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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  

XC 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)

63a 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 25 de març de 2021, el Ple 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), Pilar Bayer i Isant (membre de la Secció de 
Ciències i Tecnologia), Antoni Josep Furió i Diego (membre de la Secció Històrico-
Arqueològica), Jaume Guillamet Lloveras (membre de la Secció de Filosofia i 
Ciències Socials), Lluís Jou i Mirabent (membre de la Secció de Filosofia i Ciències 
Socials) i Gemma Rigau i Oliver (membre de la Secció Filològica), ha acordat 
atorgar el Premi PRat dE La Riba de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a 
l’any 2021 al senyor

Jordi Savall i Bernadet

per la seva trajectòria artística i acadèmica en la recerca musicològica de la 
música antiga i, en particular, de la del nostre país. 
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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)

4a 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’empoderament de les dones o d’ensenyament per a captar el talent 
femení en els camps esmentats.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Marta Prevosti i Monclús (vicepresidenta de l’IEC), Joaquim Bruna 
Floris i Pilar González Duarte (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia)  
i David Adrover Iglesias i M. Núria Salán Ballesteros (membre i presidenta de la 
Societat Catalana de Tecnologia), ha acordat atorgar el Premi CREu Casas de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Dones per canviar el món corresponent a l’any 2021 
de la manera següent:

En la modalitat A, a la senyora

Alejandra Valencia Villanueva (Sandra Uve)

per la seva tasca visibilitzadora de dones de ciència i tecnologia de totes les èpoques 
i per haver esdevingut una generadora de models i referents per a nois i noies.

Amb una menció honorífica a la senyora

Karina Gibert Oliveras

per la seva rellevant i destacada trajectòria acadèmica, amb la qual ha contribuït 
a generar un model i referent per a les generacions següents.

En la modalitat B, al grup de treball

ENGINY-era

per aproximar la tecnologia a les generacions més joves mitjançant activitats que 
la fan assequible, divertida i engrescadora.

Amb una menció honorífica a

Fibracat TV

per haver cobert àmpliament una necessitat existent en l’àmbit de la programació 
televisiva i per donar visibilitat al talent tecnològic i les TIC de les dones catalanes  
i a Catalunya.
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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)

6a 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 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
nomenada pel Consell Assessor de la Masia Mariona i formada per Manuel 
Castellet i Solanas (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), Josep Massot  
i Muntaner (membre de la Secció Històrico-Arqueològica) i Ramon Pinyol i 
Torrents (president de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat atorgar  
el Premi RafaEL Patxot i JubERt corresponent a l’any 2021 al senyor

Pau Castell Granados

pel treball
Els estudis sobre la bruixeria i la cacera de bruixes a Catalunya (1830-2020). Entre la 
història i el folklore.

Premi Catalunya del Nord

13a 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.

(El nom de la persona o de les persones guardonades es donarà a conèixer en 
l’acte de lliurament del premi, que se celebrarà el 30 d’abril de 2021 a Perpinyà, 
durant la XXXII Nit de Sant Jordi.)
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14 Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica Joan reglà d’Història Moderna

(Joan Reglà i Campistol, historiador. Bàscara, 1917 - Sant Cugat del Vallès, 1973)

7a convocatòria
Premi instituït l’any 2002 i ofert al millor estudi sobre història política, social, 

econòmica i cultural — o d’historiografia— de les terres de llengua catalana entre 
els dos darrers decennis del segle xv i els primers anys del segle xix.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Ernest Belenguer i Cebrià, Patrici Pojada i Enric Pujol i Casademont 
(membres de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat atorgar el Premi IEC 
de la Secció Històrico-Arqueològica Joan REgLà d’Història Moderna corresponent  
a l’any 2021 al senyor

Ricard Torra i Prat

pel treball
La Visita del General de Catalunya: la institució i el seu encaix en el sistema institucional 
català d’època moderna (segles xv-xviii).

