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Premis i distincions

2015

La senyora Aina Moll i Marquès, membre 

de la Secció Filològica, fou distingida amb 

la Medalla d’Or del Consell de Mallorca, 

que li fou lliurada en l’acte de commemo-

ració de la Diada de Mallorca. 12 de se-

tembre.

El  senyor  Josep  Peñuelas  i  Rei-

xach, membre de la Secció de Ciències 

Biològiques, va rebre el Premi Rei Jaume I 

2015 de Protecció del Medi Ambient. 2 

d’octubre.

El senyor Josep Amat i Girbau, 

membre de la Secció de Ciències i Tecno-

logia, va rebre el premi en la categoria 

acadèmica de la Nit de la Robòtica 2015. 

8 d’octubre.

El senyor Xavier Bellés i Ros, 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques, va ser nomenat secretari de la 

Secció de Biologia de la Reial Acadèmia 

de Ciències i Arts de Barcelona. 13 d’oc-

tubre.

El senyor Carles Bas i Peired, 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques, fou distingit com a soci d’honor de 

la Societat Catalana de Biologia (IEC). 11 

de novembre.

El senyor Bonaventura Clotet 

Sala, membre de la Secció de Ciències 

Biològiques, va rebre el Premi ESI (Esport 

Solidari Internacional). 20 de novembre.

El senyor Jaume Cabré i Fabré, 

membre de la Secció Filològica, rebé el 

Premi d’Honor de la Plaça del Llibre de 

València, dins la Setmana del Llibre en 

Català, a l’Octubre Centre Cultural. 20 

de novembre.

El senyor Philip D. Rasico, mem-

bre corresponent de la Secció Filològica, 

rebé el Premi Internacional Ramon Llull 

2015, concedit per la Fundació Congrés 

de Cultura Catalana i l’Institut Ramon 

Llull, a l’Auditori Nacional d’Andorra. 26 

de novembre.

El senyor Artur Quintana i Font, 

membre corresponent de la Secció Filolò-

gica, fou guardonat amb un Premi d’Ac-

tuació Cívica de la Fundació Carulla, que 

li fou lliurat al HUB de Barcelona, el 24 

de novembre, i amb el Premi Lo Grifonet, 

d’Òmnium  Cultural  de  les  Terres  de 

l’Ebre, que li fou lliurat a Arnes (Terra 

Alta). 28 de novembre.

2016

El senyor Salvador Giner de San Julián, 

membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials, fou investit doctor hono- 

ris causa per la Universidad Nacional  

de Educación a Distancia (UNED). 21 de 

gener.

La senyora Pilar Bayer i Isant, 

membre de la Secció de Ciències i Tecno-

logia i catedràtica del Departament d’Àl-

gebra i Geometria de la Facultat de Ma-

temàtiques de la Universitat de Barcelona 

(UB), va ser homenatjada amb motiu del 
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seu setantè aniversari pel Seminari de 

Teoria de Nombres de la UB, fundat per 

ella fa trenta anys, i fou obsequiada amb 

els volums i i ii de l’obra selecta Pilar 

Bayer. 28 de gener.

El senyor Joan Miralles i Monser-

rat, membre de la Secció Filològica, fou 

guardonat amb el Premi Ramon Llull de 

l’àmbit lingüístic, que concedeix el Govern 

de les Illes Balears. 5 de febrer.

El senyor Vicent Pascual Granell, 

membre de la Secció Filològica, va rebre 

el Premi Socarrat Major 2016, atorgat per 

l’Associació Cultural Socarrats de Vila-

real. 6 de febrer.

El senyor Joan Veny i Clar, mem-

bre de la Secció Filològica, va ser nomenat 

doctor honoris causa per la Universitat de 

les Illes Balears. 18 de febrer.

El senyor Jordi Carbonell i de 

Ballester, membre de la Secció Filològica, 

va rebre el Premi Pompeu Fabra a la 

trajectòria professional, científica o cívica 

que atorga la Direcció General de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalu-

nya. 12 d’abril.

El senyor Josep Massot i Munta-

ner, president de la Secció Històrico- 

Arqueològica, va ser investit doctor hono-

ris causa per la Universitat de València. 

15 d’abril.

El senyor Pere Verdaguer i Juano-

la, membre de la Secció Filològica, va rebre 

la Medalla d’Honor de la vila de Perpinyà, 

en reconeixement del seu compromís a 

favor de la llengua catalana. 23 d’abril. 

