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

l’any 1914, constitueixen la tradició més antiga de 

l’acadèmia catalana de les ciències i les humanitats. 

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

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

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

llengua catalana. En aquests premis poden trobar el reconeixe-

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

reconeguda.

En el present opuscle es recull la informació corresponent al 

LXXXI 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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9PrEmIS 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)

4a 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 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Manuel Ardit i Lucas, Eva Serra i Puig  
i Antoni Simon i Tarrés (membres de la Secció Històrico-Arqueològica),  
ha acordat per majoria atorgar el Premi IEC d’Història Moderna Joan Reglà 
corresponent a l’any 2012 al senyor

Francesc amorós i gonell

pel treball 
La Guerra de Successió i l’orde de Malta a Catalunya (1700-1714).

Premi IEC d’Història literària ManuEl MIlà I FontanalS

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

20a 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 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Tomàs Martínez Romero, Joan Mas  
i Vives i Josep Massot i Muntaner (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 2012 al senyor

Ramon Panyella i Ferreres

pel treball 
Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l’activisme patriòtic.
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10 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)

28a 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 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Salvador Alegret i Sanromà, Damià 
Barceló i Cullerés i Pilar González Duarte (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 2012 a la senyora

anna Serra Clusellas

pel treball 
Estratègies per al tractament d’aigües biorecalcitrants mitjançant processos d’oxidació 
avançada.

Premi IEC de Ciències de l’Enginyeria RaFaEl CaMPalanS

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

12a 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 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Josep Amat i Girbau, Alícia Casals i Gelpí 
i Francesc Serra i Mestres (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 2012 al senyor

Ferran Paredes Marco

pel treball 
Aplicació de les tecnologies metamaterials per a l’optimització de components per a sistemes 
d’identificació per radiofreqüència RFID.
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11SECCIó dE FIloSoFIA I CIènCIES SoCIAlS

Premi IEC de Comunicació Social Joan gIvanEl I MaS

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

8a 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 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Josep M. Casasús i Guri, Maria Corominas 
i Piulats i Miquel de Moragas i Spà (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 2012 al senyor

Marcel Mauri i de los Rios

pel treball 
Premsa de transició. La funció i evolució dels diaris de Barcelona durant la transició 
democràtica (1975-1978).

Premi IEC de geografia lluíS Solé I SabaRíS

(Lluís Solé i Sabarís, geògraf i geòleg. Gavà, 1908 - Capellades, 1985)

4a convocatòria
Premi instituït l’any 2001 i ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre 

geografia.
En la sessió del 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Maria Dolors Garcia Ramon, Josep M. 
Panareda Clopés i Vicenç M. Rosselló i Verger (membres de la Secció de Filosofia  
i Ciències Socials), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de Geografia 
lluís solé i sabaRís corresponent a l’any 2012 a la senyora

Maria barrachina Jiménez

pel treball 
Perspectives per a la ramaderia del Pirineu català. Anàlisi multidimensional dels seus 
condicionants a partir de l’exemple de la vall Fosca (Pallars Jussà).
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12 PrEmIS dE lES FundACIonS dE l’InStItut  
d’EStudIS CAtAlAnS

Premi Ferran Sunyer i balaguer

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

20a convocatòria
Premi instituït l’any 1992 i ofert a una monografia matemàtica de caràcter 

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

En la sessió del 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Alejandro Ádem (Universitat de la 
Colúmbia Britànica), Núria Fagella (Universitat de Barcelona), Joseph Oesterlé 
(Universitat de París-IV), Joan Verdera (Universitat Autònoma de Barcelona) i Alan 
Weinstein (Universitat de Califòrnia-Berkeley), ha acordat per unanimitat atorgar 
el Premi Ferran Sunyer i Balaguer corresponent a l’any 2012 als senyors

angel Cano, Juan-Pablo navarrete i José Seade

pel treball 
Complex Kleinian groups.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

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

4a 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...), produïts als Països Catalans en els dotze mesos 
anteriors a la data de resolució.

