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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 

LXXXIX 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 RABAGLIATI
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)

62a convocatòria
Premi instituït l’any 1916 i ofert a una persona o a una entitat o institució que 

hagi contribuït decisivament amb el seu treball a estudiar, a difondre i/o a 
desenvolupar els valors culturals, científics o humans de les terres de llengua  
i cultura catalanes.

En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència formada per Joandomènec Ros i Aragonès (president de l’IEC), 
Josep Enric Llebot Rabagliati (secretari general de l’IEC), M. Teresa Estrach i 
Panella i Antoni Trilla i García (membres de la Secció de Ciències Biològiques), 
Guillem López Casasnovas i Joan-Francesc Mira i Casterà (membres de la Secció 
de Filosofia i Ciències Socials) i Teresa Abelló i Güell (membre de la Secció 
Històrico-Arqueològica), ha acordat atorgar el Premi pRat dE La Riba de l’Institut 
d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2020 a la

Fundació La Marató de TV3, en reconeixement del seu impuls a la recerca 
biomèdica i a la sensibilització i la promoció dels valors humans de solidaritat  
a Catalunya.
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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)

3a 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 (enginyeria, 
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 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència formada per la vicepresidenta de l’IEC, Marta Prevosti i Monclús; 
els membres de la Secció de Ciències i Tecnologia Jordi Llorca Piqué i Nora 
Ventosa i Rull, i els membres de la Societat Catalana de Tecnologia David Adrover 
Iglesias i M. Núria Salán Ballesteros, ha acordat atorgar el Premi CREu casas de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Dones per canviar el món corresponent a l’any 2020 
de la manera següent:

En la modalitat A, a la senyora

Xantal Llavina Aguilar, per la tasca divulgadora que duu a terme i la seva 
capacitat d’arribar a la societat en general i, especialment, al públic jove i  
les noies, transmetent exemples i un bon model de tecnologia entenedora  
i atractiva.

Amb una menció honorífica a les senyores

Núria Castell Ariño i Maria Clara Torrens Mazzei, per les seves trajectòries 
professionals, la difusió i el suport ofert a moltes generacions de noies en 
tecnologia.

En la modalitat B, al grup de treball

#ChicasInTech, pel seu projecte engrescador, amb una certa trajectòria i molt de 
futur, que pot atraure una gran quantitat de noies cap a la tecnologia.
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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)

5a 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 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència nomenada pel Consell Assessor de la Masia Mariona i formada 
per Joaquim M. Puigvert i Solà (professor d’història contemporània de la 
Universitat de Girona) i pels membres de la Secció Històrico-Arqueològica Josep 
Massot i Muntaner i Ramon Pinyol i Torrents, ha acordat atorgar el Premi RafaEL 
patxot i JubERt corresponent a l’any 2020 a la senyora

Lara Estany Freire

pel treball
La censura franquista i la traducció catalana de narrativa als anys seixanta.

Premi Catalunya del Nord

12a 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, així com per a les relacions 
transfrontereres amb qualssevol terres de llengua i cultura catalanes.

A proposta d’una ponència formada per Alà Baylac-Ferrer, director de l’Institut 
Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà; Martina Camiade 
Boyer, delegada de l’IEC a Perpinyà; Jaume Guillamet Lloveras, membre de la 
Secció de Filosofia i Ciències Socials; Joan Martí i Castell, membre de la Secció 
Filològica, i Enric Pujol i Casademont, membre de la Secció Històrico-
Arqueològica, el premi s’ha atorgat al senyor

Josep Samuel Marqués Meseguer

pel treball
Jordi Pere Cerdà o l’ànima literària de la Cerdanya. El pensament poètic i el compromís amb 
la paraula.
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14 PREMIS DE LES SECCIONS DE L’IEC

SECCIÓ HISTÒRICO-ARQUEOLÒGICA

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica PRÒSPER DE BOFARULL 

d’Història Medieval

(Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver i historiador. Reus, 1777 - Barcelona, 1859)

20a convocatòria
Premi instituït l’any 1947 i ofert a una tesi doctoral o a un treball d’investigació 

sobre història medieval de les terres catalanes.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència formada pels membres de la Secció Històrico-Arqueològica 
Antoni Josep Furió i Diego; Flocel Sabaté i Curull, i Roser Salicrú i Lluch, ha 
acordat atorgar el Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica PRòspER dE 
bofaRuLL corresponent a l’any 2020 al senyor 

Xavier Costa Badia

pel treball
Paisatges monàstics. El monacat altmedieval als comtats catalans (segles ix-x).
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15SECCIÓ DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES

Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques PIUS FONT I QUER  

de Ciències de la Vida

(Pius Font i Quer, botànic. Lleida, 1888 - Barcelona, 1964)

22a convocatòria
Premi instituït l’any 1965 i ofert a un investigador o investigadora que treballi 

en un centre de recerca o en una universitat de les terres de llengua i cultura 
catalanes.

