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Premis i distincions

2012

Joan Martí i Castell, membre de la Secció 

Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, 

va rebre la Medalla de la Universitat Ro

vira i Virgili (URV) en reconeixement a la 

seva tasca com a rector i la seva aportació 

a la creació i consolidació de la institució. 

12 de setembre.

Joaquim Casal i Fàbrega, membre 

de la Secció de Ciències i Tecnologia, va 

rebre la Medalla Narcís Monturiol al mè

rit científic i tecnològic, atorgada per la 

Generalitat de Catalunya. 3 d’octubre.

Abel Mariné Font, membre de la 

Secció de Ciències Biològiques, va rebre 

el III Premi Ramon Turró, a una trajectò

ria d’excel·lència en el camp de la nutrició, 

atorgat pel Centre Català de la Nutrició 

de l’IEC. 5 d’octubre.

Heribert Barrera i Costa (1917

2011), que fou membre de la Secció de 

Ciències i Tecnologia, va rebre a títol 

pòstum la Medalla d’Or de la Generalitat 

de Catalunya, el 18 de setembre, així com 

la Medalla d’Or de la Ciutat, atorgada per 

l’Ajuntament de Barcelona, el 29 d’oc 

tubre.

Joaquim Mallafrè i Gavaldà, mem

bre de la Secció Filològica, fou nomenat 

soci d’honor del Centre de Lectura de 

Reus. 4 de desembre.

Miquel Dolç i Dolç (19121994), 

que era membre de la Secció Filològica, 

va ser homenatjat a l’IEC en complirse 

enguany el centenari del seu naixement. 

13 de desembre.

Joan Veny i Clar, membre de la 

Secció Filològica, va ser homenatjat a 

l’Edifici Històric de la Universitat de Bar

celona amb motiu del seu vuitantè ani

versari. 20 de desembre.

Mercè Durfort i Coll, membre de 

la Secció de Ciències Biològiques, va rebre 

el premi de la Pinacoteca de la Ciencia 

2012 a la millor imatge científica, que 

promou anualment la Sociedad Española 

de Bioquímica y Biología Molecular. 

2013

Jordi Castellanos Vila, membre de la 

Secció HistòricoArqueològica traspassat 

el 19 d’octubre de 2012, va ser homenat

jat a l’IEC. 9 de gener.

J. V. Foix, que fou membre de la 

Secció Filològica, va ser homenatjat amb 

motiu del vinticinquè aniversari de la 

seva mort per l’Institut d’Estudis Cata 

lans i la Institució de les Lletres Catalanes.  

29 de gener. 

Josep Vallverdú Canes, membre 

de la Secció Filològica, va ser homenatjat 

en el seu norantè aniversari per la Dipu

tació de Lleida i l’Institut d’Estudis Iler

dencs amb la programació de diversos 

actes. Febrer.

Mercè Durfort i Coll, membre de 

la Secció de Ciències Biològiques, va ser 

nomenada vicepresidenta de la Reial 
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Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 

(RACAB). 8 de febrer.

Joaquim Garriga i Riera, membre 

de la Secció HistòricoArqueològica, ha 

estat honorat amb la Distinció a la Qua

litat de la Pràctica Docent de la Univer

sitat de Girona. 18 de febrer.

Josep Amat i Girbau, membre de 

la Secció de Ciències i Tecnologia, va rebre 

el Premi d’Honor de la Nit de les Teleco

municacions i de la Informàtica, convocat 

per l’Associació Catalana d’Enginyers de 

Telecomunicació, el Col·legi d’Enginyers 

de Telecomunicació i el Col·legi Oficial 

d’Enginyeria en Informàtica de Catalu

nya. 18 de febrer. 

Anscari Manuel Mundó, membre 

de la Secció HistòricoArqueològica que 

traspassà el 25 de desembre de 2012, va 

ser homenatjat per la Societat Catalana 

de Musicologia, filial de l’IEC, en un acte 

en memòria. 21 de febrer.