En la sessió del 26 de març de 2012, 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, ha acordat atorgar el Premi 
Matemàtiques i Societat corresponent a l’any 2012 al senyor

Josep Corbella domènech

per la sèrie d’articles «El cervell matemàtic», de la secció «Viure a l’estiu» de  
La Vanguardia, publicats del 24 de juliol al 4 de setembre de 2011.
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13Premi Fundació Mercè Rodoreda

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

20a 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 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Mallafrè i Gavaldà, Joaquim 
Molas i Batllori i Carles Miralles i Solà (membres de la Comissió Tècnica del 
Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat per majoria atorgar el Premi 
Fundació Mercè Rodoreda corresponent a l’any 2012 a la senyora

Eva bru-domínguez

pel treball 
Beyond containment: corporeality in Mercè Rodoreda’s literature.
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14 PrEmIS dE lES SoCIEtAtS FIlIAlS dE l’InStItut  
d’EStudIS CAtAlAnS

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

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

19a convocatòria
Premi instituït l’any 1990 per la Fundació de França, des del 2003 convocat per 

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

En la sessió del 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Jaume Reventós, Joan Seoane, Christof 
von Kalle, Stefan Karlsson i Jordi Barquinero, ha acordat per majoria atorgar  
el Premi Josep M. Sala-Trepat corresponent a l’any 2012 al senyor

Pedro Medina vico

Premi lupa d’or de la Societat Catalana de Sociolingüística

10a 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 (2011) per un autor/a d’un 
dels territoris de llengua catalana, o bé publicat en una altra llengua que tracti  
de la sociolingüística catalana.

En la sessió del 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Francesc Vallverdú Canes, Miquel Àngel 
Pradilla Cardona, Joan A. Argenter i Giralt i Josep M. Nadal i Farreras (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 2012 al senyor  
i a la senyora

Emili boix-Fuster i Rosa M. torrens guerrini

pel llibre 
Les llengües al sofà.
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15PrEmIS dE lES SoCIEtAtS FIlIAlS PEr A EStudIAntS

Concurs de Joves Sociòlegs

16a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball inèdit d’investigació sociològica, 

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

Adela Ros, Joan Jiménez i Sebastià Sarasa, ha acordat atorgar el premi del 
Concurs de Joves Sociòlegs corresponent a l’any 2012 al senyor

albert Martín i gómez

pel treball 
De la norma social a la dissidència. Un procés de transformació epistemològica pertorbador.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit al senyor

albert Julià Cano

pel treball 
Mares sobrecarregades. Factors que causen una major dedicació de les mares en el treball 
domèstic a Catalunya.

Premi de l’associació Catalana de Ciències de l’alimentació

9a 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 Josep Obiols Salvat i Mercè Raventós Santamaria, ha acordat 
atorgar el Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació correspo-
nent a l’any 2012 a la senyora

anna Hereu Soms

pel treball 
Bioconservació i alta pressió hidrostàtica com a obstacles per millorar la seguretat del pernil 
curat llescat amb diferent activitat d’aigua.

01-32 Premis Sant Jordi 2012.indd   15 17/04/12   15:00



16 Premi de la Institució Catalana d’Estudis agraris

28a convocatòria
Premi instituït l’any 1983 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

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

per Josep M. Vives, Joan Anglès, Josep M. Alcañiz, Ester Torres, Santiago Pocino, 
Josep M. Puiggròs, Joan Saus i Assumpta Serra, ha acordat atorgar el Premi de la 
Institució Catalana d’Estudis Agraris corresponent a l’any 2012 a la senyora

Magdalena gómez gonzález

pel treball 
Dinàmica de la matèria orgànica i segrest de carboni en un sòl restaurat amb fangs de 
depuradora.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora

M. teresa brufau bonet

pel treball 
Efecte del Salmosan® sobre la morfometria de l’intestí de pollastres inoculats amb 
Salmonella enterica var. enteritidis. Estudi comparatiu amb colistina i parets cel·lulars 
de Saccharomyces cerevisiae.

Premi de la Institució Catalana d’Història natural

33a 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, Xavier Oliver i Joan Pino, ha acordat atorgar el Premi de la 
Institució Catalana d’Història Natural corresponent a l’any 2012 a la senyora

Cristina Rota Moreno

pel treball
Les plantes endèmiques dels Pirineus. Una anàlisi ecològica i biogeogràfica de la flora 
vascular exclusiva de la serralada.
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17Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

16a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

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

per Mercè Morales, Marta Prevosti i Santiago Izquierdo, ha acordat atorgar  
el Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics corresponent a l’any 2012  
a la senyora

Esther alsina galofré

pel treball
L’aflorament de societats i grups artístics. Vers el foment de les belles arts a la Barcelona  
del tombant de segle (1846-1923).

