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E ls premis de l’Institut d’Estudis Catalans, instituïts 

l’any 1914, constitueixen la tradició més antiga de 

la institució. 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 reconeixement necessari  

a la seva tasca de recerca, a voltes no prou ben reconeguda.

En el present opuscle es recull la informació corresponent al 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC, les persones  

guardonades 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 persones 

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.

JOSEP ENRIC LLEBOT
Secretari general
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11PREMIS DE L’IEC 

Premi 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)

61a convocatòria 
Premi instituït l’any 1961 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 publicades durant els darrers cinc anys (del 2014  
al 2018, inclusivament).

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Joandomènec Ros (president de l’IEC), 
Josep Enric Llebot (secretari general de l’IEC) i Mercè Durfort, Jaume Terradas  
i Xavier Turon (membres de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC), ha acordat 
atorgar el Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent  
a l’any 2019 a l’obra 

Atles dels ocells nidificants de Barcelona, 

impulsada per l’Institut Català d’Ornitologia, la Universitat de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Zoo.

Premis St Jordi 2019.indd   11 15/4/19   9:54



12 Premi Creu Casas de l’Institut d’Estudis Catalans. Dones per canviar el món

(Creu Casas i Sicart, botànica i farmacèutica. Barcelona, 1913 - Bellaterra, 2007)

2a convocatòria
Premi instituït l’any 2017 per l’Institut d’Estudis Catalans i ofert a dues 

modalitats:
A) A una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació 

i aproximació de la tecnologia a l’alumnat femení en qualsevol àmbit (enginye ria, 
arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc.). 

B) A un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat 
metodologies d’apoderament de les dones o d’ensenyament per a captar el talent 
femení en els camps esmentats.

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Josep Enric Llebot (secretari general  
de l’IEC), Joan de Solà-Morales i Carme Torras (membres de la Secció de Ciències  
i Tecnologia de l’IEC), Núria Salán (presidenta de la Societat Catalana de 
Tecnologia de l’IEC) i Oriol Boix (Societat Catalana de Tecnologia de l’IEC),  
ha acordat atorgar el Premi Creu Casas de l’Institut d’Estudis Catalans. Dones  
per canviar el món corresponent a l’any 2019 de la manera següent:

En la modalitat A, a la senyora 

Carmen Mur,  pel seu perfil inspirador i emprenedoria.

En la modalitat B, al grup de treball 

Young IT Girls,  per l’àmplia base d’edat i territorial de la seva proposta i per la 
qualitat i originalitat de les seves propostes d’actuació.
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13Premi Rafael Patxot i Jubert

(Rafael Patxot i Jubert, meteoròleg, mecenes, bibliòfil i escriptor. Sant Feliu de Guíxols, 1872 - 

Ginebra, 1964)

4a convocatòria
Premi instituït l’any 2015 pel Consell Assessor de la Masia Mariona de la 

Diputació de Barcelona i ofert a un treball de recerca, bibliogràfic o d’assaig sobre 
algun dels aspectes afins a la trajectòria intel·lectual i científica de Rafael Patxot  
i Jubert. 

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta de la ponència nomenada pel Consell Assessor de la Masia Mariona  
i integrada per Manuel Castellet (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia  
de l’IEC), Josep Massot (membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC) i 
Jordi Tura (director del Museu Etnològic del Montseny - La Gabella), ha acordat 
atorgar el Premi Rafael Patxot i Jubert corresponent a l’any 2019 al senyor

Albert Rumbo i Soler 

pel treball 
Festa, guerra i política: la cultura popular en temps convulsos i la seva utilització política.  
El cas de La Patum de Berga.

Premi Catalunya del Nord

11a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 i ofert a un estudi, treball o document per a 

l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya 
del Nord o de qüestions que l’afecten.

L’adjudicació i el lliurament del premi van tenir lloc el 26 d’abril del 2019 al 
Palau de Congressos de Perpinyà, durant la XXX Nit de Sant Jordi.
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14 PREMIS DE LES SECCIONS DE L’IEC

SECCIÓ HISTÒRICO-ARQUEOLÒGICA

Premi IEC d’Història Contemporània JAUME VICENS I VIVES

(Jaume Vicens i Vives, historiador. Girona, 1910 - Lió, 1960)

8a convocatòria
Premi instituït l’any 1997 i ofert a una tesi doctoral o a un treball d’investigació 

sobre història política, social, econòmica i cultural — o sobre historiografia—  
de les terres de llengua catalana en els segles xix i xx.

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Albert Balcells, Jordi Casassas i Santiago 
Riera (membres de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC), ha acordat atorgar 
el Premi IEC d’Història Contemporània Jaume Vicens i ViVes corresponent a l’any 2019 
a la senyora

Clara Florensa Rodríguez 

pel treball 
Els discursos sobre l’evolució en el franquisme (1939-1967).

