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L’Institut d’Estudis 
Catalans, corporació acadè-
mica, 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 institu-
cions i a persones que, amb 
llur activitat i treball, con-
tribueixen a assolir la fina-
litat de l’Institut.
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L’Institut d’Estudis Catalans convoca pre-
mis amb l’objectiu de distingir obres i 
investigadors en tots els àmbits de la cièn-
cia i de la cultura catalanes.
Si no s’indica una altra cosa en les  
condicions específiques de cada premi, 
aquests premis es regeixen per les con-
dicions generals següents.

Termini d’admissió de candidatures:  
fins al 4 de desembre de 2009,  
a les 13 hores 

Lliurament dels premis:  
22 d’abril de 2010

Condicions generals

Els Premis Sant Jordi s’atorguen a persones 
i a obres que destaquen per llur vàlua cien-
tífica o acadèmica. 
Si es tracta d’obres, les que vulguin aspirar 
als premis han d’ésser inèdites, llevat 
d’aquells en les bases dels quals s’indiqui el 
contrari, executades abans d’aquesta con-
vocatòria i redactades en català. Cada obra 
pot ésser presentada únicament a un dels pre-
mis. Les obres ja premiades per l’Institut  
o per altri en concursos anteriors, així com 
les subvencionades per l’Institut, no poden 
ésser considerades. Les obres, d’una exten-
sió no inferior a cinquanta fulls de format 
ISO A4, s’han de presentar mecanografia-
des a un espai i mig i enquadernades.
Els membres de l’Institut d’Estudis 
Catalans no poden optar a cap dels premis 
publicats en aquest cartell.
Les obres aspirants a cada premi han d’és-
ser presentades mitjançant exemplar imprès 
únic i en suport digital, mitjançant CD, a la 
seu principal de l’Institut (carrer del 
Carme, 47, 08001 Barcelona), amb les 
indicacions següents: nom, adreça, telèfon i 
NIF de l’autor i premi a què aspira l’obra, 
tant a l’exemplar imprès com al CD, i han 
d’anar acompanyades d’una declaració que 
el treball s’ajusta a aquestes condicions.
Fa l’adjudicació de cada premi l’Institut 
d’Estudis Catalans a proposta d’una ponèn-
cia formada per membres de l’Institut o per 
especialistes que l’Institut creurà convenient 
de designar.
El premi pot restar desert o no ésser ad- 
judicat. No poden ésser concedits premis  
ex aequo ni accèssits, llevat dels premis en 
les bases dels quals s’indiqui el contrari.  
La dotació del premi pot estar subjecta a la 
retenció corresponent en concepte d’impost 
sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF).
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Si un premi resta desert o no és adjudicat, 
l’Institut pot, excepcionalment, destinar-ne 
l’import, totalment o parcial, a subvencio-
nar un estudiós perquè prepari, sota la 
direcció d’un membre de l’Institut, un tre-
ball d’un tema semblant a l’anunciat.
El pagament dels imports dels premis pres-
criu, en tot cas, el dia 24 de juliol de 2010.
L’obra premiada resta propietat de l’autor.
Si els autors ho desitgen, poden recollir els 
treballs no premiats dins el termini de dos 
mesos comptadors des de la data de lliura-
ment del premi. L’Institut no es compromet 
a tenir-los a disposició dels autors després 
d’aquesta data.
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Premis generals

Premi R. Aramon i Serra
Convocat per única vegada per l’Institut 
d’Estudis Catalans, amb motiu del centena-
ri de la naixença de Ramon Aramon i Serra 
(8 de desembre de 1907).
Ofert a investigadors de qualsevol país a la 
millor obra de recerca sobre filologia romà-
nica, especialment catalana i occitana. Les 
obres que optin al premi han d’ésser escri-
tes en qualsevol llengua romànica, en ale-
many o en anglès i han d’ésser inèdites. Les 
obres ja premiades per l’Institut o per altri 
en concursos anteriors, així com les subven-
cionades per l’Institut, no poden ésser con-
siderades.
L’obra premiada serà publicada dins la 
«Biblioteca Filològica» de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
El premi serà concedit per l’Institut a pro-
posta d’una ponència formada per tres 
membres nomenats per l’Institut d’Estudis 
Catalans, proposats per la Secció Filològica, 
tenint en compte els treballs presentats.
La dotació del premi és de quinze mil euros 
(15.000 €). En cas de no adjudicació, 
podran ésser concedits, a proposta de la 
ponència, un o dos accèssits. La dotació del 
premi està subjecta a la retenció correspo-
nent en concepte d’impost estatal sobre la 
renda de les persones físiques (IRPF).
Les obres aspirants al premi han d’ésser 
presentades fins a l’1 de desembre de 2010, 
a les 13 hores, en triple exemplar (en fulls 
de format ISO A4), mecanografiat a un 
espai i mig i enquadernat, a la seu de  
l’Institut (carrer del Carme, 47, 08001 
Barcelona), amb les indicacions següents: 
nom, adreça postal, adreça electrònica, 
telèfon i NIF de l’autor. Han d’anar acom-
panyades d’una declaració que el treball 
s’ajusta a les condicions del premi.
El premi serà lliurat l’abril de 2011, en el 

curs de la festa de Sant Jordi de l’Institut.
L’obra premiada resta propietat de l’autor.

