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

l’any 1914, constitueixen la tradició més antiga de  

la institució. Són, des d’aleshores i amb els buits  

forçats de les maltempsades que sovint el nostre país ha  

hagut de patir, un ver estímul per als estudiosos de tots  

els camps del saber que s’expressen en llengua catalana.  

En aquests premis poden trobar el reconeixement necessari  

a la seva tasca de recerca, a voltes no prou ben reconeguda.

En el present opuscle es recull la informació corresponent al 

LXXXIV 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)

57a convocatòria
Premi instituït l’any 1916 i ofert a una obra d’un investigador de les terres de 

llengua catalana dedicada a ciències de la Terra, matemàtiques, física, química  
o tecnologia publicada durant els darrers cinc anys (del 2010 al 2014, 
inclusivament).

En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joandomènec Ros i Aragonès (president 
de l’IEC), Romà Escalas i Llimona (secretari general de l’IEC) i Joan Girbau i Badó, 
Ferran Sagarra i Trias i Miquel Canals i Artigas (membres de la Secció de Ciències 
i Tecnologia), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Prat de la Riba de 
l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2015 a les senyores i al senyor

Mariona Losantos i Sistach, Isabel Ticó i Duran i Xavier Berástegui i Batalla 

per l’obra
Atles geològic de Catalunya.

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

3a convocatòria
Premi instituït l’any 2012 per l’Institut d’Estudis Catalans i ofert 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 de les ciències ambientals relacionades amb els aspectes 
socioeconòmics del medi ambient, planificació i ordenació del territori i educació 
ambiental.

En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joandomènec Ros i Aragonès (president 
de l’IEC), Romà Escalas i Llimona (secretari general de l’IEC), Joan Pino i Vilalta 
(president de la Institució Catalana d’Història Natural), Jaume Terradas i Serra 
(membre de la Secció de Ciències Biològiques) i Pere Santanach i Prat (membre de 
la Secció de Ciències i Tecnologia), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi  
de Medi Ambient de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2015 a la 

Societat d’Història Natural de les Balears
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10 Premi Internacional Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans

38a 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 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Romà Escalas i Llimona (secretari general 
de l’IEC), Albert Balcells i González (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), 
Francesc Gonzàlez i Sastre (membre de la Secció de Ciències Biològiques), Joan 
Antoni Solans i Huguet (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), M. Teresa 
Cabré i Castellví (membre de la Secció Filològica) i Josep González-Agàpito 
(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 2015 al senyor

Anthony Bonner (Nova York, Estats Units d’Amèrica, 1928)
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11PREMIS DE LES SECCIONS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS 

SECCIÓ HISTÒRICO-ARQUEOLÒGICA

Premi IEC d’Història Moderna JOAN REGLÀ

(Joan Reglà i Campistol, historiador. Bàscara, 1917 - Sant Cugat del Vallès, 1973) 

5a convocatòria
Premi instituït l’any 2002 i ofert al millor estudi sobre història política, social, 

econòmica i cultural —o d’historiografia— de les terres de llengua catalana entre 
els dos darrers decennis del segle xv i els primers anys del segle xix.

En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Ernest Belenguer i Cebrià, Eva Serra  
i Puig i Antoni Simon i Tarrés (membres de la Secció Històrico-Arqueològica),  
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC d’Història Moderna Joan Reglà 
corresponent a l’any 2015 al senyor

Pau Castell Granados 

pel treball
Orígens i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya (segles xv-xvi).

Premi IEC d’Història Literària MANUEL MILÀ I FONTANALS

(Manuel Milà i Fontanals, filòleg i escriptor. Vilafranca del Penedès, 1818-1884) 

21a convocatòria
Premi instituït l’any 1947 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre història literària de les terres catalanes.
En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Manuel Jorba i Jorba, Ramon Pinyol i 
Torrents i Albert Rossich i Estragó (membres de la Secció Històrico-Arqueològica), 
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC d’Història Literària Manuel Milà  
i Fontanals corresponent a l’any 2015 a la senyora

Maria Dasca Batalla

pel treball
La representació de la bogeria en la narrativa catalana contemporània (1882-1939).

