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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 

LXXXIII Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC, els autors 

guardonats i els membres de les ponències dictaminadores.  

Expressem a tots el nostre agraïment per la feina feta i els fem 

arribar la nostra felicitació.

L’Institut d’Estudis Catalans, amb l’ajut inestimable de perso-

nes i institucions benefactores, ha col·laborat així, un any més, 

en el progrés i desenvolupament general de la societat, d’acord 

amb els seus principis fundacionals: la recerca científica, l’alta 

cultura i la promoció de la llengua catalana.

ROMÀ ESCALAS I LLIMONA

Secretari general
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9Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans

(Enric Prat de la Riba i Sarrà, polític i intel·lectual, fundador i primer president de l’IEC. 

Castellterçol, 1870-1917)

56a convocatòria
Premi instituït l’any 1916 i ofert a una obra d’un investigador de les terres de 

llengua catalana dedicada a ecologia, botànica, zoologia, medicina o qualsevol 
altra disciplina de la biologia publicada durant els darrers cinc anys (del 2009  
al 2013, inclusivament). 

En la sessió del 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joandomènec Ros i Aragonès (president 
de l’IEC), Romà Escalas i Llimona (secretari general de l’IEC) i Francesc Gonzàlez i 
Sastre, Pere Puigdomènech i Rosell i Josep Vigo i Bonada (membres de la Secció 
de Ciències Biològiques), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi Prat de la 
Riba de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2014 als senyors

Sergi Herrando, Lluís Brotons, Joan Estrada, Santi Guallar i Marc Anton

per l’obra 
Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009.
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10 PREMIS DE LES SECCIONS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

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)

19a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Josep Guitart i Duran, Joan Sanmartí 
Grego i Narcís Soler i Masferrer (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 2014 al senyor

Jordi Gibert Rebull 

pel treball 
La fi del món antic i l’inici de l’edat mitjana a la Catalunya central segons l’arqueologia. 
Poblament, producció econòmica i organització del territori entre els segles v-ix.

Premi IEC d’Història Medieval PRÒSPER DE BOFARULL

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

18a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Gaspar Feliu i Montfort, Antoni Riera i 
Melis i Tomàs de Montagut Estragués (membres de la Secció Històrico-Arqueolò-
gica), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC d’Història Medieval pròsper 
de Bofarull corresponent a l’any 2014 al senyor

Albert Estrada Rius 

pel treball 
La Casa de la Moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d’obrers i de moneders  
a la Corona d’Aragó.
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11SECCIÓ DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES

Premi IEC de Botànica PIUS FONT I QUER

(Pius Font i Quer, botànic. Lleida, 1888 - Barcelona, 1964)

20a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Josep Vigo i Bonada, Jaume Terradas i 
Serra i Marta Estrada i Miyares (membres de la Secció de Ciències Biològiques),  
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de Botànica pius font i Quer 
corresponent a l’any 2014 a la senyora

Noemi Salvador Soler

pel treball 
El gènere Bonnemaisonia (Bonnemaisoniales, Rhodophyta) a la península Ibèrica i les 
illes Balears: taxonomia, cicles vitals, corologia i aplicacions.

SECCIÓ DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Premi IEC de Ciències Físiques EDUARD FONTSERÈ

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

15a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Francesc Serra i Mestres, David Jou i 
Mirabent i Josep Amat i Girbau (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 2014 al senyor

Valentí Massana Gràcia 

pel treball 
Optimització del procés de construcció d’un ondulador d’imants permanents per a una font 
de llum de sincrotró.
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12 Premi IEC de Teoria i Crítica d’Arquitectura LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

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

12a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Joan Antoni Solans i Huguet i Pere Roca 
i Fabregat (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia) i Josep M. Llop i Torné 
(president de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi IEC de Teoria i Crítica d’Arquitectura lluís domèneCh  
i montaner corresponent a l’any 2014 al senyor

Ramon Graus Rovira 

pel treball 
Modernització tècnica i arquitectura a Catalunya, 1903-1929.

