la Societat Catalana de Biologia.
Ofert a un investigador/a que treballi en l’àrea de bioquímica o biologia molecular i que el seu treball tingui relació amb la regulació de l’expressió gènica.
S’hi poden presentar les persones que l’1 de març de l’any 2011 encara no
hagin fet trenta-cinc anys i siguin naturals dels territoris de llengua i cultura
catalanes, de l’Estat espanyol o de Portugal.
Les candidatures seran examinades per un jurat internacional de cinc membres nomenats per la Societat Catalana de Biologia, el qual valorarà el curriculum
vitae dels investigadors i el fet que els candidats hagin realitzat una part de la
investigació a l’estranger que els pugui haver ajudat en llur trajectòria de consolidació de la carrera investigadora.
Les candidatures han d’ésser presentades per escrit pel mateix aspirant i han
d’anar acompanyades de la documentació següent:
• fotocòpia del DNI o del passaport de la persona candidata;
• curriculum vitae del candidat/a amb una llista de les seves publicacions més
rellevants;
• resum de cinc fulls de format ISO A4, com a màxim, que exposi els seus treballs i projectes i posi l’accent en la seva contribució personal;
• llista de tres persones de referència, a fi que la Societat Catalana de Biologia
s’hi pugui posar en contacte.
Les propostes que optin al premi s’han d’adreçar a la Secretaria de la Societat
Catalana de Biologia (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001
Barcelona; a/e scb@iec.cat)
ffsb@iec.cat), amb còpia a la Secretaria General de l’IEC.
No es poden considerar treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut d’Estudis Catalans o per una altra institució.
La dotació del premi, que aporta la Fundació de França, és de tres mil euros
(3.000 €) i està subjecta a la retenció corresponent en concepte d’IRPF.
El pagament de l’import del premi prescriu el dia 20 de juliol de 2012.

Premi Lupa d’Or de la Societat Catalana de Sociolingüística
10a convocatòria. Premi instituït l’any 2003.
Ofert al millor llibre de sociolingüística publicat en català durant l’any anterior a l’adjudicació del premi (2011) per un autor/a d’un dels territoris de llengua
catalana, o bé publicat en una altra llengua que tracti de la sociolingüística
catalana.
La Junta Directiva de la Societat Catalana de Sociolingüística seleccionarà un
total de cinc llibres, a partir del total de llibres publicats, que seran nominats per
al premi.
El jurat del Premi Lupa d’Or de la Societat Catalana de Sociolingüística, designat per la Junta Directiva, determinarà el guanyador/a de l’edició corresponent.
La dotació del premi, que aporta la Societat Catalana de Sociolingüística, és de
mil euros (1.000 €) i està subjecta a la retenció corresponent en concepte d’IRPF.
El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis
ex aequo ni concedir accèssits.
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Premis de les soc i etats fi lials pe r a estu diants
A més de les condicions generals següents, els premis de les societats filials
per a estudiants es regeixen per les condicions específiques de cada premi.
Condicions generals
Els treballs han d’ésser redactats en català i s’han d’haver elaborat abans del 23
d’abril de 2011.
Les obres s’han de presentar en tres exemplars impresos en paper o bé en dos
exemplars en paper i un en suport digital. Els treballs impresos han de tenir el
format ISO A4, han d’estar compostos a un espai i mig d’interlineat i han d’anar
relligats.
Els treballs s’han de presentar acompanyats d’un document que contingui les
indicacions següents:
• nom i cognoms dels autors;
• adreça postal i electrònica i telèfon dels autors;
• NIF dels autors;
• premi a què aspira l’obra, tant en l’exemplar imprès com en el CD;
• una declaració signada pels autors que el treball s’ajusta a aquestes condicions;
• un certificat d’estudis dels autors.