Premis St Jordi 2015.indd   11 09/04/15   17:08



12 SECCIÓ DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Premi IEC de Ciències Químiques ANTONI DE MARTÍ I FRANQUÈS

(Antoni de Martí i Franquès, químic. Altafulla, 1750 - Tarragona, 1832)

29a convocatòria
Premi instituït l’any 1964 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre ciències químiques.
En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Àngel Messeguer i Peypoch, Damià 
Barceló i Cullerés i Salvador Alegret i Sanromà (membres de la Secció de Ciències 
i Tecnologia), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de Ciències 
Químiques antoni de MaRtí i FRanquès corresponent a l’any 2015 al senyor

Màrius Tarrés Schüler

pel treball
Explorant noves propietats electroquímiques dels metal·lacarborans. Estratègies per a 
l’heterofuncionalització i aplicacions en biologia molecular.

Premi IEC de Ciències de l’Enginyeria RAFAEL CAMPALANS

(Rafael Campalans i Puig, enginyer. Barcelona, 1887 - Torredembarra, 1933) 

13a convocatòria
Premi instituït l’any 1982 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre ciències de l’enginyeria.
En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Jordi Corominas i Dulcet, David Jou i 
Mirabent i Josep Enric Llebot Rabagliati (membres de la Secció de Ciències  
i Tecnologia), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de Ciències de 
l’Enginyeria RaFael CaMpalans corresponent a l’any 2015 al senyor

David Arcos Gutiérrez

pel treball
Aplicacions quàntiques: simulació d’algorismes quàntics generals.
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13SECCIÓ FILOLÒGICA

Premi IEC de Dialectologia FRANCESC DE B. MOLL

(Francesc de B. Moll i Casasnovas, lingüista i filòleg. Ciutadella, 1903 - Palma, 1991)

6a convocatòria
Premi instituït l’any 1999 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre dialectologia catalana.
En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Antoni Ferrando i Francès, Joan Peytaví 
Deixona i Ramon Sistac i Vicén (membres de la Secció Filològica), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi IEC de Dialectologia FRanCesC de B. Moll corresponent 
a l’any 2015 al senyor

Esteve Valls i Alecha

pel treball
Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental.

Premi IEC de Gramàtica POMPEU FABRA

(Pompeu Fabra i Poch, enginyer i filòleg. Barcelona, 1868 - Prada de Conflent, 1948) 

18a convocatòria
Premi instituït l’any 1964 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre fonètica, fonologia, morfologia o sintaxi de la llengua 
catalana.

En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joan Martí i Castell, Vicent Pascual 
Granell i Mila Segarra i Neira (membres de la Secció Filològica), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi IEC de Gramàtica poMpeu FaBRa corresponent a  
l’any 2015 a la senyora

Olga Fullana Noell 

pel treball
La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets.
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14 SECCIÓ DE FILOSOFIA I CIÈNCIES SOCIALS

Premi IEC de Comunicació Social JOAN GIVANEL I MAS

(Joan Givanel i Mas, filòleg i erudit. Barcelona, 1868-1946)

9a convocatòria
Premi instituït l’any 1988 i ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre 

ciències de la comunicació.
En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Miquel de Moragas i Spà, Maria 
Corominas i Piulats i Josepa Cucó i Giner (membres de la Secció de Filosofia  
i Ciències Socials), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de 
Comunicació Social Joan givanel i Mas corresponent a l’any 2015 a la senyora

Anna Teixidor Colomer

pel treball
Josep Puig Pujades (1883-1949). Cultura, periodisme i pensament polític en el catalanisme 
republicà.
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15PREMIS DELS CENTRES I LES FUNDACIONS DE L’INSTITUT 
D’ESTUDIS CATALANS

Premis Centre Català de la Nutrició

• Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris

5a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert a qualsevol empresa alimentària o relacionada 

amb la nutrició dels Països Catalans.
El Centre Català de la Nutrició, a proposta d’una ponència integrada per Jordi 

Salas-Salvadó, Lluís Serra, Josep A. Tur, Abel Mariné i Montserrat Barbany 
(membres de la Junta Permanent del CCNIEC), ha acordat atorgar el Premi 
CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris, corresponent a 
l’any 2015 a 

Cacaolat

•  Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp 

de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària

5a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert a qualsevol indústria alimentària o relacionada 

amb la nutrició dels Països Catalans.
El Centre Català de la Nutrició, a proposta d’una ponència integrada per  

Jordi Salas-Salvadó, Lluís Serra, Josep A. Tur, Abel Mariné i Montserrat Barbany 
(membres de la Junta Permanent del CCNIEC), ha acordat atorgar el Premi 
CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp de la millora 
de l’alimentació de la població o l’educació alimentària, corresponent a  
l’any 2015 a

La Fageda 
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16 •  Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria  

d’excel·lència en el camp de la nutrició

5a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert en reconeixement de la trajectòria vital 

d’excel·lència en el camp de l’alimentació i la nutrició a Catalunya i als Països 
Catalans.

