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E ls premis de l’Institut d’Estudis Catalans, instituïts  

l’any 1914, constitueixen la tradició més antiga de 

l’acadèmia catalana de les ciències i les humanitats. 

Són, des d’aleshores i amb els buits forçats de les maltempsades 

que sovint el nostre país ha hagut de patir, un ver estímul per  

als estudiosos de tots els camps del saber que s’expressen en 

llengua catalana. En aquests premis poden trobar el reconeixe-

ment necessari a la seva tasca de recerca, a voltes no prou ben 

reconeguda.

En el present opuscle es recull la informació corresponent al 

LXXXII Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC, els autors 

guardonats i els membres de les ponències dictaminadores. 

Expressem a tots el nostre agraïment per la feina feta i els fem 

arribar la nostra felicitació.

L’Institut d’Estudis Catalans, amb l’ajut inestimable de perso-

nes i institucions benefactores, ha col·laborat així, un any més, 

en el progrés i desenvolupament general de la societat, d’acord 

amb els seus principis fundacionals: la recerca científica, l’alta 

cultura i la promoció de la llengua catalana.

ROMÀ ESCALAS I LLIMONA

Secretari general
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9Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans

(Enric Prat de la Riba i Sarrà, polític i intel·lectual, fundador i primer president de l’IEC. 

Castellterçol, 1870-1917)

55a convocatòria
Premi instituït l’any 1916 i ofert a una obra d’un investigador de les terres de 

llengua catalana dedicada a arqueologia, història, història literària o història  
de les arts publicada durant els darrers cinc anys (del 2008 al 2012, inclusiva-
ment). 

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Salvador Giner de San Julián (president 
de l’IEC), Romà Escalas i Llimona (secretari general de l’IEC) i Josep Guitart i 
Duran, Antoni Pladevall i Font i Antoni Riera i Melis (membres de la Secció 
Històrico-Arqueològica), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Prat de la 
Riba de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2013 al senyor

Santi Torras Tilló 

per l’obra
Pintura catalana del Barroc. L’auge col·leccionista i l’ofici de pintor al segle xvii.

Premi de Medi Ambient de l’Institut d’Estudis Catalans

1a convocatòria 
Premi instituït l’any 2012 per l’Institut d’Estudis Catalans i ofert a un inves-

tigador 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 de les ciències ambientals relacionades amb els aspectes socio-
econòmics del medi ambient, planificació i ordenació del territori i educació 
ambiental.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Salvador Giner de San Julián (president  
de l’IEC), Romà Escalas i Llimona (secretari general de l’IEC) i Jaume Terradas i 
Serra i Marta Estrada i Miyares (membres de la Secció de Ciències Biològiques),  
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi de Medi Ambient de l’Institut 
d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2013 al senyor

Jordi Catalan Aguilà
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10 Premi Internacional Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans 

37a convocatòria
Premi instituït l’any 1968 i ofert a un investigador estranger estudiós de les 

terres de llengua catalana o de qualsevol aspecte de llur cultura.
En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Romà Escalas i Llimona (secretari 
general de l’IEC), M. Teresa Ferrer i Mallol (membre de la Secció Històrico- 
Arqueològica), Josep Vigo i Bonada (membre de la Secció de Ciències Biològiques), 
Pilar González Duarte (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), Joan Martí i 
Castell (membre de la Secció Filològica) i Àngels Pascual de Sans (membre de la 
Secció de Filosofia i Ciències Socials), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi 
Internacional Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2013 
al senyor

Giuseppe Grilli (Alvito, Frosinone, Itàlia, 1946)
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11PrEmIs dE lEs sECCIons dE l’InstItut d’EstudIs Catalans

sECCIó HIstòrICo-arquEològICa

Premi IEC d’Història Contemporània JAUME VICENS I VIVES

(Jaume Vicens i Vives, historiador. Girona, 1910 - Lió, 1960)

6a convocatòria
Premi instituït l’any 1997 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre història política, social, econòmica i cultural —o sobre 
historiografia— de les terres de llengua catalana en els segles xix i xx.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Albert Balcells i González, Jordi Casassas  
i Ymbert i Santiago Riera i Tuèbols (membres de la Secció Històrico-Arqueològica), 
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC d’Història Contemporània  
Jaume Vicens i ViVes corresponent a l’any 2013 al senyor

Giovanni C. Cattini 

pel treball 
Regeneracionisme i descentralització a l’Europa mediterrània. El projecte català  
de ‘La España Regional’ (1886-1893).