Concurs de Joves Sociòlegs
16a convocatòria. Premi instituït l’any 1996 per l’Associació Catalana
de Sociologia.
Els objectius del premi són promoure la recerca sociològica entre els joves
investigadors i contribuir a l’estímul i el desenvolupament del treball de recerca
en ciències socials a Catalunya.
Ofert a un treball inèdit d’investigació sociològica, teòric o empíric. Es valorarà
l’enfocament innovador, el rigor metodològic i la solidesa argumental.
Poden prendre part en aquesta convocatòria els llicenciats en sociologia en els
darrers tres anys, els estudiants de doctorat, els doctorats en sociologia en els darrers tres anys i equips de treball novells (els membres dels quals han de complir
els requisits anteriors).
Els treballs s’han de presentar de manera que els autors restin en l’anonimat.
S’ha de presentar tres exemplars en format paper impresos en fulls ISO A4 a un
espai i mig i relligats.
A la primera pàgina de cada exemplar només apareixerà el títol de l’obra, el
nom del concurs i l’edició.
En cap cas s’acceptaran exemplars on apareguin noms i cognoms dels autors,
logotips d’institucions o agraïments a terceres persones.
Cada obra s’acompanyarà d’un sobre tancat amb el títol escrit a l’exterior i
les dades personals a l’interior (nom i cognoms, adreça postal, telèfons, adreça
electrònica, còpia del DNI i premi a què aspira l’obra) conjuntament amb un
document acreditatiu de qualsevol dels supòsits acadèmics pertinents i una
declaració que l’obra lliurada s’ajusta a aquestes condicions.
No es poden considerar treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
La ponència serà formada per tres membres designats per la Junta Directiva de
l’Associació Catalana de Sociologia.
La dotació del premi és de dos mil euros (2.000 €). Aquesta quantitat pot estar
subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es pot concedir un accèssit sense dotació econòmica.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
L’Associació Catalana de Sociologia promourà la publicació del treball premiat
en la Revista de l’Associació Catalana de Sociologia, seguint la normativa de publicació d’articles.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

21

22

Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
9a convocatòria. Premi instituït l’any 2003.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre els aliments.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació publicarà un extracte del
treball o dels treballs premiats en la revista TECA.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris
28a convocatòria. Premi instituït l’any 1983.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre agricultura.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Aquesta quantitat pot estar
subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
La Institució Catalana d’Estudis Agraris publicarà un extracte del treball o dels
treballs premiats en la revista Quaderns Agraris.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi de la Institució Catalana d’Història Natural
33a convocatòria. Premi instituït l’any 1908.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig, que no sigui tesi doctoral, sobre l’estudi del patrimoni natural.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
No es poden considerar treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut, però sí els subvencionats per una altra institució.
La dotació del premi és de mil dos-cents euros (1.200 €). Aquesta quantitat pot
estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics
16a convocatòria. Premi instituït l’any 1996.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre un tema d’història dels Països Catalans.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
La dotació del premi és de mil dos-cents euros (1.200 €). Aquesta quantitat pot
estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores
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Premi de la Societat Catalana de Biologia
49a convocatòria. Premi instituït l’any 1962.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre ciències biològiques.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
No es poden considerar treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut, però sí els subvencionats per una altra institució.
La dotació del premi és de sis-cents euros (600 €). Aquesta quantitat pot estar
subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi de la Societat Catalana de Química
49a convocatòria. Premi instituït l’any 1962.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre química.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
La dotació del premi és de mil euros (1.200 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
La presentació del treball en un format per a la publicació a la revista de la
Societat Catalana de Química es valorarà positivament. El treball premiat podrà
ser publicat a la revista.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia
42a convocatòria. Premi instituït l’any 1969.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre tecnologia.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
Els autors han de concretar el tipus de treball (acadèmic, de recerca, de transferència de tecnologia), adjuntar un resum que inclogui paraules clau, els objectius, les conclusions i les fonts d’informació utilitzades. També ha d’indicar la
identitat i procedència de la direcció del treball i, si s’escau, el grup de recerca on
són inscrits els autors.
La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
La Societat Catalana de Tecnologia publicarà un resum del treball premiat a la
revista de la Societat Catalana de Tecnologia.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi de la Societat Catalana de Terminologia
2a convocatòria. Premi instituït l’any 2009, té per objectiu promoure la recerca
terminològica entre els investigadors joves dels Països Catalans.
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 (terminografia).
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
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El treball premiat serà publicat per la Societat Catalana de Terminologia dins la
col·lecció «Eines de Terminologia»
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori
7a convocatòria. Premi instituït l’any 1999.
Té periodicitat biennal, s’alterna amb el Premi Catalunya d’Urbanisme i el
Premi Territori.
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.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
Els candidats han de presentar un document resum del treball d’un màxim de
vint fulls de format ISO A4 o ISO A3.
El jurat pot demanar els treballs complets als candidats seleccionats per a estudiar-los amb més detall.
La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Aquesta quantitat pot estar
subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi dels Amics de l’Art Romànic
18a convocatòria. Premi instituït l’any 1993.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre art i cultura
catalanes.
S’adjudica en dos torns:
1) període preromànic o romànic,
2) període gòtic.
En aquest torn, és per al període gòtic.

