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Premis i distincions

2011

Antoni M. Badia i Margarit, membre de 

la Secció Filològica, i Ramon Amigó i 

Anglès, membre corresponent de la ma-

teixa Secció, van ser homenatjats en el 

XXIV Congrés Internacional de Ciències 

Onomàstiques, organitzat per la Genera-

litat de Catalunya i la Universitat de 

Barcelona conjuntament amb el Consell 

Internacional de Ciències Onomàstiques. 

6 i 9 de setembre (respectivament).

Joaquim Muns i Albuixech, mem-

bre de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials, va ser guardonat amb el Premi 

Godó de Periodisme 2011, concedit per la 

Fundació Comte de Barcelona, per l’article 

«Igual que fa cinquanta anys», publicat el 

dia 6 de juny a La Vanguardia. 19 de se-

tembre.

Joaquim M. Puyal i Ortiga, mem-

bre de la Secció Filològica, pronuncià el 

pregó de les Festes de la Mercè. 22 de 

setembre.

M. Dolors Garcia Ramon, membre 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

va rebre el Premi Internacional Geocríti- 

ca 2011, atorgat per la Societat Catalana 

de Geografia, filial de l’IEC. 20 de setem-

bre.

El 5 de novembre, Josep Vallverdú 

i Aixalà, membre de la Secció Filològica, 

fou guardonat amb el Memorial Joan 

XXIII per la Pau de 2011, concedit per 

l’Institut Víctor Seix de Polemologia, que 

li fou lliurat a Lleida el 14 de març de 

2012.

La Generalitat de Catalunya va 

lliurar una menció honorífica a la Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (SCEJ), filial 

de l’IEC, per l’elaboració del Diccionari 

jurídic català. 17 de novembre.

L’Ajuntament de Reus acordà 

dedicar una plaça a Ramon Amigó (mem-

bre de la Secció Filològica traspassat el 

16.9.2011) en la sessió plenària del 16 de 

desembre de 2011. Així mateix, el Cen- 

tre de Lectura decidí posar el nom de 

Ramon Amigó a la sala de converses 

d’aquesta entitat, la qual cosa es va fer 

efectiva el 20 d’abril de 2012, durant la 

celebració de les Jornades de la Secció 

Filològica a Reus.

2012

L’Associació de Publicacions Periòdiques 

en Català (APPEC) va reconèixer la Sec-

ció Filològica de l’IEC amb el Premi Es-

pecial de la Junta per la celebració de 

l’Any de la Paraula Viva. 29 de febrer.

Lluís Garcia Sevilla, membre de 

la Secció de Ciències Biològiques, va rebre 

el Premi d’Assaig Irla 2012, juntament 

amb Imma Grande, per l’obra L’invent de 

l’espanyolitat. La construcció pseudocien-

tífica de l’espanyolitat. 22 de març.

Joan Veny i Clar, membre de la 

Secció Filològica, i Òmnium Cultural van 

ser guardonats, ex aequo, amb el XXIII 

Memoria 2011-2012.indb   216 20/1/17   13:09



A
c

t
iv

it
A

t
 i

n
st

it
u

c
io

n
A

l

217

Premi Comte Jaume d’Urgell, atorgat pel 

Consell Comarcal de la Noguera, per 

haver contribuït a preservar i difondre les 

diferents varietats del català. 2 d’abril.

Encarna Roca i Trias, membre de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

va ser investida doctora honoris causa per 

la Universitat de Girona. 13 d’abril.

La Societat Catalana de Biologia, 

filial de l’IEC, va rebre la Creu de Sant 

Jordi de la Generalitat de Catalunya. 20 

d’abril.

Josep Vallverdú i Aixalà, membre 

de la Secció Filològica, va ser guardonat 

amb el Premi Jaume Fuster 2012, que 

concedeix l’Associació d’Escriptors en 

Llengua Catalana (AELC). 27 d’abril.

Antoni M. Badia i Margarit, mem-

bre de la Secció Filològica, va rebre la 

Medalla d’Or de la Generalitat, juntament 

amb el senyor Josep M. Ainaud de Lasar-

te. 4 de maig.

Joan Veny fou distingit per la 

Generalitat de Catalunya, juntament amb 

Paul Preston, membre corresponent de la 

Secció Històrico-Arqueològica, en els 

Premis Pompeu Fabra 2012, atorgats pel 

Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya. 5 de maig.

Aina Moll i Marquès, membre de 

la Secció Filològica, va ser investida doc-

tora honoris causa per la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC). 8 de maig.

Carles A. Gasòliba i Böhm, mem-

bre de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials, va ser nomenat president del 

CIDOB (Centre d’Estudis i Documentació 

Internacionals a Barcelona). 14 de maig.

Joaquim M. Puyal i Ortiga, mem-

bre de la Secció Filològica, va ser guardo-

nat amb el títol de Català de l’Any. 22 de 

maig.

Josep Amat i Girbau, membre de 

la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, 

va rebre el Premi al Reconeixement Aca-

dèmic que concedeix el Col·legi d’Engi-

nyers Industrials de Catalunya. 1 de juny.

La Presidència de l’IEC va inau-

gurar una placa en homenatge a Ramon 

Aramon i Serra (1907-2000), que se situà 

a la Sala de la Presidència, espai que va 

ocupar com a secretari general de l’IEC. 

11 de juny.

El pare Josep Massot i Muntaner, 

vicepresident de la Secció Històrico-Ar-

queològica, va rebre el Premi d’Honor de 

les Lletres Catalanes 2012, que atorga 

Òmnium Cultural. 13 de juny.

Jorge Rabassa, membre correspo-

nent de la Secció de Ciències i Tecnologia, 

ha estat nomenat membre de l’Acadèmia 

Nacional de Ciències de l’Argentina en 

reconeixement a la seva feina en l’àmbit 

de la geologia del quaternari i geomorfo-

logia. 29 d’agost.

Jaume Cabré i Fabré fou guardo-

nat el 2012 amb el Premi de la Crítica 

Catalana de Narrativa, el Premi de Nar-

rativa Maria Àngels Anglada, el Premi de 

la Crítica Serra d’Or i el Premi Crexells 

de l’Ateneu Barcelonès per la novel·la Jo 

confesso.
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També, Enric Valor i Manuel 

Sanchis Guarner, que foren membres de 

la Secció Filològica, han estat objecte 

d’homenatges diversos, amb motiu del 

centenari del seu naixement (1911), i 

Josep M. de Sagarra en ocasió del cin-

quantè aniversari de la seva mort (1961). 

Així mateix, s’ha iniciat la celebració de 

dues efemèrides relacionades amb la fi-

gura d’Antoni M. Alcover: el cent cin-

quantè aniversari del seu naixement i el 

cinquantenari de l’acabament del Dicci-

onari català-valencià-balear (1932).
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