Premi IEC d’Història de les Arts JOSEP PIJOAN

(Josep Pijoan i Soteras, historiador de l’art i arquitecte. Barcelona, 1881 - Lausana, 1963)

6a convocatòria
Premi instituït l’any 1997 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre història de les arts (incloent-hi la musicologia).
En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Núria de Dalmases i Balañà, Francesc 
Fontbona i de Vallescar i Joaquim Garriga i Riera (membres de la Secció Històrico-
Arqueològica), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC d’Història de  
les Arts Josep PiJoan corresponent a l’any 2013 a la senyora

Fàtima López Pérez 

pel treball 
Ornamentació vegetal i arquitectures de l’oci a la Barcelona del 1900.
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12 sECCIó dE CIènCIEs BIològIquEs

Premi IEC de Bioquímica o Ciències Fisiològiques AUGUST PI I SUNYER

(August Pi i Sunyer, doctor en medicina. Barcelona, 1879 - Mèxic, 1965)

20a convocatòria
Premi instituït l’any 1965 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre bioquímica o ciències fisiològiques.
En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Josep Carreras i Barnés, Joan Josep 
Guinovart i Cirera i Francesc Gonzàlez i Sastre (membres de la Secció de Ciències 
Biològiques), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de Bioquímica o 
Ciències Fisiològiques August Pi i Sunyer corresponent a l’any 2013 a la senyora

Eulàlia Puigdecanet i Riubugent

pel treball 
Anàlisi de l’expressió gènica en la trombocitèmia essencial. Relació amb la policitèmia vera.

sECCIó dE CIènCIEs I tECnologIa

Premi IEC de Geologia JOSEP R. BATALLER

(Josep Ramon Bataller i Calatayud, doctor en ciències naturals. La Pobla del Duc, 1890 - 

Barcelona, 1962)

13a convocatòria
Premi instituït l’any 1976 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre geologia.
En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Pere Santanach i Prat, Jordi Corominas i 
Dulcet i Salvador Reguant i Serra (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia), 
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de Geologia Josep R. Bataller 
corresponent a l’any 2013 al senyor

David Amblàs Novellas 

pel treball 
Morfodinàmica sedimentària de marges continentals passius silicoclàstics.
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13sECCIó FIlològICa

Premi IEC de Filologia LLUÍS NICOLAU D’OLWER 

(Lluís Nicolau d’Olwer, doctor en filosofia i lletres. Barcelona, 1888 - Mèxic, 1961)

31a convocatòria
Premi instituït l’any 1965 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre filologia.
En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Germà Colón Domènech, Josep Gifreu i 
Pinsach i Mariàngela Vilallonga Vives (membres de la Secció Filològica), ha 
acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de Filologia Lluís Nicolau d’Olwer 
corresponent a l’any 2013 al senyor

Joan Mahiques Climent 

pel treball 
Fonts i transmissió de la poesia catalana medieval.

Premi IEC de Teoria Literària JOSEP CARNER

(Josep Carner i Puig-Oriol, llicenciat en dret i filosofia i lletres. Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970)

6a convocatòria
Premi instituït l’any 1997 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre teoria literària.
En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Jaume Cabré i Fabré, Joaquim Mallafrè  
i Gavaldà i Carles Miralles i Solà (membres de la Secció Filològica), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi IEC de Teoria Literària Josep Carner corresponent  
a l’any 2013 a la senyora

Caterina Riba Sanmartí 

pel treball 
L’obra poètica de Maria-Mercè Marçal. Una aproximació des dels estudis de gènere  
i la literatura comparada.
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14 sECCIó dE FIlosoFIa I CIènCIEs soCIals