Premi de la Societat Catalana de biologia

49a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

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

Ricard Guerrero, Àurea Navarro i Jordi Barquinero, ha acordat atorgar el Premi  
de la Societat Catalana de Biologia corresponent a l’any 2012 a la senyora

Susanna Pomés lópez

pel treball 
Cancer stem cells en línies cel·lulars pancreàtiques i sensibilitat als inhibidors d’EGFR, 
Her-2 i IGF-IR.

Així mateix, ha acordat atorgar accèssits a les senyores

Cristina Miret Casals i laura vera Montoro

pel treball 
Efectes del canvi global sobre el gènere Molva.

Elena vicario orri 

pel treball 
Noves estratègies terapèutiques per a malalties neurodegeneratives. Malalties de Parkinson  
i Huntington.
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18 Premi de la Societat Catalana de Química

49a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

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

Josep Bonjoch Sesé, Pere Clapés Saborit i Jaume Granell Sanvicente, ha acordat 
atorgar el Premi de la Societat Catalana de Química corresponent a l’any 2012  
a la senyora 

Mónica Raduán doménech

pel treball 
Síntesi de derivats de tiofè i benzo[b]tiofè mitjançant reaccions de formació d’enllaços C-C 
catalitzades per Pd.

Premi de la Societat Catalana d’ordenació del territori

7a 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.

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori, a proposta d’una ponència 
integrada per Jordi Oliver, Xavier Mayor i Margarita Castañer, ha acordat atorgar 
el Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori corresponent  
a l’any 2012 a la senyora

bruna vila Solà

pel treball 
Downtown Girona.
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19Premi dels amics de l’art Romànic

18a convocatòria
Premi instituït l’any 1993 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre art i cultura catalanes referent, en aquest torn, al període gòtic.
Els Amics de l’Art Romànic, a proposta d’una ponència integrada per Francesca 

Español i Bertran, Joaquim Graupera i Graupera i Guadalupe Miras i Bernal,  
han acordat atorgar el Premi dels Amics de l’Art Romànic corresponent  
a l’any 2012 al senyor

Sebastià Sánchez Sauleda

pel treball
El santuari del Tallat: les vicissituds d’un edifici del tardogòtic català.

Premi évariste galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

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

49a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

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

per Luis Dieulofait, Joaquim Ortega i Francesc Perera, ha acordat atorgar  
el Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques corresponent  
a l’any 2012 al senyor

Xavier Ros oton

pel treball 
EDP de reacció-difusió, desigualtats isoperimètriques i pesos monomials.

Així mateix, ha acordat atorgar accèssits als senyors

Jordi delgado Rodríguez

pel treball
Problemes algorísmics en grups lliures per lliure-abelià.

Carlos de vera Piquero

pel treball
Punts racionals en corbes de Shimura sobre cossos quadràtics imaginaris.
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20 Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

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

49a 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 Xavier 

Granados Garcia, 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 2012 al senyor 

José Ignacio valero Moreno

pel treball 
Superconductivitat: somni o futur?

Així mateix, ha acordat atorgar accèssits als senyors

Miquel gomez umbert

pel treball
Capes antireflectants i texturades per a cèl·lules solars.

Ferran Marsà Samper

pel treball
Nanses hologràfiques altament estables combinades amb mesures de força precises utilitzant 
interferometria en el pla focal imatge.

Premi Joan Palau vera de geografia (Societat Catalana de Geografia)

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

8a 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 
Rafael Giménez Capdevila, Roser Serra Coma i Carme Montaner Garcia, ha 
acordat atorgar el Premi Joan Palau Vera de Geografia corresponent a l’any 2012 a

Institut Sòl-de-Riu d’alcanar

pel treball 
Los lligallos canareus.
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21PrEmIS AmB AltrES InStItuCIonS

Premi Catalunya d’Economia

13a convocatòria
Premi instituït l’any 1991 i ofert a la millor obra, treball o estudi en general 

sobre l’economia de terres de llengua i cultura catalanes, publicada o inèdita, 
redactada en català, espanyol, italià, francès o anglès, per qualsevol expert o grup 
d’experts d’arreu del món.