SECCIÓ FILOLÒGICA

Premi IEC de Lexicografia i Onomàstica JOAN COROMINES

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

6a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Josep Moran i Ocerinjauregui, Joan Veny 
i Clar i Mariàngela Vilallonga Vives (membres de la Secció Filològica), ha acordat 
per unanimitat atorgar el Premi IEC de Lexicografia i Onomàstica Joan Coromines 
corresponent a l’any 2014 a la senyora

Alba Coll Pérez 

pel treball 
La norma lingüística en els diccionaris: contrast del discurs lexicogràfic de llengua catalana  
i de llengua castellana. 
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13SECCIÓ DE FILOSOFIA I CIÈNCIES SOCIALS

Premi IEC de Sociologia MANUEL SALES I FERRÉ

(Manuel Sales i Ferré, historiador i sociòleg. Ulldecona, 1843 - Vinaròs, 1910)

9a convocatòria
Premi instituït l’any 1988 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació o d’assaig sobre sociologia.
En la sessió del 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Carlota Solé i Puig, Àngels Pascual  
de Sans i Anna Cabré i Pla (membres la Secció de Filosofia i Ciències Socials),  
ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de Sociologia manuel sales i ferré 
corresponent a l’any 2014 al senyor

Carles Guirado González

pel treball 
Tornant a la muntanya. Migració, ruralitat i canvi social al Pirineu català. El cas del Pallars 
Sobirà.
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14 PREMIS DE LES FUNDACIONS DE L’INSTITUT  
D’ESTUDIS CATALANS

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

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

22a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Alejandro Adem, Núria Fagella, Hyman 
Bass, Eero Saksman i Yuri Tschinken, ha acordat atorgar el Premi Ferran Sunyer  
i Balaguer corresponent a l’any 2014 a la senyora i al senyor

Veronique Fischer i Michael Ruzhansky

pel treball
Quantization on Nilpotent Lie Groups.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

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

6a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i ofert a 

autors de reportatges o activitats, en qualsevol llengua, de caràcter generalista, 
sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques (ensenyament, recerca, divulgació, 
presència en la societat, etc.), produïts als Països Catalans en els dotze mesos 
anteriors a la data de resolució.

En la sessió del 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joandomènec Ros i Aragonès, David 
Serrat i Congost, Romà Escalas i Llimona, Joan de Solà-Morales i Rubió, Joaquim 
Bruna i Floris, Josep Amat i Pagès, Marta Casanellas i Rius, Manuel Castellet  
i Solanas, Joan Girbau i Badó, Pere Pascual i Gainza i Núria Vila i Oliva, ha acordat 
atorgar el Premi Matemàtiques i Societat corresponent a l’any 2014 a

Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya

per la creació de l’espai expositiu permanent «Experiències matemàtiques» al 
Palau Mercader de Cornellà i per les altres activitats de divulgació de les matemà-
tiques realitzades el darrer any.

01-30 Premis St Jordi 2014.indd   14 07/04/14   8:02



15Premi Fundació Mercè Rodoreda

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

22a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Molas i Batllori, Carles Miralles 
i Solà i Joaquim Mallafrè i Gavaldà (membres de la Comissió Tècnica del Patronat 
de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat no atorgar el Premi Fundació Mercè 
Rodoreda corresponent a l’any 2014.

Així mateix, ha acordat atorgar accèssits a les senyores

Anne Charlon 

pel treball
Feliçment, era novel·lista: Maria Aurèlia Capmany.

Maria Lacueva i Lorenz 

pel treball
Les narradores valencianes de postguerra: recepció crítica i propostes d’anàlisi.
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16 PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS DE L’INSTITUT  
D’ESTUDIS CATALANS

Premi Catalunya de Sociologia

4a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 i convocat per l’Associació Catalana de Socio - 

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

En la sessió del 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Mònica Badia, Anna Parés, Marina 
Subirats, Marta Soler, Salvador Giner, Faustino Miguélez, Josep Maria Rotger i 
Albert Sòria, ha acordat atorgar el Premi Catalunya de Sociologia corresponent a 
l’any 2014 al senyor

Jordi Porta i Ribalta

per la seva tasca com a organitzador i impulsor de la sociologia i les ciències 
socials a Catalunya, així com pel seu lideratge en la Fundació Jaume Bofill, que ha 
permès una projecció nacional i internacional de la sociologia catalana.

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

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

12a 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 (2013) per un autor d’un 
dels territoris de llengua catalana, o bé redactat en qualsevol llengua si és 
publicat fora d’aquest àmbit i tracta de sociolingüística catalana.