Premi IEC de Filosofia JOAQUIM CARRERAS I ARTAU

(Joaquim Carreras i Artau, doctor en filosofia. Girona, 1894 - Tiana, 1968)

15a convocatòria
Premi instituït l’any 1969 i ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre 

filosofia.
En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Jaume Casals i Pons, Pere Lluís Font  
i Jaume de Puig i Oliver (membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials),  
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de Filosofia Joaquim Carreras i 
Artau corresponent a l’any 2013 al senyor

Josep Monserrat Molas 

pel treball 
El ‘De homine’ de Thomas Hobbes.
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15PrEmIs dE lEs FundaCIons dE l’InstItut  
d’EstudIs Catalans

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

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

21a convocatòria
Premi instituït l’any 1992 i 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. 

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Alejandro Adem, Núria Fagella, Joseph 
Oesterlé, Eero Saksman i Alan Weinstein, ha acordat per unanimitat atorgar el 
Premi Ferran Sunyer i Balaguer corresponent a l’any 2013 al senyor

Xavier Tolsa

pel treball 
Analytic capacity, the Cauchy transform, and non-homogeneous Calderón-Zigmund theory.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

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

5a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 i ofert a autors de reportatges o activitats, en qualse-

vol llengua, de caràcter generalista, sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques 
(ensenyament, recerca, divulgació, presència en la societat, etc.), produïts als 
Països Catalans en els dotze mesos anteriors a la data de resolució.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Salvador Giner, David Serrat, Romà 
Escalas, Joan de Solà-Morales, Joaquim Bruna, Josep Amat, Marta Casanellas, 
Manuel Castellet, Joan Girbau, Pere Pascual i Núria Vila, ha acordat atorgar el 
Premi Matemàtiques i Societat corresponent a l’any 2013 al senyor i a la senyora

Alfons Petit

pel reportatge «Cervell privilegiat», publicat al suplement Dominical del Diari de 
Girona del 17 de febrer de 2013.

Mónica López Ferrado

pels treballs dedicats a la difusió de les matemàtiques publicats al diari Ara: 
l’article «Una mirada matemàtica sobre la ciutat» (22 març 2012), l’article 
«Matemàtiques per a dits petits i ments genials» (23 juny 2012) i l’entrevista al 
professor Carles Simó (17 març 2013).
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16 PrEmIs dE lEs soCIEtats FIlIals dE l’InstItut  
d’EstudIs Catalans

Premi Albert Dou (Societat Catalana de Matemàtiques)

(Albert Dou i Mas de Xexàs, matemàtic. Olot, 1915 - Sant Cugat del Vallès, 2009)

2a convocatòria
Premi instituït l’any 2010 per la Societat Catalana de Matemàtiques i ofert a 

l’autor o als autors d’un treball publicat o realitzat en els darrers dos anys (2011  
i 2012) que contribueixi a fer visible la importància de la matemàtica en el nostre 
món, a transmetre el coneixement matemàtic a un públic més ampli que els 
mateixos especialistes i a promoure tot el que pugui ajudar a l’extensió del 
prestigi de la matemàtica a la nostra societat.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Pilar Bayer i Isant, Ildefonso Díaz, Joan 
Girbau i Badó, Adolfo Quirós i Xavier Mora, ha acordat atorgar el Premi Albert 
Dou corresponent a l’any 2013 al senyor

Arturo Valdivia

pel treball 
Matemática financiera en tiempos de crisis.

Premi Catalunya d’Urbanisme (Societat Catalana d’Ordenació del Territori)

8a convocatòria
Premi instituït l’any 1998 per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori i 

ofert al millor pla urbanístic i/o projecte urbà, redactat i/o aprovat, en curs 
d’execució, exposat al públic o realitzat en els dos anys anteriors a la convocatò-
ria (2011 i 2012) sobre el territori de Catalunya.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Albert Cortina i Ramos, Josep A. 
Báguena Latorre, Jordi Bellmunt, Agàpit Borràs i Plana, Robert Juvé i Morillo, 
Gisela Lorán i Benavent i Josep M. Vilanova i Claret, ha acordat atorgar el Premi 
Catalunya d’Urbanisme corresponent a l’any 2013 a

Jornet, Llop, Pastor SLP, arquitectes

pel projecte 
Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal de Tortosa en el barri  
de Sant Jaume.
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17Així mateix, ha acordat atorgar accèssits a

Vilanova-Moya, arquitectes

pel projecte 
Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, 
paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa.

