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Premis i distincions

2013

El senyor Xavier Bellés i Ros, membre de 

la Secció de Ciències Biològiques, fou 

nomenat membre del Consell Assessor  

per al Desenvolupament Sostenible. 17 de 

setembre.

El senyor Germà Colón Domè-

nech, membre de la Secció Filològica, fou 

homenatjat durant la inauguració del curs 

del Centre Públic de Formació de Persones 

Adultes Germà Colón, de Castelló de la 

Plana. 27 de setembre.

La senyora Mercè Durfort i Coll, 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques, va ser homenatjada per la Facultat 

de Biologia de la Universitat de Barcelona, 

amb motiu de la seva jubilació. 4 d’octu-

bre.

El senyor Max Wheeler, membre 

corresponent de la Secció Filològica, va 

rebre el Premi Internacional Ramon Llull. 

14 de novembre.

El senyor Paul Preston, membre 

corresponent de la Secció Històrico- 

Arqueològica, va ser reconegut amb  

el XXXVII Premi d’Honor Lluís Caru- 

lla 2013, atorgat per la Fundació Lluís 

Carulla. 21 de novembre.

El Patronat de la Fundació Uni-

versitat Catalana d’Estiu (FUCE) va 

nomenar el senyor Salvador Alegret i 

Sanromà, membre de la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia, com a nou president de 

la Universitat Catalana d’Estiu, i el senyor 

Joandomènec Ros i Aragonès, president 

de l’IEC, va ser nomenat president de la 

FUCE, en substitució de Salvador Giner. 

2 de desembre. 

2014

El senyor Salvador Giner de San Julián, 

membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials, va ser investit doctor honoris 

causa per la Universitat de Lleida. 4 de 

març. 

El senyor Jordi Casassas i Ymbert, 

membre de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica, va ser elegit nou president de l’Ate-

neu Barcelonès. 24 de març. 

El senyor Jaume Cabré i Fabré, 

membre de la Secció Filològica, i el senyor 

Joan Josep Guinovart i Cirera, membre de 

la Secció de Ciències Biològiques, van 

rebre la Creu de Sant Jordi de la Genera-

litat de Catalunya. 22 d’abril.

L’Acadèmia Catalana de Gastro-

nomia, en els Premis Nacionals Anuals de 

Gastronomia, va lliurar el Premi Especial 

a la Secció de Filosofia i Ciències Socials 

de l’IEC en reconeixement a la tasca d’es- 

tudi i promoció de la gastronomia com a 

activitat econòmica i patrimoni cultural 

del país. Maig del 2014.

El senyor Jordi Carbonell i de 

Ballester, membre de la Secció Filològica, 

va ser homenatjat en el seu norantè ani-

versari, a l’IEC, en un acte en què es va 

presentar el llibre l’obra de Joan Roís de 
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corella, que recull tots els seus estudis 

sobre l’escriptor valencià. 6 de juny.

El senyor Germà Colón Domè-

nech, membre de la Secció Filològica, va 

rebre la Medalla d’Honor de la Xarxa 

Vives, en el marc de l’acte de cloenda del 

curs acadèmic 2013-2014 de la Xarxa 

Vives, en què es commemorà el vintè 

aniversari de la institució. En l’acte, tam-

bé es va retre homenatge als rectors fun-

dadors de la Xarxa, entre els quals  

hi havia els membres de l’Institut Joan 

Martí i Castell, Josep M. Nadal i Jaume 

Porta. 2 de juliol.

La Universitat Catalana d’Estiu 

(UCE) va retre homenatge a Germà Colón 

per la tasca desenvolupada en l’estudi de 

la llengua catalana, i també a Pompeu 

Fabra en el norantè aniversari de la seva 

destitució de la càtedra de llengua cata-

lana a l’Escola del Treball, els vuitanta 

anys del seu empresonament al vaixell 

uruguay i els setanta-cinc de l’exili. 21 

d’agost.
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