En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència formada per Joandomènec Ros i Aragonès (president de l’IEC), 
Josep Enric Llebot Rabagliati (secretari general de l’IEC) i els membres de la Secció 
de Ciències Biològiques Montserrat Aguadé i Porres; M. Teresa Estrach i Panella; 
Xavier Turon Barrera; Dolors Vaqué Vidal, i Miquel Vilardell i Tarrés, ha acordat 
atorgar el Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques Pius font i QuER de 
Ciències de la Vida corresponent a l’any 2020 a la senyora

Clara Ruiz González

pel projecte
Metacomunitats microbianes: la dispersió i la connectivitat com a factors determinants de la 
diversitat i la funció dels microorganismes aquàtics.
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16 SECCIÓ DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia EDUARD FONTSERÈ  

de Ciències Físiques

(Eduard Fontserè i Riba, meteoròleg i sismòleg. Barcelona, 1870-1970)

17a convocatòria
Premi instituït l’any 1976 i ofert a una tesi doctoral o a un treball d’investigació 

sobre ciències físiques.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència formada pels membres de la Secció de Ciències i Tecnologia 
David Jou i Mirabent; Antoni Roca Rosell, i Lluís Torner i Sabata, ha acordat 
atorgar el Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia EduaRd fontsERè de 
Ciències Físiques corresponent a l’any 2020 al senyor

Sergi Gonzàlez Herrero

pel treball
Precipitacions i circulacions mesoescalars en zones d’orografia complexa.

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia LLUÍS DOMÈNECH  

I MONTANER de Teoria i Crítica d’Arquitectura 

(Lluís Domènech i Montaner, arquitecte, historiador i polític. Barcelona, 1850-1923)

14a convocatòria
Premi instituït l’any 1983 i ofert a una tesi doctoral o a un treball d’investigació 

sobre arquitectura de les terres catalanes.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència formada pels membres de la Secció de Ciències i Tecnologia Jordi 
Faulí i Oller; Pere Roca i Fabregat, i Ferran Sagarra i Trias, ha acordat atorgar el 
Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia LLuís domènEch i montanER de Teoria 
i Crítica d’Arquitectura corresponent a l’any 2020 a la senyora

Maria del Mar Rovira i Marquès

pel treball
Casa de la Congregació de la Missió a Barcelona. De l’església de Sant Sever i Sant Carles 
Borromeu dels paüls a la parròquia mercedària de Sant Pere Nolasc (1703-2017).
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17SECCIÓ FILOLÒGICA

Premi IEC de la Secció Filològica MARIÀ AGUILÓ de Gramàtica Històrica  

i Història de la Llengua

(Marià Aguiló i Fuster, poeta, filòleg i bibliògraf. Palma, 1825 - Barcelona, 1897)

22a convocatòria
Premi instituït l’any 1947 i ofert a una tesi doctoral o a un treball d’investigació 

sobre gramàtica històrica o història de la llengua.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència formada pels membres de la Secció Filològica Joan Miralles i 
Monserrat; Mila Segarra i Neira, i Antoni Ferrando i Francès, ha acordat atorgar el 
Premi IEC de la Secció Filològica MaRià aguiLó de Gramàtica Històrica i Història de 
la Llengua corresponent a l’any 2020 al senyor

Santi Cortés Carreres

pel treball
La filologia catalana al País Valencià (1902-1994).

Premi IEC de la Secció Filològica JOAN COROMINES de Lexicografia  

i Onomàstica

(Joan Coromines i Vigneaux, lingüista. Barcelona, 1905 - Pineda de Mar, 1997)

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

sobre lexicografia o sobre onomàstica.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència formada pels membres de la Secció Filològica Josep Piera Rubio; 
Màrius Serra i Roig, i Albert Turull i Rubinat, ha acordat atorgar el Premi IEC de la 
Secció Filològica Joan coRominEs de Lexicografia i Onomàstica corresponent a  
l’  al senyor

Joan de Déu Martines Llinares

pel treball
Diccionari de l’obra literària d’Enric Valor. La natura (DOLEV-Natura).
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18 SECCIÓ DE FILOSOFIA I CIÈNCIES SOCIALS

Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

1a convocatòria
Premi ofert a un treball d’investigació o d’assaig sobre qualsevol de les matèries 

de la Secció (comunicació i antropologia, dret, economia, filosofia, geografia i 
demografia, pedagogia i psicologia, sociologia i ciència política).