Jornet, Llop, Pastor SLP, arquitectes

pel projecte 
Pla de millora urbana del centre històric de la Seu d’Urgell.

Premi Catalunya de Sociologia*

3a convocatòria
Premi instituït per l’Associació Catalana de Sociologia i el Col·legi de Politòlegs  

i Sociòlegs de Catalunya, patrocinat per l’Obra Social de la Fundació La Caixa i 
ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l’àmbit de la 
sociologia com a reconeixement a l’aportació científica desenvolupada en aquest 
camp, tant a partir de la trajectòria professional com a partir d’una obra singular.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Mònica Badia, Anna Parés, Andreu Peix, 
Josep M. Rotger, Carlota Solé, Albert Sòria i Marina Subirats, ha acordat atorgar el 
Premi Catalunya de Sociologia corresponent a l’any 2013 al senyor

Fausto Miguélez Lobo 

Premi Josep M. Sala-Trepat (Societat Catalana de Biologia)

(Josep M. Sala-Trepat, enginyer. Agramunt, 1941-1985)

20a convocatòria
Premi instituït l’any 1990 per la Fundació de França, des del 2003 convocat per 

la Societat Catalana de Biologia, i ofert a un investigador que treballi en l’àrea de 
bioquímica o biologia molecular i que el seu treball tingui relació amb la regula-
ció de l’expressió gènica.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Jaume Reventós, Joan Seoane, Christof 
von Kalle, Albert Jordan i Jordi Barquinero, ha acordat atorgar el Premi Josep M. 
Sala-Trepat corresponent a l’any 2013 a la senyora

Núria Sánchez Coll

* Aquest premi fou convocat amb posterioritat a la publicació del LXXXII Cartell de premis i 
de borses d’estudi. Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2013.
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18 Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

(Modest Reixach i Pla, sociolingüista. Vic, 1931- 2011)

11a convocatòria
Premi instituït l’any 2003 i ofert al millor llibre de sociolingüística publicat en 

català durant l’any anterior a l’adjudicació del premi (2012) per un autor d’un 
dels territoris de llengua catalana, o bé redactat en qualsevol llengua, si és 
publicat fora d’aquest àmbit i tracta de sociolingüística catalana.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Josep M. Nadal i Farreras, Miquel Àngel 
Pradilla Cardona, Francesc Vallverdú Canes i Joaquim Torres, ha acordat atorgar 
el Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística corresponent 
a l’any 2013 al senyor 

August Rafanell

per l’obra 
Notícies d’abans d’ahir. Llengua i cultura catalanes al segle xx.
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19PrEmIs dE lEs soCIEtats FIlIals PEr a EstudIants

Concurs de Joves Sociòlegs

17a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball inèdit d’investigació sociològica, 

teòric o empíric. 
L’Associació Catalana de Sociologia, a proposta d’una ponència integrada per 

Joan Miquel Verd, Joan Jiménez i Montserrat Simó, ha acordat atorgar el premi 
del Concurs de Joves Sociòlegs corresponent a l’any 2013 al senyor

Santiago Eizaguirre Anglada

pel treball 
Innovació social i governança urbana. Entitats socialment creatives a Barcelona i Bilbao.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora

Berta Güell Torrent

pel treball 
Els negocis dels pakistanesos al barri del Raval a Barcelona. Motius i estratègies  
per a l’autoocupació.

