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Premis i distincions

2017

El senyor Jaume Cabré i Fabré, membre 

de la Secció Filològica, va ser guardonat 

amb el 21è Premi Trajectòria de la Setma-

na del Llibre en Català. 13 de setembre.

El senyor Jaume Guillamet Llove-

ras, membre de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, va ser nomenat president 

de l’Asociación de Historiadores de la 

Comunicación. 15 de setembre.

El senyor Joan Martí i Castell, 

membre de la Secció Filològica, va rebre 

el premi El Balcó - Tarragoní de l’Any, 

atorgat per Òmnium Cultural del Tarra-

gonès. 21 de setembre.

El senyor Martí Domínguez, mem-

bre de la Secció de Ciències Biològiques, 

va rebre el II Premi Internacional de Di-

vulgació Científica Ciutat de Benicarló 

(2017), per veus de ciència. incitacions a 

la lectura científica. 30 de setembre.

El senyor Pere Puigdomènech, 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques, va ser nomenat membre del Board 

de l’ALLEA, en representació de l’IEC i 

l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelo-

na. Setembre.

El senyor Bonaventura Clotet, 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques, va ser investit confrare d’honor de 

la Confraria del Cava Sant Sadurní. 16 

d’octubre.

El senyor Joaquim M. Puyal, 

membre de la Secció Filològica, va ser 

distingit amb el Premi Sport Cultura 

Barcelona 2016, en la categoria de Millor 

Trajectòria, concedit per la Fundació 

RBA. 16 d’octubre.

El senyor Joandomènec Ros i 

Aragonès, membre de la Secció de Cièn-

cies Biològiques, va ser nomenat soci 

d’honor de la Societat Espanyola de 

Malacologia. 20 d’octubre.

La Societat Catalana d’Història 

Natural, filial de l’IEC, va rebre el Premi 

ADN de Divulgació de les Ciències Natu-

rals, que atorga l’Ateneu de Natura, a 

Castelló de la Plana. 10 de novembre.

El senyor Josep Peñuelas, membre 

de la Secció de Ciències Biològiques, és un 

dels científics més influents en el camp 

del medi ambient i l’ecologia, segons la 

llista 2017 Highly cited Researchers ela-

borada per Web of Science. Novembre.

El senyor Manel Esteller, membre 

de la Secció de Ciències Biològiques, va 

rebre el premi Mejores Ideas 2017, que 

organitza anualment la publicació Diario 

Médico, dins la categoria d’Investigació i 

Farmacologia, pel treball «Estudi de 

l’epitranscriptoma del càncer». 13 de no-

vembre.

El senyor Joan Viñas, membre de 

la Secció de Ciències Biològiques, va ser 

distingit amb la Insígnia d’Or de la Pro-

fessió, atorgada pel Consell de Col·legis 

de Metges de Catalunya. 27 de novem- 

bre.
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L’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua va acordar concedir la seva Me-

dalla d’Honor al senyor Joseph Gulsoy, 

membre corresponent de la Secció Filolò-

gica. 2 de desembre.

El senyor Pere Verdaguer (1929-

2017), membre de la Secció Filològica, va 

ser homenatjat a la Universitat de Perpi-

nyà amb una jornada científica organit-

zada per l’Institut Franco-Català Trans-

fronterer. 18 de desembre.

L’associació Sobirania i Justícia 

reconeix l’IEC per la tasca acadèmica i el 

compromís amb el país, en un acte que 

tingué lloc a la Sala Massó i Torrents de 

l’IEC. 18 de desembre.

El senyor Roderic Guigó i Serra, 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques, va ser guardonat amb el Premi 

Nacional de Recerca 2017, que atorguen 

el Govern de la Generalitat i la Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació 

(FCRi). 27 de desembre.

El senyor Damià Barceló, membre 

de la Secció de Ciències i Tecnologia, va 

rebre un dels Premis de l’Aigua que ator-

ga l’Associació Catalana d’Amics de 

l’Aigua, en reconeixement a la seva tra-

jectòria professional.

El senyor Ramon López de Mán-

taras, membre de la Secció de Ciències i 

Tecnologia, fou reconegut pel Ministeri de 

Ciència, Innovació i Universitats amb el 

Premio Nacional de Investigación Julio 

Rey Pastor en Matemáticas y Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones.

El senyor Josep Domingo Ferrer, 

membre de la Secció de Ciències i Tecno-

logia, rebé el XXIV Premi de novel·la 

Valldaura-Memorial Pere Calders de 

2018, atorgat per la UAB i l’Ajuntament 

de Cerdanyola del Vallès, per l’obra «Tot 

passa i tot torna» (publicada amb el títol 

Miratge alemany). 10 de maig de 2018.