En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència formada per Joandomènec Ros i Aragonès, president de l’IEC; 
Josep Enric Llebot Rabagliati, secretari general de l’IEC, i els membres de la Secció 
de Filosofia i Ciències Socials Xavier Besalú Costa, Albert Carreras de Odriozola, 
Jaume Guillamet Lloveras, Josep Olesti i Vila i Carles-Enric Riba i Campos, ha 
acordat atorgar el Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials 
corresponent a l’any 2020 a la senyora

Mariona Lladonosa Latorre

pel treball
Nosaltres els catalans. Del catalanisme catòlic al pujolisme.
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19PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS DE L’IEC

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ

Premi M. del Carmen de la Torre Boronat de l’Associació Catalana  

de Ciències de l’Alimentació (per a estudiants)

M. del Carmen de la Torre Boronat (Barcelona, 1932), bromatòloga i toxicòloga; fundadora  

de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació i primera presidenta (1978-1984)

17a convocatòria
Premi instituït l’any 2003 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre els aliments.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de l’Associació Catalana de 
Ciències de l’Alimentació i formada per Victòria Castell Garralda, Pere Castells 
Esqué, Claudi Mans Teixidó, Benjamín Martín Martínez, Montserrat Rivero 
Urgell, José Juan Rodríguez Jerez, Maria Rodríguez Palmero, Gemma Salvador 
Castell, M. Carme Vidal Carou i Catherine Vidal Ortega (membres d’aquesta 
Junta), ha acordat atorgar el Premi M. del Carmen de la Torre Boronat de 
l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació corresponent a l’any 2020  
a la senyora

Clara Barnés Calle

pel treball
Valorització del peix blau per a la millora de la competitivitat del sector pesquer.

Així mateix, ha acordat concedir un accèssit a la senyora

Aina Secall Carreras

pel treball
Efecte de l’alginat sobre la capacitat antioxidant, estabilitat i característiques físiques  
de nanoemulsions enriquides amb curcumina.
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20 ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants)

24a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball d’investigació sociològica, teòric  

o empíric. 
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de l’Associació Catalana de 
Sociologia i formada per Andreu Orte del Molino; Andreu Peix i Massip, i Eulàlia 
Solé i Romero, ha acordat atorgar el premi del Concurs de Joves Sociòlegs 
corresponent a l’any 2020 a la senyora

Marta Cortés Camacho

pel treball
L’engany en les relacions de parella entre joves i adolescents. Escollir ser lliures o renunciar  
a la llibertat?

Així mateix, ha acordat concedir un accèssit al senyor

Miquel Subirana Arean

pel treball
Les desigualtats socials en la transició cap a l’educació postobligatòria.
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21INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (per a estudiants)

36a convocatòria
Premi instituït l’any 1983 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic  

o d’assaig sobre agricultura.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de la Institució Catalana 
d’Estudis Agraris (ICEA) i formada per Anna Jacas i Benages (Comitè de 
Publicacions de la ICEA) i els membres d’aquesta junta Josep Maria Pagès Grau, 
Josefina Plaixats Boixadera, Josep M. Puiggròs Jové, Joan Saus Arús i Alfons 
Vilarrasa Cagigós, ha acordat atorgar el Premi de la Institució Catalana d’Estudis 
Agraris corresponent a l’any 2020 a la senyora

Cristina Prieto Raposo

pel treball
Caracterització morfològica d’aïllats del fong Alternaria associats a lesions en pomera  
a les comarques de Girona.
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22 SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA

Premi Catalunya d’Economia

16a convocatòria
Premi instituït l’any 1991 i ofert a un llibre, obra, tesi doctoral o estudi 

monogràfic sobre temes d’economia fet públic els anys 2018, 2019 o 2020. 
La Societat Catalana d’Economia, a proposta d’una ponència formada  

per Eduard Arruga i Valeri, Núria Bosch i Roca, Enric Fernández i Martínez,  
Martí Parellada i Sabata, Carme Poveda Martínez, Elisabet Viladecans Marsal  
i Antoni Montserrat i Solé, ha acordat atorgar el Premi Catalunya d’Economia 
corresponent a l’any 2020 a la senyora i el senyor

Yolanda Blasco Martel i Carles Sudrià i Triay

per l’obra
El Banc de Barcelona, 1874-1920. Decadència i fallida.

(El premi es lliurarà el darrer trimestre del 2020, en un acte acadèmic que 
inclourà una conferència a càrrec dels guardonats.)
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23SOCIETAT 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)

9a 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 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Estudis 
Clàssics i formada per Jaume Almirall Sardà, Montserrat Jufresa Muñoz i Josep 
Lluís Vidal Pérez, membres d’aquesta societat filial, ha acordat atorgar el Premi 
Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics corresponent a  
l’any 2020 al senyor

Roger Aluja Pérez

pel treball
Comentari referencial al cant xi de l’Odissea: un estudi de l’estètica de la poesia oral a 
partir de la teoria de la referencialitat tradicional.