Premi IEC d’Història de les Arts JOSEP PIJOAN

(Josep Pijoan i Soteras, historiador de l’art i arquitecte. Barcelona, 1881 - Lausana, 1963)

8a convocatòria 
Premi instituït l’any 1997 i ofert a una tesi doctoral o a un treball d’investigació 

sobre història de les arts (incloent-hi la musicologia). 
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Bonaventura Bassegoda, Rafael 
Cornudella i Francesc Fontbona (membres de la Secció Històrico-Arqueològica  
de l’IEC), ha acordat atorgar el Premi IEC d’Història de les Arts Josep piJoan 
corresponent a l’any 2019 a la senyora

Maria Ribera Gibal 

pel treball 
Emili Pujol (1886-1980), pedagog i intèrpret de la guitarra, en el context de l’estètica 
guitarrística de mitjans del segle xix i primera meitat del segle xx a Catalunya.
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15SECCIÓ DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES

Premi IEC de Bioquímica o Ciències Fisiològiques AUGUST PI I SUNYER

(August Pi i Sunyer, doctor en medicina. Barcelona, 1879 - Mèxic, 1965)

22a convocatòria 
Premi instituït l’any 1965 i ofert a una tesi doctoral o a un treball d’investigació 

sobre bioquímica o ciències fisiològiques. 
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Màrius Foz, Pere Puigdomènech i Jaume 
Reventós (membres de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC), ha acordat 
atorgar el Premi IEC de Bioquímica o Ciències Fisiològiques august pi i sunyer 
corresponent a l’any 2019 a la senyora

Marta Fontcuberta Pi-Sunyer

pel treball 
Desenvolupament de noves estratègies per generar cèl·lules productores d’insulina.
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16 SECCIÓ DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Premi IEC de Geologia JOSEP R. BATALLER

(Josep Ramon Bataller i Calatayud, doctor en ciències naturals. La Pobla del Duc, 1890 - 

Barcelona, 1962)

15a convocatòria 
Premi instituït l’any 1976 i ofert a una tesi doctoral o a un treball d’investigació 

sobre geologia. 
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Lluís Cabrera, Miquel Canals i Jordi 
Corominas (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC), ha acordat 
atorgar el Premi IEC de Geologia Josep r. Bataller corresponent a l’any 2019 a la 
senyora 

Marta Ferrater Gómez

pel treball 
Velocitat de desplaçament de la falla d’Alhama de Múrcia (Bètiques Orientals); implicacions 
en el seu potencial sísmic.
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17SECCIÓ FILOLÒGICA

Premi IEC de Filologia LLUÍS NICOLAU D’OLWER

(Lluís Nicolau d’Olwer, doctor en filosofia i lletres. Barcelona, 1888 - Mèxic, 1961)

33a convocatòria 
Premi instituït l’any 1965 i ofert a una tesi doctoral o a un treball d’investigació 

sobre filologia. 
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Antoni Ferrando, Joan Peytaví i Pere J. 
Quetglas (membres de la Secció Filològica de l’IEC), ha acordat atorgar el Premi IEC 
de Filologia lluís nicolau d’olwer corresponent a l’any 2019 al senyor 

Pol Serrabassa i Puntí 

pel treball 
La Renaixença literària a Vic: dels orígens a la consolidació.

Premi IEC de Teoria Literària JOSEP CARNER

(Josep Carner i Puig-Oriol, llicenciat en dret i filosofia i lletres. Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970)

8a convocatòria 
Premi instituït l’any 1997 i ofert a una tesi doctoral o a un treball d’investigació 

sobre teoria literària. 
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Jaume Cabré i Josep Piera (membres de 
la Secció Filològica de l’IEC) i Manuel Llanas (president de la Societat Catalana  
de Llengua i Literatura de l’IEC), ha acordat atorgar el Premi IEC de Teoria 
Literària Josep carner corresponent a l’any 2019 a la senyora

Maria Moreno Domènech

pel treball
El tractament del grotesc a Primera història d’Esther.
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18 SECCIÓ DE FILOSOFIA I CIÈNCIES SOCIALS

Premi IEC de Comunicació Social JOAN GIVANEL I MAS

(Joan Givanel i Mas, filòleg i erudit. Barcelona, 1868-1946)

10a convocatòria 
Premi instituït l’any 1988 i ofert a un treball d’investigació sobre ciències de la 

comunicació. 
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència integrada per Andreu Casero, Jaume Guillamet i 
Miquel de Moragas (membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC), 
ha acordat atorgar el Premi IEC de Comunicació Social Joan giVanel i mas 
corresponent a l’any 2019 a la senyora

Ester Boquera Diago 

pel treball 
La batalla de la persuasió durant la Guerra Civil. El cas del Comissariat de Propaganda  
de la Generalitat de Catalunya (1936-1939).

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica al senyor 

Reinald Besalú Casademont

pel treball
TV3, «la nostra» pels castellanoparlants? Anàlisi de la proposta enunciativa de la cadena  
i dels discursos dels receptors.
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19PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS DE L’IEC

ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA

Premi Catalunya de Sociologia

9a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 i ofert a científics i professionals consolidats que 

treballen en l’àmbit de la sociologia. És un reconeixement a l’aportació científica 
desenvolupada en aquest camp tant a partir de la trajectòria professional com  
a partir d’una obra singular. 