En la sessió del 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Josep M. Nadal i Farreras, Miquel Àngel 
Pradilla i Cardona, Francesc Vallverdú i Canes, Joaquim Torres i Pla i Emili Boix i 
Fuster, ha acordat atorgar el Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de 
Sociolingüística corresponent a l’any 2014 al senyor i a les senyores

Joan Solé, Anna Torrijos i Montserrat Martínez 

pel llibre 
Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008: anàlisi. Volum II. Els factors clau de les 
llengües a Catalunya: edat, ocupació, classe social, lloc de naixement, territori i aprenen-
tatge de català.
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17PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS PER A ESTUDIANTS

Concurs de Joves Sociòlegs

18a 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 

Salvador Carrasco, Joan Jiménez i Immaculada Pastor, ha acordat atorgar el premi 
del Concurs de Joves Sociòlegs corresponent a l’any 2014 al senyor

Marc Barbeta Viñas

pel treball 
Investigant el consum ecològic: anàlisi sociomotivacional del consum i dels vincles en el cas  
de la metamarca ecològica.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a les senyores

Maria Gifre i Garcia i Olatz Ribera i Almandoz 

pel treball 
La crisi del mercat de treball a Espanya. Un estudi dels perfils de població aturada  
i propostes de mesures adaptades als col·lectius.

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

11a 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 Abel Mariné, Pere Castells i Rosaura Farré, ha acordat atorgar el 
Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació corresponent a  
l’any 2014 a la senyora

Marta Manzanares Mileo

pel treball 
El calendari pastisser català: continuïtats i canvis.
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18 Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

30a 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 Joan Anglès, Josep M. Alcañiz i Josefina Plaixats, ha acordat atorgar el Premi 
de la Institució Catalana d’Estudis Agraris corresponent a l’any 2014 al senyor

Pau Parés Montanyà

pel treball 
Estudi de la producció i de la qualitat farratgera de les pastures de la finca dels Cingles de 
l’Avenc (Tavertet). 2011.

Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

18a 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, Josep Maria Figueres i Santiago Izquierdo, ha acordat no atorgar 
el Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics corresponent a l’any 2014.

Així mateix, ha acordat atorgar accèssits als senyors

Cristian Palomo Reina 

pel treball
Identitat i vocabulari nacional català a la Catalunya moderna.

Marc Ponts Barrachina 

pel treball
La família, la casa, l’obrador i la terra en la crisi i en la Guerra dels Segadors (1592-1652).
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19Premi de la Societat Catalana de Biologia

51a 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 

Dolors Vaqué, Àurea Navarro i Joan Duran, ha acordat atorgar el Premi de la 
Societat Catalana de Biologia corresponent a l’any 2014 a la senyora

Elionora Peña Lozano 

pel treball 
Vulnerabilitat per psicosi mesurada en població sana catalana: el gen p250GAP.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora

Elena Vicario Orri 

pel treball 
El rol de CREB en l’excitabilitat dels astròcits.

Premi de la Societat Catalana de Química

51a 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, Santiago Álvarez i Jordi Llorca, ha acordat atorgar el Premi de la 
Societat Catalana de Química corresponent a l’any 2014 a la senyora

Verònica Postils Ribó

pel treball 
Electrurs. Els composts del demà.
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20 Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

44a convocatòria
Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

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

Xavier Cufí, Agustí Egea i M. Núria Salán, ha acordat atorgar el Premi de la 
Societat Catalana de Tecnologia corresponent a l’any 2014 a la senyora

Clara Corbella Vidal 

pel treball 
Emissió de gasos d’efecte d’hivernacle en aiguamolls construïts: adaptació del mètode de la 
cambra estàtica i mesura en funció del règim hidràulic i de la presència de plantes.

Premi de la Societat Catalana de Terminologia

3a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre terminologia, tant des del punt de vista teòric com des del punt de 
vista aplicat (terminografia).

La Societat Catalana de Terminologia, a proposta d’una ponència integrada per 
Judit Freixa, Rosa M. Mateu i Elisabet Solé, ha acordat atorgar el Premi de la 
Societat Catalana de Terminologia corresponent a l’any 2014 a la senyora

Deva Gresa Barbero 

pel treball 
Estudi d’implantació terminològica. La gastronomia del Pròxim Orient i el nord d’Àfrica  
als restaurants de Gràcia i l’Eixample de Barcelona.
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21Premi dels Amics de l’Art Romànic

20a 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, Joaquim Graupera i Rosa Maria Martin, han acordat atorgar el Premi 
dels Amics de l’Art Romànic corresponent a l’any 2014 a la senyora

Xènia Granero Villa 

pel treball
La dansa de Salomé en la pintura catalana del segle xiv. Estudi iconogràfic i apunts 
estilístics.