Així mateix, ha acordat concedir un accèssit a la senyora

Marina Riera Garcia

pel treball
Traducció i comentari de les Heroides i, iii i vii d’Ovidi.
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24 SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS HEBRAICS

Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme (per a joves graduats)

(Josep Ribera i Florit, hebraista i aramaista. Barcelona, 1935 - Sant Cugat del Vallès, 2007)

3a convocatòria
Premi instituït l’any 2017 i ofert a un treball de grau sobre judaisme o 

hebraisme.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta de 

la ponència nomenada per la Societat Catalana d’Estudis Hebraics i formada per 
Tessa Calders Artís, Joan Ferrer Costa i Constantino Vidal Salmerón (membres  
de la Junta Directiva d’aquesta societat filial), ha acordat atorgar el Premi Josep 
Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme corresponent a l’any 2020 al senyor

Roger Ferran i Baños

pel treball
«Una qüestió candent», d’Eliézer Ben-Yehudà, traducció anotada i comentari.
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25SOCIETAT 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

5a 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 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta de 
la comissió avaluadora nomenada per la Societat Catalana d’Història de la Ciència 
i de la Tècnica i formada pels senyors Pasqual Bernat López, Eduardo Bueno 
Vergara, Ximo Guillem Llobat i Josep Simon Castel, ha acordat atorgar 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 2020 al senyor

Javier Crespo Díaz

pel treball
Procesos de producción y representación de conocimiento científico, médico y tecnológico en 
la elaboración de programas de televisión. Estudio de caso de Quèquicom (CCMA).

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

2a 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 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta de la 
comissió avaluadora nomenada per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de 
la Tècnica i formada pels senyors Pasqual Bernat López, Eduardo Bueno Vergara, 
Ximo Guillem Llobat i Josep Simon Castel, ha acordat atorgar 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 2020 al senyor

Martí Orriols Camps

pel treball
Entre l’agricultura, la ciència i l’ecologisme: pràctiques i discursos a l’Escola Agrària de 
Manresa (1984-1994).
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26 Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants 

d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori 

(Antoni Quintana i Marí, mestre i químic. Tarragona, 1907 - Barcelona, 1998)

18a convocatòria
Premi instituït l’any 2001 amb l’objectiu de despertar l’interès per l’estudi i la 

recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre l’alumnat d’ensenyament 
secundari. 

El 24 d’octubre de 2019, el jurat designat pel Consell Directiu de la Societat 
Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica i format per María José Báguena 
Cervellera, Francesc X. Barca Salom, Pasqual Bernat López i Iolanda Guevara 
Casanova (socis d’aquesta societat filial), va acordar atorgar el 18è Premi Antoni 
Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari 
obligatori i postobligatori de la manera següent:

En la categoria d’ensenyament secundari obligatori, a les senyores

Yasmina Bengharda Lakbir, Laura Calavia Zellingger, Amaya Campos Garzón 

i Sabrina Caserta Pintos

pel treball
Elemental, benvolgut Watson! Literatura policíaca i ciència.

En la categoria d’ensenyament secundari postobligatori, al senyor

Artur Farriols Raimí

pel treball
Francesc Terrades i Pla (1873-1963). Cinquanta anys de l’especialitat ginecològica.

(La part dinerària del premi es va lliurar el 16 de novembre de 2019 a la 
Residència d’Investigadors de Barcelona, durant la XVII Jornada sobre la Història 
de la Ciència i l’Ensenyament Antoni Quintana i Marí.)
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27SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales

(Manuel de Solà Morales i Rubió, arquitecte i urbanista. Vitòria, 1939 - Barcelona, 2012)

12a convocatòria
Premi instituït l’any 1998 amb el nom de Premi Catalunya d’Urbanisme i ofert 

a un pla urbanístic i/o projecte urbà, redactat i/o aprovat, en curs d’execució, 
exposat al públic o realitzat en els cinc anys anteriors a la convocatòria, en 
l’àmbit dels territoris de llengua catalana: Catalunya, País Valencià, Illes Balears, 
la Franja, Catalunya del Nord, Andorra i l’Alguer.

En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori  
i formada pel vicepresident i la secretària de la Junta Directiva d’aquesta societat 
filial, el senyor Marc Montlleó Balsebre i la senyora Nel·la Saborit Esteve, i pels 
arquitectes Elena Amat Serrano; Juli Esteban Noguera; Cristina Gamboa 
Masdevall; Robert Juvé i Morillo, i Alice Lancien, ha acordat atorgar ex aequo el 
Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales corresponent a l’any 2020 a

Pere Solà i Busquets

pel projecte
POUM de Vic.

300.000 Km/s

pel projecte
Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços 
alimentaris, serveis turístics i altres activitats al districte de Ciutat Vella (Pla d’Usos de 
Ciutat Vella).

Així mateix, ha acordat concedir un accèssit a

JPAM, Architecture & Urban Design

pel projecte
Modificació de Pla General Metropolità per a la millora de la xarxa d’espais lliures dels 
barris de muntanya - Municipi de Sant Boi de Llobregat.
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28 Premi Catalunya Territori Enric Lluch 

(Enric Lluch, geògraf. Barcelona, 1928-2012)

7a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 amb el nom de Premi Territori i ofert a un pla, 

projecte, iniciativa o estudi d’anàlisi, ordenació o gestió del territori finalitzat en 
els cinc anys anteriors a la convocatòria, en l’àmbit dels territoris de llengua 
catalana: Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la Franja, Catalunya del Nord, 
Andorra i l’Alguer.