Premi Prat de la Riba
Premi instituït l’any 1916. Enguany es 
convoca per cinquanta-dosena vegada.
Aquest premi 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.
Ofert, en aquest torn, a una obra d’un inves-
tigador de les terres catalanes dedicada a 
ciències de la Terra, matemàtiques, física, 
química o tecnologia publicada durant els 
darrers cinc anys (2005 al 2009).
Les candidatures han d’ésser presentades 
per escrit per un membre de l’IEC o per un 
professor de les universitats catalanes, i han 
d’anar acompanyades d’un únic exemplar 
de l’obra.
La ponència serà formada per cinc mem-
bres: el president i el secretari general de 
l’IEC i tres membres de la Secció de 
Ciències i Tecnologia.
La dotació del premi és de sis mil euros 
(6.000 €).

Premi de Medi Ambient
Premi instituït l’any 2000 per l’Institut 
d’Estudis Catalans i la Fundació Caixa 
Sabadell. Enguany es convoca per desena 
vegada.
Aquest premi s’adjudica en dos torns:  
1) qualitat ambiental i patrimoni natural,  
i 2) aspectes socioeconòmics del medi 
ambient, planificació i ordenació del terri-
tori i educació ambiental.
Ofert, en aquest torn, a un investigador  
o una institució de les terres de llengua 
catalana en reconeixement a la trajectòria 
d’estudi, investigació i difusió del  
coneixement en alguna de les disciplines  
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de les ciències ambientals relacionades amb 
la qualitat ambiental i el patrimoni natural.
Les candidatures han d’ésser presentades 
mitjançant un escrit on s’argumenti els 
motius de la proposta i han d’anar acom-
panyades d’un curriculum vitae de la per-
sona candidata o, en el cas de les instituci-
ons, de la documentació necessària per a 
l’adequada valoració de la proposta.
La ponència que adjudicarà el premi serà 
formada per cinc membres: el president i el 
secretari general de l’IEC, un membre 
designat per la Fundació Caixa Sabadell i 
dos membres proposats per l’Institut  
d’Estudis Catalans.
La dotació del premi, que aporta la 
Fundació Caixa Sabadell, és de sis mil 
euros (6.000 €).

Premi Jaume Camp  
de Sociolingüística
Premi instituït l’any 2001 per Òmnium 
Vallès Oriental, gràcies al patrocini de la 
senyora Ester Camp. Des del 2009 és con-
vocat conjuntament per l’Institut d’Estudis 
Catalans i Òmnium Vallès Oriental. 
Enguany es convoca per novena vegada.
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, executats abans d’aquesta convoca-
tòria i redactats en català. Els treballs ja 
premiats per l’Institut, per Òmnium o per 
altri en concursos anteriors, així com els 
subvencionats per l’Institut o per Òmnium, 
no poden ésser considerats. 
La ponència serà formada per tres mem-
bres, 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 €). 
Aquesta quantitat es farà efectiva directa-
ment a l’autor o autors del treball o obra 
guanyadora, en el marc de la Festa de les 
Lletres Catalanes del Vallès Oriental.
L’IEC restarà amb la propietat dels drets 
d’edició, en qualsevol suport, del treball o 
obra guanyadora durant un període d’un any 
posterior a l’anunci i proclamació del premi.

Premis de les seccions de 
l’Institut d’Estudis Catalans

SECCIó HISTòRICO-ARQuEOLòGICA

Premi Jaume Vicens i Vives 
d’Història Contemporània
Premi instituït l’any 1997. Enguany es 
convoca per cinquena vegada.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d’investigació sobre història política, 
social, econòmica i cultural —o sobre histo-
riografia— de les terres de parla catalana 
en els segles xix i xx.
La ponència serà formada per tres mem-
bres proposats per la Secció Històrico-
Arqueològica.
La dotació del premi és de quatre mil dos-
cents euros (4.200 €).

Premi Josep Pijoan d’Història 
de les Arts 
Premi instituït l’any 1997. Enguany es 
convoca per cinquena vegada.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d’investigació sobre història de les 
arts (incloent-hi la musicologia).
La ponència serà formada per tres mem-
bres proposats per la Secció Històrico-
Arqueològica.
La dotació del premi és de quatre mil dos-
cents euros (4.200 €).
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SECCIó DE CIèNCIES BIOLòGIQuES

Premi August Pi i Sunyer  
de Bioquímica o Ciències 
Fisiològiques
Premi instituït l’any 1965. Enguany es 
convoca per dinovena vegada.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d’investigació sobre bioquímica o 
ciències fisiològiques.
La ponència serà formada per tres mem-
bres proposats per la Secció de Ciències 
Biològiques.
La dotació del premi és de quatre mil dos-
cents euros (4.200 €).

Premi Leandre Cervera 
d’Endocrinologia 
Experimental
Premi instituït l’any 1965. Enguany es 
convoca per setzena vegada.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d’investigació sobre endocrinologia 
experimental.
La ponència serà formada per tres mem-
bres proposats per la Secció de Ciències 
Biològiques.
La dotació del premi és de quatre mil dos-
cents euros (4.200 €).

SECCIó DE CIèNCIES I TECNOLOGIA

Premi Josep R. Bataller  
de Geologia
Premi instituït l’any 1976. Enguany es 
convoca per dotzena vegada.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d’investigació sobre geologia.
La ponència serà formada per tres mem-
bres proposats per la Secció de Ciències i 
Teconologia.
La dotació del premi és de quatre mil dos-
cents euros (4.200 €).

