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

En el present opuscle es recull la 
informació corresponent al LXXX 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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6

Premi R. Aramon  
i Serra
Única convocatòria

Premi convocat per única vegada per 
l’Institut d’Estudis Catalans, amb motiu del 
centenari de la naixença de Ramon Aramon 
i Serra (8 de desembre de 1907). 
Ofert a investigadors de qualsevol país a la 
millor obra de recerca sobre filologia 
romànica, especialment catalana i occitana.
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Jordi 
Carbonell i de Ballester, Germà Colón 
Domènech i M. Josep Cuenca Ordinyana 
(membres de la Secció Filològica), ha 
acordat per unanimitat atorgar el Premi  
R. Aramon i Serra al senyor

Josep Antoni Aguilar Àvila 
per l’obra 

La ‘Crònica’ de Ramon Muntaner: edició i estudi 
(pròleg - c. 146).
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7

Premi Prat de la Riba
53a convocatòria

Premi instituït l’any 1916 que s’adjudica 
en cinc torns per a obres compreses en 
l’àmbit de treball de les cinc seccions de 
l’Institut: Secció Històrico-Arqueològica, 
Secció de Ciències Biològiques, Secció de 
Ciències i Tecnologia, Secció Filològica i 
Secció de Filosofia i Ciències Socials.
La present convocatòria correspon a la 
Secció Filològica i s’ofereix a una obra d’un 
investigador de les terres catalanes 
dedicada a lingüística o filologia publicada 
durant els darrers cinc anys (del 2006  
al 2010). 
En la sessió del 28 de març de 2011, 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 Gifreu i Pinsach, Joaquim 
Mallafrè i Gavaldà i Josep M. Nadal i 
Farreras (membres de la Secció Filològica), 
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi 
Prat de la Riba corresponent a l’any 2011 
al senyor

Jordi Ginebra Serrabou
per l’obra

Llengua i política en el pensament d’Antoni Rovira  
i Virgili.
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Premi Internacional 
Catalònia
36a convocatòria

Premi instituït l’any 1968 i ofert a un 
investigador estranger estudiós de les terres 
catalanes o de qualsevol aspecte de llur 
cultura. 
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Albert G. 
Hauf i Valls (membre de la Secció 
Històrico-Arqueològica), Ramon Parés  
i Farràs (membre de la Secció de Ciències 
Biològiques), Salvador Alegret i Sanromà 
(membre de la Secció de Ciències i 
Tecnologia), August Bover i Font (president 
de la Societat Catalana de Llengua i 
Literatura) i Jaume de Puig i Oliver 
(membre de la Secció de Filosofia i Ciències 
Socials), ha acordat per unanimitat atorgar 
el Premi Internacional Catalònia 
corresponent a l’any 2011 al senyor

Alexander Fidora, per la solidesa de la seva aportació, filosòfica i 

filològica, a la divulgació internacional dels clàssics catalans i, en especial, de l’obra de 

Ramon Llull dins del marc de la relació de les cultures cristiana, hebraica i musulmana.
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9

Premi de Medi 
Ambient
11a convocatòria 

Premi instituït l’any 2000 per l’Institut 
d’Estudis Catalans i l’Obra Social Caixa 
Sabadell i ofert a un investigador o una 
institució de les terres catalanes 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 28 de març de 2011, 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), Josep Forn (representant 
d’Unnim), Joandomènec Ros i Aragonès 
(membre de la Secció de Ciències 
Biològiques) i Damià Barceló i Cullerés 
(membre de la Secció de Ciències i 
Tecnologia), ha acordat per unanimitat 
atorgar el Premi de Medi Ambient 
corresponent a l’any 2011 al senyor

Jeroen van den Bergh, per les seves importants contribucions en 

l’àmbit de l’economia ambiental i dels recursos naturals, en especial en l’anàlisi de la 

sostenibilitat territorial, la integració de l’economia evolutiva i els models d’economia 

ambiental. Les seves aportacions, tant teòriques com aplicades i de difusió internacional, 

pretenen que l’economia sigui compatible amb la conservació del medi natural, els recursos, 

la biodiversitat i el clima.
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10

