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Els 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 

LXXXVI 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 persones 

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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11PREMIS DE L’IEC

Premi Internacional Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans

39a convocatòria
Premi instituït l’any 1968 per l’Institut d’Estudis Catalans i ofert a un 

investigador estranger estudiós de les terres de llengua catalana o de qualsevol 
aspecte de llur cultura.

En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Albert Balcells (membre de la Secció 
Històrico-Arqueològica), Francesc Gonzàlez i Sastre (membre de la Secció de 
Ciències Biològiques), David Jou (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), 
Mariàngela Vilallonga (membre de la Secció Filològica), Josep M. Casasús 
(membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Romà Escalas (secretari 
general de l’IEC), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Internacional 
Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2017 a la senyora

Jana Balacciu Matei

Traductora i filòloga romanesa, editora i directora de la col·lecció «Biblioteca  
de Cultura Catalana», de l’Editorial Meronia de Bucarest.

Premi 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)

59a convocatòria
Premi instituït l’any 1916 i ofert a una obra d’un investigador de les terres  

de llengua catalana dedicada a filosofia, dret, economia, geografia, demografia, 
pedagogia, psicologia, comunicació social, antropologia, sociologia o ciència 
política publicada durant els darrers cinc anys (del 2012 al 2016, inclusivament).

En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joandomènec Ros (president de l’IEC), 
Romà Escalas (secretari general de l’IEC) i Maria Corominas, Maria Dolors Garcia 
Ramon i Josep M. Panareda (membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), 
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis 
Catalans corresponent a l’any 2017 al senyor

Andreu Domingo i Valls

per l’obra
Catalunya al mirall de la immigració. Demografia i identitat nacional.
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12 Premi Rafael Patxot i Jubert

(Rafael Patxot i Jubert, meteoròleg, mecenes, bibliòfil i escriptor.  

Sant Feliu de Guíxols, 1872 - Ginebra, 1964)

2a convocatòria
Premi instituït l’any 2015 pel Consell Assessor de la Masia Mariona  

de la Diputació de Barcelona i ofert a un treball de recerca, bibliogràfic  
o d’assaig sobre algun dels aspectes afins a la trajectòria intel·lectual i científica 
de Rafael Patxot i Jubert.

El Consell Assessor de la Masia Mariona, a proposta d’una ponència integrada 
per Manuel Castellet (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), Francesc 
Xavier Barca (de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica)  
i Josep Massot (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi Rafael Patxot i Jubert corresponent a l’any 2017  
al senyor

Marcel Pujol i Hamelink

pel treball
La marina catalana a la baixa edat mitjana a través de Sant Feliu de Guíxols.

Premi Catalunya del Nord

9a 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 2017 i es lliurarà  
a Perpinyà durant la Nit Literària de Sant Jordi, el dia 28 d’abril de 2017.
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13PREMIS DE LES SECCIONS DE L’IEC

SECCIÓ HISTÒRICO-ARQUEOLÒGICA

Premi IEC d’Arqueologia i Història Antiga JOSEP PUIG I CADAFALCH

(Josep Puig i Cadafalch, arquitecte, historiador de l’art i polític. Mataró, 1867 - Barcelona, 1956)

20a convocatòria
Premi instituït l’any 1963 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre arqueologia o història antiga.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Ferran Arasa, Josep Guitart i Narcís Soler 
(membres de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat per unanimitat 
atorgar el Premi IEC d’Arqueologia i Història Antiga Josep puig i CadafalCh 
corresponent a l’any 2017 al senyor

Carles Padrós Gómez

pel treball
La implantació militar romana a Catalunya: caracterització d’espais militars  
al NE de la Citerior en època tardorepublicana (s. ii-i ane).