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica Manuel Milà i fontanals 

d’Història Literària

(Manuel Milà i Fontanals, filòleg i escriptor. Vilafranca del Penedès, 1818-1884)

23a convocatòria
Premi instituït l’any 1947 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre història literària de les terres catalanes.
En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 

formada per Manuel Jorba i Jorba, Tomàs Martínez i Romero i Damià Pons i Pons 
(membres de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat atorgar el Premi IEC 
de la Secció Històrico-Arqueològica ManuEL MiLà i fontanaLs d’Història Literària 
corresponent a l’any 2021 al senyor

Marc Sogues Marco

pel treball
Les cartes poètiques de Francesc Fontanella: estudi i edició crítica.
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15Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques August Pi i sunyer de Ciències 

de la Salut

(August Pi i Sunyer, doctor en medicina. Barcelona, 1879 - Ciutat de Mèxic, 1965)

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2020 i ofert a un investigador o una investigadora que 

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

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple 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 Jordi Camí i Morell, Jordi Casanova i Roca, Joan Josep Guinovart  
i Cirera, Carme Junqué i Plaja i Cèlia Marrasé Peña, ha acordat atorgar el Premi 
IEC de la Secció de Ciències Biològiques August Pi i sunyER de Ciències de la Salut 
corresponent a l’any 2021 al senyor

Marc Güell Cargol

pel projecte
Noves funcions biològiques sintètiques per al present i futur de la teràpia.
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16 Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia Antoni de Martí i franquès  

de Ciències Químiques

(Antoni de Martí i Franquès, químic. Altafulla, 1750 - Tarragona, 1832)

31a convocatòria
Premi instituït l’any 1964 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre ciències químiques.
En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 

formada per Nora Ventosa i Rull (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), 
Anna Maria de Juan Capdevila i Anton Vidal i Ferran (membres de la Societat 
Catalana de Química), ha acordat atorgar el Premi IEC de la Secció de Ciències  
i Tecnologia Antoni dE MaRtí i fRanquès de Ciències Químiques corresponent a  
l’any 2021 al senyor

Carles Fuertes Espinosa

pel treball
Supramolecular nanocapsules as platforms for molecular recognition and reactivity in 
confined spaces.

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica a la senyora

Eva Gorrochategui Matas

pel treball
Assessment of the lipidomic effects of environmental pollutants on exposed organisms using 
chemometric and analytical methods.
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17Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia rafael CaMPalans  

de Ciències de l’Enginyeria

(Rafael Campalans i Puig, enginyer. Barcelona, 1887 - Torredembarra, 1933)

15a convocatòria
Premi instituït l’any 1982 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre ciències de l’enginyeria.
En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 

formada per Antoni Olivé i Ramon, Rosa M. Poch Claret i Josep Samitier Martí 
(membres de la Secció de Ciències i Tecnologia), ha acordat atorgar el Premi IEC 
de la Secció de Ciències i Tecnologia RafaEL CaMPaLans de Ciències de l’Enginyeria 
corresponent a l’any 2021 a la senyora

Natàlia Blázquez Pallí

pel treball
Assessing the feasibility of bioremediation strategies in aquifers polluted by chlorinated 
solvents.

Premi IEC de la Secció Filològica FranCesC de b. Moll de Dialectologia

(Francesc de B. Moll i Casanovas, lingüista i filòleg. Ciutadella, 1903 - Palma, 1991)

8a convocatòria
Premi instituït l’any 1999 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre dialectologia catalana.
En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 

formada per José Enrique Gargallo Gil, Mila Segarra i Neira i Joan Veny i Clar 
(membres de la Secció Filològica), ha acordat atorgar el Premi IEC de la Secció 
Filològica FRanCEsC dE b. MoLL de Dialectologia corresponent a l’any 2021 al senyor

Carles M. Castellà Espuny

pel treball
Els parlars del Baix Ebre. Estudi geolingüístic.
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18 Premi IEC de la Secció Filològica PoMPeu fabra de Gramàtica

(Pompeu Fabra i Poch, enginyer i filòleg. Barcelona, 1868 - Prada de Conflent, 1948)

20a convocatòria
Premi instituït l’any 1964 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball 

d’investigació sobre fonètica, fonologia, morfologia o sintaxi de la llengua 
catalana.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Anna Bartra Kaufmann, Mercè Lorente i Casafont i Sandra 
Montserrat Buendía (membres de la Secció Filològica), ha acordat atorgar el Premi 
IEC de la Secció Filològica PoMPEu fabRa de Gramàtica corresponent a l’any 2021  
a la senyora

Wang Liyun

pel treball
Estudi contrastiu de l’estructura sil·làbica del català i el xinès estàndard i de les implicacions 
segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons.

Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

2a convocatòria
Premi instituït l’any 2019 i ofert a un treball d’investigació o d’assaig sobre 

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

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple 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 Joaquim Arnau Querol, Jaume Casals i Pons, Montserrat Castelló 
i Badia, Albert Moncusí Ferré i Àngels Pascual de Sans, ha acordat atorgar el 
Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials corresponent a l’any 2021  
al senyor

David Pujol i Fabrellas

pel treball
La llengua catalana a l’escola, entre la repressió i la resistència (1715-2018). De l’Associació 
Protectora de l’Ensenyança Catalana als Premis Baldiri Reixac d’estímul a l’escola en català.
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19PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS DE L’IEC

AMICS DE L’ART ROMÀNIC

Premi dels Amics de l’Art Romànic (per a estudiants)

27a convocatòria
Premi instituït l’any 1993 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig 

sobre art i cultura catalanes, referent, en aquest torn, al període preromànic o 
romànic.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Francesca Español i Bertran, Joaquim Graupera i Graupera, Rosa 
Maria Martín i Ros i Joan Valero i Molina (membres de la Junta Directiva dels 
Amics de l’Art Romànic), ha acordat atorgar el Premi dels Amics de l’Art Romànic 
corresponent a l’any 2021 al senyor

Max Pérez Muñoz

pel treball
Alexandre Deulofeu i el redescobriment del romànic empordanès.
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20 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)

18a convocatòria
Premi instituït l’any 2003 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre els aliments.
En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 

formada per Pere Castells Esqué, Claudi Mans Teixidó, Benjamín Martín 
Martínez, Montserrat Rivero Urgell, José Juan Rodríguez Jerez, Maria Rodríguez 
Palmero, Gemma Salvador Castell i Catherine Vidal Ortega (membres de la Junta 
Directiva de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació), 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 2021 a la senyora

Irene Teixidó Orries

pel treball
Millora de la bioaccessibilitat i estabilitat de les nanoemulsions enriquides amb ß-carotè 
extret de l’alga Dunaliella salina.
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21ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants)

25a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball d’investigació sociològica, teòric o 

empíric. 
En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 

nomenada per la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Sociologia i formada 
per Cristina Sánchez Miret, Teresa Sordé Martí i Marina Subirats Martori, ha 
acordat atorgar el premi del Concurs de Joves Sociòlegs corresponent a l’any 2021 
al senyor 

Marc Verdés i Oliva

pel treball
Modernitats segarrenques. Tarroja de Segarra: mercats agroalimentaris, nous imaginaris 
culturals i agroecologia.

Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva

(Emili Boix i Selva, sociòleg, professor i investigador. Barcelona, 1917-1999)

10a convocatòria
Premi instituït l’any 2008 i ofert a científics i professionals consolidats que 

treballen en l’àmbit de la sociologia. És un reconeixement a l’aportació científica 
desenvolupada en aquest camp i a l’impacte que ha tingut la seva tasca en la 
societat.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
nomenada per la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Sociologia i pel 
Consell del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, i formada per Ignasi 
Brunet Icart, Mercè Espuñes Molins, Lluís Flaquer Vilardebò, Olga Serradell 
Pumareda, Marta Soler Gallart i Xavier Torrens Llambrich, ha acordat atorgar el 
Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva corresponent a l’any 2021 al 
senyor

Lluís Recolons i Arquer

per la seva contribució pionera a l’impacte social en la millora de la societat 
catalana després d’haver tingut una formació sociològica al màxim nivell 
internacional.
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22 INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca  

de batxillerat (per a estudiants)

4a convocatòria
Premi instituït l’any 2017 i ofert a un treball de recerca de batxillerat sobre 

aspectes de diferents temes de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la 
silvicultura, la jardineria i el món rural en l’àmbit territorial de Catalunya, des de 
qualsevol vessant: científic, tècnic, social, econòmic, històric, cultural o divulgatiu.

La Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), a proposta d’una ponència 
formada per Josep Maria Pagès Grau, Jordi Rosell Foxà, Jordi Sala i Casarramona  
i Alfons Vilarrasa i Cagigós (membres de la Junta Directiva de la ICEA), va acordar 
atorgar el Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca 
de batxillerat al senyor

Joan Rofes Vidal

pel treball
Caracterització de noves varietats de garrofer.

(Aquest premi es va lliurar durant l’Assemblea de la ICEA que se celebrà de 
manera virtual el 15 de desembre de 2020.)
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23SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA

Premi Miquel Biada i Bunyol

(Miquel Biada i Bunyol, armador i empresari català. Mataró, 1789-1848)

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2019 i ofert a la millor obra, treball, tesi doctoral o estudi 

sobre infraestructures, des de les perspectives econòmica, històrica, financera o 
social, inèdit o publicat l’any 2018, 2019 o 2020.

(El premi es lliurarà el primer semestre del 2021, en un acte acadèmic que 
inclourà una conferència a càrrec de la persona o les persones guardonades.)