El treball ha de tenir una extensió màxima de cinquanta fulls de format ISO A4.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Aquesta quantitat pot estar
subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Amics de l’Art Romànic publicarà el treball premiat en la revista Lambard.
Estudis d’Art Medieval.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

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

1a convocatòria. Premi instituït l’any 2011.
Ofert a un treball inèdit d’estudi i investigació sobre qualsevol aspecte relatiu
als estudis clàssics.
La dotació del premi és de mil dos-cents euros (1.200 €). Aquesta quantitat pot
estar subjecta a la retenció de l’IRPF
La Societat Catalana d’Estudis Clàssics es reserva el dret de publicar el treball
premiat.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques
(Évariste Galois, matemàtic. Bourg-la-Reine, 1811-París, 1832)

49a convocatòria. Premi instituït l’any 1962.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre matemàtiques.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
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No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física
(Jordi Porta i Jué, físic. Badalona, 1939-1990)

49a convocatòria. Premi instituït l’any 1962.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre física.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de febrer de 2007.
Juntament amb les dades de presentació, cal especificar el nom del director/a
del treball o tutor/a del treball i en quina institució s’ha realitzat (departament
d’universitat, institut de recerca...).
No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia
(Lluís Casassas i Simó, geògraf i humanista. Sabadell, 1922-Barcelona, 1992)

17a convocatòria. Premi instituït l’any 1995.
Ofert a un treball d’investigació geogràfica.

El treball ha de tenir una extensió màxima de vuitanta fulls de format ISO A4.
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats
des de l’1 de gener de 2009.
No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o
subvencionats per l’Institut o per una altra institució.
La dotació del premi és de sis-cents euros (600 €). Aquesta quantitat pot estar
subjecta a la retenció de l’IRPF.
Es poden concedir fins a dos accèssits.
Els treballs no premiats es podran recollir fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia)
(Joan Palau Vera, pedagog. 1875-Barcelona, 1919)

8a convocatòria. Premi instituït l’any 2004.
Ofert al millor treball de recerca individual o col·lectiva, tutelat, escrit en
llengua catalana, dut a terme pels estudiants de batxillerat dels països de llengua
catalana com a part del seu currículum, i que tingui com a aspecte principal la
geografia en qualsevol dels seus àmbits temàtics.
Els estudiants han de presentar els treballs als centres d’ensenyament i lliurarlos per triplicat. El format, el suport i l’extensió dels treballs són lliures. Han
d’anar, però, acompanyats d’una síntesi d’un mínim de vint mil caràcters, on
constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. En
els treballs i en les síntesis no han de constar l’autoria ni el nom del tutor/a.
Els treballs, que no poden haver estat premiats anteriorment o estar pendents
d’avaluació en altres concursos, han d’anar acompanyats d’una carta, signada
per la direcció o el responsable d’estudis del centre, que certifiqui que els treballs
han estat escollits entre tots els presentats per l’alumnat del centre. Han d’anar
acompanyats també d’una plica tancada on figuri el títol del treball; a l’interior
de la plica ha de constar el títol del treball i els noms dels autors i dels tutors
corresponents.
Els destinataris dels premis en metàl·lic són els estudiants. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà en parts iguals entre
els components de l’equip.
Els membres del jurat seran membres de la Societat Catalana de Geografia
designats per la seva Junta de Govern.
Els treballs que vulguin optar al premi han d’ésser presentats pel centre
educatiu a la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans, carrer
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del Carme, 47, 08001 Barcelona), amb còpia a la Secretaria General de l’IEC.
La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €) i està subjecta a la retenció
corresponent en concepte d’IRPF.
El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. El jurat pot fer mencions especials de treballs rellevants.
El treball guanyador podrà ésser publicat en la revista Treballs de la Societat
Catalana de Geografia.
El premi es lliurarà durant el primer trimestre del curs 2011-2012.
El pagament de l’import del premi prescriu el dia 20 de juliol de 2012.