En la sessió del 14 de març de 2109, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència nomenada per l’Associació Catalana de Sociologia  
de l’IEC, el Consell del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i la Fundació 
Bancària La Caixa i integrada per Xavier Bonal, Higini Clotas, Josep Rodríguez, 
Cristina Sànchez, Carlota Solé, Marina Subirats i Xavier Trabado, ha acordat 
atorgar el Premi Catalunya de Sociologia corresponent a l’any 2019 al senyor 

Ramón Flecha García,  per la rellevància internacional i l’impacte social de les 
seves aportacions sociològiques.

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants)

23a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball d’investigació sociològica, teòric  

o empíric.
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de l’Associació 
Catalana de Sociologia de l’IEC i integrada per Amado Alarcón, Montserrat Ferràs 
i Andreu Peix, ha acordat atorgar el Concurs de Joves Sociòlegs corresponent  
a l’any 2019 als senyors 

Antonio Montañés Jiménez i Ramon Macià Trepat

pel treball
«Tan bon punt dius que ets evangèlic, la gent ja no en vol saber res». Evangelisme urbà, 
cohesió i heroisme religiós a les esglésies pentecostals llatinoamericanes de Barcelona.
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20 INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca  

de batxillerat (per a estudiants)

2a convocatòria 
Premi instituït l’any 2017 i ofert a un treball de recerca de batxillerat sobre 

aspectes de diferents temes de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria,  
la silvicultura, la jardineria i el món rural en l’àmbit territorial de Catalunya,  
des de qualsevol vessant: científic, tècnic, social, econòmic, històric, cultural o 
divulgatiu.

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta d’una ponència nomenada per 
la Institució Catalana d’Estudis Agraris de l’IEC i integrada per Josep M. Pagès 
(delegat territorial a Girona de la Institució Catalana d’Estudis Agraris de l’IEC), 
Jordi Rosell (vocal de la Institució Catalana d’Estudis Agraris de l’IEC) i Jordi Sala 
(president de la Institució Catalana d’Estudis Agraris de l’IEC), ha acordat atorgar 
el Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca de 
batxillerat corresponent a l’any 2019 a la senyora

Clàudia Alcañiz Garcia 

pel treball 
Aprenent de formatger. Estudi de la influència del tipus de quall en l’elaboració de formatges 
amb llet de cabra de Can Pauet.

(Aquest premi va ser lliurat el 12 de desembre de 2018 a la seu de l’IEC en un 
acte organitzat per la Institució Catalana d’Estudis Agraris.)
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21SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA

Premi Societat Catalana d’Economia

11a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert al millor llibre publicat o tesi presentada sobre 

temes d’economia. 
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Economia de 
l’IEC i integrada per Eduard Arruga i Valeri (president de la Societat Catalana 
d’Economia de l’IEC), Jordi Galí i Garreta (vocal de la Societat Catalana d’Economia 
de l’IEC), Antoni Montserrat i Solé (secretari de la Societat Catalana d’Economia de 
l’IEC) i pels experts de reconegut prestigi en el camp de l’economia Enric 
Fernández Martínez, Àngel Pes i Guixà, Elisabet Viladecans-Marsal i Xavier Vives  
i Torrents, ha acordat atorgar el Premi Societat Catalana d’Economia 
corresponent a l’any 2019 a l’obra

Exclusionary practices. The economics of monopolisation and abuse of 
dominance,   
de Massimo Motta, Chiara Fumagalli i Claudio Calcagno, publicat per Cambridge 
University Press. 

Premi Ferran Armengol i Tubau

12a convocatòria 
Premi instituït per la Societat Catalana d’Economia i la Fundació Armengol  

i Mir i ofert a una obra, treball, tesi o estudi sobre les assegurances, des de les 
perspectives econòmica, jurídica, històrica, financera o social.

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans a 
proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Economia de l’IEC 
i la Fundació Armengol i Mir, i integrada per Eduard Arruga i Valeri (president de 
la Societat Catalana d’Economia de l’IEC), Humbert Sanz i García (tresorer de la 
Societat Catalana d’Economia de l’IEC), Mercedes Ayuso Gutiérrez, Jordi Parrilla 
Navarro, Josep Lluís Pérez Torres i Joan Maria Xiol Quingles, ha acordat atorgar el 
Premi Ferran Armengol i Tubau corresponent a l’any 2019 als senyors

Lluís Bermúdez Morata i Dimitris Karlis 

pel treball 
Tarifació d’assegurances amb múltiples garanties correlacionades. 

(El premi es lliurarà el 24 de maig del 2019 en el marc del Segon Congrés de la 
Societat Catalana d’Economia.)
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22 SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS CLÀSSICS

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics  
(per a estudiants)

(Eduard Valentí i Fiol, filòleg. Pals, 1910 - Barcelona, 1971)

8a convocatòria
Premi instituït l’any 2011 i ofert a un treball inèdit d’estudi i investigació sobre 

qualsevol aspecte relatiu als estudis clàssics.
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta de la ponència nomenada per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics  
de l’IEC i integrada per Montserrat Jufresa (presidenta de la Societat Catalana 
d’Estudis Clàssics de l’IEC), Carles Garriga i Mariàngela Vilallonga (membres de  
la Societat Catalana d’Estudis Clàssics de l’IEC), ha acordat no adjudicar el Premi 
Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics corresponent  
a l’any 2019. 