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

29a convocatòria
Premi instituït l’any 1983 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre agricultura.
La Institució Catalana d’Estudis Agraris, a proposta d’una ponència integrada 

per Joan Anglès, Josep M. Alcañiz, Josep M. Espelta, Josep M. Puiggròs i Assumpta 
Serra, ha acordat atorgar el Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris 
corresponent a l’any 2013 al senyor

Josep Marfull Oromí

pel treball 
La sèquia de Torres (Lleida), un sistema hidràulic a la vall del Segre. Poblament i espais  
agraris a la plana de Lleida a l’edat mitjana.
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20 Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

17a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre un tema d’història dels Països Catalans.
La Societat Catalana d’Estudis Històrics, a proposta d’una ponència integrada 

per Jaume Sobrequés, Mercè Morales i Alfred Pérez-Bastardas, ha acordat atorgar 
el Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics corresponent a l’any 2013  
al senyor

Ricard Torra i Prat

pel treball
La visita del general (1542-1705): una aproximació històrica.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit al senyor

Gabriel Mayol Arbona

pel treball
La premsa republicana a Mallorca a la darreria del segle xix: ‘El Demócrata’, ‘El Republi- 
cano’ i ‘La República’.  

Premi de la Societat Catalana de Biologia

50a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre ciències biològiques.
La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada per 

Ricard Guerrero, Àurea Navarro i Joan Duran, ha acordat atorgar el Premi de la 
Societat Catalana de Biologia corresponent a l’any 2013 a la senyora

Marta de Castro i Català

pel treball 
Estudi d’associació genètica al locus 1q21-23, una regió candidata per a les psicosis.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora

Alba Millanes Romero

pel treball 
Snail1 i la regulació de l’heterocromatina.
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21Premi de la Societat Catalana de Química

50a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre química.
La Societat Catalana de Química, a proposta d’una ponència integrada per 

Josep Bonjoch Sesé, Jordi Llorca Piqué i Pilar Salagre Carnero, ha acordat atorgar 
el Premi de la Societat Catalana de Química corresponent a l’any 2013 al senyor

Guillem Valero González

pel treball 
Emergència i evolució a l’homoquiralitat.

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

43a convocatòria
Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre tecnologia.
La Societat Catalana de Tecnologia, a proposta d’una ponència integrada per 

Marc Barracó, Alícia Casals i Gemma Roca, ha acordat atorgar el Premi de la 
Societat Catalana de Tecnologia corresponent a l’any 2013 al senyor

Oriol Gallemí i Rovira

pel treball 
Aportacions a la transferència de tecnologia energètica aeroespacial cap al vehicle verd 
construïble a Catalunya.
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22 Premi dels Amics de l’Art Romànic

19a convocatòria
Premi instituït l’any 1993 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre art i cultura catalanes referent, en aquest torn, al període preromà-
nic o romànic.

Els Amics de l’Art Romànic, a proposta d’una ponència integrada per Francesca 
Español i Bertran, Joaquim Graupera i Graupera i Joan Valero Molina, han acor- 
 dat atorgar el Premi dels Amics de l’Art Romànic corresponent a l’any 2013  
a la senyora

Margarida Muñoz Milán

pel treball
Les pintures murals romàniques de l’absis de Santa Maria d’Àneu. Debats entorn d’una 
imatge singular.

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

(Évariste Galois, matemàtic. Bourg-la-Reine, 1811 - París, 1832)

50a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre matemàtiques.
La Societat Catalana de Matemàtiques, a proposta d’una ponència integrada  

per Martin Sombra, Joaquim Ortega i Enric Ventura, ha acordat atorgar el Premi 
Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques corresponent  
a l’any 2013 a la senyora

Esther Ibáñez Marcelo

pel treball 
Expectation Maximization per a arbres filogenètics.
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23Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

(Lluís Casassas i Simó, geògraf i humanista. Sabadell, 1922 - Barcelona, 1992)

18a convocatòria
Premi instituït l’any 1995 i ofert a un treball d’investigació sobre geografia.
La Societat Catalana de Geografia, a proposta d’una ponència integrada per 

Núria Benach, Xavier Úbeda i Francesc Nadal, ha acordat atorgar el Premi Lluís 
Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia corresponent a l’any 2013  
a la senyora 

Anna Segura Beltrán

pel treball
Construccions en sòl no urbanitzable. Aproximació al procés urbanitzador del medi rural:  
el cas de les Terres de l’Ebre (2002-2012).