El Centre Català de la Nutrició, a proposta d’una ponència integrada per Jordi 
Salas-Salvadó, Lluís Serra, Josep A. Tur, Abel Mariné i Montserrat Barbany 
(membres de la Junta Permanent del CCNIEC), ha acordat atorgar el Premi 
CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria d’excel·lència en  
el camp de la nutrició, corresponent a l’any 2015 a la senyora

Maria Isabel Covas Planells

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

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

7a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i ofert  

a autors de reportatges o activitats, en qualsevol 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 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Bruna i Floris, Marta Casanellas 
i Rius, Manuel Castellet i Solanas, Joan Girbau i Badó, Xavier Jarque i Ribera, Pere 
Pascual i Gainza i Núria Vila i Oliva, ha acordat atorgar el Premi Matemàtiques  
i Societat corresponent a l’any 2015 al senyor 

Jordi Batllori Àguila 

per la secció «Joc mental», emesa a Barcelona FM de BTV, per l’interès a presentar 
d’una manera planera i amena els jocs matemàtics que fomenten el càlcul 
mental, i també per les altres activitats de divulgació de les possibilitats educati-
ves del joc i de foment de les habilitats cognitives.
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17Premi Fundació Mercè Rodoreda 

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

23a convocatòria
Premi instituït l’any 1992 i ofert al millor treball d’investigació inèdit,  

en qualsevol llengua, sobre la novel·la i el conte del segle xx i en especial sobre 
l’obra de Mercè Rodoreda.

En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Molas i Batllori, Damià Pons i 
Pons i Joaquim Mallafrè i Gavaldà (membres de la Comissió Tècnica del Patronat 
de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat atorgar el Premi Fundació Mercè 
Rodoreda corresponent a l’any 2015 a la senyora 

Matylda Figlerowicz

pel treball
La memoria en construcción. La experiencia dictatorial franquista y comunista en las 
literaturas catalana, española y polaca.
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18 PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS I DELEGACIONS  
DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques

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

3a convocatòria
Premi instituït per la Societat Catalana de Matemàtiques l’any 2010 i ofert  

a l’autor o als autors d’un treball publicat o realitzat en els darrers dos anys (2013 
i 2014) 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.

La Societat Catalana de Matemàtiques, a proposta d’una ponència integrada per 
Pilar Bayer, Ildefons Díaz, Joan Girbau, Adolfo Quirós i Xavier Mora, ha acordat 
atorgar el Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques 
corresponent a l’any 2015 a la senyora i al senyor 

Sarah Louise Mitchell i Timothy Myers 

pel treball
A mathematical analysis of the motion of an in-flight soccer ball.

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística 

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

13a 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 (2014) 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 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Isidor Marí i Mayans, Miquel Àngel 
Pradilla Cardona, Joaquim Torres i Pla i Emili Boix i Fuster, ha acordat atorgar  
el Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística corresponent 
a l’any 2015 al senyor i a les senyores

Pere Comellas, M. Carme Junyent, Mònica Barrieras,  

Montserrat Cortès-Colomé, Eva Monrós i Mònica Fidalgo

pel llibre
Què hem de fer amb les llengües dels alumnes a l’escola?
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19Premi Catalunya de Sociologia

5a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 i convocat per l’Associació Catalana de Socio - 

logia (ACS), en col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Cata- 
lunya (COLPIS) i sota el patrocini de l’Obra Social de la Fundació La Caixa. Aquest 
premi té l’objectiu de promoure i reconèixer la recerca sociològica que es fa a 
Catalunya. 

En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Mònica Badia, Salvador Carrasco,  
Oriol Homs, Anna Parés, Josep Maria Rotger, Marina Subirats i Màrius Domínguez, 
ha acordat atorgar el Premi Catalunya de Sociologia corresponent a l’any 2015  
al senyor

Jordi Borja Sebastià

per la seva contribució al camp de la sociologia urbana i territorial, des d’una 
permanent relació dialèctica entre l’anàlisi empírica, la reflexió teòrica i la 
intervenció social.