Premi Jaume Camp 
de Sociolingüística
10a 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 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Xavier Moral 
(representant d’Òmnium del Vallès 
Oriental) i Joan A. Argenter i Giralt i 
Miquel Àngel Pradilla Cardona (membres 
de la Secció Filològica), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi Jaume Camp 
de Sociolingüística corresponent a l’any 2011 
al senyor

Carles de Rosselló i Peralta
pel treball 

Aprendre a triar. L’adquisició de les normes d’ús  
i alternança de codis en l’educació infantil.
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Premi Josep Puig  
i Cadafalch 
d’Arqueologia  
i Història Antiga
18a 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 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Joan 
Sanmartí i Grego, Marc Mayer i Olivé i 
Narcís Soler i Masferrer (membres de la 
Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat 
per unanimitat atorgar el Premi Josep Puig 
i Cadafalch d’Arqueologia i Història Antiga 
corresponent a l’any 2011 al senyor

Joan Daura Luján
pel treball 

Caracterització arqueològica i paleontològica  
dels jaciments plistocens: massís de Garraf-Ordal  
i curs baix del riu Llobregat.
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12

Premi Pròsper  
de Bofarull d’Història 
Medieval 
17a 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 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per M. Teresa 
Ferrer i Mallol, Antoni Riera i Melis i  
Josep M. Salrach i Marés (membres de la 
Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat 
per unanimitat atorgar el Premi Pròsper de 
Bofarull d’Història Medieval corresponent  
a l’any 2011 al senyor

Jaume Riera i Sans
pel treball 

Els jueus de Girona i la seva organització  
(segles xii-xv).
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13

Premi Pius Font  
i Quer de Botànica
19a convocatòria 

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la millor 
tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació sobre botànica de les terres 
catalanes.
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Xavier 
Llimona i Pagès, Jaume Terradas i Serra i 
Josep Vigo i Bonada (membres de la Secció 
de Ciències Biològiques), ha acordat per 
majoria atorgar el Premi Pius Font i Quer 
de Botànica corresponent a l’any 2011  
a la senyora

Montserrat Parada i Soler
pel treball 

Estudi etnobotànic de l’Alt Empordà.
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Premi Eduard 
Fontserè de Ciències 
Físiques
14a 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 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Ramon 
Lapiedra i Civera, Josep Enric Llebot 
Rabagliati i Francesc Serra i Mestres 
(membres de la Secció de Ciències i 
Tecnologia), ha acordat per unanimitat 
atorgar el Premi Eduard Fontserè de 
Ciències Físiques corresponent a l’any 2011 
al senyor

Francesc Xavier Àlvarez Calafell
pel treball 

Transport de calor en nanosistemes. Models teòrics  
i perspectives pràctiques.
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Premi Lluís 
Domènech i Montaner 
de Teoria i Crítica 
d’Arquitectura
11a 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 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Manuel Ribas 
i Piera, Joan Antoni Solans i Huguet i Pere 
Roca i Fabregat (membres de la Secció de 
Ciències i Tecnologia), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi Lluís 
Domènech i Montaner de Teoria i Crítica 
d’Arquitectura corresponent a l’any 2011 
al senyor

Jaume Mayol Amengual
pel treball 

L’arquitectura escolar de Guillem Forteza  
(1917-1943).
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Premi Joan 
Coromines  
de Lexicografia  
i Onomàstica
5a 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 28 de març de 2011, 
el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per  
M. Teresa Cabré i Castellví, Josep Moran  
i Ocerinjauregui i Joaquim Rafel i Fontanals 
(membres de la Secció Filològica), ha 
acordat per unanimitat atorgar el Premi 
Joan Coromines de Lexicografia i 
Onomàstica corresponent a l’any 2011  
a la senyora

Noemí Moncunill Martí
pel treball 

Lèxic d’inscripcions ibèriques (1991-2006).
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Premi Manuel Sales  
i Ferré de Sociologia
8a convocatòria

Premi instituït l’any 1988 amb el nom de 
Premi Ferran Cuito i Canals i ofert a la 
millor tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació o d’assaig sobre sociologia.
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Salvador 
Cardús i Ros, Carlota Solé i Puig i Àngels 
Pascual de Sans (membres de la Secció de 
Filosofia i Ciències Socials), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi Manuel Sales  
i Ferré de Sociologia corresponent  
a l’any 2011 a la senyora

