
LXle Cartell de Premis, de Borses d'Estudi
i de Premis per a estudiants
(Institut d'Estudis Catalans)

Premi Prat de la Riba

Ofert a investigadors de les terres catalanes

Convocat per trenta-quatrena vegada el 23 d'abril de 1988, sera adjudicat el 30 de marc
de 1992.

L'import del premi, creat a iniciativa de l'Excma. Diputació de Barcelona i dotat
actualment per l'Institut, és de 500.000 pessetes, i és ofert a la millor obra, redac
tada en catala, d'un investigador de les terres catalanes, publicada des de la data de la
convocatoria.

Continuara adjudicant-se en cinc torns, per a les obres compreses en l'ambit de
treball de les cinc seccions de l'Institut: a) Histórico-Arqueológica; b) de Ciencies
i Tecnologia; c) Filológica; d) de Filosofia i Ciencies Socials; e) de Ciencies Bio
logiques.

El premi del 1991 correspon al quart torn i és ofert, dones, a treballs dedicats a filosofia,
dret, economia, sociologia o disciplines afins a aquestes.

Les candidatures al premi, acompanyades de l'obra a considerar (en doble exemplar),
hauran d'ésser presentades per un membre de l'Institut d'Estudis Catalans o per un profes
sor de les universitats catalanes.

Fara l'adjudicació l'Institut d'Estudis Catalans, a proposta d'una ponencia de cinc mem
bres: el President i el Secretari General de 1'Institut i tres membres de la Secció de Filoso
fia i Ciencies Socials.
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Premi Jaume 1

Ofert a estudis sobre les Illes Balears o el País Valencia

Convocat per quaranta-tresena vegada el 23 d'abril de 1990, sera adjudicat el 30 de marc
de 1992.

L'import del premi, dotat per l'Institut d'Estudis Catalans, és de 500.000 pessetes, i és
ofert aquesta vegada al millor treball d'investigació sobre geografia, geologia, paleontolo
gia, botanica o zoologia de les Illes Balears o del País Valencia.

Si el premi no s'adjudica, podran concedir-se un o més accessits.

Les obres que aspiraran al premi podran ésser inedites o bé publicades des de la data
de la convocatoria; hauran d'ésser redactades en catala i signades per l'autor. No podran
premiar-se obres ja premiades en concursos anteriors o subvencionades per l'Institut o per
una altra institució. Les obres inedites s'hauran de presentar escrites a maquina.

Fara l'adjudicació l'Institut d'Estudis Catalans, a proposta d'una ponencia de tres mem
bres de la secció o seccions a que correspondran les obres presentades i deIs adjunts espe
cialistes que, segons el carácter d'elles, l'Institut creura convenient de designar.

L'obra premiada restara de propietat de l'autor. En cas de tractar-se d'una obra inédita,
l'acceptació del premi comporta la cessió a l'Institut dels drets de publicació d'una prime
ra edició de l'obra. Si en el termini de dos anys l'obra no ha estat publicada o no es troba
en curs d'impressió, l'autor podrá editar-la pel seu compte, pero estará obligat a comunicar
ho a l'Institut abans de comencar-ne la impressió, haura de fer constar en la dita edició
les circumstáncies del premi i, un cop publicada, haura de lliurar-ne a l'Institut vint-i-cinc
exemplars.

L'Institut no s'obliga a retornar els treballs inedits no premiats que no hauran estat reco
llits dins els sis mesos següents a la data d'adjudicació del premio EIs exemplars de les
obres impreses presentades a concurs passaran a formar part de la Biblioteca de l'Institut.

Premi Josep R. Bataller

Ofert a un estudi sobre geologia

Convocat per sisena vegada el 23 d'abril de 1989, sera adjudicat el 30 de marc de 1992.

L'import del premi, dotat per l'Institut d'Estudis Catalans, és de 500.000 pessetes, i és
ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d 'investigació sobre geologia referent a
les terres catalanes.

Les obres que aspiraran al premi podran ésser inedites o bé publicades des de l'any 1985;
hauran d'ésser redactades en catala i signades per l'autor; les obres inedites s'hauran de
presentar escrites a maquina. No podran premiar-se obres ja premiades en concursos an
teriors o subvencionades per l'Institut o per una altra institució.
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Fará l'adjudicació l'Institut d'Estudis Catalans, a proposta d'una ponencia de tres mem
bres designats per la Secció de Ciencies,

L'obra premiada restara de propietat de l'autor. En cas de tractar-se d'una obra inédita,
l'acceptació del premi comporta la cessió a l'Institut dels drets de publicació d'una prime
ra edició de l'obra. Si en el termini de dos anys l'obra no ha estat publicada o no es troba
en curs d'impressió, l'autor podrá editar-la pel seu compte, pero estará obligat a comunicar
ho a l'Institut abans de comencar-ne la impressió, haura de fer constar en la dita edició
les circumstáncies del premi i, un cop publicada, haura de lliurar-ne a l'Institut vint-i-cinc
exemplars.