Premi Ferran Armengol i Tubau

11a convocatòria
Premi instituït per la Societat Catalana d’Economia i la Fundació Armengol i 

Mir i ofert a la millor obra, treball, tesi o estudi sobre les assegurances, des de les 
perspectives econòmica, jurídica, històrica, financera o social.

La Societat Catalana d’Economia i la Fundació Armengol i Mir, a proposta d’una 
ponència integrada per Eduard Arruga, Humbert Sanz, Mercedes Ayuso, Jordi 
Parrilla, Josep Lluís Pérez, Joan Maria Xiol i Àngels Roqueta, ha acordat atorgar  
el Premi Ferran Armengol i Tubau corresponent a l’any 2015 al senyor 

Jaume Bellés

pel treball
New risk measures for solvency purposes in insurance companies.
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20 Premi Catalunya del Nord

7a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 i ofert a un estudi, treball o document per a 

l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya 
del Nord o de qüestions que l’afecten.

L’adjudicació del premi serà durant el mes d’abril del 2015 i es lliurarà a Perpinyà 
durant la Nit Literària de Sant Jordi, el dia 30 d’abril de 2015.

Premi Societat Catalana d’Economia

9a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a la millor obra, treball o estudi en general 

sobre temes d’economia, realitzat dins l’àmbit dels Països Catalans, publicat o 
inèdit.

La Societat Catalana d’Economia, a proposta d’una ponència integrada per 
Eduard Arruga, Jordi Galí, Jordi Gual, Guillem López, Àngel Pes, Joan Tugores i 
Antoni Montserrat, ha acordat atorgar el Premi Societat Catalana d’Economia 
corresponent a l’any 2015 al senyor 

Miquel Puig i Raposo

pel treball
Com sortir del laberint, el camí per superar la crisi creant llocs de treball decents.
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21PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS PER A ESTUDIANTS

Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

12a convocatòria
Premi instituït l’any 2003 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre els aliments.
L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, a proposta d’una ponència 

integrada per Maria Rodríguez-Palmero, Rosaura Farré i Pere Castells, ha acordat 
atorgar ex aequo el Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació 
corresponent a l’any 2015 a la senyora i al senyor

Natalia Toro Funes

pel treball
Valor nutritiu i biofuncional d’un producte mediterrani, la beguda d’ametlla, comparada 
amb la beguda de soia.

Andrés Díaz López 

pel treball
Consum de productes làctics i risc de diabetis tipus 2 en una població mediterrània d’alt risc 
cardiovascular.
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22 Premi de la Societat Catalana de Biologia 

52a 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 Josep 

Clotet, Joan Duran i Àurea Navarro, ha acordat atorgar el Premi de la Societat 
Catalana de Biologia corresponent a l’any 2015 a la senyora

Bàrbara Samper Martín 

pel treball
Anàlisi de marcadors prenatals de risc en individus exposats a factors ambientals de risc 
durant el seu desenvolupament.

Premi de la Societat Catalana de Química

52a 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 Joan 

Granell, Anna de Juan i Jordi García, ha acordat atorgar el Premi de la Societat 
Catalana de Química corresponent a l’any 2015 al senyor

Daniel Cassú Ponsatí 

pel treball
Nova ruta sintètica per a l’obtenció de piridazinones N-arilades a partir de sals d’arildiazoni.
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23Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

45a 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 

Xavier Cufí, Ramon Bragós i M. Núria Salán, ha acordat atorgar el Premi de la 
Societat Catalana de Tecnologia corresponent a l’any 2015 al senyor

Xavier Seguí Julià

pel treball
Desenvolupament d’una metodologia per a la quantificació de les dispersions tòxiques 
originades en incendis de magatzem i la seva aplicació dins el marc de l’AQR a Catalunya.

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics

(Eduard Valentí i Fiol, filòleg. Pals, 1910 - Barcelona, 1971)

4a convocatòria
Premi instituït l’any 2011 i ofert a un treball inèdit d’estudi i investigació sobre 

qualsevol aspecte relatiu als estudis clàssics.
La Societat Catalana d’Estudis Clàssics, a proposta d’una ponència integrada 

per Montserrat Jufresa, Mariàngela Vilallonga i Àlex Coroleu, ha acordat atorgar 
el Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics corresponent  
a l’any 2015 al senyor

Carlos Ángel Rizos Jiménez 

pel treball
Miquel Dòria (S. I.): un poeta llatí del segle xviii.
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24 Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