Maria del Mar Griera Llonch
pel treball 

De la religió a les religions. Polítiques públiques  
i minories religioses a Catalunya.
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Premi Alexandre Galí 
de Pedagogia
8a convocatòria

Premi instituït l’any 1988 amb el nom de 
Premi Francesc Flos i Calcat i ofert a la 
millor tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació o d’assaig sobre pedagogia. 
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Martí Teixidó 
i Planas (president de la Societat Catalana 
de Pedagogia) i Antoni J. Colom Cañellas i 
Ricard Torrents i Bertrana (membres de la 
Secció de Filosofia i Ciències Socials), ha 
acordat per unanimitat atorgar el Premi 
Alexandre Galí de Pedagogia corresponent 
a l’any 2011 al senyor

Paül Limorti Payà
pel treball 

El tractament dels continguts curriculars de literatura 
en els llibres de text de l’assignatura de valencià 
(1983-2008).
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Premi Ferran Sunyer 
i Balaguer  
de Matemàtiques
19a convocatòria

Premi instituït l’any 1922 i ofert a una 
monografia escrita en anglès que exposi els 
resultats més destacats d’una àrea de les 
matemàtiques en la qual s’hagin produït 
avenços recentment. 
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Alejandro 
Ádem (Universitat de la Colúmbia 
Britànica), Hyman Bass (Universitat de 
Michigan), Núria Fagella (Universitat de 
Barcelona), Joseph Oesterlé (Universitat  
de París-IV) i Joan Verdera (Universitat 
Autònoma de Barcelona), ha acordat  
per unanimitat atorgar el Premi Ferran 
Sunyer i Balaguer de Matemàtiques 
corresponent a l’any 2011 als senyors

Jayce R. Getz i Mark Goresky
pel treball 

Hilbert modular forms with coefficients in intersection 
homology and quadratic base change.
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Premi Fundació 
Mercè Rodoreda
19a convocatòria

Premi instituït l’any 1992 per la Fundació 
Mercè Rodoreda i ofert al millor treball 
d’investigació en qualsevol llengua de 
cultura sobre la novel·la i el conte del  
segle xx i en especial sobre l’obra de Mercè 
Rodoreda.
En la sessió del 28 de març de 2011, 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 de la Fundació 
Mercè Rodoreda), ha acordat atorgar el 
Premi Fundació Mercè Rodoreda 
corresponent a l’any 2011 a la senyora

Barbara Luczak
pel treball 

Espacio y memoria. Barcelona en la novela catalana 
contemporánea.
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Premi Matemàtiques  
i Societat
3a convocatòria

Premi instituït l’any 2008 per la Fundació 
Ferran Sunyer i Balaguer i ofert a 
reportatges o activitats en qualsevol 
llengua, de caràcter generalista, sobre 
qualsevol aspecte de les matemàtiques 
(ensenyament, recerca, divulgació, 
presència en la societat), produïts als Països 
Catalans en els dotze mesos anteriors a la 
data de resolució.
En la sessió del 28 de març de 2011, 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, Jaume 
Aguadé, Josep Amat, Manuel Castellet, 
Joan Girbau, Pere Pascual i Núria Vila 
(membres del Patronat de la Fundació 
Ferran Sunyer i Balaguer), ha acordat 
atorgar el Premi Matemàtiques i Societat 
corresponent a l’any 2011 al reportatge

«La revolució de l’astronomia», del programa En guàrdia, dirigit per 

Enric Calpena i emès per Catalunya Ràdio el 4 de juliol de 2010. 
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Premi Albert Dou 
(Societat Catalana  
de Matemàtiques)
1a convocatòria

Premi instituït l’any 2010 per la Societat 
Catalana de Matemàtiques i ofert a l’autor 
d’un treball publicat o realitzat en els 
darrers dos anys (2009-2010) 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 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Pilar Bayer, 
Yves Chevallard, Albert Florensa, Joan 
Girbau, Jesús Hernández i Xavier Mora,  
ha acordat atorgar el Premi Albert Dou 
corresponent a l’any 2011 a la senyora