El senyor Lluís Jofre, membre de 

la Secció de Ciències i Tecnologia, va ser 

guardonat per la Fundació Catalana per 

a la Recerca i la Innovació amb el Premi 

Nacional al Partenariat Publicoprivat en 

R+I. El premi, corresponent al 2017, serà 

lliurat l’octubre de 2018.

2018

El senyor Jaume Cabré, membre de la 

Secció Filològica, va rebre el guardó Kul-

turhuset Stadsteaterns International Li-

terary Prize per l’obra Jo confesso. 22 de 

gener.

El senyor Josep Massot i Muntaner, 

membre de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica, va ser distingit amb la Medalla 

d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitats 

2018. 1 de febrer. 

Els senyors Joan Miralles i Josep 

Moran, membres de la Secció Filològica, 

van ser nomenats socis d’honor de la 

Societat d’Onomàstica en l’Assemblea 

General del 10 febrer.

El senyor Albert Rossich i Estra-

gó, membre de la Secció Històrico-Ar-

queològica, va rebre el Premi Internacio-

nal de Recerca en Filologia Catalana Joan 
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Solà, a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 17 

d’abril.

El senyor Josep Gifreu, membre 

de la Secció Filològica, va ser distingit 

amb el Premi d’Assaig Irla 2018 per l’obra 

El quart poder i la independència. la 

batalla mediàtica en els «fets d’octubre» 

del Procés. 3 de maig.

El senyor Josep Gifreu, membre 

de la Secció Filològica, va ser guardonat 

amb una Menció d’Honor dels Premis 

Ràdio Associació per la seva tasca univer-

sitària i, especialment, per la gran influèn-

cia política que ha tingut la seva noció 

d’espai català de comunicació que ell ha 

fonamentat, difós i ha anat actualitzant. 

3 de maig.

El senyor Xavier Bonfill i Cosp, 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques, va rebre el Premi Jaume Aiguader i 

Miró, atorgat per l’Acadèmia de Ciències 

Mèdiques de Catalunya i de Balears, per 

la millor iniciativa de divulgació i educa-

ció sanitàries per la traducció, edició i 

producció del llibre Els tractaments, a 

prova. 22 de maig.

El senyor Miquel Àngel Pradilla, 

membre de la Secció Filològica, va rebre 

el Premi Carles Salvador 2018, dels Pre-

mis Maestrat Viu, a la Font d’en Segures 

de Benassal. 26 de maig.

El senyor Jaume Bertranpetit i 

Busquets, membre de la Secció de Ciències 

Biològiques, va ser nomenat doctor hono-

ris causa per la Universitat Paul Sabatier 

de Tolosa III. 5 de juny.

El senyor Joan Martí i Castell va 

ser homenatjat per la Fundació Privada 

Mútua Catalana, en reconeixement a la 

seva trajectòria cultural i universitària. 13 

de juny.

La senyora Encarna Roca i Trias, 

membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials i vicepresidenta del Tribunal 

Constitucional, va ser guardonada en la 

24a edició del Premi Pelayo per a juris-

tes de reconegut prestigi. 19 de juny 

(data de lliurament: 15 de novembre de 

2018).

El senyor José María Murià, mem-

bre corresponent de la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials, va ser nomenat membre 

corresponent de l’Academia Mexicana de 

la Lengua. 28 de juny.

El senyor Christer Laurén, mem-

bre corresponent de la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials, va ser guardonat amb 

el 28è Premi Internacional Ramon Llull 

de Catalanística i Diversitat Lingüística 

(2018), que atorguen conjuntament la 

Fundació Ramon Llull i la Fundació 

Congrés de Cultura Catalana. 29 de juny.

El senyor Josep Vicent Boira i 

Maiques, membre de la Secció de Filoso-

fia i Ciències Socials i secretari autonòmic 

de la Conselleria d’Habitatge, Obres Pú-

bliques i Vertebració del Territori de la 

Generalitat Valenciana, va ser nomenat 

comissionat del desenvolupament del 

corredor mediterrani pel Govern central 

en coordinació amb la Generalitat Valen-

ciana. 11 de juliol.
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El senyor Andreu Casero i Ripo-

llés, membre de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, va ser guardonat amb el 

Premi de Recerca en nous models de ne-

goci per a empreses de periodisme de 

proximitat, organitzat per l’AMIC i la 

Xarxa Vives d’Universitats. 15 de juliol.

Els senyors Joan Viñas i Salas, 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques, i Josep Cruanyes i Tor, president de 

la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 

filial de l’IEC, van ser guardonats amb la 

Creu de Sant Jordi 2018. 23 de juliol.

00 Memoria 2017-2018.indb   266 5/12/19   9:15