Premi IEC d’Història Medieval PRÒSPER DE BOFARULL

(Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver i historiador. Reus, 1777 - Barcelona, 1859)

19a convocatòria
Premi instituït l’any 1947 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre història medieval de les terres catalanes.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Gaspar Feliu, Flocel Sabaté  
i Josep M. Salrach (membres de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat  
per unanimitat atorgar el Premi IEC d’Història Medieval pròsper de Bofarull 
corresponent a l’any 2017 al senyor

Alejandro Martínez Giralt

pel treball
Parentela aristocràtica, domini i projecció sociopolítica. Els vescomtes de Cabrera  
entre 1199 i 1423.
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14 SECCIÓ DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Premi IEC de Ciències Físiques EDUARD FONTSERÈ

(Eduard Fontserè i Riba, meteoròleg i sismòleg. Barcelona, 1870-1970)

16a convocatòria
Premi instituït l’any 1976 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre ciències físiques.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Lluís Jofre, David Jou i Josep Enric Llebot 
(membres de la Secció de Ciències i Tecnologia), ha acordat per unanimitat 
atorgar el Premi IEC de Ciències Físiques eduard fontserè corresponent  
a l’any 2017 al senyor

Sergi Gonzàlez-Solís

pel treball
Aplicacions fenomenològiques dels mesons eta i eta′.

Premi IEC de Teoria i Crítica d’Arquitectura LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

(Lluís Domènech i Montaner, arquitecte, historiador i polític. Barcelona, 1850-1923)

13a convocatòria
Premi instituït l’any 1983 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre arquitectura de les terres catalanes.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Josep Amat, Ferran Sagarra i Joan 
Antoni Solans (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi IEC de Teoria i Crítica d’Arquitectura lluís domèneCh  
i montaner corresponent a l’any 2017 a la senyora

Eulàlia Gómez Escoda

pel treball
Comerç, ciutat. Paisatges arran de terra.
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15SECCIÓ FILOLÒGICA

Premi IEC de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua MARIÀ AGUILÓ

(Marià Aguiló i Fuster, poeta, filòleg i bibliògraf. Palma, 1825 - Barcelona, 1897)

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

d’investigació sobre gramàtica històrica o història de la llengua.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Antoni Ferrando, Joan Martí i Castell  
i Josep Moran (membres de la Secció Filològica), ha acordat per unanimitat 
atorgar el Premi IEC de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua marià aguiló 
corresponent a l’any 2017 al senyor

Antoni Ignasi Alomar Canyelles

pel treball
La construcció de la Seu de Mallorca. Vocabulari terminològic.

Premi IEC de Lexicografia i Onomàstica JOAN COROMINES

(Joan Coromines i Vigneaux, lingüista. Barcelona, 1905 - Pineda de Mar, 1997)

7a convocatòria
Premi instituït l’any 1997 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre lexicografia o sobre onomàstica.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Josep Martines, Joan Miralles i Enric 
Ribes (membres de la Secció Filològica), ha acordat per unanimitat atorgar el 
Premi IEC de Lexicografia i Onomàstica Joan Coromines corresponent a l’any 2017 
als senyors

Carles Segura Llopes i Vicent Beltran Calvo

pel treball
Els parlars valencians.
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16 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)

16a convocatòria
Premi instituït l’any 1969 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació o d’assaig sobre filosofia.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Pere Lluís Font, Josep Olesti i Jaume  
de Puig (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 2017 al senyor

Sergi Grau Torras

pel treball
Les transformacions d’Aristòtil. Filosofia natural i medicina a Montpeller: el cas d’Arnau  
de Vilanova (c. 1240-1311).

Premi IEC de Dret MANUEL DURAN I BAS

(Manuel Duran i Bas, jurisconsult i polític. Barcelona, 1823-1907)

20a convocatòria
Premi instituït l’any 1915 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació o d’assaig sobre dret.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Lluís Jou, Josep-Enric Rebés i Carles 
Viver i Pi Sunyer (membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), ha acordat 
per unanimitat atorgar el Premi IEC de Dret manuel duran i Bas corresponent a 
l’any 2017 a la senyora

Vicenta Tasa Fuster

pel treball
Drets lingüístics i ordenament constitucional: seguretat lingüística vs. jerarquia lingüística. 
Un estudi comparat de Suïssa i Espanya.
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17PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS DE L’IEC

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ

Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (per a estudiants)

14a convocatòria
Premi instituït l’any 2003 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic  

o d’assaig sobre els aliments.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per l’Associació Catalana de Ciències  
de l’Alimentació i integrada per Pere Castells, Rosaura Farré i Abel Mariné,  
ha acordat atorgar el Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació 
corresponent a l’any 2017 al senyor

David Bars Cortina

pel treball
Els compostos fenòlics de l’oliva com a agents antioxidants i la seva acumulació en teixit 
muscular.

INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (per a estudiants)

33a convocatòria
Premi instituït l’any 1983 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic  

o d’assaig sobre agricultura.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Institució Catalana d’Estudis  
Agraris i integrada per Miquel Aran, Joaquim Camps, Carles Folch,  
Josep Puiggròs, Joaquim Ros, Jordi Rosell, Assumpta Serra, Ester Torres  
i Josep M. Vives, ha acordat atorgar el Premi de la Institució Catalana  
d’Estudis Agraris corresponent a l’any 2017 a la senyora

Paula Molina Melgares

pel treball
Impacte dels marges florals en l’abundància d’enemics naturals en cultiu de tomàquet.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit al senyor

Martí Figueras Paret

pel treball
Influència de l’entorn dels hivernacles de tomàquet primerenc en la colonització  
del cultiu per mírids depredadors.
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18 SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA

Premi Societat Catalana d’Economia

10a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a la millor obra, treball, tesi doctoral o estudi 

sobre temes d’economia realitzat en els darrers dos anys i redactat en català, 
espanyol, anglès, francès o italià.

En la sessió del 16 de febrer de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Economia i la 
Fundació Bancària La Caixa i integrada per Eduard Arruga, Enric Fernández,  
Jordi Galí, Guillem López Casasnovas, Antoni Montserrat, Àngel Pes i  
Joan Tugores, ha acordat atorgar el Premi Societat Catalana d’Economia 
corresponent a l’any 2017 als senyors

Humberto Llavador, John E. Roemer i Joaquim Silvestre

per l’obra
Sustainability for a warming planet.

SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS CLÀSSICS

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics  

(per a estudiants)

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

6a convocatòria
Premi instituït l’any 2011 i ofert a un treball inèdit d’estudi i investigació sobre 

qualsevol aspecte relatiu als estudis clàssics.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics  
i integrada per Carles Garriga, Montserrat Jufresa i Mariàngela Vilallonga,  
ha acordat atorgar el Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis 
Clàssics corresponent a l’any 2017 a la senyora

Maria Cecilia Angioni

pel treball
L’‘Orestea’ d’Èsquil a la traducció de Pier Paolo Pasolini.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit al senyor

Víctor González Galera

pel treball
Política i teatre. El pes del mim en la vida política romana des dels orígens del teatre  
fins a l’inici de l’Imperi.
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19SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants  

de batxillerat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica  

(per a estudiants)

(Antoni Quintana i Marí, mestre i químic. Tarragona, 1907 - Barcelona, 1998)

15a convocatòria
Premi instituït l’any 2001 i ofert a un treball de batxillerat sobre aspectes de la 

història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits 
temàtics, cronològics i geogràfics.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, a proposta d’una 
ponència integrada per Francesc Xavier Barca, Agustí Camós, Ricard Duran i Pere 
Grapí, ha acordat atorgar el Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de 
recerca d’estudiants de batxillerat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència 
i de la Tècnica corresponent a l’any 2017 a la senyora

Amina El Asri Zigaf

pel treball
Algunes aportacions dels àrabs a la matemàtica.

SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (per a estudiants)

10a convocatòria
Premi instituït l’any 1999 i 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.

En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Ordenació  
del Territori i integrada per Annalisa Giocoli, Marc Montlleó, Mireia Peris,  
Ramon Sisó i Ioana Spanou, ha acordat atorgar el Premi de la Societat  
Catalana d’Ordenació del Territori corresponent a l’any 2017 a la senyora

Gavina Corbetta Gallego

pel projecte
Projecte de regeneració urbana i ambiental a La Molina.
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20 SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a una persona que ha contribuït al progrés  

o a la difusió de les ciències biològiques en territori de llengua catalana al llarg  
de la seva trajectòria professional.

La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada per Pere 
Puigdomènech, Jaume Raventós i Lluís Tort, ha acordat atorgar el Premi Societat 
Catalana de Biologia a la trajectòria professional corresponent a l’any 2016  
al senyor

Joan Massagué i Solé

(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)

Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert als autors del millor article publicat en 

qualsevol àmbit de les ciències biològiques que hagi estat realitzat 
majoritàriament des d’un territori de llengua catalana.