Rosario Delgado
pel treball 

Matemàtiques i Internet: 101 anys de teoria de cues.
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Premi Catalunya 
d’Urbanisme
7a 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 convocatòria (2009 i 2010) 
sobre el territori de Catalunya.
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Margarita 
Castañer i Vivas, Manuel de Solà-Morales  
i Rubió, Agàpit Borràs i Plana, Lluís 
Cantallops i Valeri, Robert Juvé i Morillo, 
Arnau Queralt i Bassa i Pilar Carbassa  
i Torres, ha acordat per unanimitat atorgar 
el Premi Catalunya d’Urbanisme 
corresponent a l’any 2011 a

Equip BCpN, SLP
pel 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Igualada.

 Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a

Narcís Tusell, SLP
pel 

Pla Especial Urbanístic del Parc Ambiental  
de Bufalvent.
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Premi Catalunya  
de Sociologia
2a convocatòria

Premi instituït l’any 2008 per l’Associació 
Catalana de Sociologia i el Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 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 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Oriol Nel·lo, 
Manuel Castells, Cristina Sánchez, Jaume 
Lanaspa, Anna Parés, Josep M. Rotger i 
Maria Espadalé, ha acordat atorgar el 
Premi Catalunya de Sociologia 
corresponent a l’any 2011 a la senyora

Marina Subirats Martori
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Premi Lupa d’Or  
de la Societat 
Catalana  
de Sociolingüística
9a convocatòria

Premi instituït l’any 2003 i ofert al millor 
llibre de sociolingüística publicat en català 
durant l’any 2010 per un autor d’un dels 
territoris de llengua catalana, o bé publicat 
en català o en una altra llengua per 
qualsevol altre autor que tracti de la 
sociolingüística catalana.
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Francesc 
Vallverdú Canes, Brauli Montoya Abat, 
Antoni M. Badia i Margarit, Josep M. Nadal 
i Farreras i Joan A. Argenter i Giralt 
(membres de la Secció Filològica), ha 
acordat per majoria atorgar el Premi  
Lupa d’Or de la Societat Catalana de 
Sociolingüística corresponent a l’any 2011 
al senyor i a la senyora

Ferran Suay i Gemma Sanginés
pel llibre 

Sortir de l’armari lingüístic.
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Premi Societat 
Catalana d’Economia
8a 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.
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Pere Puig  
i Bastard, Joan Elias i Boada, Joan M. 
Esteban i Marquillas, Francesc Granell  
i Trías, Guillem López Casasnovas, Vicente 
Salas Fumàs i Josep M. Carrau i Ramon, ha 
acordat per unanimitat atorgar el Premi 
Societat Catalana d’Economia corresponent 
a l’any 2011 a

Equip d’investigadors de l’Institut Valencià 
d’Investigacions Econòmiques, dirigit per 
Francisco Pérez
pel treball 

El desarrollo del Arco Mediterráneo español. 
Trayectoria y perspectivas.
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Premi Territori
2a convocatòria

Premi instituït l’any 2008 per la Societat 
Catalana d’Ordenació del Territori i ofert al 
millor pla, projecte, iniciativa o estudi 
d’anàlisi, ordenació o gestió del territori 
finalitzat en els dos darrers anys (2009-
2010) en l’àmbit territorial de Catalunya.
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Margarita 
Castañer, Carme Bellet, Joaquim Brugué, 
Albert Cortina, Jordi Romero, Joan Vicente 
i Martí Domènech, ha acordat atorgar el 
Premi Territori corresponent a l’any 2011 a

Observatori del Paisatge
pel projecte 

Catàleg de paisatge de les comarques gironines.

 Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a

Consorci del Parc de Collserola, Departament 
d’Ecologia de la Universitat de Barcelona 
(grup de recerca FEM) i Projecte Rius - 
Associació Hàbitats
pel projecte 

Restauració de l’espai fluvial de la riera de Vallvidrera.
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Premi Antoni Fiter  
i Rossell de Geografia, 
Història o Dret 
d’Andorra
17a convocatòria

Premi instituït l’any 1971 i ofert a una 
monografia sobre les particularitats 
socioeconòmiques, la geografia, la història 
o el dret de les valls d’Andorra.
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Encarna 
Roca, Josep-Enric Rebés (membres de la 
Secció de Filosofia i Ciències Socials) i 
Antoni López (advocat), ha acordat no 
adjudicar el Premi Antoni Fiter i Rossell  
de Geografia, Història o Dret d’Andorra 
corresponent a l’any 2011.

Premi Joaquim  
i Antoni Trias i Pujol  
de Fisiopatologia  
Quirúrgica
21a convocatòria

Premi instituït l’any 1965 i ofert a la millor 
tesi doctoral o al millor treball 
d’investigació sobre fisiopatologia 
quirúrgica.
Aquest premi ha quedat desert.

Premi Marià Aguiló  
de Gramàtica  
Històrica i Història  
de la Llengua
19a 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.
Aquest premi ha quedat desert.
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Premi Fundació  
Torrens-Ibern
18a convocatòria

Premi Josep M.  
Sala-Trepat (Societat  
Catalana de Biologia)
18a convocatòria

Premi instituït l’any 1990 per la Fundació 
de França, des del 2003 és convocat per la 
Societat Catalana de Biologia, i ofert a un 
investigador que treballi en l’àrea de 
bioquímica o biologia molecular i que 
desenvolupi una tasca relacionada amb la 
regulació de l’expressió gènica.
Aquest premi ha quedat desert.

Premi instituït l’any 1977 i ofert al millor 
treball original sobre terminologia 
cientificotècnica de l’àmbit de les 
enginyeries, l’arquitectura, la física, la 
química, la biotecnologia, les matemàtiques 
i les ciències ambientals. 
Aquest premi ha quedat desert.

Premi Ferran  
Armengol i Tubau  
(Societat Catalana  
d’Economia)
10a convocatòria

Premi instituït per la Societat Catalana 
d’Economia i la Fundació Armengol i Mir  
i ofert a una obra, treball, tesi doctoral o 
estudi d’investigació jurídica, històrica, 
econòmica o financera, etc., sobre 
assegurances.
El jurat d’aquest premi no ha emès encara 
el veredicte.
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Concurs de Joves  
Sociòlegs
15a convocatòria

Lidia Arroyo Prieto

Sebastià Riutort Isern

Premi instituït l’any 1996 i ofert a un 
treball d’investigació sociològica, teòric o 
empíric, i inèdit. 
L’Associació Catalana de Sociologia, a 
proposta d’una ponència integrada per 
Pilar Carrasquer, Joan Jiménez i Joaquim 
Sempere, ha acordat atorgar el premi del 
Concurs de Joves Sociòlegs corresponent  
a l’any 2011 a la senyora

pel treball «Joven para “plegar” y mayor 
para buscar trabajo». Una anàlisi de l’atur 
de llarga durada en les dones més grans de 
quaranta-cinc anys a Catalunya.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit 
al senyor

pel treball Espais de transformació social 
i innovació cap a una societat sostenible.  
El cas de les organitzacions de consum 
agroecològic de Barcelona.
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Premi de l’Associació  
Catalana de Ciències  
de l’Alimentació
8a convocatòria

Marc Rubio Celorio

Mar Sorlí Aguilar

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 Josep Obiols Salvat,  
M. Assumpció Roset Elias i Laura Arranz 
Iglesias, ha acordat per unanimitat  
atorgar el Premi de l’Associació Catalana 
de Ciències de l’Alimentació corresponent  
a l’any 2011 ex aequo al senyor i a la 
senyora

pel treball Cafè, nutrició i salut.

pel treball Relació entre el consum de carn 
vermella i la prevalença i incidència de la 
síndrome metabòlica.
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Premi de la Institució  
Catalana d’Estudis  
Agraris
27a convocatòria

Albert Marcé Pujol

Premi de la Societat  
Catalana d’Estudis  
Històrics
15a convocatòria

Luciano José Vianna

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 
Joaquim Camps, Josep M. Espelta, Josefina 
Plaixats, Josep M. Puiggròs, Joan Saus i 
Assumpta Serra, ha acordat atorgar el 
Premi de la Institució Catalana d’Estudis 
Agraris corresponent a l’any 2011 al senyor

pel treball Estudi de la producció i de la 
qualitat farratgera de les pastures de  
la finca dels Cingles de l’Avenc (Tavertet). 
2009.