Termini d’admissió dels originals:
30 d’abril de 2011, a les 13 hores

Premis amb altres i nstitucions

Premi Catalunya d’Economia
13a convocatòria. Premi instituït l’any 1991 per la Societat Catalana
d’Economia.
Des del 1995 té periodicitat biennal i s’alterna amb el Premi Societat Catalana
d’Economia. L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços per a
millorar la recerca en aquest àmbit.
Ofert a la millor obra, treball o estudi en general sobre l’economia de terres de
llengua i cultura catalanes, publicada o inèdita, redactada en català, espanyol,
italià, francès o anglès, per qualsevol expert o grup d’experts d’arreu del món.
La candidatura pot ésser proposada per escrit per la mateixa persona interessada amb el seu nom o pseudònim, o bé mitjançant una proposta signada per
terceres persones.
Les propostes que vulguin optar al premi han d’anar adreçades a la Secretaria
de la Societat Catalana d’Economia (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme,
47, 08001 Barcelona; a/e sce@iec.cat).
Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de Govern de la
Societat, constituïda en comitè ad hoc, que en seleccionarà un màxim de cinc. Un
cop seleccionades les candidatures que opten al premi, es constituirà el jurat per
a adjudicar-lo, que serà format pel president/a, un membre de la Junta, que actuarà de secretari del jurat, i cinc persones més de prestigi reconegut en el camp de
l’economia.
El jurat actua d’acord amb el sistema de votacions successives. En cadascuna
d’elles, cada membre del jurat vota un nombre de candidats iguals als que resten
menys un, i el menys votat de cada ronda és eliminat, fins a arribar a la candidatura guanyadora. Els possibles empats entre candidats menys votats es decideixen pel mateix procediment de votació o votacions successives.
La dotació del premi, que aporta CatalunyaCaixa, és de deu mil euros (10.000 €)
i pot estar subjecta a la retenció corresponent en concepte d’IRPF.
Els membres del jurat i de la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia no poden ésser candidats al premi mentre exerceixen aquesta funció, llevat
que es tracti d’obres, treballs o estudis col·lectius.
El premi s’atorgarà durant la tardor de l’any 2011 i el lliurament es farà en un
acte acadèmic durant el curs 2011-2012, que inclourà una conferència a càrrec
de la persona guardonada.
Termini d’admissió de candidatures:
1 de juliol de 2011, a les 13 hores
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Premi de Medi Ambient
12a convocatòria. Premi instituït l’any 2000 per l’Institut d’Estudis Catalans
i l’Obra Social Caixa Sabadell.
S’adjudica en dos torns:
1) qualitat ambiental i patrimoni natural;
2) aspectes socioeconòmics del medi ambient, planificació i ordenació del
territori i educació ambiental.
Ofert, en aquest torn (1), a un investigador/a o una institució de les terres de
llengua catalana en reconeixement a la trajectòria d’estudi, recerca i difusió del
coneixement en alguna de les disciplines de les ciències ambientals relacionades
amb la qualitat ambiental i el patrimoni natural.
Les candidatures han d’ésser presentades a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer
del Carme, 47, 08001 Barcelona) mitjançant un escrit en llengua catalana on
s’argumenti els motius de la proposta i han d’anar acompanyades d’un curriculum
vitae de la persona candidata o, en el cas de les institucions, de la documentació
necessària per a valorar adequadament la proposta.
La ponència serà formada per cinc membres: el president/a i el secretari/ària
general de l’IEC, un membre designat per Unnim i dos membres proposats per
l’Institut d’Estudis Catalans.
La dotació del premi, que aporta Unnim, és de sis mil euros (6.000 €). Aquesta
quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis
ex aequo ni concedir accèssits.
El pagament de l’import del premi prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Premi Jaume Camp de Sociolingüística
(Jaume Camp i Lloreda, polític i activista cultural. La Garriga, 1917- Granollers, 1993)