(Jordi Porta i Jué, físic. Badalona, 1939-1990)

52a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre física.
La Societat Catalana de Física, a proposta d’una ponència integrada per Albert 

Bramon, José I. Latorre i Jordi Boronat, ha acordat atorgar el Premi Jordi Porta i 
Jué de la Societat Catalana de Física corresponent a l’any 2015 al senyor

David Arcos Gutiérrez 

pel treball
Quantum Apps: simulació dels algorismes de Shor i Grover.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

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

20a 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, Albert Pèlachs i Joan Alberich, ha acordat atorgar el Premi Lluís 
Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia corresponent a l’any 2015  
al senyor

Xavier Delclòs Alió 

pel treball
Boom immobiliari i crisi de l’habitatge en el context d’una ciutat intermèdia. El cas del 
Sistema Urbà de Tarragona.

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica al senyor i a la senyora

Eduard Montesinos i Ciuró

pel treball
Agents i estratègies locals en una vella ciutat industrial. El cas de Manresa.

Kelly Milena Quiroz Sierra

pel treball
Valoració de la qualitat visual del paisatge a la península de Paria, estat de Sucre, Veneçuela.
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25Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia)

(Joan Palau Vera, pedagog i professor de geografia. ?, 1875 - Barcelona, 1919)

11a convocatòria
Premi instituït l’any 2004 i ofert a un 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, Anna Ortiz i Jordi Royo, ha acordat atorgar el Premi Joan Palau Vera 
de Geografia corresponent a l’any 2015 a

Institut Salvador Vilaseca de Reus 

pel treball
Escurcem distàncies, apropem persones. L’àrea central del Camp de Tarragona: infraestruc-
tures ferroviàries i desenvolupament local.
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26 PREMIS AMB ALTRES INSTITUCIONS 

Premi Jaume Camp de Sociolingüística

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

14a 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 
perspectiva sincrònica o històrica, teòrica o aplicada, demolingüística, lingüística 
o etnogràfica, referida a qualsevol àmbit geogràfic dels Països Catalans.

En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Xavier Moral (representant d’Òmnium 
del Vallès Oriental), Joaquim Torres (expresident de la Societat Catalana de 
Sociolingüística) i Joan A. Argenter (membre de la Secció Filològica), ha acordat 
per unanimitat atorgar el Premi Jaume Camp de Sociolingüística corresponent a 
l’any 2015 al senyor

Eugeni Casanova i Solanes 

pel treball
Identificació i localització de les poblacions de gitanos catalans a França, llengua, cultura  
i itineraris migratoris.
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27BORSES D’ESTUDI

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

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

20a 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 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Molas i Batllori, Damià Pons i 
Pons i Joaquim Mallafrè i Gavaldà (membres de la Comissió Tècnica del Patronat 
de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat per unanimitat atorgar dos ajuts 
Fundació Mercè Rodoreda corresponents a l’any 2015 a les senyores

Laura Bolo Martínez 

pel projecte
Mecanismes narratius en la construcció de la interioritat dels personatges en la novel·lística 
rodorediana.

Noemí Llamas Gómez

pel projecte
Mercè Rodoreda’s exile in France: Chekhov, Mansfield and the early short stories (1945-1953).
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28 Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

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

38a convocatòria
Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966, passà a borsa d’estudi  

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

En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Jaume de Puig i Oliver (membre de la 
Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Antoni Riera i Melis i Gaspar Feliu i 
Montfort (membres de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat per 
unanimitat atorgar la borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner corresponent  
a l’any 2015 a la senyora

Noemi Barrera Gómez 

pel projecte
La circulació del saber durant la baixa edat mitjana: un estudi bibliogràfic comparatiu sobre 
la recepció i la producció d’obres enciclopèdiques als territoris catalans entre els segles xii i xv.

Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans

18a convocatòria
Des del 1997, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad 

de Estudios Vascos (EI-SEV) convoquen dues borses d’estudi destinades a 
investigadors joves interessats en l’estudi d’algun aspecte de la cultura catalana  
o de la cultura basca.