Premi Josep Teixidor  
de Matemàtiques
Premi instituït l’any 1979. Enguany es 
convoca per tretzena vegada.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d’investigació sobre matemàtiques. 
La ponència serà formada per tres mem-
bres proposats per la Secció de Ciències i 
Tecnologia.
La dotació del premi és de quatre mil dos-
cents euros (4.200 €).

SECCIó FILOLòGICA

Premi Lluís Nicolau d’Olwer 
de Filologia
Premi instituït l’any 1965. Enguany es 
convoca per trentena vegada.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d’investigació sobre filologia.
La ponència serà formada per tres mem-
bres proposats per la Secció Filològica.
La dotació del premi és de quatre mil dos-
cents euros (4.200 €).

Premi Josep Carner de Teoria 
Literària
Premi instituït l’any 1997. Enguany es 
convoca per cinquena vegada.
Ofert a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d’investigació sobre teoria literària. 
La ponència serà formada per tres mem-
bres proposats per la Secció Filològica.
La dotació del premi és de quatre mil dos-
cents euros (4.200 €).

SECCIó DE FILOSOFIA I CIèNCIES 
SOCIALS

Premi Duran i Bas de Dret
Premi instituït l’any 1915. Enguany es 
convoca per divuitena vegada.
Ofert al millor treball d’investigació o d’as-
saig sobre dret.
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La ponència serà formada per tres mem-
bres proposats per la Secció de Filosofia i 
Ciències Socials.
La dotació del premi és de quatre mil dos-
cents euros (4.200 €).

Premi Joaquim Carreras  
i Artau de Filosofia
Premi instituït l’any 1969. Enguany es 
convoca per catorzena vegada.
Ofert al millor treball d’investigació o d’as-
saig sobre filosofia.
La ponència serà formada per tres mem-
bres proposats per la Secció de Filosofia i 
Ciències Socials.
La dotació del premi és de quatre mil dos-
cents euros (4.200 €).

Premis de fundacions

FuNDACIONS DE L’INSTITuT  
D’ESTuDIS CATALANS

Premi Ferran Sunyer  
i Balaguer de Matemàtiques
Premi instituït l’any 1992 per la Fundació 
Ferran Sunyer i Balaguer. Enguany es con-
voca per divuitena vegada.
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. L’obra ha de 
tenir un mínim de cent cinquanta fulls, no 
pot estar subjecta a copyright i no ha d’ha-
ver estat sotmesa a cap empresa editorial 
per a ésser publicada.
La ponència serà formada per cinc investi-
gadors en matemàtiques, un d’ells dels 
Països Catalans.
La dotació del premi, que aporta la 
Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, és de 
quinze mil euros (15.000 €). L’obra gua-
nyadora serà publicada en la col·lecció 

«Progress in Mathematics», de l’editorial 
Birkhäuser.

Premi Fundació Mercè 
Rodoreda
Premi instituït l’any 1992 per la Fundació 
Mercè Rodoreda. Enguany es convoca per 
divuitena vegada.
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 farà l’adjudicació la Comissió Tècnica 
del Patronat de la Fundació Mercè 
Rodoreda.
La dotació del premi, que aporta la 
Fundació Mercè Rodoreda, és de sis mil 
euros (6.000 €).

Premi Matemàtiques i Societat 
Premi instituït l’any 2008. Enguany es 
convoca per segona vegada.
Ofert a autors de 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.
Les candidatures poden ésser presentades 
fins a deu dies abans de la resolució 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 a 
la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (car-
rer del Carme, 47, 08001 Barcelona;  
a/e ffsb@iec.cat).
El jurat estarà format pel Patronat de la 
Fundació i els representants dels mitjans de 
comunicació que el Patronat estimi conve-
nients.
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El jurat valorarà la temàtica tractada, l’im-
pacte social i l’ús de la llengua catalana.
El jurat resoldrà l’adjudicació del premi 
abans del dia 19 de març de 2010. 
La dotació del premi és de tres mil euros 
(3.000 €).

ALTRES FuNDACIONS

Premi Fundació Torrens-Ibern
Premi instituït l’any 1977. Enguany es 
convoca per dissetena vegada.
Ofert al millor treball original sobre termi-
nologia cientificotècnica de l’àmbit de les 
enginyeries, l’arquitectura, la física, la quí-
mica, la biotecnologia, les matemàtiques i 
les ciències ambientals. Es valorarà el trac-
tament dels problemes de traducció, classi-
ficació i documentació. 
La ponència serà formada per tres mem-
bres: dos de designats per l’Institut d’Estu-
dis 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 dotació del premi, que aporta la 
Fundació, és de tres mil euros (3.000 €).

Premis de societats filials  
i delegacions

SOCIETATS FILIALS

Premi Catalunya d’Economia
Premi instituït l’any 1991 per la Societat 
Catalana d’Economia. Enguany es convoca 
per dotzena vegada.
Ofert a la millor obra, treball o estudi en 
general sobre l’economia catalana, publica-
da o inèdita.
L’objectiu del premi és reconèixer i estimu-
lar els esforços per a millorar la recerca en 
aquest àmbit.