No obstant això, la ponència ha acordat atorgar un accèssit a la senyora

Maria Dinarès i Martín

pel treball 
Traducció i comentari de l’obra de Lígdam (Cor. Tib. 3.1-6).
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23SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs 

de màster d’història de la ciència amb una orientació professional

4a convocatòria
Premi instituït l’any 2015 i ofert a treballs de fi de màster d’història de la 

ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, 
estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni 
científic i altres formes de comunicació.

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta de la ponència nomenada per la Societat Catalana d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica de l’IEC i integrada per Miquel Carandell, Emma Sallent  
i Josep Simon (membres de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la 
Tècnica de l’IEC), ha acordat atorgar ex aequo el Premi Societat Catalana d’Història 
de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d’història de la ciència amb 
una orientació professional corresponent a l’any 2019 a les senyores

María Isabel Fuentes Darás

pel treball 
Linternas, espejos y vísceras. Diseño de un proyecto expositivo a partir de los instrumentos  
de exploración visual del Instituto «López Piñero».

Laia Lleó-Godall

pel treball 
Anàlisi dels processos comunicatius de la revista Mujeres y Salud.
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24 Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs 

de màster d’història de la ciència amb una orientació acadèmica

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2017 i ofert a treballs de fi de màster d’història de la 

ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, 
estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni 
científic i altres formes de comunicació.

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta de la ponència nomenada per la Societat Catalana d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica de l’IEC i integrada per Pasqual Bernat, Mònica Rius-Piniés 
(membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Història de la Ciència  
i de la Tècnica de l’IEC) i Eduardo Bueno (Universitat Miguel Hernández),  
ha acordat atorgar ex aequo el Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i  
de la Tècnica per a treballs de màster d’història de la ciència amb una orientació 
acadèmica corresponent a l’any 2019 a les senyores

Sara Serrano Martínez

pel treball 
Aproximaciones médicas y psicológicas al suicidio en España antes de la Guerra Civil 
(1926-1936).

Laura Gavioli

pel treball
Reunir totes les plantes de Catalunya. Adquisició de 5 herbaris de l’Institut Botànic de 
Barcelona a través de les cartes de Pius Font i Quer.
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25SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (per a estudiants)

11a convocatòria
Premi instituït l’any 1999 i ofert a un estudi diagnòstic d’una àrea urbana  

o territorial de Catalunya, o bé a un projecte o proposta d’ordenació d’una àrea 
territorial o urbana de Catalunya.

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta de la ponència nomenada per la Societat Catalana d’Ordenació del 
Territori de l’IEC i integrada per Laia Grau i Loles Herrero (arquitectes), Marc Martí 
(sociòleg), Jacob Cirera (ambientòleg), Josep Báguena (geògraf) i Nel·la Saborit 
(enginyera civil), ha acordat atorgar el Premi Societat Catalana d’Ordenació  
del Territori corresponent a l’any 2019 a la senyora

Maria Espín Martí

pel treball
Acompanyar l’evolució.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a les senyores

Sandra Murcia Aljama i Clara Grenzner Matheu 

pel treball
Rehabitar la baixa densitat. Com ha de créixer la ciutat en el futur? Estudi del potencial 
d’activació del barri de Mas Gener, Sant Cugat del Vallès.

Julia Isabella Cannata Pechs

pel treball 
Avaluació de la vulnerabilitat de la població a la calor extrema a l’àrea metropolitana  
de Barcelona. Guia tècnica per calcular la vulnerabilitat de la població a la calor extrema  
i recomanacions per a futures línies d’acció.
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26 SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional

3a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a una persona que hagi contribuït al progrés  

o a la difusió de les ciències biològiques en territori de llengua catalana al llarg  
de la seva trajectòria professional.

La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada pel 
Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia, ha acordat atorgar el Premi 
Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional corresponent a  
l’any 2019 al senyor

Salvador Moyà-Solà 

(Grup de Recerca en Paleoprimatologia i Paleontologia Humana de l’Institut 
Català de Paleontologia Miquel Crusafont)

Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic

3a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert als autors del millor article publicat en 

qualsevol àmbit de les ciències biològiques que hagi estat realitzat 
majoritàriament des d’un territori de llengua catalana.

La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada pel 
Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia, ha acordat atorgar el Premi 
Societat Catalana de Biologia a un article científic corresponent a l’any 2019  
al senyor

Ben Lehner

per l’article
«Transgenerational transmission of environmental information in C. elegans».
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27Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació

3a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a persones o institucions que han publicat  

o difós una obra de divulgació de les ciències biològiques, en llengua catalana  
i durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria.

La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada pel 
Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia, ha acordat atorgar el Premi 
Societat Catalana de Biologia a la divulgació corresponent a l’any 2019 a l’equip 
format pel senyors 

Oriol Cortacans, Pere Figuerola, Jordi Portals i Arnald Viladomat   
(amb la participació de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, 
Batabat, TV3 i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia)
pel documental
L’últim gegant d’Europa.

Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador

3a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a la millor tesi doctoral dins de l’àmbit de les 

ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de llengua 
catalana.

La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada pel 
Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia, ha acordat atorgar el Premi 
Societat Catalana de Biologia al jove investigador corresponent a l’any 2019 a  
la senyora 

Verónica Llorens Rico 

pel treball 
Comprensió integradora de la transcripció en un model cel·lular mínim.
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28 Premi Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat  

(per a estudiants)

3a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a l’autor o l’autora del millor treball de recerca 

de batxillerat en ciències biològiques en un centre d’ensenyament secundari dels 
territoris de llengua catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent 
a la convocatòria.

La Societat Catalana de Biologia, a proposta d’una ponència integrada pel 
Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia, ha acordat atorgar el Premi 
Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat corresponent  
a l’any 2019 al senyor 

Guillem Castro Bono 

pel treball 
Què s’hi amaga entre la Posidònia?

(Aquests premis es van lliurar l’11 de juliol de 2018 al paranimf de l’edifici 
històric de la Universitat de Barcelona, en el marc de la Tercera Nit de la Biologia.)
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29SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants)

(Jordi Porta i Jué, físic. Badalona, 1939-1990)

56a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic  

o d’assaig sobre física.
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta de la ponència nomenada per la Societat Catalana de Física de l’IEC  
i integrada per Francesc Xavier Àlvarez Calafell, Maria Àngels Garcia Bach i Josep 
Llosa Carrasco, ha acordat atorgar el Premi Jordi Porta i Jué de la Societat 
Catalana de Física corresponent a l’any 2019 al senyor

Guillem Domènech Domingo 

pel treball 
Disseny d’experiments basats en SPR (surface plasmon resonance).
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30 SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia  

(per a estudiants)

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

24a convocatòria
Premi instituït l’any 1995 i ofert a un treball d’iniciació a la recerca en 

geografia.
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de la Societat 
Catalana de Geografia de l’IEC i integrada per Joaquim Farguell i Xavier Úbeda 
(Universitat de Barcelona) i Daniel Paül (Universitat de Lleida), ha acordat atorgar 
el Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia corresponent  
a l’any 2019 al senyor 

William Andrés Morales Rios 

pel treball
Estudis d’inundabilitat d’àmbit local a partir d’un vol de dron. El cas del còrrec dels Lladres 
al municipi de Garriguella (Alt Empordà).

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica a les senyores

Dafne Saldaña Blasco

pel treball
El pati de l’escola en igualtat. Diagnòstic i intervenció de gènere a l’espai d’esbarjo.

Àngels Pérez Mateos

pel treball
Centres urbans: ús de l’espai públic obert i activitat comercial.
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31SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques

(Albert Dou i Mas de Xexàs, matemàtic. Olot, 1915 - Sant Cugat del Vallès, 2009)

5a convocatòria
Premi instituït per la Societat Catalana de Matemàtiques l’any 2010 i ofert  

a l’autor o als autors d’un treball publicat o realitzat en els darrers dos anys 
(2016-2017) que contribueixi a fer visible la importància de la matemàtica en el 
nostre món, a transmetre el coneixement matemàtic a un públic més ampli que 
els mateixos especialistes i a promoure tot el que pugui ajudar a l’extensió del 
prestigi de la matemàtica en la nostra societat.

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Matemàtiques 
de l’IEC i integrada per Armengol Gasull (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Núria Vila (Universitat de Barcelona) i Jordi Guàrdia (Universitat Politècnica  
de Catalunya), ha acordat atorgar el Premi Albert Dou de la Societat Catalana de 
Matemàtiques corresponent a l’any 2019 al senyor

Jaume Coll Guerrero 

pel treball 
Políedres i papiroflèxia modular.
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32 Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques)

(Amalie Emmy Noether, matemàtica, física i catedràtica d’universitat. 

Erlangen, Alemanya, 1882 - Bryn Mawr, Estats Units d’Amèrica, 1935) 

3a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert als millors treballs de fi de grau (TFG) de 

matemàtiques amb l’objectiu d’incentivar els alumnes a elaborar els treballs  
de més nivell o a millorar-ne la presentació.

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Matemàtiques 
de l’IEC i integrada per Rosa Camps (Universitat Autònoma de Barcelona),  
Carlos D’Andrea (Universitat de Barcelona) i Mercè Ollé (Universitat Politècnica 
de Catalunya), ha acordat atorgar ex aequo el Premi Emmy Noether (Societat 
Catalana de Matemàtiques) corresponent a l’any 2019 als senyors

Abel Hernández Ruiz

pel treball
Renormalization in complex dynamics.

Eduard Vilalta Vila

pel treball
Teoria K per C*-àlgebres. La successió exacta cíclica de sis termes.

