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Premis i distincions

2019

La senyora M. Teresa Cabré, presidenta 

de la Secció Filològica (SF), va rebre el 

guardó de Membre Internacional del 

Centre d’Estandardització i Política Lin-

güística de la Xina per la seva expertesa 

en lingüística aplicada, lexicografia i 

terminologia. Pequín, 5 de setembre. 

El senyor Josep Martines, membre 

de la SF, va ser nomenat per l’Associa-

zione Italiana di Fraseologia e Paremio-

logia Phrasis delegat per a l’àmbit 

hispànic i de l’ISIC-IVITRA, en el marc 

del VI Congrés Internacional de Fraseo-

logia i Paremiologia Phrasis. Universitat 

de Roma Tre, 12 de setembre.

La senyora Alícia Casals, presi-

denta de la Secció de Ciències i Tecnolo-

gia (SECCT), va rebre el Premi Nit de la 

Robòtica 2019, atorgat per la Comissió 

Indústria 4.0, en reconeixement a la seva 

trajectòria com a investigadora en el camp 

de la robòtica. Recinte Modernista de Sant 

Pau, 24 d’octubre. 

El senyor Xavier Barral, membre 

de la Secció Històrico-Arqueològica 

(SHA) ha estat escollit membre de l’Aca-

dèmia Hongaresa de les Ciències (Hun-

garian Academy of Sciences). Budapest, 

novembre. 

La senyora Maria Dolors Garcia 

Ramon i el senyor Miquel de Moragas, 

membres de la Secció de Filosofia i Cièn-

cia Socials (SFCS), van rebre els premis 

Amic dels Amics i Amic de les Bibliote-

ques, respectivament, atorgats per l’As-

sociació Amics UAB. Recinte modernista 

de Sant Pau (Barcelona), 28 de novembre.

La senyora Gemma Rigau (mem-

bre de la SF) i el senyor Carles Viver i 

Pi-Sunyer (membre de la SFCS), van 

rebre el III Premi Ateneu Barcelonès, en 

la categoria de reconeixement a la defen-

sa de la llengua i de a la trajectòria jurí-

dica, respectivament. Ateneu Barcelonès, 

28 de novembre. 

La senyora Pilar Benejam, mem-

bre corresponent de la SFCS, va ser in-

vestida doctora honoris causa per la 

Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 

29 de novembre. 

L’Ajuntament de Barcelona va 

lliurar al senyor Peio Rahola Fabra, net 

de Pompeu Fabra, la Medalla d’Or de la 

Ciutat que l’Ajuntament de Barcelona va 

concedir al lingüista l’any 1938 i que no 

va poder ser-li lliurada. Ajuntament de 

Barcelona, 3 de desembre. (Posteriorment 

a l’acte de lliurament, la família Fabra va 

cedir la Medalla a l’IEC. Vegeu l’apartat 

«Servei de Documentació i Arxiu de l’IEC».) 

El senyor Joan Egea i Fernàndez, 

membre de la SFCS, va rebre l’onzè Pre-

mi Puig Salellas, atorgat per l’Il·lustre 

Col·legi de Notaris de Catalunya. Seu  

del Col·legi (Barcelona), 17 de desembre. 

La senyora Anna Cabré (membre 

de la SFCS) i el senyor Josep Vallverdú 
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(membre de la SF) van ser condecorats 

amb la Medalla d’Or de la Generalitat de 

Catalunya. Palau de la Generalitat, 23  

de desembre. 

El senyor Joan F. López-Casasno-

vas, membre corresponent de la SF, va 

rebre el Premi Josep M. Llompart de 

l’Obra Cultural Balear, en reconeixement 

a la seva tasca per la normalització lin-

güística. Auditori del Conservatori de 

Palma, 28 de desembre.

2020

El senyor Martí Domínguez Romero, 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques (SECCB), va rebre el Premi Òmnium 

2019 per la novel·la l’esperit del temps. 

Barcelona, 10 de febrer.

El senyor Abel Mariné va rebre un 

dels Premis de la RAFC 2019. Reial Aca-

dèmia de Farmàcia de Catalunya, 13 de 

gener. 

La senyora M. Josep Cuenca 

(membre de la SF) i els senyors Josep M. 

Nadal, (membre de la SF), Josep Amat 

(membre de la SECCT), Jordi Galí i Joan 

Estruch (membres de la SFCS) van ser 

distingits amb la Creu de Sant Jordi de la 

Generalitat de Catalunya. Barcelona, 10 

de març.

El senyor Josep M. Casasús, mem-

bre de la SFCS, va ser distingit amb el 

títol de doctor honoris causa per la Uni-

versitat de Girona, 29 de maig.

Els senyors Manel Esteller i Jordi 

Salas-Salvadó (membres de la SECCB), 

Josep Samitier (membre de la SECCT) i 

Sebastià Xambó (antic president de la 

Societat Catalana de Matemàtiques) van 

ser distingits amb la Medalla Narcís Mon-

turiol al mèrit científic i tecnològic, ator-

gada per la Generalitat de Catalunya, 23 

de juliol. 

El senyor Joan Francesc Mira, 

membre de la SFCS, va ser guardonat 

amb el 1r Premi Isabel-Clara Simó de 

Creació Literària (Universitat d’Alacant), 

un dels Premis a la Creació PRECREA 

que atorguen les universitats públiques 

valencianes, 29 de juliol.
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