Premi Societat Catalana d’Economia

12a convocatòria
Premi instituït l’any 1996 i ofert a la millor obra publicada o tesi doctoral 

presentada durant els anys 2018, 2019 o 2020, sobre temes d’economia.

(El premi es lliurarà el primer semestre del 2021, en un acte acadèmic que 
inclourà una conferència a càrrec de la persona o les persones guardonades.)
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24 SOCIETAT 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)

10a 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 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 

formada per Jaume Almirall i Sardà, Montserrat Jufresa i Muñoz i Josep Lluís 
Vidal i Pérez (membres de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics), ha acordat 
atorgar el Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics 
corresponent a l’any 2021 al senyor

Carlos Prieto Espinosa

pel treball
El lèxic dels oficis a la documentació llatina de la Catalunya altmedieval.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora

Andrea Sánchez i Bernet

pel treball
La llengua d’Èsquil. Estudi sintàctic de Les perses, Els set contra Tebes i Les suplicants.
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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

6a convocatòria
Premi instituït l’any 2015 amb l’objectiu de donar suport als estudiants de 

postgrau d’història de la ciència, de la tècnica i de la medicina, que en el futur 
constituiran el col·lectiu professional d’aquesta disciplina. S’ofereix a treballs de 
fi de màster estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el 
patrimoni científic i altres formes de comunicació.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Carlos Acosta Rizo (Universitat Autònoma de Barcelona), Jordi 
Ferran Boleda i Mònica Rius Piniés (membres de la Junta Directiva de la Societat 
Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica), 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 
2021 a la senyora

Julia Coelho Guimarães de Oliveira

pel treball
O arquivo visual do Gabinete Salvador. Conhecimento material e cultura visual ao redor das 
plantas medicinais.
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26 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

3a convocatòria
Premi instituït l’any 2017 amb l’objectiu de donar suport als estudiants de 

postgrau d’història de la ciència, de la tècnica i de la medicina, que en el futur 
constituiran el col·lectiu acadèmic d’aquesta disciplina. S’ofereix a treballs de fi 
de màster estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el 
patrimoni científic i altres formes de comunicació.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Gemma Cirac Claveras (Universitat Pompeu Fabra), Xavier García 
Ferrandis (Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir) i Raúl Velasco 
Morgado (Universitat de Salamanca), 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 2021 al senyor

José Pedro Marín Murcia

pel treball
Del gabinete clásico al laboratorio: estudio del material científico y los espacios escolares 
para la enseñanza práctica de la historia natural en el Instituto de Valencia (1877-1927).
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27SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (per a estudiants)

12a convocatòria
Premi instituït l’any 1999 i ofert a un estudi diagnòstic d’una àrea urbana o 

territorial de Catalunya, o bé a un projecte o proposta d’ordenació d’una àrea 
territorial o urbana de Catalunya.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Josep Antoni Báguena Latorre, Jordi Boixader Solé, Isabella Longo, 
Jordi Quiñonero Oltra, Nel·la Saborit Esteve i Maties Serracant Camps (membres 
de la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori), ha acordat 
atorgar el Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori corresponent  
a l’any 2021 a les senyores i al senyor

Elena Casals Pich-Aguilera, María Comella Duran, Carla Ibáñez García i Iñaki 

Vendrell Simón

pel projecte
Gran Parc ecotò del Garraf.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora

Marta Monlleó i Rius

pel projecte
Reconeixement i descoberta de la transversalitat territorial al Baix Berguedà. Proposta 
d’ordenació.
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28 SOCIETAT 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 cinquena edició, que tingué lloc el 9 de setembre de 2020 a la seu de l’IEC, es 
van lliurar els premis següents:

Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional Leandre 

Cervera

Ofert a un o una 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 al senyor

Francesc Xavier Avilés i Puigvert

(director del grup de recerca Enginyeria de Proteïnes i Proteòmica de l’Institut de 
Biotecnologia i de Biomedicina de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic

Ofert als autors responsables d’una publicació científica que hagi contribuït 
d’una manera significativa a l’avenç de l’àmbit de les ciències biològiques, 
realitzada majoritàriament en els territoris de llengua catalana i publicada entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. Es va atorgar a la senyora

María Isabel Hernández Alvarez

(primera signant de l’article «Deficient Endoplasmic Reticulum-Mitochondrial 
Phosphatidylserine Transfer Causes Liver Disease», publicat a la revista Cell)
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29Premi 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, 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. Es va atorgar a la senyora