11a convocatòria. Premi instituït l’any 2001 per Òmnium Vallès Oriental, gràcies al patrocini de la senyora Ester Camp. Des del 2009 és convocat conjuntament
per l’Institut d’Estudis Catalans i Òmnium 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.
Els treballs aspirants al premi han d’ésser inèdits, han d’haver estat elaborats
abans del 23 d’abril de 2011 i han d’ésser redactats en català. Els treballs ja
premiats per l’IEC, per Òmnium Cultural o per alguna altra entitat en concursos
anteriors, així com els subvencionats per l’IEC o per Òmnium Cultural, no es
poden considerar.
Les obres d’una extensió no inferior a cinquanta fulls de format ISO A4, s’han
de presentar en dos exemplars: un en paper i un altre en suport digital. Els treballs impresos han de tenir el format ISO A4, han d’estar compostos a un espai i
mig d’interlineat i han d’anar relligats.
Els treballs s’han de presentar acompanyats d’un document que contingui les
indicacions següents:
• nom i cognoms dels autors;
• adreça postal i electrònica i telèfon dels autors;
• NIF dels autors;
• premi a què aspira l’obra, tant en l’exemplar imprès com en el CD;
• una declaració signada pels autors que el treball s’ajusta a aquestes condicions.
La ponència serà formada per tres membres, nomenats de comú acord entre la
Secció Filològica de l’IEC i la delegació d’Òmnium del Vallès Oriental.
La dotació del premi, que aporta la senyora Ester Camp, és de sis mil euros
(6.000 €) i es farà efectiva directament als autors del treball o l’obra guanyadors,
en el marc de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental.
L’IEC tindrà la propietat dels drets d’edició, en qualsevol suport, del treball o
l’obra guanyadors durant un període d’un any posterior a l’anunci i la proclamació del premi.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores
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Premi Torrens-Ibern
(Joaquim Torrens-Ibern, enginyer industrial. Tarragonès, 1909-Barcelona, 1975)

19a convocatòria. Premi instituït l’any 1977 per la Fundació Torrens-Ibern.
Ofert al millor manual universitari, treball d’investigació o diccionari terminològic de l’àmbit de les enginyeries, l’arquitectura, la física, la química, la biotecnologia, les matemàtiques o les ciències ambientals. Els treballs que es presentin
han d’ésser inèdits i han d’anar acompanyats d’un currículum dels autors. Es
valorarà l’impacte social i la qualitat en l’ús de la terminologia.
La ponència serà formada per tres membres: dos de designats per l’Institut
d’Estudis Catalans (un a proposta de la Secció de Ciències i Tecnologia i un altre a
proposta de la Secció Filològica) i un de designat per la Fundació Torrens-Ibern.
La Fundació Torrens-Ibern podrà iniciar els tràmits d’edició, digital o en paper,
de l’obra guanyadora al cap d’un any de l’adjudicació del premi en el cas que
l’autor no ho hagi fet pel seu compte.
La dotació del premi, que aporta la Fundació, és de tres mil euros (3.000 €).
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Borses d’estu di
Diversos organismes i fundacions convoquen, mitjançant l’Institut d’Estudis
Catalans, borses d’estudi i ajuts amb l’objectiu d’estimular la realització de treballs
de recerca en diferents àmbits científics.
Aquestes borses d’estudi i ajuts es regeixen per les condicions específiques
que tenen estipulades, i llur dotació està subjecta a la retenció corresponent en
concepte d’IRPF.