En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència nomenada per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori  
i formada per Albert Arias Sans, geògraf; Oriol Biosca Reig, enginyer; Marina 
Cervera Alonso de Medina, arquitecta, i els ambientòlegs Laura Camprubí Trepat, 
Moisès Jordi Pinatella i Helena Reñones de la Puente, ha acordat  
atorgar el Premi Catalunya Territori Enric Lluch corresponent a l’any 2020 a

Jornet, Llop, Pastor SLP, arquitectes

pel projecte
Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona.

Així mateix, ha acordat concedir un accèssit a

Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Badia del Vallès

pel projecte
Imagina Badia. Pla d’Acció Local de Badia del Vallès.
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29SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

La Nit de la Biologia és la iniciativa amb què la Societat Catalana de Biologia 
celebra els avenços acomplerts durant l’any en curs pels professionals i els 
estudiosos de les ciències biològiques del territori de llengua catalana. En el marc 
de la quarta edició, que tingué lloc el 10 de juliol de 2019 a l’Auditori Ramon 
Margalef del CosmoCaixa Barcelona, es van lliurar els premis següents:

Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional Leandre 

Cervera

Ofert a un/a professional rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi 
destacat per la seva trajectòria, que hagi contribuït de manera destacada al 
progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de llengua catalana 
al llarg de la seva trajectòria professional, i que representi els valors morals, ètics 
i d’esforç de la Societat Catalana de Biologia. Es va atorgar a la senyora

Anna Veiga Lluch

(directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona i directora d’R+D del Servei de Medicina de la Reproducció de l’Institut 
Universitari Dexeus)

Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic

Ofert als autors responsables d’una publicació científica que hagi contribuït de 
manera significativa a l’avenç de l’àmbit de les ciències biològiques, realitzada 
majoritàriament en els territoris de llengua catalana. Es va atorgar al senyor

Rubén Cereijo Téllez 

per l’article
«CXCL14, a brown adipokine that mediates brown-fat-to-macrophage 
communication in thermogenic adaptation».
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30 Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació

Ofert a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació 
d’algun tema pertanyent a l’àmbit de les ciències biològiques — tant en premsa 
escrita com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet—, en llengua catalana, 
durant l’any natural anterior a la data de publicació del premi. Es va atorgar al 
senyor

Toni Pou Pujadas

pel dossier multimèdia sobre l’evolució publicat al diari Ara l’1 de juliol de 2018.

Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador o a la jove 

investigadora

Ofert a una tesi doctoral dins l’àmbit de les ciències biològiques defensada en 
una universitat dels territoris de llengua catalana i escrita en català, espanyol o 
anglès. Es va atorgar al senyor

Rubén Cereijo Téllez

per la tesi
Nous actors moleculars en la fisiologia del teixit adipós i patologies associades.

Premi Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat  

(per a estudiants)

Ofert a l’autor/a d’un treball de recerca de batxillerat en ciències biològiques 
presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris de llengua 
catalana i desenvolupat durant el curs escolar corresponent a la convocatòria. Es 
va atorgar a la senyora

Catherine Iglesias Petrushichev

pel treball
Bacteris com a agents descontaminants de vessaments d’hidrocarburs en un medi aquàtic. 
Estudi comparatiu de la capacitat biodegradadora de diferents soques bacterianes davant la 
presència d’alcans en medi aquàtic.
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31SOCIETAT 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)

25a convocatòria
Premi instituït l’any 1995 i ofert a un treball d’iniciació a la recerca en 

geografia.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de 
Geografia i formada per Anna Ortiz Guitart i Jordi Royo Climent, membres 
d’aquesta Junta, i per Núria Font Casaseca, professora del Departament de 
Geografia de la Universitat de Barcelona, ha acordat atorgar el Premi Lluís 
Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia corresponent a l’any 2020  
al senyor

Daniel Bejarano Leandro

pel treball
Connectivitat ecològica i paisatgística al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit als senyors

Joan Martínez Artigas

pel treball
Anàlisi de la influència i regionalització espacial de múltiples índexs de teleconnexió en la 
precipitació de l’Espanya peninsular.

Pol Vancells Roldós

pel treball
Símbols metropolitans en disputa: el procés de patrimonialització de les Tres Xemeneies de 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès, Catalunya).
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32 Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia)  
(per a estudiants)

(Joan Palau Vera, pedagog i professor de geografia. ?, 1875 - Barcelona, 1919)

16a convocatòria
Premi instituït l’any 2004 i ofert a un treball de recerca dut a terme per 

estudiants de batxillerat dels països de llengua catalana com a part de llur 
currículum, que tingui com a aspecte principal la geografia en qualsevol dels seus 
àmbits temàtics.