Janire Salazar Villacorta

(primera signant del treball «Building a New Ocean Literacy Approach Based on a 
Simulated Dive in a Submarine: A Multisensory Workshop to Bring the Deep Sea 
Closer to People», publicat a la revista Frontiers in Marine Science)

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

investigadora

Ofert a la millor 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 a la senyora

Maria Gomis González

pel treball
Neurobiological mechanisms involved in memory function and dysfunction: focus on the 
endocannabinoid system and associated signaling pathways.
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30 Premi Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat  

(per a estudiants)

Ofert a l’autor o autora del millor treball de recerca de batxillerat en ciències 
biològiques presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris  
de llengua catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent  
a la convocatòria. Es va atorgar a la senyora

Èlia Martínez Estela

pel treball
Estudi de plagues en cultius agrícoles amb l’ajut de la biologia molecular.

Així mateix, es va atorgar un accèssit al senyor i a la senyora

Pau Martínez Veciana

pel treball
La mutació BRAF V600E en el melanoma cutani: un estudi bioinformàtic.

Laura Salvadó Bautista

pel treball
Un laboratori DIY.

Premi Societat Catalana de Biologia a una start-up

Ofert a la millor empresa emergent (start-up) del sector biotecnològic o de 
ciències biològiques, que estigui en fase de desenvolupament d’un producte o 
servei i que hagi estat fundada a Catalunya o en territoris de llengua catalana a 
partir de l’1 de gener de 2015. Es va atorgar a

MiWEndo Solutions SL

pel projecte MiWEndo, un nou dispositiu mèdic per a la millora del diagnòstic del 
càncer colorectal.
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31SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA

Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de fi de grau  

(per a estudiants)

1a convocatòria
Premi instituït l’any 2020 i ofert a un treball de fi de grau (TFG) d’un grau que 

tingui un elevat contingut de física, realitzat per alumnes d’universitats de terres 
de llengua catalana.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Sònia Estradé Albiol, Antoni Giró Roca i Joan Josep Suñol Martínez 
(membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Física), ha acordat 
atorgar el Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de fi de grau 
corresponent a l’any 2021 a la senyora

Clàudia Soriano Guerrero

pel treball
Optimization of a discriminant to find charged Higgs boson in the ATLAS experiment.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora i al senyor

Cristina Jiménez Palau

pel treball
Automated classification of stellar spectra.

Raúl Ortiz Fernández

pel treball
Estudios en el laboratorio del retardo de propagación en señales de radiofrecuencia para 
cavidades resonantes.
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32 Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants)

(Jordi Porta i Jué, físic. Badalona, 1939-1990)

58a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball de fi de màster (TFM) d’un màster 

que tingui un elevat contingut de física, realitzat per alumnes d’universitats de 
terres de llengua catalana.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Francesc Xavier Àlvarez Calafell, Núria Ferrer Anglada i Maria 
Àngels Garcia Bach (membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana de 
Física), ha acordat atorgar el Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana  
de Física corresponent a l’any 2021 al senyor

Ivan Caño Prades

pel treball
Preparation and manipulation of free-standing oxides for photovoltaic applications.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit als senyors

Jordi Pera i Ferreruela

pel treball
Highly degenerate Fermi gases.

David Vallés Pérez

pel treball
On the accretion history of galaxy clusters.
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33SOCIETAT 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)

26a convocatòria
Premi instituït l’any 1995 i ofert a un treball d’iniciació a la recerca en 

geografia.
En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 

formada per Antoni Durà Guimerà i Jaume Feliu Torrent (membres de la Societat 
Catalana de Geografia) i Rafael Giménez Capdevila (vicepresident de la Societat 
Catalana de Geografia), ha acordat atorgar el Premi Lluís Casassas i Simó de la 
Societat Catalana de Geografia corresponent a l’any 2021 al senyor

Jaume Reynés Vega

pel treball
Anàlisi climàtica de les mànegues marines a les Illes Balears (1989-2019).

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora

Lorena Grau Font

pel treball
El sector pesquer a Cullera. 
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34 SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Barcelona Dynamical Systems Prize (Societat Catalana de Matemàtiques)

4a convocatòria
Premi internacional instituït l’any 2015 i ofert a l’autor/a o els autors d’un 

article o treball de recerca en l’àrea de sistemes dinàmics publicat o acceptat per 
a publicar-se entre l’1 de febrer de 2019 i el 31 de gener de 2021.