Vicent Pitarch i Almela, membre 

de la Secció Filològica, va rebre el Guardó 

Extraordinari de la X Nit d’Escola Valen

ciana. 23 de febrer.

Antoni Prevosti (19192011), que 

fou membre de la Secció de Ciències Bio

lògiques, va ser recordat en un acte a l’IEC. 

9 d’abril.

Joan Viñas i Salas, membre de la 

Secció de Ciències Biològiques, va ser 

nomenat president de la Reial Acadèmia 

de Medicina.

El Premi Crítica Serra d’Or 2013 

de Recerca, en la modalitat d’altres cièn

cies, ha estat concedit a l’obra Arrels 

germàniques de la matemàtica contem-

porània, dirigida per Pilar Bayer i Isant, 

membre de la Secció de Ciències i Tecno

logia de l’IEC, que n’és també l’autora 

juntament amb Jordi Guàrdia i Artur 

Travesa. 30 d’abril.

Jaume Casals i Pons, membre de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

va ser proclamat rector de la Universitat 

Pompeu Fabra. 3 de maig.

Josep Vallverdú Canes, membre 

de la Secció Filològica, va rebre l’XI Me

dalla de l’Institut Màrius Torres de Lleida, 

el 5 d’abril, i també el Guardó Víctor 

Torres de la primera edició dels Premis 

República, concedit per Esquerra Repu

blicana, el 8 de maig.

Carles Miralles i Solà, membre de 

la Secció Filològica, va rebre el Premi 

Extraordinari Salvador Espriu dels Jocs 

Florals de Barcelona, atorgat per l’Ajun

tament de Barcelona. 8 de maig.

Josep Guitart i Duran, membre de 

la Secció HistòricoArqueològica i repre

sentant de l’IEC a la Unió Acadèmica 

Internacional (UAI), va ser elegit vicepre

sident d’aquesta organització en l’Assem

blea General que es va celebrar a Magún

cia (Alemanya). 1217 de maig.

Ramon Gomis de Barbarà, mem

bre de la Secció de Ciències Biològiques, 

va rebre la Creu de Sant Jordi de la Ge

neralitat de Catalunya. 15 de maig.

Concepció Rovira Angulo, sòcia de 

la Societat Catalana de Química (SCQ), 
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va ser guardonada amb el premi interna

cional Distinguished Women in Chemistry 

or Chemical Engineering 2013, atorgat 

per la Unió Internacional de Química Pura 

i Aplicada. La candidatura va ser presen

tada per mitjà de l’EuCheMS, l’Associació 

Europea de Ciències Químiques i Mole

culars, a proposta de la SCQ. Juny (el 

lliurament del premi se celebrà el mes 

d’agost a Istanbul).

Pere Puigdomènech i Rosell, mem

bre de la Secció de Ciències Biològiques, 

va rebre el Premi COSCE a la Difusió de 

la Ciència 2013, atorgat per la Confede

ració de Societats Científiques d’Espanya. 

13 de juny.

Joan Estruch i Gibert, membre de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

va pronunciar l’última lliçó del curs a la 

Sala Prat de la Riba de l’IEC amb motiu 

de la seva jubilació. 19 de juny. 

Joan Veny i Clar, membre de la 

Secció Filològica, va rebre la Medalla 

d’Honor del Consell General de la Xarxa 

Vives d’Universitats, a la Universitat 

d’Alacant, el 12 de juliol, i també la 

distinció de membre honorari de la So

ciété de Linguistique Romane (Nancy), 

el juliol. 

Josep M. Casasús i Guri, membre 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

rebé la Distinció Jaume Vicens Vives a la 

qualitat docent universitària. 27 d’agost 

(data d’aprovació de la concessió).

Joaquim M. Puyal i Ortiga, mem

bre de la Secció Filològica, va rebre el 

Premi Extraordinari de Doctorat de la 

Universitat de Barcelona per la tesi Ele-

ments per a l’anàlisi del discurs de la 

televisió. Organització, fiabilitat i produc-

ció (llegida el 2010).
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