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

17a convocatòria. Ajuts instituïts l’any 1994.
Oferts a llicenciats o diplomats universitaris.
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.
La Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació es reserva el dret de modificar
el nombre d’ajuts de cadascuna de les modalitats, té la potestat de no adjudicar
tots els ajuts que es convoquen i nomenarà una tutoria per a cada un dels investigadors guardonats.
L’import dels ajuts, dotats per la Fundació Mercè Rodoreda, és de tres mil euros
(3.000 €) per ajut.
La sol·licitud d’ajut ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial acadèmic.
2) El curriculum vitae.
3) Una còpia del DNI o del passaport.
4) L’aval d’un professor/a universitari o d’escola superior o d’un membre de
l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica
de la persona sol·licitant.
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5) El pla del treball.
6) La declaració de la situació professional. En cas de no tenir-ne, declaració
que no es perceben altres ingressos.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega
(Abelard Fàbrega i Esteba, mestre i editor. Cabanes, 1894-Mèxic, 1991)

17a convocatòria. Borsa instituïda l’any 1995.
Oferta als socis de les societats filials de l’Institut per a un treball de recerca
sobre un tema dels que hi són conreats. S’atorga en cinc torns per al conjunt de
societats filials adscrites a cadascuna de les cinc seccions de l’IEC.
En aquest torn, és oferta a un treball sobre un tema propi de les societats filials
de la Secció de Filosofia i Ciències Socials:
• Associació Catalana de Sociologia,
• Societat Catalana d’Economia,
• Societat Catalana d’Estudis Jurídics,
• Societat Catalana d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana,
• Societat Catalana d’Ordenació del Territori,
• Societat Catalana de Comunicació,
• Societat Catalana de Filosofia,
• Societat Catalana de Geografia,
• Societat Catalana de Pedagogia.
La ponència serà formada per tres membres proposats per l’IEC i nomenarà
una tutoria per a l’investigador/a.
La ponència considerarà un mèrit preferent que el tema del treball tingui un
interès general per als diversos països catalans.
L’import de la borsa, dotada pel Fons Joana Just de Fàbrega, és de tres mil euros
(3.000 €).
L’import de la borsa serà lliurat en tres parts: 1) 30 % a l’inici, 2) 30 % al cap de
sis mesos i 3) 40 % en lliurar la memòria.
Les obres, d’una extensió no inferior a cinquanta fulls de format ISO A4, s’han
de presentar, compostes a un espai i mig d’interlineat i enquadernades, mitjançant exemplar imprès únic i en suport digital, amb les indicacions següents:
• nom i cognoms dels autors;
• adreça postal i electrònica i telèfon dels autors;
• NIF dels autors;
• premi a què aspira l’obra, tant en l’exemplar imprès com en el CD;
• una declaració signada pels autors que el treball s’ajusta a aquestes condicions.

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
1) El curriculum vitae.
2) Una llista de treballs, publicats o inèdits, ja realitzats, amb una mostra significativa.
3) El pla del treball.
4) El compromís d’enllestir el treball en el termini d’un any i de presentar-ne la
memòria abans del 3 de maig de 2013.
5) La declaració de la situació professional. En cas de no tenir-ne, declaració
que no es perceben altres ingressos.
La persona guanyadora de la borsa podrà disposar lliurement de l’obra resultant dels estudis efectuats amb l’ajut atorgat per l’Institut.
Termini d’admissió de sol·licituds:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

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

35a convocatòria. Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966, passà
a borsa d’estudi el 1981.
Oferta per a l’elaboració d’un treball bibliogràfic de tema català (d’un autor,
d’un període, d’un territori, d’una publicació científica).
La ponència serà formada per tres membres proposats per l’IEC i nomenarà
una tutoria per a l’investigador/a.
L’import de la borsa, creada a iniciativa d’Òmnium Cultural i dotada actualment per l’Institut d’Estudis Catalans, és de tres mil euros (3.000 €).
L’import de la borsa serà lliurat en quatre parts:
1) 30 % a l’inici del treball;
2) 30 % al cap de trenta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de
l’informe de la tutoria;
3) 30 % al cap de seixanta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia
d’un segon informe de la tutoria;
4) 10 % restant en el moment de lliurar l’informe final.
Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
1) El curriculum vitae.
2) Una llista de treballs, publicats o inèdits, ja realitzats, amb una mostra significativa.
3) L’aval d’un professor o una professora universitaris o d’escola superior o
d’un membre de l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la
capacitat científica de la persona sol·licitant.
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4) El pla de treball.
5) La declaració de la situació professional. En cas de no tenir-ne, declaració
que no es perceben altres ingressos.
6) El compromís d’enllestir el treball en el termini d’un any i de presentar-ne la
memòria abans del 3 de maig de 2013.
El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un
altre període si el tutor/a ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.
Termini d’admissió de sol·licituds:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