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica al senyor

Sergi Burniol Clotet

pel treball
Càlcul del grup de Selmer en famílies de corbes el·líptiques.
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33Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques  
(per a estudiants)

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

56a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació o d’assaig en 

matemàtiques.
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Matemàtiques 
de l’IEC i integrada per Amadeu Delshams, Enric Nart i Marta Sanz-Solé, ha 
acordat atorgar el Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques 
corresponent a l’any 2019 al senyor 

Robert Cardona Aguilar

pel treball
Singular symplectic manifolds and integrable systems. 

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora

Clara Cufí Cabré 

pel treball 
The parameterization method for invariant curves associated to parabolic points.
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34 SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA

Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic (Societat Catalana de Pedagogia)

(Joan Profitós i Fontà, escolapi i pedagog. Balaguer, 1892 - Barcelona, 1954)

29a convocatòria 
Premi instituït per la Fundació Joan Profitós i ofert a una obra que contingui 

una reflexió pedagògica o una anàlisi sobre l’acció educativa. 
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Fundació Joan Profitós i la Societat 
Catalana de Pedagogia de l’IEC i integrada per Joan Mallart (Universitat de 
Barcelona), Josep Gallifa (Universitat Ramon Llull), Conrad Vilanou (Universitat 
de Barcelona), Elena Venini (Universitat Rovira i Virgili), Núria Rajadell 
(Universitat de Barcelona) i Marian Baqués (Universitat Ramon Llull), ha acordat 
atorgar el Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic corresponent a l’any 2019  
al senyor 

Carles Armengol Siscares

pel treball
Canviar el consum per canviar la vida. Una proposta educativa i de conversió ecològica.

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica als senyors i a les 
senyores

Xavier Blanch Gisbert

pel treball
Incompetències bàsiques. Pals a les rodes del sistema educatiu.

Isabel Serra Padrisa, Núria Trullà Roqueta, Raül Benéitez Casañas  

i Roser Blàzquez Gómez

pel treball
El bufó que va haver de marxar de palau. Projecte de consciència emocional i creixement 
personal.
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35SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA

Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants)

56a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball de fi de grau (TFG) del grau de 

química realitzat per alumnes d’universitats de terres de llengua catalana.
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Societat Catalana de Química de 
l’IEC i integrada per Ciril Jimeno (Institut de Química Avançada de Catalunya, 
IQAC-CSIC), Montserrat Heras (Universitat de Girona) i Rosa Maria Marcé 
(Universitat Rovira i Virgili), ha acordat atorgar el Premi de la Societat Catalana 
de Química corresponent a l’any 2019 a la senyora 

Carlota Odena Juan 

pel treball 
Accés a nous complexos de tipus (Cat)[Cu(CF3) 2] com a eficients agents trifluorometilants en 
l’activació d’halurs d’aril.

SOCIETAT CATALANA DE SOCIOLINGÜÍSTICA

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

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

17a convocatòria
Premi instituït l’any 2003 i ofert a un treball de recerca o d’assaig 

sociolingüístic redactat en qualsevol llengua i publicat per autors residents als 
països de llengua catalana o amb afiliació a les seves universitats.

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans, a 
proposta d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de la Societat Catalana 
de Sociolingüística de l’IEC i integrada per Luci Nussbaum (professora i 
recercadora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona), Joaquim Torres i 
Pla (fundador i antic president de la Societat Catalana de Sociolingüística de l’IEC) 
i Josep Maria Nadal i Farreras (filòleg i professor de la Universitat de Girona), ha 
acordat atorgar el Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística 
corresponent a l’any 2019 a la senyora

Elvira Riera Gil

pel treball
Justícia lingüística i societats mixtes: una defensa de la pluralitat.
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36 SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia (per a estudiants)

49a convocatòria 
Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic  

o d’assaig sobre tecnologia.
En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  

a proposta d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de la Societat 
Catalana de Tecnologia de l’IEC i integrada per David Adrover (secretari de la 
Societat Catalana de Tecnologia de l’IEC), Frederic Luque (vicepresident de  
la Societat Catalana de Tecnologia de l’IEC) i Sílvia Zurita (vocal de la Societat 
Catalana de Tecnologia de l’IEC), ha acordat atorgar el Premi de la Societat Catalana 
de Tecnologia corresponent a l’any 2019 a la senyora 

Itzel Lorente Soteras

pel treball 
Implementació de líquid iònic amb optodes selectius d’ions en dispositius analítics 
microfluídics basats en paper per a la detecció de l’anió clorur.
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37PREMIS, AJUTS I BORSES DELS CENTRES I FUNDACIONS  
DE L’IEC

CENTRE CATALÀ DE LA NUTRICIÓ DE L’IEC (CCNIEC)

Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris

(Marc Viader Bas, empresari. Cardedeu, 1879-1954)

9a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert a una empresa alimentària o relacionada amb 

la nutrició dels Països Catalans.
El Centre Català de la Nutrició de l’IEC, a proposta d’una ponència integrada 

per Jordi Salas-Salvadó (director del CCNIEC), Joan Guix i Oliver (secretari de Salut 
Pública de la Generalitat de Catalunya) i Carmel Mòdol Bresolí (director general 
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de 
Catalunya), ha acordat atorgar el Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en 
productes alimentaris corresponent a l’any 2019 a