En la sessió del 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joan Martí i Castell, Josep Moran i 
Ocerinjauregui i Mariàngela Vilallonga Vives (membres de la Secció Filològica), 
ha acordat per unanimitat atorgar la borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut 
d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2015 al senyor

Marc Colomer Planes  

pel projecte
Diccionari català-basc. Euskara-katalana hiztegia (segona part).
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29Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

29a 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 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Josep Massot i Muntaner (en represen - 
tació de la Secció Històrico-Arqueològica), Jaume Martí i Llobet (en representació 
de la Secció Filològica), Andreu Bosch i Rodoreda (en representació del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), Lídia Pons i Griera (en 
representació de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes)  
i Miquel Strubell i Trueta (en representació de la Fundació Congrés de Cultura 
Catalana), ha acordat per unanimitat atorgar les borses d’estudi Generalitat  
de Catalunya corresponents a l’any 2015 als senyors i a les senyores 

Cornel-Peter Rodenbusch (Alemanya)
pel projecte
Estudi del maneig de conflictes i les diverses aparences de violència a Catalunya entre els 
segles xi i xii, des del punt de vista de les fonts bibliogràfiques de la historiografia catalana 
per tal d’enllaçar-lo amb un doctorat que analitzi els conflictes a partir de la consulta directa 
de les fonts històriques.

Antonio Ruiz Caballero (Mèxic) 
pel projecte
Tras las huellas de Baltasar Samper: influencia de un músico e investigador catalán en la 
investigación musical mexicana.

Natasha Tanna (Regne Unit)
pel projecte
La genealogia literària i la identitat catalana en la narrativa de Maria-Mercè Marçal.

Kata Varju (Hongria)
pel projecte
Estudi sobre Jaume Cabré.
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30 Borses d’estudi Països Catalans

14a 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 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per David Serrat i Congost (secretari 
científic de l’IEC), Pilar González Duarte (membre de la Secció de Ciències  
i Tecnologia), Isidor Marí i Mayans (membre de la Secció Filològica), Joan Francesc 
Mira i Casterà (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Joan A. 
Argenter i Giralt (membre de la Secció Filològica), ha acordat per unanimitat 
atorgar les borses d’estudi Països Catalans corresponents a l’any 2015 de la 
manera següent:

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,

Laia Ramis Escanelles

pel projecte
Estudi lingüístic d’un aplec d’interrogatoris criminals fets a Sóller durant el segle xv.

En relació amb l’àmbit del País Valencià,

Núria Téllez i Rodero

pel projecte
Tractament arxivístic integral del fons documental de l’estudi de la masia catalana.

Elies Boscà Monzó

pel projecte
La discriminació lingüística als Països Catalans: una anàlisi del discurs.

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

Marta Palacín Mejías

pel projecte
La parla de la vall de Barravés com a font històrica oral. Una proposta de registre.

Premis St Jordi 2015.indd   30 09/04/15   17:08



31Borses Ferran Sunyer i Balaguer

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

9a 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 23 de març de 2015, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Bruna i Floris, Marta Casanellas 
i Rius, Manuel Castellet i Solanas, Joan Girbau i Badó, Xavier Jarque i Ribera,  
Pere Pascual i Gainza i Núria Vila i Oliva, ha acordat per unanimitat atorgar les 
borses Ferran Sunyer i Balaguer corresponents a l’any 2015 de la manera següent:

Carlos Domingo Salazar

pel projecte 
Endpoint estimates via extrapolation theory.

Adina Alexandra Iftimi

pel projecte 
Nous mètodes de detecció de clústers de malalties.

Kesamoon Chainarong

pel projecte
Volatility forecasting with latent information and exogenous variable.

Payman Mosafa

pel projecte
Cell-centre model for multi-cellular systems.

David Rojas Pérez

pel projecte
Center-focus problem and the period function.

Adrià Simón López

pel projecte
Mètodes geomètrics dels sistemes dinàmics aplicats a equacions en derivades parcials 
d’evolució.

Marina Vegué

pel projecte
A study of cortical network models with realistic connectivity.
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32 Relació de premis i borses que no s’han adjudicat o han restat deserts 

•  Premi IEC d’Ecologia Ramon maRgalef 
•  Premi IEC de Zoologia aRtuR Bofill i Poch 
•  Premi IEC de Pedagogia alexandRe galí 
•  Premi Ferran Sunyer i Balaguer 
•  Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales 
•  Premi Catalunya Territori Enric Lluch 
•  Concurs de Joves Sociòlegs
•  Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris 
•  Premi dels Amics de l’Art Romànic 
•  Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques 
•  Borsa d’estudi Abelard Fàbrega 
•  Una borsa d’estudi Països Catalans, en relació amb l’àmbit de la Catalunya  

del Nord
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