B orses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans
15a convocatòria. Borses instituïdes l’any 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.
Els aspirants a les borses d’estudi han d’ésser joves investigadors titulats en una facultat universitària o escola superior entre el 2000 i el 2011, ambdós inclusivament.
L’Institut d’Estudis Catalans i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos
nomenaran una tutoria perquè faci el seguiment científic del projecte.
L’adjudicació de les borses serà decidida per dos jurats nomenats per l’IEC i
l’EI-SEV. Seran valorats positivament els projectes que presentin una anàlisi comparativa entre les dues cultures.
L’import de cada borsa d’estudi és de tres mil sis-cents euros (3.600 €), destinats
a cobrir les despeses d’una estada de tres mesos seguits en un territori de llengua
catalana o de llengua basca amb la finalitat d’estudiar un tema relacionat amb la
cultura catalana o amb la cultura basca.
L’import de les borses serà lliurat en quatre parts:
1) 30 % a l’inici del treball;
2) 30 % al cap de trenta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de
l’informe de la tutoria;
3) 30 % al cap de seixanta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia
de l’informe de la tutoria;
4) 10 % restant en el moment de lliurar l’informe final.
Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.
2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o inèdits (no superior a dos fulls).
3) L’aval d’un professor o una professora universitaris o d’escola superior o

d’un membre de l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la
capacitat científica de la persona sol·licitant.
4) El pla del treball.
5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas
que li sigui atorgada la borsa, a fer l’estada de tres mesos en el termini màxim d’un any a partir de la data d’adjudicació (que finalitzi, com a màxim,
el 23 d’abril de 2012) i a presentar, dins el mes següent a la data de terminació de l’estada, una memòria del treball realitzat.
El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un
altre període igual, si la tutoria ho sol·licita a la Secretaria General.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya
26a convocatòria. Borses instituïdes l’any 1986.
S’ofereixen quatre borses per a estades de tres mesos en un territori de llengua
catalana a fi d’estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana.
Els aspirants a les borses han d’ésser investigadors estrangers llicenciats o
graduats en facultats universitàries o escoles superiors entre els anys 2000 i 2011,
inclusivament.
L’import de cada una de les borses, dotades per la Generalitat de Catalunya, és
de quatre mil dos-cents euros (4.200 €), que s’abonaran en quatre terminis:
1) 30 % a l’inici del treball;
2) 30 % al cap de trenta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de
l’informe de la tutoria;
3) 30 % al cap de seixanta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia
d’un segon informe de la tutoria;
4) 10 % restant, en el moment de lliurar l’informe final.
L’Institut d’Estudis Catalans farà l’adjudicació de les borses a proposta d’una
ponència formada per cinc membres: un de la Secció Històrico-Arqueològica,
un de la Secció Filològica, un de la Generalitat de Catalunya, un de l’Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i un de la Fundació Congrés de
Cultura Catalana.
La ponència nomenarà una tutoria per a cada un dels investigadors guardonats.
Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.
2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o inèdits (no superior a dos fulls).
3) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de
l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica
de la persona sol·licitant.
4) El pla del treball.
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5) U
 na declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas
que li sigui atorgada la borsa, a fer l’estada de tres mesos en el termini
màxim d’un any a partir de la data d’adjudicació (com a tard el 23 d’abril de
2011) i a presentar, dins el mes següent a la data de terminació de l’estada,
una memòria del treball realitzat.
El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un
altre període igual, si la tutoria ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.

