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Premis i distincions

J osep Vallverdú, membre de la 

Secció Filològica, va ser home-

natjat el 15 de setembre de 2010, a Llei-

da, en el marc de la Jornada Josep Vallver-

dú: «Proses de Ponent, 40 anys després», 

organitzada per l’Institut d’Estudis Iler-

dencs.

Josep Peñuelas i Reixach, presi-

dent de la Institució Catalana d’Història 

Natural del 2004 al 2008, va ser guardo-

nat en els Premis de Recerca de Catalunya 

en la categoria de Carrera Científica. El 

premi li va ser lliurat el 28 de setembre 

de 2010, al Palau de la Generalitat. 

Joan Rodés, membre de la Secció 

de Ciències Biològiques, va rebre la Me-

dalla August Pi i Sunyer, el dia 1 d’octu-

bre de 2010, en l’acte d’inauguració de 

l’Aula Magna de la Facultat de Medicina 

de la Universitat de Barcelona.

Albert Balcells va ser guardonat, el 

dia 2 d’octubre de 2010, per la seva tra-

jectòria, amb el Premi Sàpiens d’Història, 

en la seva primera edició, a l’Espluga de 

Francolí, dins els actes del Dia Sàpiens.

Octavi Fullat, membre de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials, va ser in-

vestit doctor honoris causa per la Univer-

sitat Ramon Llull, el dia 8 d’octubre de 

2010, a l’auditori Cardenal Narcís Jubany 

de la Facultat de Psicologia, Ciències de 

l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

David Serrat, membre de la Secció 

de Ciències i Tecnologia, va rebre la Me-

dalla Institucional de la Universitat de Vic, 

el dia 14 d’octubre de 2010.

Albert Jané, membre de la Secció 

Filològica, va ser distingit amb el Premi 

Pompeu Fabra a la trajectòria professio-

nal, científica o cívica, concedit per la 

Generalitat de Catalunya. L’acte de lliu-

rament del guardó va tenir lloc al Pa- 

lau de la Generalitat, el 4 de novembre  

de 2010.

L’Ajuntament de Gandia va con-

cedir el títol de Fill Predilecte de la Ciutat 

a Josep Piera, membre de la Secció Filo-

lògica, en una solemne sessió extraordi-

nària de la corporació municipal, el dia 

16 de novembre.

El 19 de novembre de 2010 es va 

presentar al Museu d’Història de Catalu-

nya l’obra Jordi carbonell. Entre l’amor 

i la lluita, volum de memòries de Jordi 

Carbonell, membre de la Secció Filològi-

ca.

Edgar Morin va ser investit doctor 

honoris causa per la Universitat de Bar-

celona, el dia 23 de novembre de 2010.

Germà Colón, membre de la Sec-

ció Filològica, va ser homenatjat amb la 

Menció Especial dins el lliurament de 

guardons de l’XI Premi Soler i Godes a la 

Innovació Educativa, el 26 de novembre 

de 2010, a Castelló de la Plana. Els premis 

són atorgats per la Càtedra Soler i Godes, 

amb la col·laboració de la Universitat 

Jaume I i la Diputació de Castelló.

05 Memoria 2010-2011 (191-258).indd   247 27/06/16   10:40



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

10
-2

01
1

248

Joaquim Molas, membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica, va ser 

homenatjat amb un sopar el dia 18 de 

març de 2011, en què van assistir fami-

liars, col·legues, deixebles i diversos mem-

bres de la Secció.

La revista cavall Fort, de la qual 

Albert Jané, membre de la Secció Filolò-

gica, ha estat col·laborador i director, va 

ser distingida per la Generalitat de Cata-

lunya amb el Premi Nacional de Cultura 

a la Projecció Social de la Llengua Cata-

lana. El guardó va ser lliurat el 2 d’abril 

de 2011, al Palau de la Generalitat.

Josep M. Casasús, Jordi Cots i 

Carles A. Gasòliba, membres de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials, van rebre 

la Creu de Sant Jordi, el dia 27 d’abril  

de 2011.

Josep Piera, membre de la Secció 

Filològica, va ser homenatjat el 6 de maig 

de 2011 per l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua amb una jornada monogràfica al 

voltant de la seva obra i la seva trajectòria, 

dins la sèrie «Escriptors valencians ac- 

tuals».

Juli Peretó, membre de la Secció 

de Ciències Biològiques, va ser elegit vi-

cepresident segon de la International 

Society for the Study of the Origin of Life 

(ISSOL - The International Astrobiology 

Society) per al trienni 2011-2014.
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