En la sessió del 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Eduard Arruga, Francesc Granell, 
Guillem López-Casasnovas, Francisco Pérez, Joan Ramon Rovira, Xavier Segura  
i Xavier Cuadras, ha decidit per majoria atorgar el Premi Catalunya d’Economia 
corresponent a l’any 2012 al senyor

germà bel i Queralt

per l’obra
Espanya, capital París.

Premi Jaume Camp de Sociolingüística

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

11a convocatòria
Premi instituït l’any 2001 per Òmnium del Vallès Oriental, gràcies al patrocini 

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

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

En la sessió del 26 de març de 2012, 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 2012 als senyors  
i a les senyores

Enric Saurí Saula, Jordi Solà Ferrer, Montserrat treserra Pijuan  

i Marta Rovira Martínez

pel treball 
Camins cap a la llengua. Models d’incorporació a l’ús del català de les persones d’origen 
castellanoparlant.
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22 BorSES d’EStudI

ajuts Fundació Mercè Rodoreda

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

17a 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 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Mallafrè i Gavaldà, Joaquim 
Molas i Batllori i Carles Miralles i Solà (membres de la Comissió Tècnica del 
Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat atorgar els ajuts Fundació 
Mercè Rodoreda corresponents a l’any 2012 a la senyora i al senyor

anna Elgar

pel projecte 
Women and the places and spaces of London and Barcelona.

andratx badia Escolà

pel projecte 
Una novel·la per assajar: formes narratives de la generació literària dels setanta.
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23borsa d’estudi abelard Fàbrega

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

17a 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 de 
Filosofia i Ciències Socials (Associació Catalana de Sociologia, Societat Catalana 
d’Economia, Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Societat Catalana d’Història de 
l’Educació dels Països de Llengua Catalana, Societat Catalana d’Ordenació del 
Territori, Societat Catalana de Comunicació, Societat Catalana de Filosofia, 
Societat Catalana de Geografia, Societat Catalana de Pedagogia).

En la sessió del 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Enric Argullol i Murgadas (membre de  
la Secció de Filosofia i Ciències Socials), Joan Antoni Solans i Huguet (membre  
de la Secció de Ciències i Tecnologia) i Josep Gifreu i Pinsach (membre de la 
Secció Filològica), ha acordat per unanimitat atorgar la borsa d’estudi  
Abelard Fàbrega corresponent a l’any 2012 al senyor

Joaquim Pont i Muñoz

pel projecte
Evolució arquitectònica del nucli antic de Sabadell.

borsa d’estudi Ramon d’alòs-Moner

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

35a convocatòria
Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966, passà a borsa d’estudi  

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

En la sessió del 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per August Bover i Font (president de  
la Societat Catalana de Llengua i Literatura), Josep Vigo i Bonada (membre de la 
Secció de Ciències Biològiques) i Santiago Riera i Tuèbols (membre de la Secció 
Històrico-Arqueològica), ha acordat per unanimitat atorgar la borsa d’estudi 
Ramon d’Alòs-Moner corresponent a l’any 2012 al senyor 

aaron lópez batlle

pel projecte 
Recull bibliogràfic dels suburbis de les ciutats episcopals catalanes (s. iv-x dC).
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24 borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans

15a convocatòria
El 1997, l’Institut d’Estudis Catalans i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios 

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

En la sessió del 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joaquim M. Puyal i Ortiga (membre  
de la Secció Filològica), Francesca Español i Bertran (presidenta dels Amics de 
l’Art Romànic) i Josep Moran i Ocerinjauregui (membre de la Secció Filològica), 
ha acordat per unanimitat atorgar la borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut 
d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2012 a la senyora

Estefanía Jiménez Iglesias

pel projecte 
Audiencia y televisiones públicas: ETB y Televisió de Catalunya vistas por sus espectadores. 
Un análisis comparado de la percepción de la ciudadanía sobre la televisión de proximidad.

borses d’estudi generalitat de Catalunya

26a 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 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Gaspar Feliu (en representació de la 
Secció Històrico-Arqueològica), August Bover (en representació de la Secció 
Filològica), Àlex Susanna (en representació del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya), Lídia Pons (en representació de l’Associació Internacio-
nal 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 2012 a les senyores

noémi Mátraházi (Hongria)
pel projecte
Els mètodes d’aprenentatge cooperatiu a Catalunya i la resta del domini lingüístic català  
i a Hongria.