El  senyor  Josep  Peñuelas  i  Rei-

xach, membre de la Secció de Ciències 

Biològiques, va ser nomenat doctor hono-

rari de ciències de la vida per la Univer-

sitat d’Estònia, pels seus estudis sobre el 

canvi global. 24 d’abril.

Els senyors Joandomènec Ros i 

Aragonès, president de l’IEC i membre de 

la Secció de Ciències Biològiques; Enric 

Argullol i Murgadas i Josep-Enric Rebés 

i Solé, de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials; Josep Enric Llebot Rabagliati, de 

la Secció de Ciències i Tecnologia; Bona-

ventura Clotet Sala, de la Secció de Cièn-

cies Biològiques, i Mariàngela Vilallonga 

Vives i Artur Quintana i Font, de la Secció 

Filològica, van ser guardonats amb la 

Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 

Catalunya. 26 d’abril.

El Diccionari d’historiadors de l’art 

català-valencià-balear (DHAC), de l’IEC, 

va guanyar el Premi ACCA 2015 en la 

categoria d’iniciatives, atorgat per l’Asso-

ciació Catalana de Crítics d’Art. 26 d’abril.

El senyor Martí Domínguez Ro-

mero, membre de la Secció de Ciències 

Biològiques, fou guardonat amb el Premi 

Crítica Serra d’Or 2016 de novel·la. 1 de 

maig.

L’estudi Ramon llull. vida i obres, 

de Pere Villalba, publicat per l’IEC i la 

Fundació Elsa Peretti amb motiu del setè 

centenari de la mort de Ramon Llull 

(1232-1316), va ser distingit amb el 

Premi Crítica Serra d’Or 2016 de recerca, 

en la categoria d’humanitats. 1 de maig.

00 Memoria 2015-2016.indb   240 4/12/17   11:33



A
c

t
iv

it
A

t
 i

n
st

it
u

c
io

n
A

l

241

El senyor Manel Esteller Badosa, 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques, va rebre el Premi Nacional de Re-

cerca 2015, atorgat per la Generalitat de 

Catalunya i la Fundació Catalana per a 

la Recerca i la Innovació (FCRi), l’11 de 

maig. També va ser distingit amb la Me-

dalla d’Honor del Parlament en la cate-

goria d’or (data de lliurament: 10 de se-

tembre de 2016). 

El senyor Octavi Fullat i Genís, 

membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials, va rebre el Premi Blanquerna 

d’Educació 2016, atorgat per la Facultat 

de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 

l’Esport Blanquerna - Universitat Ramon 

Llull. 25 de maig.

El senyor Joan Martí i Castell, 

membre de la Secció Filològica, va ser 

elegit membre de la Reial Acadèmia de 

Bones Lletres de Barcelona. 13 de juny.

El senyor Paul Preston, membre 

de la Secció Històrico-Arqueològica de 

l’IEC, va ser investit doctor honoris cau-

sa per la Universitat de Barcelona, al 

Paranimf de l’Edifici Històric. 14 de juny.

El  senyor  Josep  Peñuelas  i  Rei-

xach, membre de la Secció de Ciències 

Biològiques, va guanyar el Premi Ramon 

Margalef d’Ecologia. 19 de juliol.

Els senyors Joan Massagué i Solé i 

Manel Esteller i Badosa, membres de la 

Secció de Ciències Biològiques, van ser 

guardonats amb el XXVIII Premi Inter- 

nacional Catalunya, junt amb Josep Ba-

selga, director mèdic del Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center (data de lliura-

ment: 25 d’octubre de 2016). 22 de juliol.

La senyora Maria Dolors Garcia 

Ramon, membre de la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials, va ser distingida amb 

dos guardons internacionals: el Premi 

Vautrin-Lud 2016, conegut com el «Nobel 

de Geografia», que es lliurarà durant la 

celebració del Festival Internacional de 

Geografia, a Saint-Dié-des Vosges (Fran-

ça), del 30 de setembre al 2 d’octubre de 

2016, i l’IGU Lauréat d’Honneur, que 

atorga la Unió Geogràfica Internacional 

(IGU), lliurat en el 33è Congrés Interna-

cional de Geografia, a Pequín entre els 

dies 21 i 25 d’agost de 2016.
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