Borses d’estudi Països Catalans
11a convocatòria. Borses instituïdes l’any 2001.
La finalitat d’aquestes borses és promoure 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.
Es convoquen quatre borses repartides segons la vinculació territorial dels
candidats. En el cas que alguna de les borses quedi deserta, pot ésser adjudicada
a un altre candidat vinculat a un dels territoris amb borsa assignada.
Els aspirants han d’ésser investigadors llicenciats o graduats en una facultat
universitària o escola superior entre el 2000 i el 2011, ambdós inclusivament.
És previst que les borses siguin assignades, respectivament, a candidats vinculats:
1) a les Illes Balears;
2) al País Valencià;
3) a la Catalunya del Nord;
4) a la Franja de Ponent, Andorra o l’Alguer.
Els estudis tindran una durada de sis mesos, finalitzats els quals s’haurà de
lliurar un informe final en un termini màxim d’un mes.
L’import de cada una de les borses és de quatre mil euros (4.000 €), que seran
lliurats en quatre parts:
1) 30 % a l’inici del treball;
2) 30 % al cap de tres mesos de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de
l’informe de la tutotia;
3) 30 % al cap de sis mesos de l’inici del treball, amb la presentació prèvia d’un
segon informe de a tutotia;
4) 10 % restant, en el moment de lliurar l’informe final.
La ponència serà formada per cinc membres: el secretari científic de l’IEC i
quatre membres més proposats per l’IEC. Així mateix, nomenarà un tutoria per a
cada un dels investigadors guardonats.
Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.

2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o inèdits (no superior a dos fulls).
3) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de
l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica de la
persona sol·licitant.
4) El pla del treball.
5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas
que li sigui atorgada la borsa, a començar l’estudi en el termini màxim de cinc
mesos a partir de la data d’adjudicació (com a màxim, el 23 de setembre de 2011)
6) Una acreditació de la vinculació al territori sol·licitat.
Termini d’admissió de candidatures:
2 de desembre de 2011, a les 13 hores

Borses Ferran Sunyer i Balaguer
(Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic. Figueres, 1912-Barcelona, 1967)

6a convocatòria. Borses Instituïdes l’any 2007.
La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la col·laboració de l’editorial
Birkhäuser, convoca aquestes borses, ofertes als millors projectes d’estudi o de
recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.
L’objectiu és reforçar la formació en recerca dels estudiants premiats mitjançant l’estada, entre un i tres mesos, d’estudi o de recerca en una institució fora de
l’àmbit geogràfic de la universitat d’origen o també, en el cas de posseir el títol de
doctor en el moment d’iniciar l’estada, en el Centre de Recerca Matemàtica. Les
estades s’hauran d’iniciar entre l’1 d’abril i l’1 de desembre de 2012.
Els sol·licitants han d’ésser estudiants de doctorat de matemàtiques d’una universitat dels Països Catalans, en el tram final de la tesi doctoral.
Aquestes borses són compatibles amb les beques i contractes tant predoctorals
com postdoctorals, però no amb els ajuts de les administracions públiques per a
la mateixa estada de recerca objecte de la borsa.
La dotació de cada borsa és de mil tres-cents vint euros (1.320 €) mensuals
durant el període objecte de concessió.
Constitueixen el comitè de selecció els matemàtics membres del Patronat de la
Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.
Les sol·licituds s’han de presentar abans del dia 28 de febrer de 2012, a les
14 hores, i han d’anar acompanyades de la documentació següent:
1) El formulari de sol·licitud (disponible a http://ffsb.iec.cat).
2) El curriculum vitae de la persona candidata.
3) Un document acreditatiu o una declaració de la direcció de tesi que el
candidat/a compleix les condicions establertes en la convocatòria.
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4) El projecte d’estudis o de recerca, amb el vistiplau de la direcció de tesi
(màxim dos fulls)
5) Un document emès per la institució receptora en què s’acrediti l’acceptació
de la persona candidata si li és concedida una borsa Ferran Sunyer i Balaguer.
El formulari de sol·licitud s’ha d’enviar per fax al número 932 701 180. La resta
de la documentació s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça ffsb@iec.cat
(amb els documents escanejats)
La resolució de la convocatòria es farà durant la segona quinzena de març
del 2012.
Termini de presentació de sol·licituds:
28 de febrer de 2012, a les 14 hores

Nota:
Els membres del Ple i els membres corresponents de l’Institut d’Estudis
Catalans no poden optar a cap dels premis publicats en aquest Cartell.
El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 20 de juliol de 2012.
Es poden recollir els treballs no premiats fins a l’1 de juliol de 2012. L’Institut
no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