(La informació relativa a l’adjudicació i el lliurament del premi es farà pública 
al web de la Societat 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)

5a convocatòria
Premi instituït l’any 2016 i ofert als millors treballs de fi de grau (TFG) de 

matemàtiques amb l’objectiu d’incentivar els alumnes en l’elaboració de treballs 
de bon nivell.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
nomenada per la Societat Catalana de Matemàtiques i formada pels professors 
Maria Alberich Carramiñana (Universitat Politècnica de Catalunya), Xavier 
Bardina Simorra (Universitat Autònoma de Barcelona), Sílvia Cuadrado Gavilán 
(Universitat Autònoma de Barcelona), Jordi Marzo Sánchez (Universitat de 
Barcelona) i Núria Vila Oliva (Universitat de Barcelona), ha acordat atorgar  
el Premi Emmy Noether corresponent a l’any 2021 al senyor

Gonzalo Cao Labora

pel treball
Self-similar profiles in Analysis of Fluids. A 1D model and the compressible Euler equations.

Així mateix, ha acordat atorgar ex aequo una menció al senyor i a la senyora

Enric Florit Zacarías

pel treball
Criptografia basada en isogènies.

Laia Weisz Font

pel treball
Mesures de Zygmund.

* https://scm.iec.cat
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35Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques  

(per a estudiants)

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

58a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació matemàtica que pot 

haver estat desenvolupat en un treball de fi de màster o en la fase inicial del 
doctorat. 

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
nomenada per la Societat Catalana de Matemàtiques i formada pels professors 
Miguel Ángel Barja Yáñez (Universitat Politècnica de Catalunya), Eulàlia Nualart 
Dexeus (Universitat Pompeu Fabra) i Joaquim Ortega Cerdà (Universitat de 
Barcelona), ha acordat atorgar el Premi Évariste Galois de la Societat Catalana  
de Matemàtiques corresponent a l’any 2021 al senyor

Damià Torres Latorre

pel treball
Problemes de l’obstacle i desigualtats de Harnack a la frontera.

Així mateix, ha acordat atorgar un accèssit a la senyora

Anna Sopena Gilboy

pel treball
Transferring filtered multiplicative structures in homotopy theory.
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36 SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA

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

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

31a convocatòria
Premi instituït per la Fundació Joan Profitós i ofert a una obra que contingui 

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

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
nomenada per la Fundació Joan Profitós i per la Societat Catalana de Pedagogia  
i formada pels professors Marià 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 2021 al senyor

Jordi Domènech Casal

per l’obra
Ciència, llengua i discurs. 75 accions lingüístiques per ensenyar a pensar ciència.

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica al senyor

Joan Gómez i Segalà

per l’obra
La religió ja no és el que era. Crònica de la formació en diversitat religiosa per a mestres.
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37SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA

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

58a convocatòria
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball de fi de grau (TFG) de química 

realitzat per alumnes d’universitats de terres de llengua catalana.
En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 

nomenada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Química i formada 
pels professors Montserrat Heras Corominas (Universitat de Girona) i Benjamí 
Oller Salvia (Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull), ha acordat 
atorgar el Premi de la Societat Catalana de Química corresponent a l’any 2021  
al senyor

Víctor Maestre Martín

pel treball
Preparació de blocs quirals per a nous agents de penetració cel·lular.
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38 SOCIETAT CATALANA DE SOCIOLINGÜÍSTICA

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

(Modest Reixach i Pla, sociolingüista. Vic, 1931-2011)

19a convocatòria
Premi instituït l’any 2003 amb el nom de Premi Lupa d’Or de la Societat 

Catalana de Sociolingüística i ofert a un treball de recerca o d’assaig 
sociolingüístic.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
nomenada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Sociolingüística  
i formada per Raquel Casesnoves Ferrer, Melissa Moyer i Joaquim Torres i Pla,  
ha acordat atorgar el Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de 
Sociolingüística corresponent a l’any 2021 a les senyores i al senyor

Alba Colombo Vilarrasa, Maite Puigdevall Serralvo i Joan Pujolar Cos

pel treball
«Espacios de adopción del catalán, una aproximación etnográfica a las mudas 
lingüísticas en Cataluña». A: RaMaLLo, Fernando; aMoRRoRtu, Estibaliz; PuigdEvaLL, 
Maite (ed.). Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español.