El jurat, nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Geografia  
i format per Joaquim Farguell Pérez, Jaume Font Garolera i Roser Serra Coma,  
va acordar atorgar el 16è Premi Joan Palau Vera de Geografia al senyor

Eduard López Garcia

pel treball
Anàlisi d’aigües de tres ivons del Pirineu aragonès. Estudi de tres ivons de la vall de Benasc: 
Barbarissa, Batisielles i Cregüenya.

Així mateix, va concedir un accèssit a la senyora

Saffa Sajid Hussain

pel treball
Que n’és, de diferent, consumir a Diagonal Mar! Una comparativa entre el consum 
d’Espanya, Diagonal Mar i el barri del Besòs i el Maresme a través de la cistella de  
la compra.

(Aquest premi es va lliurar el 12 de desembre de 2019 a la Sala Pi i Sunyer  
de l’IEC.)
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33SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

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)

4a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert a treballs de fi de grau de matemàtiques amb 

l’objectiu d’incentivar els alumnes en l’elaboració de treballs de bon nivell. 
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de 
Matemàtiques i formada pels professors Xavier Guitart Morales (Universitat de 
Barcelona), Maria Jolis Giménez (Universitat Autònoma de Barcelona), M. Teresa 
Martínez-Seara Alonso (Universitat Politècnica de Catalunya), Joaquim Ortega 
Cerdà (Universitat de Barcelona) i Pere Pascual Gainza (Universitat Politècnica de 
Catalunya), ha acordat atorgar el Premi Emmy Noether corresponent a l’any 2020 
al senyor

Gerard Orriols Giménez

pel treball
A negative result for hearing the shape of a triangle. A computer-assisted proof.

Així mateix, ha acordat atorgar ex aequo una menció als senyors

Bartomeu Llopis Vidal

pel treball
Scheme of pairs of matrices with vanishing commutator.

Martí Roset Julià

pel treball
CM elliptic curves and the Coates-Wiles theorem. 
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34 Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques  

(per a estudiants) 

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

57a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació matemàtica que  

pot haver estat desenvolupat en treball de fi de màster o en inici del doctorat.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de 
Matemàtiques i formada pels professors Pere Ara Bertran (Universitat Autònoma 
de Barcelona), Ignasi Mundet Riera (Universitat de Barcelona) i Jordi Quer Bosor 
(Universitat Politècnica de Catalunya), ha acordat atorgar el Premi Évariste Galois 
de la Societat Catalana de Matemàtiques corresponent a l’any 2020 al senyor

Eduard Vilalta Vila

pel treball
An overview of uniform Roe Algebras. Asymptotic dimension and real rank.

Així mateix, ha acordat concedir un accèssit a la senyora

Marta Salguero García

pel treball
Algorithmic Hopf Galois theory.
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35SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA

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

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

30a convocatòria
Premi instituït per la Fundació Joan Profitós i ofert a una obra que contingui 

una reflexió pedagògica, una anàlisi sobre l’acció educativa o l’exposició d’una 
experiència renovadora de l’escola.

La Fundació Joan Profitós i la Societat Catalana de Pedagogia, a proposta d’una 
ponència formada per Marian Baqués Trenchs (Universitat Ramon Llull), Josep 
Gallifa Roca (Universitat Ramon Llull), Joan Mallart Navarra (Universitat de 
Barcelona), Núria Rajadell Puiggròs (Universitat de Barcelona), Elena Venini 
Redín (Universitat Rovira i Virgili) i Conrad Vilanou Torrano (Universitat de 
Barcelona), ha acordat atorgar el Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic 
corresponent a l’any 2020 al senyor

Miquel Àngel Prats i Fernàndez

per l’obra
10 lliçons per a un ús ètic, saludable i responsable de les tecnologies digitals.
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36 SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA

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

57a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball de fi de grau de química realitzat 

per alumnes d’universitats de terres de llengua catalana.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de 
Química i formada pels professors Cristian Gómez Canela (Universitat Ramon 
Llull), Montserrat Heras Corominas (Universitat de Girona) i Benjamí Oller Salvia 
(Universitat Ramon Llull), ha acordat atorgar el Premi de la Societat Catalana de 
Química corresponent a l’any 2020 a la senyora

Marina de la Cruz Hernández

pel treball
Valorització de la canola com a biosorbent de metalls pesants en aigües. Efecte dels 
microorganismes presents en la canola.
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37SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA

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

50a convocatòria
Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre tecnologia.
En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 

d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de 
Tecnologia i formada per Ramon Bragós Bardia, Judith Tello Artigas i Sílvia Zurita 
Món, membres d’aquesta Junta, ha acordat atorgar el Premi de la Societat 
Catalana de Tecnologia corresponent a l’any 2020 a la senyora

Meritxell Romans Casas

pel treball
Avançant cap a la reducció dels temps d’inicialització de sistemes d’electro-reciclatge biològic 
de CO2.