Així mateix, ha acordat fer menció especial al senyor

Aleix Porta Alonso

pel treball
Adolescència, quotidianitat i espais urbans a Sant Martí de Provençals (Barcelona).
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24 Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia)

(Joan Palau Vera, pedagog. ?, 1875 - Barcelona, 1919)

9a convocatòria
Premi instituït l’any 2004 i 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.

La Societat Catalana de Geografia, a proposta d’una ponència integrada per 
Roser Serra Coma, Anna Ortiz i Guitart i Jordi Royo Climent, ha acordat atorgar el 
Premi Joan Palau Vera de Geografia corresponent a l’any 2013 a

Institut Can Jofresa de Terrassa

pel treball 
Les fronteres europees: segles xx i xxi. De l’Europa dels grans imperis als Estats Units 
d’Europa.

Així mateix, ha acordat fer menció especial a

Institut Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú

pel treball 
La influència del massís del Garraf en el clima de Vilanova.
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25PrEmIs amB altrEs InstItuCIons

Premi Jaume Camp de Sociolingüística

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

12a convocatòria
Premi instituït l’any 2001 per Òmnium del Vallès Oriental, gràcies al patrocini 

de la senyora Ester Camp. Des del 2009 és convocat conjuntament per l’Institut 
d’Estudis Catalans i Òmnium del Vallès Oriental. 

Ofert al millor treball d’investigació sobre sociolingüística, sigui des d’una pers-
pectiva sincrònica o històrica, teòrica o aplicada, demolingüística, lingüística o 
etnogràfica, referida a qualsevol àmbit geogràfic dels Països Catalans.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Torres (president de la Societat 
Catalana de Sociolingüística), Xavier Moral (representant d’Òmnium del Vallès 
Oriental) i Miquel Àngel Pradilla Cardona (membre de la Secció Filològica),  
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Jaume Camp de Sociolingüística 
corresponent a l’any 2013 al senyor

Francesc Xavier Vila i Moreno

pel treball 
Entre la cohesió i el plurilingüisme socials. Algunes lliçons internacionals per a les polítiques 
lingüístiques educatives catalanes.
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26 BorsEs d’EstudI

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda*

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

18a convocatòria
Instituïts l’any 1994. La Fundació Mercè Rodoreda convoca quatre ajuts per  

a l’elaboració d’un treball en una de les línies següents:
a) Estudi de la novel·la catalana feta entre els anys 1939 i 1983.
b) Estudi de la recepció crítica de l’obra en general o d’alguna obra en particular 

de Mercè Rodoreda en un país o en un grup de països.
c) Edició i estudi de l’epistolari de Mercè Rodoreda, preferentment d’un dels 

tres períodes següents:
• 1939-1954
• 1954-1972
• 1972-1983.
d) Estudi d’un tema lliure relacionat amb la vida o l’obra de Mercè Rodoreda.
En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Mallafrè i Gavaldà, Joaquim 
Molas i Batllori i Carles Miralles i Solà (membres de la Comissió Tècnica del 
Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat atorgar els ajuts Fundació 
Mercè Rodoreda corresponents a l’any 2013 al senyor i a les senyores

Jordi Marrugat Domènech

pel projecte
Les relacions entre l’obra narrativa de Mercè Rodoreda i l’obra narrativa de William Faulkner.

Noemí Llanas-Gómez

pel projecte
La influència d’Andreu Nin en la narrativa de preguerra de Mercè Rodoreda: arguments, 
literatura russa i política.

Neus Penalba Suárez

pel projecte
L’última narrativa de Mercè Rodoreda.

Meritxell Talavera i Muntané

pel projecte
‘La plaça del Diamant’: edició genètica. Escriptura i estil.

Maria Rosa Villanueva i Puig

pel projecte
Realització d’un catàleg raonat on-line de l’obra plàstica de Mercè Rodoreda.