Borges Agricultural & Industrial Edible Oils

Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp  

de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària

9a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert a una indústria alimentària o relacionada amb 

la nutrició dels Països Catalans.
El Centre Català de la Nutrició de l’IEC, a proposta d’una ponència integrada 

per Jordi Salas-Salvadó (director del CCNIEC), Joan Guix i Oliver (secretari de Salut 
Pública de la Generalitat de Catalunya) i Carmel Mòdol Bresolí (director general 
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de 
Catalunya), ha acordat atorgar el Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la 
indústria alimentària en el camp de la millora de l’alimentació de la població  
o l’educació alimentària corresponent a l’any 2019 a

Ametller Origen
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38 Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria 

d’excel·lència en el camp de la nutrició

(Ramon Turró i Darder, veterinari, biòleg i filòsof. Malgrat de Mar, 1854 - Barcelona, 1926)

9a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert en reconeixement d’una trajectòria vital 

d’excel·lència en el camp de l’alimentació i la nutrició a Catalunya i als Països 
Catalans a una empresa alimentària o relacionada amb la nutrició dels  
Països Catalans.

El Centre Català de la Nutrició de l’IEC, a proposta d’una ponència integrada 
per Jordi Salas-Salvadó (director del CCNIEC), Joan Guix i Oliver (secretari de Salut 
Pública de la Generalitat de Catalunya) i Carmel Mòdol Bresolí (director general 
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de 
Catalunya), ha acordat atorgar el Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement 
d’una trajectòria d’excel·lència en el camp de la nutrició corresponent a l’any 2019 
al senyor 

Andreu Palou Oliver

(Aquests premis van ser lliurats l’11 de desembre de 2018 a la Sala Prat de la 
Riba de l’IEC.)
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39FUNDACIÓ FERRAN SUNYER I BALAGUER (FFSB)

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

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

11a 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.

El Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, a proposta d’un comitè 
internacional, ha acordat atorgar el Premi Matemàtiques i Societat corresponent 
a l’any 2019 al senyor

Albert Alemany Barber

pel text i la direcció de l’obra El misteri de Fermat, a l’Almeria Teatre de Barcelona.
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40 Borses Ferran Sunyer i Balaguer

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

13a convocatòria
Instituïdes l’any 2007 i ofertes als millors projectes d’estudi o de recerca 

matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.
El Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, a proposta d’un comitè 

internacional, ha acordat atorgar les borses Ferran Sunyer i Balaguer 
corresponents a l’any 2019 als senyors i les senyores

Iván Bailera Martín  (Universitat Autònoma de Barcelona)
pel projecte 
Generalized Hadamard full propelinear codes. 

Julia Calatayud Gregori  (Universitat Politècnica de València)
pel projecte 
From deterministic to random: some advances for systems with uncertainty. Theory and 
applications.

Claudia Fanelli  (Centre de Recerca Matemàtica i Universitat Politècnica  
de Catalunya) 
pel projecte 
Mathematical modelling of nanofluid flow through a magnetic field. 

Joan Gimeno Alquézar  (Universitat de Barcelona)
pel projecte 
On delay-time differential equations. 

Pietro Miraglio  (Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat de Milà) 
pel projecte
Estimates and rigidity for stable solutions to some nonlinear elliptic problems. 

Víctor Manuel Ortiz Sotomayor  (Universitat Politècnica de València) 
pel projecte
Classes de conjugació i grups factoritzats.

Christoph Spiegel  (Universitat Politècnica de Catalunya) 
pel projecte 
Sparse and probabilistic structures in arithmetic combinatorics.
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41FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA 

Premi Fundació Mercè Rodoreda

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

27a 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.

El Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda, a proposta d’una ponència integrada 
per Joaquim Mallafrè, Josep Massot i Damià Pons (membres de la Comissió 
Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat atorgar  
el Premi Fundació Mercè Rodoreda corresponent a l’any 2019 a la senyora 

Montserrat Bacardí Tomàs

pel treball 
Maria Dolors Orriols, viure i escriure. 

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

Marcela Junguito Camacho 

pel treball
Narratives of detachment and literary transculturation: Catalan exiles in Mexico.
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42 Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

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

24a convocatòria
Ajuts instituïts l’any 1994. La Fundació Mercè Rodoreda convoca fins a 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) Estudi d’un tema lliure relacionat amb la vida o l’obra de Mercè Rodoreda.
El Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda, a proposta d’una ponència 

integrada per Joaquim Mallafrè, Josep Massot i Damià Pons (membres de la 
Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda), ha acordat 
atorgar els ajuts Fundació Mercè Rodoreda corresponents a l’any 2019 a les 
senyores i al senyor 

Carme Arnau i Faidella

pel projecte
«Maleïdes les guerres...», la guerra en l’obra de Mercè Rodoreda.

Alba Compte Rosich

pel projecte
«Com defensar-se del misteri sublim que se’ls enduia». La construcció del desig en els contes 
de Rosa Leveroni.

Catalina Mir Jaume

pel projecte
Vint-i-dues aproximacions a la traïció com a tema literari. Vint-i-dos contes de Mercè 
Rodoreda.