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 
Mercè Morales i Montoya, Marta Prevosti  
i Monclús, Jaume Sobrequés i Callicó i 
Alfred Pérez-Bastardas, ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics corresponent  
a l’any 2011 al senyor

pel treball La utilització del passat en 
el present: el Cerimoniós i el manuscrit  
de Poblet.
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Premi de la Societat  
Catalana de Biologia
48a convocatòria

Edgardo Rodríguez  
Carballo

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 
Carme Segarra, Àurea Navarro i Jordi 
Barquinero, ha acordat atorgar el Premi de 
la Societat Catalana de Biologia 
corresponent a l’any 2011 al senyor

pel treball Efectes cooperatius de BMP 
i Wnt en l’osteogènesi.
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Premi de la Societat  
Catalana de Química
48a convocatòria

Cristina García  
Simón

Juana Maria  
Zambrana Seguí

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 
Antoni Riera Escalé, David Amabilino i 
Josep Bonjoch, ha acordat atorgar el Premi 
de la Societat Catalana de Química 
corresponent a l’any 2011 a la senyora 

pel treball Nanocàpsules 
metal·loporfiríniques per a química  
host-guest.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit 
a la senyora

pel treball Reaccions aldòliques 
estereoselectives amb enolats de titani  
de β-benziloxi cetones.
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Premi de la Societat  
Catalana  
de Tecnologia
41a convocatòria

María José González  
Guerrero

Marc Sansa Perna

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 
Núria Salán Ballesteros, Alícia Casals  
i Gelpí i Marc Barracó i Serra, ha acordat 
atorgar el Premi de la Societat Catalana  
de Tecnologia corresponent a l’any 2011  
a la senyora

pel treball Preparació de capes 
superconductores epitaxials per via 
química. Primers assaigs en planta 
prepilot.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit 
al senyor

pel treball Avaluació dels límits de resolució 
de sensors de massa nanoelectromecànics.

01-54 Premis Sant Jordi 2011.indd   37 13/04/2011   11:50:09



38

Premi Évariste Galois  
de la Societat  
Catalana  
de Matemàtiques

48a convocatòria

Joaquim Serra  
i Montolí

Premi Jordi Porta  
i Jué de la Societat  
Catalana de Física
48a convocatòria

Edgar Julián Cabrera  
Magaña

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  
José Antonio Carrillo, Joaquim Ortega  
i Joan Porti, ha acordat atorgar el Premi 
Évariste Galois de la Societat Catalana de 
Matemàtiques corresponent a l’any 2011  
al senyor

pel treball Dos problemes de simetria en 
equacions de reacció-difusió.

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 Núria Ferrer 
Anglada, Ignasi Juvells Prades i Joaquim 
Puigdollers Gonzàlez, ha acordat atorgar  
el Premi Jordi Porta i Jué de la Societat 
Catalana de Física corresponent  
a l’any 2011 al senyor 

pel treball Capes col·loïdals 
autoassemblades de nanopartícules 
mitjançant la tècnica de Langmuir-
Blodgett.
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Premi Joan Palau  
Vera de Geografia
7a convocatòria

Martí Burcet  
i Rodríguez

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 
Enric Mendizàbal i Riera, Anna Serra Salvi 
i Roser Serra i Coma, ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi Joan Palau Vera 
de Geografia corresponent a l’any 2011  
al senyor 

pel treball Els camins de Vilanova a 
Montserrat, a peu.
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Premi de la Institució  
Catalana d’Història  
Natural
32a convocatòria

Premi Lluís Casassas  
i Simó de la Societat  
Catalana de Geografia
16a convocatòria

Premi dels Amics  
de l’Art Romànic
17a convocatòria

Premi Fundació  
Mercè Rodoreda  
per a Treballs de  
Recerca de Batxillerat
3a convocatòria

Premi instituït l’any 1908 i ofert a un 
treball d’investigació, bibliogràfic o 
d’assaig, que no sigui tesi doctoral, sobre 
l’estudi del patrimoni natural.
La Institució Catalana d’Història Natural, 
a proposta d’una ponència integrada per 
Òscar Alomar, Josep M. Ninot i Joan Pino, 
ha acordat no adjudicar el Premi de la 
Institució Catalana d’Història Natural 
corresponent a l’any 2011.