01-32 Premis Sant Jordi 2012.indd   24 17/04/12   15:00



25aleksandra Katarzyna Wiktorowska (Polònia)
pel projecte
Ryszard Kapuściński als Països Catalans.

Michelangela di giacomo (Itàlia)
pel projecte
Repertori analític i comparat de fonts per a l’estudi de la relació entre moviment obrer  
i migracions internes en contextos de desenvolupament industrial (Barcelona-Torí,  
1955-1969).

Katalin Pajer (Hongria)
pel projecte
Sexisme lingüístic i acceptació dels neologismes en la vida quotidiana.

borses d’estudi Països Catalans

11a 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 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Ricard Guerrero i Moreno (secretari 
científic de l’IEC), Anna Cabré i Pla (membre de la Secció de Filosofia i Ciències 
Socials), Romà Escalas i Llimona (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), 
Joan Veny i Clar (membre de la Secció Filològica) i Joan Antoni Solans i Huguet 
(membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), ha acordat atorgar les borses 
d’estudi Països Catalans corresponents a l’any 2012 de la manera següent: 

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,

lourdes Melis gomila

pel projecte
Museus i turisme cultural a Catalunya i les Illes Balears.

Maria-antònia Massanet Mayol

pel projecte
Estudi comparatiu de la poesia contemporània de dones a Catalunya, al País Valencià  
i a les Illes Balears des del punt de vista del gènere i de la intertextualitat.
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26 En relació amb l’àmbit del País Valencià,

vicent baydal Sala

pel projecte
Les relacions epistolars de les ciutats de Barcelona, València i Palma entre els segles xvi i xvii.

verònica Roselló Cervera

pel projecte
L’opinió informativa sobre la construcció identitària nacional a Catalunya i al País Valencià 
durant la transició democràtica espanyola als periòdics ‘Avui’, ‘La Vanguardia’, ‘Levante-
EMV’ i ‘Las Provincias’: estudi de casos.

borses Ferran Sunyer i balaguer

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

6a 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 26 de març de 2012, 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, ha acordat atorgar les borses 
Ferran Sunyer i Balaguer corresponents a l’any 2012 als senyors i a les senyores

Jordi Serra i Musach

Míriam alcalà vicente

nuno R. barroso Freitas

Joan bosa Puigredon

Elona agora
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27relació de premis i borses que no s’han adjudicat o han restat deserts

• Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans
• Premi IEC d’Ecologia RaMon MaRgaleF

• Premi IEC de Zoologia aRtuR boFill i poCh

• Premi IEC de Dialectologia FRanCesC de b. Moll

• Premi IEC de Gramàtica poMpeu FabRa

• Premi de la Societat Catalana de Tecnologia
• Premi de la Societat Catalana de Terminologia
• Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics
• Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia
• Premi de Medi Ambient
• Premi Torrens-Ibern
•  Borses d’estudi Països Catalans, en relació amb l’àmbit de la Catalunya del 

Nord i en relació amb l’àmbit de la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer
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Amics de l’Art Romànic

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Associació Catalana de Sociologia

Institució Catalana d’Estudis Agraris

Institució Catalana d’Història Natural

Societat Catalana d’Economia

Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Societat Catalana d’Estudis Històrics

Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Societat Catalana de Biologia

Societat Catalana de Física

Societat Catalana de Geografia

Societat Catalana de Matemàtiques

Societat Catalana de Química

Societat Catalana de Sociolingüística

Societat Catalana de Tecnologia

Societat Catalana de Terminologia

Catalunya Caixa

Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos

Generalitat de Catalunya

Fons Joana Just de Fàbrega

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Fundació Mercè Rodoreda

Fundació de França

Fundació Torrens-Ibern

Òmnium Cultural

Unnim Obra Social
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Amics de l’Art Romànic

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Associació Catalana de Sociologia

Institució Catalana d’Estudis Agraris
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Societat Catalana de Física

Societat Catalana de Geografia

Societat Catalana de Matemàtiques

Societat Catalana de Química

Societat Catalana de Sociolingüística

Societat Catalana de Tecnologia

Societat Catalana de Terminologia

Catalunya Caixa

Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos

Generalitat de Catalunya

Fons Joana Just de Fàbrega

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Fundació Mercè Rodoreda

Fundació de França

Fundació Torrens-Ibern

Òmnium Cultural

Unnim Obra Social
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