La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada per Mara 
Dierssen, Mario Cáceres i Joan Seoane, ha acordat atorgar el Premi Societat 
Catalana de Biologia a un article científic corresponent a l’any 2016 al senyor

David M. Alba

per l’article
«Miocene small-bodied ape from Eurasia sheds light on hominoid evolution».
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21Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a persones o institucions que han publicat  

o difós una obra de divulgació de les ciències biològiques, en llengua catalana  
i durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria.

La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada per 
Cristina Junyent, Cristina Ribas i Raül Toran, ha acordat atorgar el Premi Societat 
Catalana de Biologia a la divulgació corresponent a l’any 2016 als senyors

Jaume Llistosella Vidal i Antoni Sànchez-Cuxart

per l’obra
Guia il·lustrada per a conèixer els arbres.

Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a la millor tesi doctoral dins de l’àmbit de  

les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de llengua 
catalana.

La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada per 
Assumpció Bosch, Gemma Marfany i Verònica Noé, ha acordat atorgar el Premi 
Societat Catalana de Biologia al jove investigador corresponent a l’any 2016  
a la senyora

Eva M. Novoa Pardo

pel treball
Evolution of the gene translation machinery and its applications to drug discovery.
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22 Premi Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat  

(per a estudiants)

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a l’autor del millor treball de recerca de 

batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d’ensenyament 
secundari dels territoris de llengua catalana i desenvolupat al llarg del curs 
escolar corresponent a la convocatòria.

La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada per  
Felip Fernàndez, Salomé Martínez, Jordi Morral, Neus Peris, Mercè Serra  
i Montse Vallmitjana, ha acordat atorgar el Premi Societat Catalana de Biologia  
a un treball de recerca de batxillerat corresponent a l’any 2016 al senyor

Robert Cilleros Mañé (Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona)
pel treball
La bioacumulació i biomagnificació del mercuri

SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants)

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

54a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic  

o d’assaig sobre física.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Física i 
integrada per Núria Ferrer, Jordi Isern i Jordi Mompart, ha acordat atorgar el 
Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física corresponent a l’any 2017 
al senyor

David Llorens del Pino

pel treball
Inflació cosmològica: alguns problemes del Big Bang i la seva solució.

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica al senyor

Miquel Torras Martínez

pel treball
Nanomaterials amb propietats magnètiques i plasmòniques: nanotriangles d’or decorats 
amb nanopartícules d’òxid de ferro superparamagnètiques.
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23SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia  

(per a estudiants)

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

22a convocatòria
Premi instituït l’any 1995 i ofert a un treball d’iniciació a la recerca  

en geografia.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Geografia i 
integrada per Enric Bertran, Margarida Castañer i Jordi Royo, ha acordat atorgar 
el Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia corresponent  
a l’any 2017 al senyor

Antoni Domènech Montaña

pel treball
Geografia dels desnonaments a Espanya: els habitatges de segona mà propietat de la 
Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) com a 
indicador de la desigualtat urbana postcrisi.

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica als senyors

Marc Lemus Cánovas

pel treball
La variabilitat espaciotemporal de la precipitació al Camp de Tarragona i les Terres  
de l’Ebre.

Albert Beneyto Dorado

pel treball
Proposta metodològica d’avaluació de la qualitat de l’espai públic en un centre històric.
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24 Premi Joan Palau Vera de Geografia (per a estudiants)

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

13a 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 Anna Ortiz, Roser Serra i Maria Villanueva, ha acordat atorgar el Premi  
Joan Palau Vera de Geografia corresponent a l’any 2017 a la senyora

Kajol Viladrich Pons (Institut Guillem de Berguedà, de Berga)
pel treball
Projecte d’anella verda de Berga.

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

Mar Clua Sánchez (Institut Icària, de Barcelona)
pel treball
El futur del delta de l’Ebre.

Bernat Pujol Montiel (Institut Cal Gravat, de Manresa)
pel treball
Les fonts del Bages.
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25SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques

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

4a convocatòria
Premi instituït l’any 2010 i ofert a l’autor o als autors d’un treball publicat  

o realitzat en els darrers dos anys (2015 i 2016) 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 
Montse Alsina, Esther Barrabés, Aleix Ruiz de Villa Robert, Joan de Solà-Morales  
i Manuel Udina, ha acordat atorgar el Premi Albert Dou de la Societat Catalana  
de Matemàtiques corresponent a l’any 2017 al senyor

Armengol Gasull i Embid

pel treball
L’infinit i més enllà.

Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques)

(Amalie Emmy Noether, matemàtica, física i catedràtica d’universitat.  

Erlangen, Alemanya, 1882 - Bryn Mawr, Estats Units d’Amèrica, 1935)

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert als millors treballs de fi de grau (TFG)  

de matemàtiques amb l’objectiu d’incentivar els alumnes en l’elaboració de 
treballs de més nivell o a millorar-ne la presentació.

La Societat Catalana de Matemàtiques, a proposta d’una ponència integrada per 
Àngel Jorba, Xavier Mora, Pere Pascual, Jordi Quer i Josep Lluís Solé, ha acordat 
atorgar ex aequo el Premi Emmy Noether corresponent a l’any 2017 als senyors

Aitor Nicolás Azemar Carnicero

pel treball
Hausdorff dimension of the fractional Brownian motion.

Óscar Rivero Salgado

pel treball
Birch and Swinnerton-Dyer conjecture.

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica al senyor

Sergi Baena i Miret

pel treball
Generalizations of the hexagramme mystique.
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26 Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques  

(per a estudiants)

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

54a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic  

o d’assaig sobre matemàtiques.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Matemàtiques  
i integrada per Xavier Jarque, Albert Ruiz i Enric Ventura, ha acordat atorgar  
el Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques corresponent  
a l’any 2017 al senyor

Joan Claramunt Carós

pel treball
Differential Galois theory.

SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA

Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic

(Joan Profitós i Fontà, escolapi i pedagog. Balaguer, 1892 - Barcelona, 1954)

27a convocatòria
Premi instituït l’any 1990 per la Fundació Joan Profitós i ofert a una obra que 

contingui una reflexió pedagògica o una anàlisi sobre l’acció educativa.
El premi es lliurarà a l’Institut d’Estudis Catalans el dia 10 de maig de 2017, 

moment en què es donarà a conèixer l’obra guanyadora.
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27SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA

Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants)

54a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic  

o d’assaig sobre química.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Química i 
integrada per Carles Bo, Montserrat Heras i Ciril Jimeno, ha acordat atorgar el 
Premi de la Societat Catalana de Química corresponent a l’any 2017 al senyor

Miquel Torras Martínez

pel treball
Nanomaterials amb propietats magnètiques i plasmòniques: nanotriangles d’or decorats 
amb nanopartícules d’òxid de ferro superparamagnètiques.

SOCIETAT CATALANA DE SOCIOLINGÜÍSTICA

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

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

15a convocatòria
Premi instituït l’any 2003 amb el nom de Premi Lupa d’Or de la Societat 

Catalana de Sociolingüística i ofert a un treball de recerca o d’assaig 
sociolingüístic.

En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Sociolingüística 
i integrada per Isidor Marí, Joaquim Torres i Francesc Xavier Vila, ha acordat 
atorgar el Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística 
corresponent a l’any 2017 al senyor

Ignasi Clemente Pesudo

pel treball
Uncertain futures. Communication and culture in childhood cancer treatment.
Ed. Wiley Blackwell, Estats Units d’Amèrica i Regne Unit, 2015.
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28 SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia (per a estudiants)

47a convocatòria
Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic  

o d’assaig sobre tecnologia.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Tecnologia  
i integrada per Ramon Bragós, Quim Corominas i Iván Nadal, ha acordat atorgar 
el Premi de la Societat Catalana de Tecnologia corresponent a l’any 2017  
al senyor

Frederic Luque i Carrillo

pel treball
Anàlisi de les dades del trànsit urbà amb sensors de superfície. El cas de Figueres.
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29PREMIS, AJUTS I BORSES DE LES FUNDACIONS DE L’IEC

FUNDACIÓ FERRAN SUNYER I BALAGUER

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

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

25a convocatòria
Premi instituït l’any 1992 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i ofert  

a una monografia matemàtica de caràcter expositiu que presenti els darrers 
desenvolupaments d’una àrea activa en recerca a la qual el concursant hagi 
contribuït de manera important.