Així mateix, ha acordat concedir un accèssit al senyor

Carles Ponsa Sala

pel treball
Estudi de propagació del soroll aeronàutic mitjançant la correlació del nivell de soroll 
mesurat en sonòmetres amb les trajectòries reals.
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38 SOCIETAT CATALANA DE TERMINOLOGIA

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

6a convocatòria
Premi instituït l’any 2009 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre terminologia, tant des del punt de vista teòric com des del punt de 
vista aplicat (terminografia).

En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència nomenada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de 
Terminologia (SCATERM) i formada per Marta de Blas Abante (Servei de Llengües 
i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya), Agustí Espallargas 
Majó (Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya) i 
Mercè Lorente i Casafont (delegada de l’IEC a la SCATERM), ha acordat atorgar  
ex aequo el Premi de la Societat Catalana de Terminologia corresponent a  
l’any 2020 a les senyores

Mariona Arnau Garcia

pel treball
Adaptació del Diccionari casteller del TERMCAT al públic infantil.

Meritxell Morte Sánchez

pel treball
La neologia de ciberseguretat en la llengua catalana. 
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39PREMIS, AJUTS I BORSES DELS CENTRES I FUNDACIONS  
DE L’IEC

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

El lliurament dels premis del CCNIEC va tenir lloc el 12 de desembre de 2019 a 
la Sala Prat de la Riba de l’IEC. En aquesta desena edició es van lliurar els premis 
següents (a proposta d’una ponència formada per Jordi Salas-Salvadó, director del 
CCNIEC; el Comitè Permanent 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 Alimentàries de la Generalitat de Catalunya):

Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris

Ofert a una empresa alimentària o relacionada amb la nutrició dels Països 
Catalans. Es va atorgar a

Fundació Espigoladors

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

Ofert a una indústria alimentària o relacionada amb la nutrició dels Països 
Catalans. Es va atorgar a

Heura Foods

Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria 

d’excel·lència en el camp de la nutrició

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. Es va atorgar a la 
senyora

María del Carmen de la Torre Boronat
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40 FUNDACIÓ FERRAN SUNYER I BALAGUER

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

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

28a convocatòria
Premi instituït l’any 1992 i ofert a una monografia matemàtica de caràcter 

expositiu que presenti els darrers desenvolupaments d’una àrea activa en recerca 
a la qual la persona concursant hagi contribuït de manera important.

El Consell Permanent de l’IEC, a proposta d’un comitè científic nomenat per la 
Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (FFSB) i format per Antoine Chambert-Loir 
(Universitat de París VII), Ruth Kellerhals (Universitat de Friburg), M. Teresa 
Martínez-Seara Alonso (Universitat Politècnica de Catalunya), Michael Ruzhansky 
(Universitat de Gant) i Kristian Seip (Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia), 
ha acordat atorgar el Premi Ferran Sunyer i Balaguer corresponent a l’any 2020 
als senyors

Urtzi Buijs, Yves Félix, Aniceto Murillo i Daniel Tanré

pel treball
Lie models in topology.

Giovanni Catino i Paolo Mastrolia

pel treball
A perspective on canonical Riemannian metrics.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

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

12a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 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 Consell Permanent de l’IEC, a proposta d’una ponència formada pels 
membres del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, ha acordat 
atorgar el Premi Matemàtiques i Societat corresponent a l’any 2020 al senyor

Antoni Gomà i Nasarre, per la seva dedicació durant vint-i-cinc anys a 
l’organització de les proves Cangur des de la Societat Catalana de Matemàtiques.
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41Borses Ferran Sunyer i Balaguer

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

14a convocatòria
Borses instituïdes l’any 2007 i ofertes a projectes d’estudi o de recerca 

matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.
El Consell Permanent de l’IEC, a proposta d’un comitè de selecció format pels 

matemàtics membres del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, ha 
acordat atorgar les borses Ferran Sunyer i Balaguer corresponents a l’any 2020  
al senyor i les senyores

Michael Olugbenga Bamiloshin

pel projecte
Characterizing access structures with efficient secret sharing schemes.

Marta Bofill Roig

pel projecte
Statistical methodologies for clinical trials with multiple outcomes.

Marina Garrote López

pel projecte
Algebraic and semi-algebraic tools for phylogenetic reconstruction.

Vasiliki Velona Anastasiou

pel projecte
Random tree structures and related problems.
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42 FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA

Premi Fundació Mercè Rodoreda

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

28a convocatòria
Premi instituït l’any 1992 i ofert a un 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 de la seva Comissió 
Tècnica, formada per Joaquim Mallafrè i Gavaldà; Josep Massot i Muntaner, i 
Damià Pons i Pons, ha acordat atorgar el Premi Fundació Mercè Rodoreda 
corresponent a l’any 2020 a la senyora

Fátima Fernandes da Silva

pel treball
Prisioneiros de guerra. Discursivização da memória traumática em narrativas das 
literaturas portuguesa e catalã.
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43Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

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

25a convocatòria
Ajuts oferts a graduats universitaris per a l’elaboració d’un treball en una de les 

línies següents: estudi de la novel·la catalana i del conte del segle xx; 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, o estudi d’un tema lliure relacionat 
amb la vida o l’obra de Mercè Rodoreda.

El Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda, a proposta de la seva Comissió 
Tècnica, formada per Joaquim Mallafrè i Gavaldà; Josep Massot i Muntaner, i 
Damià Pons i Pons, ha acordat atorgar els ajuts Fundació Mercè Rodoreda 
corresponents a l’any 2020 a les senyores

Laia Güell Paule

pel projecte
Mercè Rodoreda vs. Wajdi Mouawad: cap a una anatomia literària comparada.

Maria Palmer Clar

pel projecte
Edificació i enderrocament de subjecte(s) a La mort i la primavera.

Gemma Pellissa Prades

pel projecte
Reflexions metaliteràries dels escriptors catalans sobre el conte (s. xx-xxi).
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44 BORSES 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)

43a convocatòria
Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966 i que passà a borsa 

d’estudi el 1981. Oferta en aquesta convocatòria per a l’elaboració d’un inventari 
de l’obra artística del pintor i escultor català Salvador Alibau i Arias (Barcelona, 
1925-2012).

En la sessió del 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència formada pels membres de la Secció Històrico-Arqueològica 
Bonaventura Bassegoda i Hugas; Immaculada Lorés i Otzet, i Eduard Vallès i 
Pallarès, ha acordat atorgar la borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner corresponent  
a l’any 2020 al senyor

Oriol Canadés Díez

pel projecte
Inventari de l’obra de Salvador Alibau i Arias.

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

23a convocatòria
Des del 1997, l’IEC i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos 

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 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència formada per Joan Martí i Castell i Josep Moran i Ocerinjauregui, 
membres de la Secció Filològica, i Montserrat Jufresa Muñoz, membre de la 
Societat Catalana d’Estudis Clàssics, ha acordat atorgar la borsa d’estudi Eusko-
Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2020 al senyor

Karim Akbih Verdaguer

pel projecte
Comparació tipològica entre l’onomàstica basca i la catalana.
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45Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

34a 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 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència formada per Immaculada Lorés i Otzet (en representació de la 
Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC); Lídia Pons Griera (en representació de 
l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes); Ariadna Puiggené  
i Riera (en representació de la Generalitat de Catalunya); Ivan Serrano Balaguer 
(en representació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana), i Albert Turull i 
Rubinat (en representació de la Secció Filològica de l’IEC), ha acordat atorgar les 
borses d’estudi Generalitat de Catalunya corresponents a l’any 2020 a les 
senyores i el senyor

Barbara Beatriz Laffita Menocal (Cuba)
pel projecte
Formació dels mestres d’obra a Catalunya. Aresta desconeguda de l’empremta del 
Modernisme català a Cuba.

Andrea Lai (Itàlia)
pel projecte
Materials i terminologia del llibre a la Corona d’Aragó (segles xiv-xv in.).

Elena Maccioni (Itàlia)
pel projecte
Entre la justícia mercantil i les relacions internacionals: Joan Fogassot, notari del Consolat 
de Mar de Barcelona i ambaixador del sobirà al segle xv.
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46 Borses d’estudi Països Catalans

19a convocatòria
Borses d’estudi instituïdes l’any 2001 per a promoure 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 5 de març de 2020, el Consell Permanent de l’IEC, a proposta 
d’una ponència formada per Eduard Arruga i Valeri, president de la Societat 
Catalana d’Economia; Maria Dolors Garcia Ramon, membre de la Secció de 
Filosofia i Ciències Socials; Vicent Pitarch i Almela, membre de la Secció 
Filològica; Antoni Riera i Melis, membre de la Secció Històrico-Arqueològica,  
i David Serrat i Congost, secretari científic de l’Institut, ha acordat atorgar les 
borses d’estudi Països Catalans corresponents a l’any 2020 a les senyores

Naomi Boigues Escrivà (vinculada al País Valencià)
pel projecte
Encants i almonedes. Un estudi comparatiu dels mercats de segona mà en els entorns urbans 
dels Països Catalans.

Neus Giménez Tur (vinculada a les Illes Balears)
pel projecte
Illes i dones, opressió i llibertat. Un estudi crític i comparatiu de l’illa com a espai geogràfic 
d’opressió femenina, a partir d’Antònia Vicens i Maryse Condé.
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47Relació de premis que no s’han adjudicat o han restat deserts

•  Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica Josep Puig i Cadafalch 
d’Arqueologia i Història Antiga

•  Premi dels Amics de l’Art Romànic (per a estudiants)
•  Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca  

de batxillerat (per a estudiants)
•  Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants)
•  Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

Premis St Jordi 2020.indd   47 28/7/20   7:41



Premis St Jordi 2020.indd   48 28/7/20   7:41



Premis Sant Jordi
2020 
LXXXIX
Cartell de premis
i de borses d’estudi

Premis St Jordi 2020_COBERTA.indd   1 27/7/2020   16:16:15