* Tenint en compte que enguany el Premi Fundació Mercè Rodoreda ha quedat desert, 
s’ha acordat atorgar cinc ajuts Fundació Mercè Rodoreda en lloc de quatre.

01-32 Premis St Jordi 2013.indd   26 02/04/13   16:27



27Borsa d’estudi Abelard Fàbrega

(Abelard Fàbrega i Esteba, mestre i editor. Cabanes, 1894 - Mèxic, 1991)

18a convocatòria
Instituïda l’any 1995, aquesta borsa d’estudi s’ofereix als socis de les societats 

filials de l’Institut per a un treball de recerca sobre un tema dels que hi són 
conreats. La present convocatòria correspon a les societats filials de la Secció 
Històrico-Arqueològica (Amics de l’Art Romànic, Societat Catalana d’Estudis 
Hebraics, Societat Catalana d’Estudis Històrics, Societat Catalana d’Estudis Litúr-
gics, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, Societat Catalana de Musicologia).

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Josep Massot i Muntaner i Antoni Riera i 
Melis (membres de la Secció Històrico-Arqueològica) i Àngels Pascual de Sans 
(membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), ha acordat per unanimitat 
atorgar la borsa d’estudi Abelard Fàbrega corresponent a l’any 2013 al senyor

Sebastià Serra Busquets 

pel projecte
Plataformes i moviment associatiu entre Catalunya, les Illes Balears, la Catalunya del Nord  
i el País Valencià i les seves publicacions en el temps present.

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

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

36a convocatòria
Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966, passà a borsa d’estudi  

el 1981. S’ofereix per a l’elaboració d’un treball bibliogràfic de tema català (d’un 
autor, d’un període, d’un territori, d’una publicació científica).

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Mariàngela Vilallonga Vives (membre de 
la Secció Filològica), Pere Lluís Font (membre de la Secció de Filosofia i Ciències 
Socials) i Josep Guitart i Duran (membre de la Secció Històrico-Arqueològica),  
ha acordat per unanimitat atorgar la borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner corres-
ponent a l’any 2013 al senyor 

Jordi Aguelo Mas

pel projecte 
Fonts bibliogràfiques per a l’estudi de la història i l’arqueologia medieval al Solsonès. 
Aportacions i mancances al coneixement.
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28 Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans

16a convocatòria
El 1997, l’Institut d’Estudis Catalans i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios 

Vascos van crear dues borses d’estudi adreçades a joves investigadors per a 
facilitar-los l’estada en un territori de llengua catalana o de llengua basca a fi 
d’estudiar un tema relacionat amb aquestes dues cultures.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Carlota Solé i Puig i Joan-Francesc Mira  
i Casterà (membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Josep Moran i 
Ocerinjauregui (membre de la Secció Filològica), ha acordat per unanimitat 
atorgar la borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans correspo-
nent a l’any 2013 a la senyora

Laura Viayna Graells 

pel projecte 
Adequació al català d’un material d’aprenentatge de basc: 50 hores.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

27a convocatòria
Instituïdes l’any 1986, aquestes borses d’estudi s’adrecen a investigadors 

estrangers llicenciats o graduats en facultats universitàries o escoles superiors, 
interessats a fer una estada en un territori de llengua catalana a fi d’estudiar un 
tema relacionat amb la cultura catalana.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Josep Massot i Muntaner (en representa-
ció de la Secció Històrico-Arqueològica), Antoni Ferrando i Francès (en represen-
tació de la Secció Filològica), Àlex Susanna (en representació del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya), Lídia Pons (en representació de l’Associa-
ció Internacional de Llengua i Literatura Catalanes) i Miquel Strubell (en repre-
sentació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana), ha acordat atorgar les 
borses d’estudi Generalitat de Catalunya corresponents a l’any 2013 als senyors  
i a la senyora

Vincenzo Ferraro (Itàlia)
pel projecte
Recepció i fortuna crítica de Joan Miró a Itàlia: verificació dels fons i arxius mallorquins. 
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29Maria Serena Vinci (Itàlia)
pel projecte
Estudi arquitectònic-constructiu de la basílica paleocristiana i de l’església romànica  
de l’amfiteatre romà de Tarragona.