Des del 1995 és de caràcter biennal i s’al-
terna amb el Premi de la Societat Catalana 
d’Economia —per a obres, treballs o estu-
dis d’economia fets dins l’àmbit dels Països 
Catalans—; pot recaure en persones de fora 
dels Països Catalans.
La candidatura al premi pot ésser proposa-
da per escrit per la mateixa persona inte-
ressada amb el seu nom o pseudònim, o bé 
mitjançant una proposta signada per terce-
res persones.
Les propostes que vulguin optar al premi 
han d’anar adreçades a la Secretaria de la 
Societat Catalana d’Economia (carrer del 
Carme, 47, 08001 Barcelona; fax 932 701 
180; a/e sce@iec.cat).
Totes les candidatures rebudes seran estudi-
ades per la Junta Directiva de la Societat, 
constituïda en comitè ad hoc, que en selec- 
cionarà un màxim de cinc. Un cop seleccio-
nades les candidatures que opten al premi, 
es constituirà el jurat per a adjudicar-lo, que 
serà format pel president, el vicepresident, 
un membre de la Junta, que actuarà  
de secretari del jurat, i cinc persones més de 
prestigi reconegut en el camp de l’economia. 
Les deliberacions del jurat són secretes.
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 al guanyador. Els possibles 
empats entre candidats menys votats es 
decideixen pel mateix procediment de vota-
ció o votacions successives.
La dotació del premi, que aporta la Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, és de deu mil 
euros (10.000 €).
Els membres del jurat i de la Junta 
Directiva de la Societat Catalana  
d’Economia no poden ésser candidats  
al premi mentre exerceixen aquesta funció.
El premi s’atorgarà durant la tardor de 
l’any 2009. El lliurament es farà en un acte 
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acadèmic durant el proper curs 2009-2010, 
que inclorà una conferència a càrrec de la 
persona guardonada.

Termini d’admissió de candidatures:
fins al 30 de juny de 2009,
a les 13 hores

Lliurament del premi:
durant el curs 2009-2010

Premi Josep M. Sala-Trepat
Premi instituït l’any 1990 per la Fundació 
de França, des del 2003 és convocat per la 
Societat Catalana de Biologia. Enguany es 
convoca per dissetena vegada.
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.
Les candidatures han d’ésser presentades 
per escrit pel mateix aspirant i han d’anar 
acompanyades de la documentació següent: 
una fotocòpia del DNI o del passaport del 
candidat; el curriculum vitae del candidat 
amb una llista de les seves publicacions 
més rellevants; un resum de cinc fulls com 
a màxim on s’exposin els seus treballs i 
projectes dins el camp de la regulació de 
l’expressió dels gens, posant l’accent en la 
seva contribució personal; una llista de tres 
persones de referència a fi que la Societat 
Catalana de Biologia s’hi pugui posar en 
contacte.
Tota la documentació, en anglès, català, 
espanyol o portuguès, ha d’ésser enviada 
per correu electrònic a la Societat Catalana 
de Biologia (a/e scb@iec.cat).
La ponència serà formada per cinc perso-
nalitats reconegudes dins l’àmbit de la 
recerca proposades per la Societat Catalana 
de Biologia.

La dotació del premi, que aporta la 
Fundació de França, és de tres mil euros 
(3.000 €).

DELEGACIONS

Premi Catalunya del Nord
L’Institut d’Estudis Catalans convoca a tra-
vés de la seva Delegació a Perpinyà aquest 
premi, que està inclòs en els premis d’Òm-
nium Cultural de la Catalunya del Nord. 
Instituït l’any 2008, s’ofereix al millor estu-
di, treball o document destinat a l’ensenya-
ment del català a qualsevol nivell i a la 
difusió de qualsevol aspecte de la 
Catalunya del Nord.

 14
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Premis per a estudiants
Les societats filials de l’Institut d’Estudis 
Catalans convoquen els premis per a estu-
diants amb l’objectiu d’estimular la redac-
ció de treballs d’iniciació a la recerca sobre 
les activitats pròpies de cada societat.
Aquests premis es regeixen per les condi- 
cions generals següents.

Termini d’admissió dels originals: 
fins al 4 de desembre de 2009,
a les 13 hores

