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Premis i distincions

J osep Massot, membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica, 

va rebre el dia 12 de setembre de 2009 la 

Medalla d’Or del Consell de Mallorca 

durant l’acte institucional de la Diada de 

Mallorca, que comptà amb la presència 

de les principals autoritats de l’illa.

Josep M. Nadal, membre de la 

Secció Filològica, va ser distingit amb el 

Premi Jaume Vicens Vives a la qualitat 

docent, que concedeix la Generalitat de 

Catalunya. L’acte de lliurament del pre- 

mi es va celebrar el dia 18 de setembre  

de 2009, a la Universitat Oberta de Ca-

talunya (UOC), en el marc de la inaugu-

ració oficial del curs acadèmic del sistema 

universitari català.

Vicent Pitarch, membre de la 

Secció Filològica, va rebre el guardó Bloc 

d’Or, el dia 6 de novembre de 2009, a 

Castelló.

Josep Vallverdú, membre de la 

Secció Filològica, va ser guardonat amb 

el Premi Reconeixement de la Infància (en 

l’apartat de literatura), que concedeix el 

Departament d’Acció Social de la Gene-

ralitat de Catalunya. La distinció li va ser 

lliurada el dia 20 de novembre de 2009, 

al Parlament de Catalunya.

Josep Piera, membre de la Secció 

Filològica, va ser guardonat amb el Premi 

Joanot Martorell (en l’apartat de narrati-

va), que atorga l’Ajuntament de Gandia, 

per una obra sobre Francesc de Borja. La 

distinció li va ser lliurada el dia 21 de 

novembre de 2009, al Palau Ducal  

de Gandia.

Joan Veny, membre de la Secció 

Filològica, va ser homenatjat per l’Obra 

Cultural Balear, els dies 23 i 24 de novem-

bre de 2009, amb les jornades «L’encant 

de la llengua», al Centre de Cultura Sa 

Nostra de Palma.

Antoni M. Badia i Margarit, mem-

bre de la Secció Filològica, va ser home-

natjat per l’associació Sobirania i Justícia, 

el dia 27 de novembre de 2009, a l’Ateneu 

Barcelonès.

Lluís Jofre, de la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia, va rebre la Medalla 

Narcís Monturiol de la Generalitat, el 

desembre del 2009.

Mariàngela Vilallonga va ser guar-

donada amb el Premio per l’Ambiente 

Gianfranco Merli, que concedeix el Con-

siglio Nazionale del Movimento Azzurro 

d’Itàlia. La distinció li va ser lliurada l’11 

de desembre de 2009, a la cambra de 

diputats de Roma.

Miquel Vilardell, membre de la 

Secció de Ciències Biològiques, va ser 

escollit president del Col·legi Oficial de 

Metges de Barcelona, el dia 11 de febrer 

de 2010.

Enric Argullol Murgadas i Josep-

Enric Rebés, de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, van ser reelegits mem-

bres de la Comissió Jurídica Assessora 
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(CJA). La presa de possessió va tenir lloc 

al Palau de la Generalitat, en un acte 

presidit per José Montilla, president de la 

Generalitat de Catalunya, el dia 15 de 

febrer de 2010.

Enric Ribes, membre de la Secció 

Filològica, va obtenir el grau de doctor a 

la Universitat de València, el 19 de febrer 

de 2010.

Jaume Bertranpetit i Busquets, 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques, va ser nomenat acadèmic numerari 

de la Secció de Biologia de la Reial Aca-

dèmia de Ciències i Arts de Barcelona 

(RACAB).

Miquel Àngel Pradilla, membre de 

la Secció Filològica, va guanyar ex aequo 

el Premi Lupa d’Or de la Societat Cata-

lana de Sociolingüística per l’obra la 

tribu valenciana. El guardó li va ser 

lliurat el 24 de febrer de 2010.

Pilar Bayer, de la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia, va entrar com a mem-

bre numerària a la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  

El 24 de febrer va pronunciar el seu 

discurs d’ingrés, titulat «Antecedentes y 

evolución de la teoría de la multiplicación 

compleja».

Joaquim M. Puyal, membre de la 

Secció Filològica, va ser investit doctor 

honoris causa per la Universitat Rovira i 

Virgili, el 2 de març de 2010. Així mateix, 

va obtenir el grau de doctor a la Univer-

sitat de Barcelona, el dia 25 de febrer  

de 2010.

Antoni M. Badia i Margarit, mem-

bre de la Secció Filològica, va ser investit 

doctor honoris causa per la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), el 23 de març de 2010.

Albert Balcells i Concepció Mir, 

membres de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica, van rebre la Medalla Narcís Mon-

turiol al mèrit científic i tecnològic, el 14 

d’abril de 2010, al Palau de la Generalitat.

Carles Miralles, membre de la 

Secció Filològica, va ser guardonat el 17 

d’abril de 2010 amb el Premi de la Críti-

ca Literària (en la categoria de llengua 

catalana), que concedeix l’Asociación 

Española de Críticos Literarios, per l’obra 

l’ombra dels dies roja.

Joan Solà, membre de la Secció 

Filològica, va ser distingit el 8 de maig  

de 2010 per la Coordinadora d’Associa-

cions per la Llengua amb un dels Premis 

Joan Coromines que concedeix aquesta 

entitat, en reconeixement de la seva tra-

jectòria personal en defensa de la llengua 

i la cultura catalanes.

Josep Moran, membre de la Secció 

Filològica, va ser homenatjat per la Uni-

versitat de Barcelona amb una sessió 

acadèmica el dia 13 de maig de 2010.

Josep Vigo, membre de la Secció 

de Ciències Biològiques, va ser guardonat 

amb el Premi Medi Ambient 2010, con-

cedit per la Generalitat de Catalunya, el 

dia 3 de juny de 2010.

Jaume Cabré, membre de la Secció 

Filològica, va ser guardonat amb el Premi 
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d’Honor de les Lletres Catalanes, que 

concedeix Òmnium Cultural. El premi li 

va ser lliurat el 14 de juny de 2010, al 

Palau de la Música.

Joan Solà, membre de la Secció 

Filològica, va fer la seva darrera lliçó com 

a professor a la Universitat de Barcelona 

el 17 de juny de 2010, com a cloenda del 

Màster d’estudis avançats i aplicats en 

llengua i literatura catalanes que im-

parteixen conjuntament la Universitat  

de Barcelona i la Universitat Autònoma de 

Barcelona.

Jordi Carbonell, membre de la 

Secció Filològica, va ser distingit amb el 

Premi Maria Lluïsa Serra Taula d’Or, que 

concedeix el Consell Insular de Menorca. 

El premi li va ser lliurat el dia 2 de juliol, 

al Palau de la Generalitat de Catalunya.
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