Premis St Jordi 2021.indd   38 9/4/21   13:18



39SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA

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

51a convocatòria
Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre tecnologia.
En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 

formada per Carolina Crespo López, Jordi El Mariachet Carreño, Antoni Moreno 
Rey, Catalina Quintana Rigoni, Jordi Regalés Barta, Judith Tello Artigas i Sílvia 
Zurita Món (membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Tecnologia), 
ha acordat atorgar el Premi de la Societat Catalana de Tecnologia corresponent  
a l’any 2021 al senyor

Joan Cánovas Ferragut

pel treball
Estudi d’aplicació de fabricació digital a elements estructurals per a aplicacions 
aeroespacials.
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40 PREMIS, AJUTS I BORSES DELS CENTRES I FUNDACIONS  
DE L’IEC

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

Aquests premis han estat ajornats a causa de la pandèmia de la COVID-19.  
En aquesta onzena edició es lliuraran els premis següents (a proposta d’una 
ponència formada per Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC; el Comitè 
Permanent del CCNIEC; Josep Maria Argimon i Pallàs, 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 qualsevol empresa alimentària o relacionada amb la nutrició dels Països 
Catalans.

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 qualsevol indústria alimentària o relacionada amb la nutrició dels 
Països Catalans. 

Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria 

d’excel·lència en el camp de la nutrició

Ofert en reconeixement de la trajectòria vital d’excel·lència en el camp de 
l’alimentació i la nutrició a Catalunya i als Països Catalans. 
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41FUNDACIÓ FERRAN SUNYER I BALAGUER

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

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

29a 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.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple 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 2021 al senyor

Tim Browning

pel treball
Cubic forms and the circle method.
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42 Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

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

13a 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 en les terres de llengua i cultura catalanes en els dotze mesos anteriors a 
la data de resolució.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple 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 2021 al 
senyor i a la senyora

Àlex Arenas Moreno

investigador del grup de recerca d’Algoritmes Integrats en els Sistemes Físics 
(ALEPHSYS) de la Universitat Rovira i Virgili

Clara Prats Soler

investigadora del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes 
Complexos (BIOCOM-SC) de la Universitat Politècnica de Catalunya

perquè han contribuït a visibilitzar les matemàtiques com una eina de resposta 
fonamental al repte social que ha significat aquesta època de pandèmia.
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43Borses Ferran Sunyer i Balaguer

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

15a convocatòria
Borses instituïdes l’any 2007 i ofertes als millors projectes d’estudi o de recerca 

matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.
En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple 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 2021 a les senyores i als senyors

Clara Burgos Simón (Universitat d’Estocolm, Suècia)
pel projecte
Advances on uncertainty quantification techniques for dynamical systems: theory and 
modelling.

Liena Colarte Gómez (Universitat de Gènova, Itàlia)
pel projecte
On the Macaulayness of Togliatti varieties and the resolution of GT-varieties.

Wilson-Javier Forero Baquero (Universitat de Virgínia, EUA)
pel projecte
Decomposition spaces and toposes.

Anastasia Matveeva (Universitat d’Angers, França)
pel projecte
Poisson structures on moduli spaces and group actions.

Daria Stepanova (Universitat d’Oxford, Regne Unit)
pel projecte
Mathematical modelling of angiogenesis as a coordinated multicellular process.

Maximilian Wötzel (Institut de Matemàtica Pura i Aplicada, Brasil)
pel projecte
Isoperimetric methods for the study of expansion.
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44 FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA

Premi Fundació Mercè Rodoreda

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

29a convocatòria
Premi instituït l’any 1992 i ofert al millor 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.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Joaquim Mallafrè i Gavaldà, Josep Massot i Muntaner i Damià Pons  
i Pons (membres de la Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè 
Rodoreda), ha acordat atorgar el Premi Fundació Mercè Rodoreda corresponent  
a l’any 2021 al senyor

Antoni Maestre Brotons

pel treball
Àngels i monstres: personatges masculins en la narrativa breu de Mercè Rodoreda.

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica a la senyora

Vinca Albert Hernàndez

pel treball
L’enigma de les flors. D’Aloma a Mirall trencat passant per Jardí vora el mar, la peculiar 
evolució de la natura en la Mercè Rodoreda.
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45Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

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

26a convocatòria
Ajuts instituïts l’any 1994 i oferts a graduats universitaris per a l’elaboració 

d’un treball en una de les línies següents: estudi de la novel·la catalana feta entre 
els anys 1939 i 1983; 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.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Joaquim Mallafrè i Gavaldà, Josep Massot i Muntaner i Damià Pons  
i Pons (membres de la Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè 
Rodoreda), ha acordat atorgar els ajuts Fundació Mercè Rodoreda corresponents  
a l’any 2021 a les senyores i al senyor

Helena Badell Giralt

pel projecte
El llenguatge i l’imaginari religiosos en La plaça del Diamant i en les seves traduccions al 
castellà, al francès i al grec modern.