Rogerio R. Tostes (Brasil)
pel projecte
Els canvis de vocabulari polític i la seva posició institucional dins les Corts catalanes  
de Pere el Cerimoniós.

Borses d’estudi Països Catalans

12a convocatòria
Instituïdes l’any 2001, aquestes borses d’estudi s’adrecen a la promoció 

d’estudis que, en qualsevol àmbit científic, il·lustrin les relacions entre els 
diversos territoris del domini lingüístic català —entre dos territoris com a 
mínim—, sincrònicament o diacrònica.

En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Eva Serra i Puig i Antoni Riera i Melis 
(membres de la Secció Històrico-Arqueològica), Jacint Corbella i Corbella (mem-
bre de la Secció de Ciències Biològiques), Vicenç M. Rosselló i Verger (membre de 
la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Ricard Guerrero i Moreno (secretari 
científic de l’IEC), ha acordat atorgar les borses d’estudi Països Catalans correspo-
nents a l’any 2013 de la manera següent: 

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,

Catalina Maria Martorell Fullana 

pel projecte
El republicanisme federal a les Illes Balears durant el Sexenni Democràtic i les seves relacions 
amb el republicanisme federal català (1868-1874).

Pere Josep Garcia Munar 

pel projecte
Anarcosindicalisme a Catalunya i Balears en perspectiva comparada (1976-1982).

En relació amb l’àmbit del País Valencià,

Miquel Cruz i Morente

pel projecte
Interaccions entre pintura i literatura, Antoni Miró i els escriptors catalans.
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30 En relació amb l’àmbit de la Catalunya del Nord,

Montserrat Valls Mora 

pel projecte
L’arquitectura eclesiàstica dels segles iv al x als comtats d’Empúries-Peralada, Rosselló, 
Conflent, Vallespir, Perapertusés i Fenollet. Estudi comparatiu de la seva modulació.

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

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

7a convocatòria
Instituïdes l’any 2007, aquestes borses d’estudi s’ofereixen als millors projectes 

d’estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.
En la sessió del 18 de març de 2013, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Salvador Giner, David Serrat, Romà 
Escalas, Joan de Solà-Morales, Joaquim Bruna, Marta Casanellas, Josep Amat, 
Manuel Castellet, Joan Girbau, Pere Pascual i Núria Vila, ha acordat atorgar  
les borses Ferran Sunyer i Balaguer corresponents a l’any 2013 als senyors  
i a les senyores

Abel Gargallo Peiró

Anna Deluca Silberberg

Romero Barbieri Solha

Anna Bosch Camós

01-32 Premis St Jordi 2013.indd   30 02/04/13   16:27



31relació de premis i borses que no s’han adjudicat o han restat deserts

• Premi IEC d’Endocrinologia Experimental Leandre CerVera 
• Premi IEC de Matemàtiques Josep Teixidor 
• Premi IEC d’Economia Josep A. Vandellòs

• Premi Fundació Mercè Rodoreda
• Premi Territori (Societat Catalana d’Ordenació del Territori)
• Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació 
• Premi de la Institució Catalana d’Història Natural 
• Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics
• Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física 
• Una borsa d’estudi Generalitat de Catalunya 
•  Una borsa d’estudi Països Catalans, en relació amb l’àmbit de la Franja de 

Ponent, Andorra i l’Alguer
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Amics de l’Art Romànic

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Associació Catalana de Sociologia

Institució Catalana d’Estudis Agraris

Institució Catalana d’Història Natural

Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Societat Catalana d’Estudis Històrics

Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Societat Catalana de Biologia

Societat Catalana de Física

Societat Catalana de Geografia

Societat Catalana de Matemàtiques

Societat Catalana de Química

Societat Catalana de Sociolingüística

Societat Catalana de Tecnologia

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos

Generalitat de Catalunya

Fons Joana Just de Fàbrega

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Fundació Mercè Rodoreda

Fundació de França

Obra Social La Caixa

Òmnium Cultural
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