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, a proposta d’un comitè internacional 
nomenat pel Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i integrat per 
Rafael de la Llave (Georgia Institute of Technology), Jiang-Hua Lu (Universitat  
de Hong Kong), Joan Porti (Universitat Autònoma de Barcelona), Eero Saksman 
(Universitat d’Hèlsinki) i Yuri Tschinkel (Courant Institute of Mathematical 
Science, Universitat de Nova York), ha acordat atorgar el Premi Ferran Sunyer  
i Balaguer corresponent a l’any 2017 als senyors

Antoine Chambert-Loir, Johannes Nicaise i Julien Sebag

pel treball
Motivic integration.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

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

9a 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.

El Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, integrat per Lluís Alsedà, 
Josep Amat, Marta Casanellas, Manuel Castellet, Romà Escalas, Joan Girbau, Xavier 
Jarque, Pere Pascual, Joandomènec Ros, Joan Antoni Solans i Núria Vila, ha acordat 
atorgar el Premi Ferran Sunyer i Balaguer corresponent a l’any 2017 a la senyora

Esther Vera

pel dossier especial dedicat a les matemàtiques publicat al diari Ara: «I love 
mates» (10 juliol 2016).
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30 Borses Ferran Sunyer i Balaguer

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

11a 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.
El Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, integrat per Lluís Alsedà, 

Josep Amat, Marta Casanellas, Manuel Castellet, Romà Escalas, Joan Girbau, 
Xavier Jarque, Pere Pascual, Joandomènec Ros, Joan Antoni Solans i Núria Vila,  
ha acordat atorgar les borses Ferran Sunyer i Balaguer corresponents a l’any 2017 
de la manera següent:

Giulia Binotto

pel projecte
Contribucions a l’anàlisi estocàstica.

Alberto Debernardi Pinos

pel projecte
Conjectura de Boas, principi d’incertesa, desigualtats de Fourier amb pesos i aplicacions.

Jordi Delgado Rodríguez

pel projecte
Extensions of free groups: algebraic, geometric, and algorithmic aspects.

Núria Folguera Blasco

pel projecte
Stochastic modelling of epigenetic and metabolic regulation of cellular reprogramming: 
implications for cancer stem cells and cancer therapy.

Ricard Garra Oronich

pel projecte
Computational optimization techniques for cryptographic protocols.

Ana Navarro Quiles

pel projecte
Métodos computacionales para ecuaciones diferenciales aleatorias. Teoría y aplicaciones.
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31FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA

Premi Fundació Mercè Rodoreda

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

25a 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 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Mallafrè, Josep Massot  
i Damià Pons (membres de la Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació  
Mercè Rodoreda), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Fundació Mercè 
Rodoreda corresponent a l’any 2017 al senyor

Josep M. Domènech Gibert

pel treball
Nous mètodes per a la comparació de textos. El cas d’‘Aloma’ de Mercè Rodoreda.

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

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

22a convocatòria
Ajuts instituïts l’any 1994. La Fundació Mercè Rodoreda convoca fins a 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) Estudi d’un tema lliure relacionat amb la vida o l’obra de Mercè Rodoreda.
En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Mallafrè, Josep Massot  
i Damià Pons (membres de la Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació  
Mercè Rodoreda), ha acordat per unanimitat atorgar els ajuts Fundació Mercè 
Rodoreda corresponents a l’any 2017 a la senyora i al senyor

Eva Comas Arnal

pel projecte
Els somnis en la narrativa de Mercè Rodoreda.

Francesc Galera Porta

pel projecte
Avel·lí Artís-Gener, traducció i alteritat. El com i el perquè de la praxi traductora de Tísner.
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32 BORSES D’ESTUDI DE L’IEC

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega

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

22a convocatòria
Instituïda l’any 1995, aquesta borsa d’estudi s’ofereix als socis de societats 

filials de l’Institut. En aquest torn, hi poden optar els socis de les filials de la 
Secció de Filosofia i Ciències Socials. La present convocatòria correspon a 
l’elaboració d’un treball de recerca sobre sociologia, economia, estudis jurídics, 
ordenació del territori, comunicació, filosofia, geografia, pedagogia o història  
de l’educació dels països de llengua catalana.