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

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

51a 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 

Josep Vives, Joaquim Ortega i Frederic Utzet, ha acordat atorgar el Premi Évariste 
Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques corresponent a l’any 2014 al senyor

Ferran Antoni Mazaira Font

pel treball
Anàlisi multivariant de sèries temporals.
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22 Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

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

19a convocatòria
Premi instituït l’any 1995 i ofert a un treball d’investigació sobre geografia.
La Societat Catalana de Geografia, a proposta d’una ponència integrada per 

Carme Montaner, Anna Ortiz i Pau Avellaneda, ha acordat atorgar el Premi Lluís 
Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia corresponent a l’any 2014  
al senyor

Hicham Achebak 

pel treball
Immigració i ciutat. Agrupació i segregació espacial de la població de nacionalitat  
marroquina a Tarragona, 2004-2012.

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

Meritxell Gisbert i Traveria 

pel treball
Cartografia i gestió de l’aigua: els plànols del canal de la Infanta de Tomàs Soler i Ferrer  
i Joan Soler i Mestres (1838-1852).
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23PREMIS AMB ALTRES INSTITUCIONS

Premi Jaume Camp de Sociolingüística

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

13a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Xavier Moral (representant d’Òmnium 
del Vallès Oriental), Joan Pujolar (president de la Societat Catalana de Sociolin-
güística) i Joan A. Argenter (membre de la Secció Filològica), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi Jaume Camp de Sociolingüística corresponent a 
l’any 2014 a la senyora

Vanessa Bretxa i Riera 

pel treball 
El salt a secundària. Els canvis en les tries lingüístiques i culturals dels preadolescents 
mataronins en la transició educativa. 

Premi Torrens-Ibern

(Joaquim Torrens-Ibern, enginyer industrial. Torredembarra, 1909 - Barcelona, 1975)

20a convocatòria
Premi instituït l’any 1977 per la Fundació Torrens-Ibern i ofert al millor manual 

universitari, treball d’investigació o diccionari terminològic de l’àmbit de les 
enginyeries, l’arquitectura, la física, la química, la biotecnologia, les matemàti-
ques o les ciències ambientals.

En la sessió del 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Rosa Mateu (Fundació Torrens-Ibern), 
Àngel Messeguer i Peypoch (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia) i Jaume 
Martí i Llobet (president de la Societat Catalana de Terminologia), ha acordat per 
unanimitat atorgar el Premi Torrens-Ibern corresponent a l’any 2014 al senyor

Josep Maria Ribó Balust  

pel treball 
Apropament a les estructures de dades des del programari lliure.
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24 BORSES D’ESTUDI

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

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

19a 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 17 de març de 2014, 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 unanimitat atorgar un 
ajut Fundació Mercè Rodoreda corresponent a l’any 2014 a la senyora

Trinidad Escudero Alcamí 

pel projecte 
La recepció crítica i la divulgació de ‘La plaça del Diamant’ de Mercè Rodoreda.
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25Borsa d’estudi Abelard Fàbrega

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

19a 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 
Ciències Biològiques (Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, Insti - 
tució Catalana d’Estudis Agraris, Institució Catalana d’Història Natural, Societat 
Catalana de Biologia, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica).

En la sessió del 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Francesc Asensi i Botet, Joan Viñas  
i Salas i Ramon Gomis de Barbarà (membres de la Secció de Ciències Biològiques), 
ha acordat per unanimitat atorgar la borsa d’estudi Abelard Fàbrega correspo-
nent a l’any 2014 a la senyora

Marta de Castro i Català 

pel projecte
Estudi de marcadors biològics de risc prenatal en una cohort de nens catalans amb exposició 
intrauterina a drogues o alcohol.

