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Premis i distincions

2018

El senyor Andreu Mas-Colell, membre de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials 

(SFCS), va ser guardonat amb el 22è Pre-

mi Gran Gresol, que atorga la Fundació 

Gresol, per la seva trajectòria en el camp 

de l’economia. CaixaForum Barcelona,  

2 d’octubre. 

La senyora M. Teresa Cabré, pre-

sidenta de la Secció Filològica (SF), va ser 

investida doctora honoris causa per la 

Universitat de Ginebra. Edifici Uni Du-

four de la Universitat de Ginebra (Suïssa), 

12 d’octubre.

El senyor Roderic Guigó, membre 

de la Secció de Ciències Biològiques 

(SECCB), va rebre el Premi Nacional de 

Recerca 2017, atorgat per la Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació. 

Teatre Nacional de Catalunya (TNC, 

Barcelona), 15 d’octubre.

El senyor Georg Kremnitz, mem-

bre corresponent de la SF, va ser guardo-

nat amb el V Premi Robèrt Lafont, que 

atorga la Generalitat de Catalunya a les 

persones que s’hagin distingit per la de-

fensa, la projecció i la promoció de la 

llengua occitana. TNC, 23 d’octubre.

La senyora Mila Segarra i el se-

nyor Jordi Mir, membres de la SF, van 

rebre ex aequo el Premi Pompeu Fabra 

en la categoria de trajectòria professional, 

científica o cívica, concedit pel Departa-

ment de Cultura. TNC, 23 d’octubre.

El senyor Ramon Lapiedra, mem-

bre de la Secció de Ciències i Tecnologia 

(SECCT), va ser condecorat amb la Me-

dalla d’Honor de l’Acadèmia Valenciana 

de la Llengua. Monestir de Sant Miquel 

dels Reis (València), 9 de novembre.

El senyor Andreu Mas-Colell, 

membre de la SFCS, va rebre l’11è Premi 

IEF a l’Excel·lència Financera en la cate-

goria de carrera acadèmica, concedit per 

l’Institut d’Estudis Financers. Barcelona, 

19 de novembre.

El senyor Christer Laurén, mem-

bre corresponent de la SFCS, va rebre el 

28è Premi Internacional Ramon Llull de 

Catalanística i a la Diversitat Lingüística, 

convocat per la Fundació Ramon Llull i 

la Fundació Congrés de Cultura Catalana. 

Auditori Nacional d’Andorra (Ordino),  

23 de novembre.

2019

El senyor Carles Viver, membre de la 

SFCS, va ser condecorat amb la Medalla 

d’Or de la Generalitat de Catalunya. 

Palau de la Generalitat (Barcelona), 10 de  

gener.

La senyora Mariàngela Vilallonga, 

vicepresidenta i membre de la SF de l’IEC, 

i el senyor Xavier Bellés, membre de la 

SECCB, van rebre la Medalla Narcís 

Monturiol, amb què la Generalitat de 

Catalunya distingeix les persones i entitats 

que han contribuït significativament al 
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desenvolupament de la ciència i la tecno-

logia a Catalunya. Palau de la Generalitat, 

19 de febrer.

El pare Josep Massot, membre de 

la Secció Històrico-Arqueològica (SHA), 

va ser distingit amb la Medalla d’Or de 

les Illes Balears, que concedeix el Govern 

de les Illes Balears. Recollí el guardó el 

senyor Biel Massot (germà del pare Mas-

sot) a la Llotja de Palma, 28 de febrer.

La senyora Mariàngela Vilallonga, 

vicepresidenta i membre de la SF de l’IEC, 

va prendre possessió del càrrec de conse-

llera de Cultura de la Generalitat de Ca-

talunya. Palau de la Generalitat, 25 de 

març.

El senyor Joaquim M. Puyal, mem-

bre de la SF, va ser condecorat amb la 

Medalla d’Or al Mèrit Esportiu, que ator-

ga l’Ajuntament de Barcelona. Saló de 

Cent de l’Ajuntament de Barcelona, 1 

d’abril.

Els senyors Joandomènec Ros 

(president de l’IEC) i Josep Peñuelas, 

membres de la SECCB, van ser guardo-

nats en la categoria de col·legiats d’honor 

dels Premis Dia del Biòleg, que atorga el 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya. Audito-

ri de l’Aquàrium de Barcelona, 25 d’abril.

El senyor Joaquim M. Puyal, mem-

bre de la SF, va ser investit doctor honoris 

causa per la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB). Sala d’Actes del Recto-

rat de la UAB, 7 de maig.

Els senyors Joaquim Rafel (mem-

bre de la SF) i Jaume Terradas (membre 

de la SECCB) i la senyora Gemma Rigau 

(membre de la SF), així com la Fundació 

Carles Salvador (estretament lligada a 

l’IEC), van ser distingits amb la Creu de 

Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 

Auditori Fòrum del Centre de Conven-

cions Internacional de Barcelona, 16 de 

maig.

El senyor Joan Beltran, membre 

corresponent de la SF, va rebre el Premi 

Carles Salvador dels Premis Maestrat Viu. 

Plaça Parroquial de Vinaròs (Castelló), 

18 de maig.
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