Lliurament dels premis:
22 d’abril de 2010

Condicions generals

Poden prendre part en aquesta convocatò-
ria estudiants universitaris i persones titu-
lades des de l’1 de febrer de 2005.
Els treballs que vulguin aspirar al premi 
han d’ésser redactats en català i han d’ha-
ver estat elaborats abans d’aquesta convo-
catòria. Llevat dels premis en les bases dels 
quals s’indiqui el contrari, no es podran 
considerar treballs que ja han estat pre- 
miats anteriorment o subvencionats per 
l’Institut o per una altra institució. Els  
treballs s’han de presentar mecanografiats 
a doble espai en format ISO A4, han  
d’estar enquadernats i han d’anar acompa-
nyats d’un certificat d’estudis.
Les obres aspirants a cada premi han d’és-
ser presentades mitjançant exemplar tripli-
cat en format paper o bé exemplar duplicat 
en format paper i exemplar únic en format 
digital, a la seu de l’Institut (carrer del 
Carme, 47, 08001 Barcelona), amb les 
indicacions següents: nom, adreça, telèfon i 
NIF de l’autor i premi a què aspira l’obra,  
i han d’anar acompanyades d’una declara-
ció jurada que el treball s’ajusta a aquestes 
condicions.
En farà l’adjudicació la societat filial cor-
responent a proposta d’una ponència for-
mada per tres membres designats per la 
Junta Directiva de la societat filial. La 
dotació del premi està subjecta a la retenció 
corresponent en concepte d’IRPF. 
L’Institut no s’obliga a retornar els treballs 
no premiats que no hagin estat recollits 
dins el termini dels dos mesos comptadors 
des de la data de lliurament del premi.
El pagament dels imports dels premis pres-
criu, en tot cas, el dia 23 de juliol de 2010.
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Concurs de Joves Sociòlegs
Premi instituït l’any 1996 per l’Associació 
Catalana de Sociologia. Enguany es convo-
ca per catorzena vegada.
Els objectius del premi són promoure  
la investigació sociològica entre els joves 
investigadors i contribuir a l’estímul i el 
desenvolupament del treball de recerca en 
ciències socials a Catalunya.
Poden prendre part en aquesta convocatò-
ria els llicenciats en sociologia en els dar-
rers tres anys, els estudiants de doctorat, 
els doctorats en sociologia en els darrers 
tres anys i equips de treball novells (dels 
quals els membres han de complir els 
requisits anteriors).
El premi és per a un treball d’investigació 
sociològica, teòric o empíric i inèdit, en què 
es valorarà l’enfocament innovador, el rigor 
metodològic i la solidesa argumental.
La ponència serà formada per tres mem-
bres designats per la Junta Directiva de 
l’Associació Catalana de Sociologia.
La dotació del premi és de dos mil euros 
(2.000 €). Es pot concedir un accèssit.
L’Associació Catalana de Sociologia pro-
mourà la publicació del treball o dels tre-
balls premiats en la Revista de l’Associació 
Catalana de Sociologia, seguint la normati-
va de publicació d’articles.

Premi de l’Associació Catalana 
de Ciències de l’Alimentació
Premi instituït l’any 2003. Enguany es 
convoca per setena vegada.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogrà-
fic o d’assaig sobre els aliments.
La dotació del premi és de mil euros 
(1.000 €). Es poden concedir fins a dos 
accèssits.
L’Associació Catalana de Ciències de l’Ali-
mentació publicarà un extracte del treball o 
dels treballs premiats en la revista TECA.

Premi de la Institució 
Catalana d’Estudis Agraris
Premi instituït l’any 1983. Enguany es 
convoca per vint-i-sisena vegada.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogrà-
fic o d’assaig sobre agricultura.
La dotació del premi és de nou-cents euros 
(900 €). Es poden concedir fins a dos 
accèssits.
La Institució Catalana d’Estudis Agraris 
publicarà un extracte del treball o dels tre-
balls premiats en la revista Quaderns 
Agraris.

Premi de la Institució 
Catalana d’Història Natural
Premi instituït l’any 1908. Enguany es 
convoca per trenta-unena vegada.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogrà-
fic o d’assaig, que no sigui tesi doctoral, 
sobre l’estudi del patrimoni natural. No es 
podran considerar treballs que ja hagin 
estat premiats anteriorment o subvencio-
nats per l’Institut, però sí els subvencionats 
per una altra institució.
La dotació del premi és de mil dos-cents 
euros (1.200 €). Es poden concedir fins a 
dos accèssits.

Premi de la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics
Premi instituït l’any 1996. Enguany es 
convoca per catorzena vegada.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogrà-
fic o d’assaig sobre un tema d’història dels 
Països Catalans.
La dotació del premi és de mil dos-cents 
euros (1.200 €). Es poden concedir fins a 
dos accèssits.

Cartell Premis 2010.indd   16 31/03/09   17:00:27



 17

Premi de la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori
Premi instituït l’any 1999. Enguany es 
convoca per sisena vegada.
El premi, que té periodicitat biennal,  
s’alterna amb el Premi Catalunya d’Urba-
nisme, i és 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 dotació del premi és de nou-cents euros 
(900 €). Es poden concedir fins a dos 
accèssits.
Els candidats han de presentar un docu-
ment resum del treball d’un màxim de vint 
pàgines en format ISO A4 o ISO A3.
El jurat podrà demanar el treball complet 
dels candidats seleccionats per a estudiar-lo 
amb més detall.

Premi de la Societat Catalana 
de Biologia
Premi instituït l’any 1962. Enguany es 
convoca per quaranta-setena vegada.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogrà-
fic o d’assaig sobre ciències biològiques. No 
es podran considerar treballs que ja hagin 
estat premiats anteriorment o subvencio-
nats per l’Institut, però sí els subvencionats 
per una altra institució.
La dotació del premi és de sis-cents euros 
(600 €). Es poden concedir fins a dos 
accèssits.

Premi de la Societat Catalana 
de Química
Premi instituït l’any 1962. Enguany es 
convoca per quaranta-setena vegada.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogrà-
fic o d’assaig sobre química. 
La dotació del premi és de mil dos-cents 
euros (1.200 €). Es poden concedir fins  
a dos accèssits.

Es publicarà un resum del treball premiat  
a la Revista de la Societat Catalana de 
Química.

Premi de la Societat Catalana 
de Tecnologia
Premi instituït l’any 1969. Enguany es 
convoca per quarantena vegada.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogrà-
fic o d’assaig sobre tecnologia.
La dotació del premi és de mil euros 
(1.000 €). Es poden concedir fins a dos 
accèssits.