Premi instituït l’any 1995 i ofert a un 
treball d’investigació geogràfica.
La Societat Catalana de Geografia, a 
proposta d’una ponència integrada per 
Albert Pèlachs i Mañosa, Valerià Paül  
i Carril i Roser Serra i Coma, ha acordat  
no adjudicar el Premi Lluís Casassas i Simó 
de la Societat Catalana de Geografia 
corresponent a l’any 2011.

Premi instituït l’any 1993 i ofert a un 
treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig 
sobre art i cultura catalanes del període 
preromànic o romànic.
Aquest premi ha quedat desert.

Premi instituït l’any 2008 per la Fundació 
Mercè Rodoreda i ofert al millor treball de 
recerca de batxillerat sobre Mercè Rodoreda 
i el seu temps.
El jurat d’aquest premi no ha emès encara 
el veredicte.
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Ajuts Fundació  
Mercè Rodoreda
16a convocatòria

Laura Giuseppina  
Mongiardo

Meritxell Talavera  
i Muntané

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 28 de març de 2011, 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 de la Fundació Mercè 
Rodoreda), ha acordat per unanimitat 
atorgar els ajuts Fundació Mercè Rodoreda 
corresponents a l’any 2011 a les senyores

pel projecte ‘La meva Cristina i altres 
contes’, opera cardine della poetica 
rodorediana. Una proposta di traduzione.

pel projecte Retòrica en i de Mercè 
Rodoreda.

01-54 Premis Sant Jordi 2011.indd   42 13/04/2011   11:50:09



43

Borsa d’estudi  
Ramon d’Alòs-Moner
34a convocatòria

Tate Cabré i Massot

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 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Jacint 
Corbella i Corbella (membre de la Secció 
de Ciències Biològiques), Josep M. Casasús 
i Guri (membre de la Secció de Filosofia i 
Ciències Socials) i Francesc Fontbona i de 
Vallescar (membre de la Secció Històrico-
Arqueològica), ha acordat per unanimitat 
atorgar la borsa d’estudi Ramon d’Alòs-
Moner corresponent a l’any 2011 a la 
senyora 

pel projecte Josep Puig i Cadafalch, obra 
completa.
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Borses d’estudi  
Eusko-Ikaskuntza -  
Institut d’Estudis  
Catalans
14a convocatòria

Carla González  
Collantes

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 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Romà Escalas 
i Llimona (membre de la Secció Històrico-
Arqueològica) i Isidor Marí i Mayans i 
Josep Moran i Ocerinjauregui (membres de 
la Secció Filològica), ha acordat per 
unanimitat atorgar la borsa d’estudi Eusko-
Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans 
corresponent a l’any 2011 a la senyora

pel projecte Música i normalització 
lingüística al País Basc i als Països 
Catalans.
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Borses d’estudi  
Generalitat  
de Catalunya
25a convocatòria

Caroline Decoster
(França)

Mária Bernadett Smid 
(Hongria)

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 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Josep Massot 
(en representació de la Secció Històrico-
Arqueològica), Jaume Martí (en 
representació de la Secció Filològica), 
Yvonne Griley (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 Marc Taxonera (en 
representació de la Fundació Congrés de 
Cultura Catalana), ha acordat atorgar les 
borses d’estudi Generalitat de Catalunya 
corresponents a l’any 2011 a les senyores  
i al senyor

pel projecte Diàleg polític d’alt nivell: 
les Corts catalanes medievals a través  
de les seves actes i de la doctrina.

pel projecte Un antropòleg basc i 
Catalunya. Observacions de Telesforo 
Aranzadi y Unamuno sobre els catalans.
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Valentina Lamanna
(Itàlia)