Benjamí Heras Pino

pel projecte
Mercè Rodoreda: bibliografia (2012-2018).
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43BORSES D’ESTUDI DE L’IEC

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

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

42a convocatòria
Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966, passà a borsa d’estudi 

l’any 1981. S’ofereix 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 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Mercè Durfort i Xavier Llimona 
(membres de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC) i Jaume de Puig (membre 
de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC), ha acordat atorgar la borsa 
d’estudi Ramon d’Alòs-Moner corresponent a l’any 2019 al senyor

Carles Burguera i Martin

pel projecte
Estudi del recentment recuperat herbari de Jaume Capell (1907-1965): la botànica catalana 
a mitjans del segle xx.

Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans

22a convocatòria
Des del 1997, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad 

de Estudios Vacos (EI-SEV) convoquen dues borses d’estudi destinades a 
investigadors joves interessats en l’estudi d’algun aspecte de la cultura catalana  
o de la cultura basca.

En la sessió del 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per Francesc Fontbona, Rafael Cornudella  
i Eduard Vallès (membres de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC), ha 
acordat atorgar la borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans 
corresponent a l’any 2019 a la senyora

Rosa de les Neus Marco Palau

pel projecte
Guer-Blanc, el Guernica català. La història d’un quadre singular de l’artista Palau Ferré. 
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44 Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

33a 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 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans, a 
proposta d’una ponència integrada per Josep Maria Salrach (en representació de 
la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC), Montserrat Jufresa (en representació 
de la Secció Filològica de l’IEC), Lídia Pons (en representació de l’Associació 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes), Ivan Serrano (en representació de 
la Fundació Congrés de Cultura Catalana) i Ariadna Puiggené (en representació  
de la Generalitat de Catalunya), ha acordat atorgar les borses d’estudi  
Generalitat de Catalunya corresponents a l’any 2019 a la senyora i els senyors 

Laure-Hélène Gouffran  (França) 
pel projecte 
El paper de les dones a les activitats econòmiques i comercials de Barcelona (1420-1430). 

Sylvain Chevauché  (França)
pel projecte 
Una font essencial per a la història de Catalunya: els arxius de Bernard Du Plessis-Besançon 
(1640-1641).

Valerio Luca Floris  (Itàlia)
pel projecte 
La procuració reial al Regne de Sardenya i Còrsega. Estudi documental en el període 
1413-1516.
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45Borses d’estudi Països Catalans

18a 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 14 de març de 2019, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans,  
a proposta d’una ponència integrada per David Serrat (secretari científic de l’IEC), 
Ramon Pinyol i Antoni Riera (membres de la Secció Històrico-Arqueològica de 
l’IEC), Mariàngela Vilallonga (membre de la Secció Filològica de l’IEC) i Jaume  
de Puig (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC), ha acordat 
atorgar les borses d’estudi Països Catalans corresponents a l’any 2019 al senyor  
i la senyora

Miquel Faus Faus

pel projecte 
El valor de les armes: el negoci armamentístic català a la baixa edat mitjana (1336-1523). 
(Territoris vinculats: País Valencià, Illes Balears i Catalunya)

Martina Del Popolo 

pel projecte 
L’administració d’Elx i Crevillent a l’època d’Isabel la Catòlica i les relacions amb la Cambra 
de Catalunya.
(Territoris vinculats: País Valencià i Catalunya)
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46 Relació de premis i borses que no s’han adjudicat o han restat deserts

•  Premi Internacional Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans
•  Premi IEC d’Endocrinologia Experimental Leandre Cervera
•  Premi IEC de Matemàtiques Josep Teixidor
•  Premi IEC de Geografia Lluís Solé i Sabarís
•  Premi dels Amics de l’Art Romànic (per a estudiants) 
•  Premi M. del Carmen de la Torre Boronat de l’Associació Catalana de Ciències 

de l’Alimentació (per a estudiants)
•  Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (per a estudiants)
•  Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme (per a joves graduats)
•  Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants 

d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori de la Societat Catalana 
d’Història de la Ciència i de la Tècnica

•  Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia)  
(per a estudiants)

•  Premi Ferran Sunyer i Balaguer
•  Borses d’estudi Pompeu Fabra
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  Centre Català de la Nutrició de l’IEC 

  Col·legi d’Actuaris de Catalunya

  Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

  Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya

  Diputació de Barcelona 

  Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos

  Fundació CELLEX

  Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

  Fundació Joan Profitós

  Fundació Mercè Rodoreda

  Generalitat de Catalunya

  Obra Social La Caixa

  Fundació Bancària La Caixa

  Mútua de Propietaris

  Univers Patxot, 1964-2014

  Amics de l’Art Romànic

  Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

   Associació Catalana de Sociologia

  Institució Catalana d’Estudis Agraris

  Societat Catalana d’Economia

  Societat Catalana d’Estudis Clàssics

  Societat Catalana d’Estudis Hebraics

  Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

  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 Pedagogia

  Societat Catalana de Química

  Societat Catalana de Sociolingüística

  Societat Catalana de Tecnologia

Premis St Jordi 2019_COBERTA.indd   2 15/4/2019   12:59:56