Premi de la Societat Catalana 
de Terminologia
Premi instituït l’any 2009. Es convoca per 
primera vegada.
L’objectiu del premi és promoure la recerca 
terminològica entre els investigadors joves 
dels Països Catalans.
El premi és ofert a un treball d’investiga-
ció, bibliogràfic o d’assaig sobre terminolo-
gia, tant des del punt de vista teòric com 
des del punt de vista aplicat.
La dotació del premi és de mil euros  
(1.000 €). Es poden concedir fins a dos 
accèssits.
El treball premiat serà publicat en la col-
lecció «Eines de Terminologia».

Premi Évariste Galois  
de la Societat Catalana  
de Matemàtiques
Premi instituït l’any 1962. Enguany es 
convoca per quaranta-setena vegada.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogrà-
fic o d’assaig sobre matemàtiques.
La dotació del premi és de mil euros  
(1.000 €). Es poden concedir fins a dos 
accèssits.
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Premi Joan Palau Vera  
de Geografia
Premi instituït l’any 2004. Enguany es 
convoca per sisena vegada.
Ofert a l’alumnat dels centres de batxillerat 
dels països de llengua catalana per un tre-
ball de recerca individual o col·lectiva, 
tutelat, escrit en llengua catalana, que els 
estudiants de batxillerat duen a terme com 
a part del seu currículum, i que tingui  
com a aspecte principal la geografia en 
qualsevol dels seus àmbits temàtics. 
Els originals s’han de presentar als centres 
d’ensenyament, s’han de lliurar per tripli-
cat i poden haver estat premiats anterior-
ment o estar pendents d’avaluació en altres 
concursos. 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. Ni en els treballs ni en les 
síntesis no ha de constar l’autoria ni el nom 
del tutor. Els treballs han d’anar acompa-
nyats d’una carta, signada per la direcció o 
cap 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 tan-
cada on consti el títol del treball; a l’inte- 
rior de la plica ha de constar el títol del  
treball i els noms dels autors i dels tutors 
corresponents.
Els destinataris dels premis seran els estu-
diants. En el cas que es premiï algun tre-
ball col·lectiu, el valor del premi es reparti-
rà en parts iguals entre els components de 
l’equip. 
Els membres del jurat seran membres de la 
Societat Catalana de Geografia (SCG) 
designats per la seva junta de govern. 
Els treballs que vulguin optar al premi 
s’han de presentar a la Societat Catalana 
de Geografia (carrer del Carme, 47, 08001 
Barcelona), com a màxim el dia 30 d’abril 

de 2009. Els originals no seran retornats i 
quedaran en dipòsit a la seu de la SCG 
durant els dos mesos posteriors a la data en 
què es faci públic el veredicte del premi per 
tal que els seus autors puguin passar a 
recollir-los si ho desitgen.
El veredicte es farà públic en una data  
que serà anunciada oportunament. De la 
mateixa manera, també s’anunciarà opor-
tunament la data de l’acte de lliurament 
del premi, que tindrà lloc en el primer  
trimestre del curs 2009-2010. El jurat 
podrà fer mencions especials de treballs 
rellevants.
La dotació del premi és de vuit-cents euros 
(800 €).
El treball guanyador podrà ser publicat a 
la revista Treballs de la SCG.

Premi Jordi Porta i Jué  
de la Societat Catalana  
de Física
Premi instituït l’any 1962. Enguany es 
convoca per quaranta-setena vegada.
Ofert a un treball d’investigació, bibliogrà-
fic o d’assaig sobre física.
La dotació del premi és de mil euros  
(1.000 €). Es poden concedir fins a dos 
accèssits.

Premi Lluís Casassas i Simó 
de la Societat Catalana  
de Geografia
Premi instituït l’any 1995. Enguany es 
convoca per quinzena vegada.
Ofert a un treball d’investigació geogràfica, 
l’extensió del qual no pot superar els vui-
tanta fulls en format ISO A4.
La dotació del premi és de mil euros  
(1.000 €). Es poden concedir fins a dos 
accèssits.
Aquesta convocatòria és adreçada a estu- 
diants universitaris de grau i a persones  
llicenciades des de l’1 de gener de 2007.
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Borses d’estudi
Diversos organismes i fundacions convo-
quen, mitjançant l’Institut d’Estudis 
Catalans, borses d’estudi i ajuts amb l’ob-
jectiu 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. 

Termini d’admissió de sol·licituds: 
fins al 4 de desembre de 2009,
a les 13 hores

Adjudicació de les borses i els ajuts:
22 d’abril de 2010 
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Ajuts Fundació Mercè 
Rodoreda
Instituïts l’any 1994. Enguany es convo-
quen per quinzena vegada.
Aquests ajuts són oferts a llicenciats o 
diplomats universitaris.
La Fundació Mercè Rodoreda convoca qua-
tre 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 modali-
tats.
Aquesta Comissió té la potestat de no adju-
dicar tots els ajuts que es convoquen.
L’import dels ajuts, dotats per la Fundació 
Mercè Rodoreda, és de tres mil euros 
(3.000 €) per ajut.
La Comissió Tècnica del Patronat de la 
Fundació nomenarà un tutor per a cada un 
dels investigadors guardonats.