Vanessa Palomo Berjaga i Natxo Sorolla Vidal

pel projecte
Les paraules preferents en les obres narratives de Mercè Rodoreda.

Maria Neus Real Mercadal

pel projecte
Mercè Rodoreda i la literatura infantil i juvenil.

Llúcia Serra Ferre

pel projecte
Traumes familiars a la darrera narrativa de Mercè Rodoreda. Una aproximació sociològica. 
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46 BORSES D’ESTUDI DE L’IEC

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

35a 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 de tres mesos en un territori de llengua catalana a fi 
d’estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Sebastià Alzamora Martín (membre de la Secció Filològica), Gaspar 
Feliu i Montfort (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), 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) i Ivan 
Serrano Balaguer (en representació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana), 
ha acordat atorgar les borses d’estudi Generalitat de Catalunya corresponents a 
l’any 2021 a la senyora i als senyors 

Silvia Braito (Verona)
pel projecte
Tradició epigràfica manuscrita i impresa: l’estudi del món romà a Catalunya.

Sylvain Chevauché (Perpinyà)
pel projecte
Els pamflets catalans profrancesos enviats a la cort de França i al cardenal Mazzarino 
(1641-1652). Projecte d’edició i estada a Barcelona.

Riocárd Uaisléigh Ó hOddail (Richard Wesley Huddleson) (Salford)
pel projecte
Infidelitat, transvestisme i escàndol nupcial a Mallorca: dos entremesos en traducció per a 
omplir el cànon.
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47Borses d’estudi Països Catalans

20a convocatòria
Borses instituïdes l’any 2001 amb la finalitat de 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 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 
formada per Antoni Riera i Melis, Roser Salicrú i Lluch i Antoni Simon i Tarrés 
(membres de la Secció Històrico-Arqueològica), Paquita Sanvicén Torné 
(presidenta de l’Associació Catalana de Sociologia), David Serrat i Congost 
(secretari científic de l’IEC), ha acordat atorgar les borses d’estudi Països Catalans 
corresponents a l’any 2021 a les senyores i al senyor

Laura Peris Bolta (vinculada al País Valencià)
pel projecte
Creditores poderoses: les dones als mercats del crèdit catalans a la baixa edat mitjana 
(1350-1450).

Begoña Pons Seguí (vinculada a les Illes Balears)
pel projecte
El monestir de Santa Maria de Jonqueres i les illes de Mallorca i Menorca a l’edat mitjana.

Josep San Ruperto Albert (vinculat al País Valencià)
pel projecte
Crisi i resiliència. Els mercaders de Catalunya i el País Valencià en la primera globalització 
(1630-1650).
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48 Borses d’estudi Josep Carner i Puig-Oriol

(Josep Carner i Puig-Oriol, poeta, dramaturg, periodista i traductor. Barcelona, 1884 -  

Brussel·les, 1970)

Convocatòria única
Borses instituïdes amb motiu de l’Any Carner (2020) i ofertes a estudiants per  

a treballar en la preparació de l’edició de l’obra de Josep Carner.
En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència 

formada per Jaume Coll i Llinàs (comissari de l’Any Carner), David Jou i Mirabent 
(membre de la Secció de Ciències i Tecnologia) i Albert Rossich i Estragó (membre 
de la Secció Històrico-Arqueològica), ha acordat atorgar les borses d’estudi Josep 
Carner i Puig-Oriol al senyor i a la senyora

Pau Pratsobreroca Andreu

Marta Timoneda Fonfrías
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49Relació de premis i borses que no s’han adjudicat o han restat deserts

•  Premi Internacional Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans
•  Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (per a estudiants)
•  Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme (per a joves graduats)
•  Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants 

d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori
•  Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia)  

(per a estudiants)
•  Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques
•  Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner
•  Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans
• 
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Centre Català de la Nutrició de l’IEC 

Diputació de Barcelona 

Fundació Privada CELLEX

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer 

Fundació Joan Profitós

Fundació Mercè Rodoreda

Generalitat de Catalunya

Univers Patxot, 1964-2014

Amics de l’Art Romànic

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

 Associació Catalana de Sociologia

Institució Catalana d’Estudis Agraris

Societat Catalana d’Economia

Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Societat Catalana de Biologia

Societat Catalana de Física

Societat Catalana de Geografia

Societat Catalana de Matemàtiques

Societat Catalana de Pedagogia

Societat Catalana de Química

Societat Catalana de Sociolingüística

Societat Catalana de Tecnologia
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