Si el premi resta desert, o no és adjudicat, l'Institut podrá destinar-ne l'import, total
ment o parcial, a subvencionar un estudiós per preparar, sota la direcció d'un membre
de l'Institut, un treball de tema semblant a l'anunciat, a publicar dins els «Arxius de la
Secció de Ciencies» de l'Institut.

L'Institut no s'obliga a retornar els treballs no premiats que no hauran estat recollits dins
els sis mesos següents a la data d'adjudicació del premio EIs exemplars de les obres impre
ses presentades a concurs passaran a formar par de la Biblioteca de l'Institut.

Premi Jaume Sarri

Ofert a un treball sobre el Solsones

Convocat per primera vegada el 23 d'abril de 1991, sera adjudicat el 30 de marc de
1992.

L'import del premi, dotat per la Fundació Jaume Sarri, és de 500.000 pessetes, i és ofert
al millor treball d'investigació historica sobre el Solsones.

Les obres que aspiraran al premi podran ésser inedites o bé publicades des de l'any 1985;
hauran d'ésser redactades en catala i signades per I'autor; s'hauran de presentar escrites
a maquina. No podran premiar-se obres ja premiades en concursos anteriors o subvencio
nades per l'Institut o per una altra institució.

Fará l'adjudicació l'Institut d'Estudis Catalans, a proposta d'una ponencia de tres mem
bres, dos de designats per la Secció Histórico-Arqueológica i un de designat per l'abat
de Montserrat.

L'obra premiada restara de propietat de l'autor. En cas de tractar-se d'una obra inédita,
l'acceptació del premi comporta la cessió a l'Institut dels drets de publicació d'una prime
ra edició de l'obra. Si en el termini de dos anys l'obra no ha estat publicada o no es troba
en curs d'impressió, l'autor podrá editar-la pel seu compte, pero estará obligat a comunicar
ho a l'Institut abans de comencar-ne la impressió, haura de fer constar en la dita edició
les circumstáncies del premi i, un cop publicada, haura de lliurar-ne a l'Institut vint-i-cinc
exemplars.
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L'Institut no s'obliga a retornar els treballs no premiats que no hauran estat recollits dins
els sis mesos següents a la data d'adjudicació del premio

Les obres aspirants als premis, en doble exemplar, hauran d'ésser trameses, per correu
certificat, a la Secretaria General de l'Institut, o bé presentades a la seu de l'Institu (carrer
del Carme, 47, 08001 Barcelona), abans del 31 de desembre de 1991.

Premis per a estudiants 1991

Institució Catalana d'Estudis Agraris

Ofert a treballs d'investigació o assaig sobre agricultura

Convocat per vuitena vegada el 23 d'abril de 1991, sera adjudicat el 30 de marc de 1992.
L'import del premi és de 100.000 pessetes.

Tant si el premi s'adjudica com si no, el Jurat podrá concedir un o dos accessits de 25.000
pessetes. Per jutjar els treballs, el Jurat tindra en compte no solament la qualitat científica,
sinó també la correcció del llenguatge.

Poden prendre part en aquesta convocatoria estudiants universitaris, titulats amb grau
o equivalent, aconseguit, com a maxim, un any abans del termini de presentació dels tre
balls, i titulats universitaris que hagin obtingut el títol després del 1988.

EIs treballs que aspiraran al premi hauran d'ésser escrits en catala; s'hauran de presen
tar en dos exemplars escrits a maquina i signats per l'autor, el qual indicara la seva adreca,
així com la Facultat o Escola on estudia o va estudiar.

Para l'adjudicació un Jurat format per tres membres designats pel Consell Directiu de
la Institució.

La Institució no s'obliga a retornar els treballs no premiats que no hauran estat recollits
dins els tres mesos següents a la data d'adjudicació deIs premiso

Institució Catalana d'Hístóría Natural

Ofert a treballs d'investigació o biblíográñcs, o assaigs, sobre botánica,
ecologia, geologia o zoologia

Convocat per tretzena vegada el 23 d'abril de 1991, sera adjudicat el 30 de marc de 1992.
L'import del premi és de 100.000 pessetes.