Cal adjuntar a la sol·licitud la documenta-
ció 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 universitari o d’es-
cola superior o d’un membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de 
la capacitat científica de la persona sol·licitant.
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.
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Borsa d’estudi Abelard 
Fàbrega
Instituïda l’any 1995. Enguany es convoca 
per quinzena vegada.
Oferta als socis de les societats filials de 
l’Institut per a un treball de recerca sobre 
un tema dels que hi són conreats.
Aquest any és oferta per a l’elaboració d’un 
treball sobre un tema propi de les societats 
filials de la Secció de Ciències i Tecnologia 
(Associació Catalana de Ciències de l’Ali-
mentació, Societat Catalana de Física, So- 
cietat Catalana de Matemàtiques, Societat 
Catalana de Química, Societat Catalana de 
Tecnologia i Societat Catalana d’Història 
de la Ciència i de la Tècnica).
L’Institut d’Estudis Catalans farà l’adjudi-
cació de la borsa a proposta d’una ponèn-
cia de tres membres que haurà designat 
prèviament, i nomenarà un tutor perquè 
faci el seguiment científic del projecte.
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 €).
En el moment de concedir la borsa serà 
lliurat un terç de l’import; al cap de sis 
mesos, el segon, i la resta, en lliurar la 
memòria.
La persona guanyadora de la borsa podrà 
disposar lliurement de l’obra resultant dels 
estudis efectuats amb l’ajut atorgat per 
l’Institut.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades 
de la documentació següent:
1) El curriculum vitae.
2) La llista de treballs, publicats o inèdits, 
ja realitzats, amb una mostra significativa.
3) El pla del treball projectat i una memò-
ria sobre la manera de dur-lo a terme.
4) El compromís d’enllestir el treball en el 
termini d’un any i de presentar-ne la 
memòria abans del 2 de maig de 2011.
5) La declaració de la situació professional.
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Borsa d’estudi Ramon  
d’Alòs-Moner
Instituïda primerament com a premi l’any 
1966, passà a borsa d’estudi el 1981. 
Enguany es convoca per trenta-tresena 
vegada.
Oferta per a l’elaboració d’un treball  
bibliogràfic de tema català (d’un autor, 
d’un període, d’un territori, d’una publica-
ció científica).
L’Institut d’Estudis Catalans farà l’adjudi-
cació de la borsa a proposta d’una ponèn-
cia de tres membres que haurà designat 
prèviament, un dels quals serà nomenat 
tutor de recerca.
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 €). 
Tot i això, el període de validesa de la beca 
es podrà perllongar, com a màxim, per un 
altre període igual, per tal que els investi-
gadors tinguin temps de redactar i lliurar 
l’informe final.
L’import de les borses s’abonarà en quatre 
terminis: el primer 30 % s’abonarà a l’inici 
del treball; el segon 30 %, al cap de trenta 
dies, i el tercer 30 %, al cap de seixanta dies, 
els dos darrers amb la presentació prèvia 
de l’informe del tutor. El 10 % restant 
s’abonarà en el moment de lliurar l’informe 
final.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades 
de la documentació següent:
1) El curriculum vitae.
2) La 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 cientí-
fica de la persona sol·licitant.
4) El pla del treball projectat i la memòria 
sobre com es proposa de dur-lo a terme.
5) El compromís d’enllestir el treball en el 
termini d’un any i de presentar-ne la 
memòria abans del 2 de maig de 2011.
6) La declaració de la situació professional.
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Borses d’estudi Eusko-
Ikaskuntza - Institut d’Estudis 
Catalans
Instituïdes l’any 1997. Enguany es convo-
quen per tretzena vegada.
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’és-
ser joves investigadors llicenciats o graduats 
en una facultat universitària o escola supe-
rior entre el 1998 i el 2009, ambdós inclu-
sivament.
L’Institut d’Estudis Catalans i l’Eusko-
Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos 
nomenaran un tutor perquè faci el segui-
ment 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 pro-
jectes que presentin una anàlisi comparati-
va 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 cultu-
ra catalana o amb la cultura basca.
Tot i això, el període de validesa de la beca 
es podrà perllongar, com a màxim, per un 
altre període igual, per tal que els investi-
gadors tinguin temps de redactar i lliurar 
l’informe final.
L’import de les borses s’abonarà en quatre 
terminis: el primer 30 % s’abonarà a  
l’inici del treball; el segon 30 %, al cap  
de trenta dies, i el tercer 30 %, al cap de 
seixanta dies, els dos darrers amb la pre-
sentació prèvia de l’informe del tutor. El  
10 % restant s’abonarà en el moment de 
lliurar l’informe final.

Cal adjuntar a la sol·licitud la documenta-
ció següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial 
universitari.
2) Un curriculum vitae abreujat que inclo-
gui la llista de treballs publicats o inèdits 
(no superior a dos fulls).
3) L’aval d’un professor universitari o d’es-
cola superior o d’un membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de 
la capacitat científica de la persona sol·li- 
citant.
4) El pla del treball projectat i la memòria 
sobre la manera de dur-lo a terme.
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 par-
tir de la data d’adjudicació.
6) Una altra declaració de la persona  
sol·licitant en què es comprometi a presen-
tar, dins el mes següent a la data de termi-
nació de l’estada, una memòria del treball 
realitzat.