Antonio Ruiz  
Caballero
(Mèxic)

pel projecte L’arquitectura romànica als 
Pirineus catalans: des de la influència 
italiana (escola llombarda) fins a 
l’afirmació de l’estil romànic català en  
les esglésies de la Vall de Boí.

pel projecte Cantar el exilio. El Orfeó 
Català de Mèxic durante la Guerra Civil  
y el franquismo.
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Borses d’estudi  
Països Catalans
10a convocatòria

Josep Tomàs Ramis  
Salamanca 

Vanessa Martínez  
Francés 

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 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Ricard 
Guerrero i Moreno (secretari científic de 
l’IEC), Antoni Riera i Melis (membre de la 
Secció Històrico-Arqueològica), Josep M. 
Panareda Clopés (membre de la Secció de 
Filosofia i Ciències Socials) i Francesc 
Asensi i Botet i Carles Bas i Peired 
(membres de la Secció de Ciències 
Biològiques), ha acordat atorgar les borses 
d’estudi Països Catalans corresponents  
a l’any 2011 de la manera següent: 

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,

pel projecte Acció parlamentària i 
patrimoni cultural en els Països Catalans 
(1980-1998).

En relació amb l’àmbit del País Valencià,

pel projecte Caracterització cromatogràfica 
de l’oli essencial i de diferents extractes de 
Dictamnus hispanicus Webb ex Willk., una 
rutàcia endèmica usada en la medicina 
tradicional de les terres catalanes.
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Marina Requena  
Mora 

Josep Manuel  
Martínez París 

pel projecte Representacions socials i 
discursos mediambientals. El Parc Natural 
de l’Albufera i el Parc Natural del Delta  
de l’Ebre: una mirada comparativa.

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

pel projecte Lleida i la Franja, una 
perspectiva històrica.

En relació amb l’àmbit de la Catalunya del 
Nord, la borsa ha quedat deserta.
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Borses Ferran Sunyer  
i Balaguer
5a convocatòria

Francesc Fité Naya 

M. Elena Rodríguez  
Jorge

M. Pilar Silvestre  
Albero

Daniel Ramos  
Guallar

Instituïdes l’any 2007, aquestes borses 
s’ofereixen als millors projectes d’estudi  
o de recerca matemàtica relacionats  
amb la tesi doctoral. 
En la sessió del 28 de març de 2011, el Ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta 
d’una ponència integrada per Jaume 
Aguadé, Joaquim Bruna, Manuel Castellet, 
Joan Girbau, Pere Pascual, Joan de Solà-
Morales i Núria Vila, ha acordat atorgar les 
borses Ferran Sunyer i Balaguer 
corresponents a l’any 2011 als senyors  
i a les senyores

per a dur a terme una estada de recerca de 
tres mesos al Robinson College, de la 
Universitat de Cambridge (Regne Unit), 
sota la tutela de Tim Dokchitser.

per a dur a terme una estada de recerca de 
dos mesos a l’Institut de Matemàtiques,  
de la Universitat de Varsòvia (Polònia), 
sota la tutela de Jan Okninski.

per a dur a terme una estada de recerca de 
dos mesos a la Universitat de Karlstad 
(Suècia), sota la tutela de Viktor Kolyada.

per a dur a terme una estada de recerca de 
tres mesos a l’Institut Fourier, de la 
Universitat Joseph Fourier (França), sota  
la tutela de Gérard Besson.
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Borsa d’estudi 
Abelard Fàbrega
16a 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 
Filològica (Societat Catalana d’Estudis 
Clàssics, Societat Catalana de Llengua i 
Literatura, Societat Catalana de 
Sociolingüística i Societat Catalana de 
Terminologia).
Aquesta borsa ha quedat deserta.
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Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Catalunya Caixa

Generalitat de Catalunya

Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

Fundació Mercè Rodoreda

Òmnium Cultural

Unnim Obra Social
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Associació Catalana de Sociologia

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Institució Catalana d’Estudis Agraris

Societat Catalana d’Estudis Històrics

Societat Catalana de Biologia

Societat Catalana de Química

Societat Catalana de Tecnologia

Societat Catalana de Matemàtiques

Societat Catalana de Física

Societat Catalana de Geogra�a

Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Societat Catalana de Sociolingüística
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