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

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

37a convocatòria
Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966, passà a borsa d’estudi  

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

En la sessió del 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Mariàngela Vilallonga i Vives (membre 
de la Secció Filològica) i Francesc Fontbona i de Vallescar i Antoni Riera i Melis 
(membres de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat per unanimitat 
atorgar la borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner corresponent a l’any 2014  
al senyor

Joan Mahiques Climent  

pel projecte 
La ‘Peregrinació del Venturós Pelegrí’ i les ‘Cobles de la mort’: edicions i gravats.
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26 Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans

17a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joan Martí i Castell, Josep Moran i 
Ocerinjauregui i Màrius Serra i Roig (membres de la Secció Filològica), ha acordat 
per unanimitat atorgar la borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis 
Catalans corresponent a l’any 2014 a la senyora

Laura Viayna Graells 

pel projecte 
Adequació al català d’un material d’aprenentatge de basc: segona part.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

28a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Garriga i Riera (en representa-
ció de la Secció Històrico-Arqueològica), Manuel Llanas i Sala (en representació de 
la Secció Filològica), Iolanda Pelegrí (en representació del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya), Lídia Pons i Griera (en representació de 
l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes) i Miquel Strubell i 
Trueta (en representació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana), ha acordat 
per unanimitat atorgar les borses d’estudi Generalitat de Catalunya correspo-
nents a l’any 2014 a les senyores i als senyors

Hanna Magdalena Budig (Alemanya)
pel projecte
Producció i reproducció de conflictes lingüístics a la comunitat de parla catalana. El cas del 
País Valencià.
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27Salvatore Marino (Itàlia)
pel projecte
Edició crítica i publicació del ‘Memorial dels infants’ a l’Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona.

Maria Adelina Ianos (Romania)
pel projecte
Actituds lingüístiques a Catalunya. Una anàlisi de la influència d’algunes variables 
psicosocials.

Sebastian Roebert (Alemanya)
pel projecte
Fonts documentals i bibliogràfiques per a l’estudi del govern i de les xarxes socials d’Elionor 
de Sicília (1349-1375).

Borses d’estudi Països Catalans

13a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Ricard Guerrero i Moreno (secretari 
científic de l’IEC), Ramon Sistac i Vicén i Josep Gifreu i Pinsach (membres de la 
Secció Filològica), Salvador Giner i de San Julián (membre de la Secció de Filosofia  
i Ciències Socials) i Eva Serra i Puig (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), 
ha acordat per unanimitat atorgar les borses d’estudi Generalitat de Catalunya 
corresponents a l’any 2014 de la manera següent:

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears,

Gabriel Mayol Arbona

pel projecte 
Les mobilitzacions ciutadanes dels Països Catalans en el segle xxi.

Rafael Puigserver Pou

pel projecte
La premsa comarcal i local a Catalunya i les Illes Balears actualment. Un estudi comparatiu.
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28 En relació amb l’àmbit del País Valencià,

Maria Valls Gandia

pel projecte
Estudi comparatiu de l’aparició del moviment veïnal a la ciutat de València i Barcelona. 
Antecedents, orígens i consolidació del fenomen.

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

Clara María Sansó Galiay

pel projecte
Una anàlisi comparativa de les actituds lingüístiques a la Franja de Ponent i Catalunya.

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

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

8a 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 17 de març de 2014, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Joaquim Bruna i Floris, Marta Casanellas 
i Rius, Manuel Castellet i Solanas, Joan Girbau i Badó, Pere Pascual i Gainza  
i Joan de Solà-Morales i Rubió, ha acordat per unanimitat atorgar les borses 
Ferran Sunyer i Balaguer corresponents a l’any 2014 de la manera següent:

Francesc Font Martínez

pel projecte
Beyond the classical Stefan problem.

Elisa Lorenzo García 

pel projecte
Arithmetic of non-hyperelliptic genus 3 curves.

Marina Murillo Arcila 

pel projecte
Comportament caòtic en compactes invariants per a operadors lineals.

Carlos de Vera Piquero 

pel projecte
Rational points on Atkin-Lehner quotients of Shimura curves.  
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29Relació de premis i borses 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 Gramàtica Històrica i Història de la Llengua marià aguiló

• Premi IEC de Dret manuel duran i Bas 
• Premi Fundació Mercè Rodoreda
• Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics 
• Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori
• Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics
• Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física 
• Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia)
• Tres Ajuts Fundació Mercè Rodoreda
•  Una borsa d’estudi Països Catalans, en relació amb l’àmbit de la Catalunya  

del Nord

01-30 Premis St Jordi 2014.indd   29 07/04/14   8:02



07/04/14   8:02



Amics de l’Art Romànic

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos

Fons Joana Just de Fàbrega

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Fundació Mercè Rodoreda

Fundació Torrens-Ibern

Generalitat de Catalunya

Obra Social La Caixa

Òmnium Cultural

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Associació Catalana de Sociologia

Institució Catalana d’Estudis Agraris

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
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