Cartell Premis 2010.indd   23 31/03/09   17:00:27



 24

Borses d’estudi Generalitat  
de Catalunya
Instituïdes l’any 1986. Enguany es convo-
quen per vint-i-quatrena vegada.
Els aspirants a les borses han d’ésser inves-
tigadors estrangers llicenciats o graduats en 
facultats universitàries o escoles superiors 
entre els anys 1998 i 2009, inclusivament. 
El Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya ofereix 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, 
si bé el període de validesa de la beca es 
podrà perllongar, com a màxim, per un 
altre període igual, per tal que els investi-
gadors tinguin temps de redactar i lliurar 
l’informe final.
L’import de cada una de les borses, dota-
des pel Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya i la Fundació 
Caixa Sabadell, és de quatre mil dos-cents 
euros (4.200 €), que s’abonaran en quatre 
terminis: el primer 30 % s’abonarà a l’inici 
del treball; el segon 30 %, al cap de trenta 
dies, i el tercer 30 %, al cap de seixanta dies, 
amb la presentació prèvia de l’informe del 
tutor. El 10 % restant s’abonarà en el 
moment de lliurar l’informe final.
L’Institut d’Estudis Catalans farà l’adjudi-
cació de les borses a proposta d’una ponèn-
cia formada per cinc membres: un de  
la Secció Històrico-Arqueològica, un de la 
Secció Filològica, un del Departament de  
la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, un de l’Associació Internacional 
de Llengua i Literatura Catalanes i un de 
la Fundació Congrés de Cultura Catalana. 
L’Institut d’Estudis Catalans nomenarà  
un tutor per a cada un dels investigadors 
guardonats.

Cal adjuntar a la sol·licitud la documenta-
ció següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial 
universitari.
2) Un curriculum vitae abreujat que inclo-
gui la llista de treballs publicats o inèdits 
(no superior a dos fulls).
3) L’aval d’un professor universitari o d’es-
cola superior o d’un membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de 
la capacitat científica de la persona sol·li- 
citant.
4) El pla del treball projectat i la memòria 
sobre la manera de dur-lo a terme.
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 par-
tir de la data d’adjudicació.
6) Una altra declaració de la persona  
sol·licitant en què es comprometi a presen-
tar, dins el mes següent a la data de termi-
nació de l’estada, una memòria del treball 
realitzat.
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Borses d’estudi Països 
Catalans
Instituïdes l’any 2001. Enguany es convo-
quen per novena vegada.
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—, sin-
crònicament o diacrònica.
Es convoquen quatre borses repartides 
segons la vinculació territorial dels candi-
dats. 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 a les borses han d’ésser inves-
tigadors llicenciats o graduats en una facul-
tat universitària o escola superior entre el 
1998 i el 2009, 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 lliu-
rar 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 s’abonaran 
en quatre terminis: el primer 30 % s’abona-
rà a l’inici del treball; el segon 30 %, al cap 
de tres mesos, i el tercer 30 %, al cap de sis 
mesos, amb la presentació prèvia de l’infor-
me del tutor. El 10 % restant s’abonarà en 
el moment de lliurar l’informe final.
L’Institut d’Estudis Catalans farà l’adjudi-
cació de les borses a proposta d’una ponèn-
cia formada per cinc membres: el secretari 
científic de l’IEC i quatre membres més 
proposats per l’IEC. Així mateix, nomenarà 
un tutor per a cada un dels investigadors 
guardonats.

Cal adjuntar a la sol·licitud la documenta-
ció següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial 
universitari.
2) Un curriculum vitae abreujat que inclo-
gui la llista de treballs publicats o inèdits 
(no superior a dos fulls).
3) L’aval d’un professor universitari o d’es-
cola superior o d’un membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de 
la capacitat científica de la persona sol·li- 
citant.
4) El pla del treball projectat i la memòria 
sobre la manera de dur-lo a terme.
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 
abans que es compleixin cinc mesos des de 
la data d’adjudicació.
6) Una acreditació de la vinculació al terri-
tori sol·licitat.
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Borses Ferran Sunyer  
i Balaguer 
Instituïdes l’any 2007. Enguany es convo-
quen per quarta vegada.
La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, 
amb la col·laboració de Birkhäuser Verlag, 
convoca les Borses Ferran Sunyer i 
Balaguer, ofertes als millors projectes d’es-
tudi o de recerca matemàtica relacionats 
amb la tesi doctoral.
Els sol·licitants han de ser estudiants de 
doctorat de matemàtiques d’una universitat 
dels Països Catalans, en el tram final de la 
tesi doctoral.
L’objectiu d’aquestes borses d’estudi és 
reforçar la formació en recerca dels estu- 
diants premiats mitjançant l’estada d’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 2010.
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 beca.
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 presentades han d’anar 
acompanyades de la documentació següent: 
el formulari de sol·licitud (disponible a 
http://ffsb.iec.cat); el curriculum vitae del 
candidat; un document acreditatiu o una 
declaració del director de tesi que el candi-
dat compleix les condicions establertes en 
la convocatòria; el projecte d’estudis o de 
recerca, amb el vistiplau del director de tesi 
(màxim dos fulls), i un document emès per 
la institució receptora, en què s’acrediti 
l’acceptació del candidat si li és concedida 
una borsa Ferran Sunyer i Balaguer.
Les sol·licituds s’han de trametre abans del 
dia 28 de febrer de 2010 a les 14 hores. El 
formulari de sol·licitud s’ha d’enviar per 
fax al número 935 812 202. La resta de la 
documentació s’ha d’enviar per correu elec-
trònic a l’adreça ffsb@crm.cat (escanejant 
els documents que calgui).
La resolució de la convocatòria es farà 
abans del dia 20 de març de 2010.
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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 Geografia

Societat Catalana d’Ordenació del Territori
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