Tant si el premi s'adjudica com si no, el Jurat podrá concedir dos accessits de 50.000
pessetes.
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Podran prendre part en aquesta convocatoria totes les persones que no hagin complert
26 anys el dia de l'adjudicació del premio

Els treballs que aspiraran al premi hauran d'ésser escrits en catala i no poden haver re
but cap altre premio S'hauran de presentar tres exemplars escrits a maquina i signats per
l'autor, el qual indicara la seva adreca i justificara la seva edat.

Fará l'adjudicació un Jurat format per tres membres designats pel Consell Directiu de
la Institució.

El premi es fará efectiu el dia dellliurament dels premis de l'Institut d'Estudis Catalans.

La Institució no s'obliga a retornar els treballs no premiats que no hauran estat recollits
dins els tres mesos següents a la data d'adjudicació del premio

Les obres aspirants als premis hauran d'ésser trameses, per correu certificat, a la Secre
taria General de la Institució, o bé presentades a la seu de l'Institut (carrer del Carme,
47, 08001 Barcelona), abans del 31 de desembre de 1991.

Borses d'estudi Generalitat de Catalunya

Ofertes a estudiants estrangers per a una estada de tres mesos a ti d'estudiar
qualsevol aspecte de la cultura catalana

Convocades vuit borses per sisena vegada el 23 d'abril de 1991, seran adjudicades el
30 de marc de 1992.

L'import de cada borsa, dotada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu
nya, és de 400.000 pessetes per a una estada de tres mesos (en un sol període) en un ter
ritori de llengua catalana a fi d'estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana (llen
gua, literatura, historia, dret, art, arqueologia, etc.).

Els aspirants a la borsa hauran d'ésser estudiants universitaris o bé llicenciats o graduats
en facultats universitaries o escoles superiors amb una antiguitat menor a dotze anys (o
sigui, que hauran d'haver acabat llurs estudis entre els anys 1980 i 1991, inclusivament),
circumstancia que haura d'esser acreditada per mitja de fotocopia del títol o bé certificat
oficial universitario

Les sol-licituds hauran d'anar acompanyades:

a) d'un curriculum vitae;
b) d'una llista dels treba1ls, publicats o inedits, ja realitzats, amb mostres d'ells;
c) de l'aval d'un professor universitari o d'escola superior o d'un membre de l'Institut

d'Estudis Catalans o de la Junta de Govern de l'Associació Internacional de Llengua i Lite
ratura Catalanes o, en el seu cas, de l'associació d'estudis catalans de la seva área (Anglo
Catalan Society, Associazione Italiana di Studi Catalani, Deutsch-Katalanische Gesells
chaft, North American Catalan Society, etc.) que es responsabilitzi de la capacitat científi-
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ca del sol-licitant i, en cas necessari, li faciliti o faci les gestions pertinents perqué li siguin
facilitats els mitjans de recerca indispensables;
. d), d'un pla del treball projectat i d'una memoria sobre com hom es proposa de dur-lo
a terme;

e) del compromís de fer l'estada de tres mesos, en el cas que la borsa li sigui concedida,
en el termini maxim d'un any, a partir de la data d'adjudicació, i de presentar una memoria
del treball fet dins el mes següent a la terminació de l'estada.

L'Institut d'Estudis Catalans fará l'adjudicació de les borses a proposta d'una ponencia
de cinc membres: un representats de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana, un
representats de 1'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalans, un representat
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, un membre de la Secció
Histórico-Arqueológica de l'Institut i un membre de la Secció Filológica del mateix Insti
tut, i designara els tutors corresponents.

L'import de la borsa sera lliurat al guanyador per tercos avancatsmensuals, per als paga
ments segon i tercer caldra presentar un escrit del tutor acreditant que el treball del mes
anterior ha estat portat a terme satisfactoriamente

L'obra resultant dels estudis efectuats amb l'ajuda d'una «Borsa d'estudi Generalitat de
Catalunya» sera de l1iure disposicio del guanyador de la borsa.

EIs aspirants hauran de trametre llurs sol-licituds, per correu certificat, a la Secretaria
general de l'Institut, ,o bé .presentar-Ies a la seu de l'Institut (carrer del Carme, núm. 47
08001 Barcelona), abans del 31 de desembre de 1991.
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