En la sessió del 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Arnau (membre de la Secció  
de Filosofia i Ciències Socials), Francesc Fontbona (membre de la Secció  
Històrico-Arqueològica) i Martí Teixidó (president de la Societat Catalana  
de Pedagogia), ha acordat per unanimitat atorgar la borsa d’estudi Abelard 
Fàbrega corresponent a l’any 2017 a la senyora

Cristina Petreñas Caballero

pel projecte
Impacte dels processos d’aculturació i de les pràctiques educatives en la construcció  
de la identitat cultural dels joves d’origen immigrant en el sistema educatiu català.

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

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

40a convocatòria
Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966, passà a borsa d’estudi  

el 1981, i 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 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Albert Balcells (membre de la Secció 
Històrico-Arqueològica), Josep M. Nadal (membre de la Secció Filològica)  
i Jaume de Puig (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), ha acordat 
per unanimitat atorgar la borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner corresponent  
a l’any 2017 a la senyora

Arantxa Llàcer Martorell

pel projecte
Jaume Ramon Vila: l’intel·lectual barceloní del segle xvii. Estudi biogràfic.
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33Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans

20a 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 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per August Bover, Josep Moran i Mariàngela 
Vilallonga (membres de la Secció Filològica), ha acordat per unanimitat atorgar  
la borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans corresponent  
a l’any 2017 al senyor

Aritz Galarraga Lopetegi

pel projecte
La literatura basca traduïda al català (1976-2016).

Premis St Jordi 2017.indd   33 03/04/17   15:16



34 Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

31a 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 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Antoni Simon (en representació de  
la Secció Històrico-Arqueològica), Pere Quetglas (en representació de la Secció 
Filològica), Josep Anton Fernández (en representació del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya), Lídia Pons (en representació de l’Associació 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes) i Ivan Serrano (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 2017 a les 
senyores i al senyor

Julia Conesa (França)
pel projecte
Els diputats eclesiàstics de la Generalitat medieval després de la Guerra Civil catalana:  
una xarxa d’actors polítics dins l’Església catalana? (1462-1515).

Martina Del Popolo (Itàlia)
pel projecte
Els processos i l’administració de la justícia a Tàrrega i Vilagrassa al final del segle xv.

Miriam Palomba (Itàlia)
pel projecte
Les cartes de professió del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona: segles xii-xvii.

Giacomo Floris (Itàlia)
pel projecte
Administrar un feu en el Regne de Sardenya. El govern de la Baronia de Posada en mans  
de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Estudi i edició dels documents de l’Arxiu de la 
Biblioteca de Catalunya.
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35Borses d’estudi Països Catalans

16a 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 9 de març de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per David Serrat (secretari científic de l’IEC), 
Josep Guitart i Damià Pons (membres de la Secció Històrico-Arqueològica)  
i Juli Peretó i Joandomènec Ros (membres de la Secció de Ciències Biològiques), 
ha acordat per unanimitat atorgar les borses d’estudi Països Catalans 
corresponents a l’any 2017 de la manera següent:

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,

Catalina Maria Martorell Fullana

pel projecte
L’anarquisme balear i les seves relacions amb el català: propagandistes, mestres racionalistes 
i lliurepensadors a Mallorca i Menorca (1898-1924).

Martí Serra Riera

pel projecte
L’ecologisme als Països Catalans (2000-2015). Una lluita comuna.

En relació amb l’àmbit del País Valencià,

Francesc Marco Palau

pel projecte
Valencianisme polític i partits catalans: l’evolució del vincle.

Beatriz Lorente Brun

pel projecte
Estudi de l’estructura genètica de les poblacions de Paracentrotus lividus de Colera  
i Xàbia utilitzant la proteïna de reconeixement gamètic bindina com a marcador.

José Javier Guidi Sánchez

pel projecte
Arqueologia i museïtzació. Les ciutats romanes del País Valencià durant l’antiguitat. 
Comparació i anàlisi vers la civitas de Tàrraco.
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36 Relació de premis que no s’han adjudicat o han restat deserts

•  Premi de Medi Ambient de l’Institut d’Estudis Catalans
•  Premi IEC de Fisiopatologia Quirúrgica Joaquim i antoni trias i puJol

•  Premi IEC de Botànica pius font i quer

•  Premi dels Amics de l’Art Romànic (per a estudiants)
•  Premi Catalunya de Sociologia
•  Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants)
•  Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs 

de màster d’història de la ciència amb una orientació professional
•  Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris
•  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
•  Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria  

d’excel·lència en el camp de la nutrició
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