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3L’Institut d’Estudis Catalans, corporació acadèmica, científica i cultural, 
l’àmbit d’actuació del qual s’estén a les terres de llengua catalana, té per 
objectiu promoure l’alta investigació científica, principalment la de tots  
els elements de la cultura catalana.

És una llarga tradició de l’Institut d’Estudis Catalans atorgar premis a 
institucions i a persones que, amb llur activitat i treball, contribueixen  
a assolir la finalitat de l’Institut.
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Premi IEC de la Secció Filològica Joan Coromines de Lexicografia  
i Onomàstica / 17
Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials Carme Karr d’Investigació  
i Assaig / 18
Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials Salvador giner  
de Tesis Doctorals / 19
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de l’IEC / 20
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de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària / 26
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4 Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria d’excel·lència 
en el camp de la nutrició / 27

Premis de les societats filials de l’IEC / 28

AMICS DE L’ART ROMÀNIC / 28
Premi dels Amics de l’Art Romànic (per a estudiants) / 28

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ / 29
Premi M. del Carmen de la Torre Boronat de l’Associació Catalana de Ciències 
de l’Alimentació (per a estudiants) / 29

ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA / 30
Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants i graduats o postgraduats 
recentment) / 30
Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva / 32

INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS / 33
Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (per a estudiants) / 33
Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca  
de batxillerat (per a estudiants) / 34
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Premi Catalunya d’Economia / 35
Premi Ferran Armengol i Tubau / 36

SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS CLÀSSICS / 37
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L’Institut d’Estudis Catalans convoca premis amb 
l’objectiu de distingir obres i investigadors en tots 
els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes.

Els premis s’atorguen a persones i a obres que 
destaquen per llur vàlua científica o acadèmica.

ÉS OBLIGATÒRIA LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE LES 
SOL·LICITUDS EN ELS PREMIS LES BASES DELS QUALS AIXÍ 
HO ESTABLEIXEN (www.iec.cat).

Cada candidat es pot presentar únicament  
a un dels premis i borses d’aquest cartell.

L’obra premiada resta propietat de l’autor  
i inèdita fins a la data del lliurament dels premis,  
si les bases específiques de cada premi  
no indiquen el contrari.

El resultat dels premis serà oficial un cop ratificat 
pel Ple de l’Institut d’estudis Catalans.

NOTA: 

Els membres del Ple (numeraris i emèrits i presidents de les societats 

filials) i els membres corresponents de l’Institut d’Estudis Catalans no 

es poden presentar a cap dels premis publicats en aquest CARTELL.

7
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8 PREMIS 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

65a convocatòria. Premi instituït l’any 1916.

Premi anual, 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.

Les candidatures han d’ésser presentades amb un escrit en llengua catalana per aca-
dèmies, centres culturals o d’investigació o altres institucions semblants, per 
membres de l’IEC o per membres d’una societat sàvia nacional o estrangera, i han 
d’anar acompanyades d’un breu curriculum vitae de la persona candidata i de la bi-
bliografia pròpia referent a Catalunya. Si es tracta d’una entitat o d’una institució, 
han d’incloure una explicació de la seva activitat.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha 
d’enviar signat a premis@iec.cat.

La ponència serà formada per set membres: la presidenta i el secretari general de 
l’IEC i cinc personalitats dels àmbits de la llengua i la cultura catalanes del món 
de la ciència, l’economia, les arts i la cultura.

La dotació del premi, que aporta la Diputació de Barcelona, és de dotze mil euros 
(12.000 €) i la persona o entitat premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat, i no es pot atorgar a títol pòstum. El 
premi no es pot atorgar ex aequo, s’ha d’atorgar a una sola persona o a una entitat o 
institució, tret que la ponència justifiqui motivadament la conveniència d’adjudi-
car-lo de manera conjunta a més d’una persona. No es poden concedir accèssits.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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9Premi CREU CASAS de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Dones per canviar el món

(En honor de la primera dona membre de la Secció de Ciències de l’IEC) 

Creu Casas i Sicart, botànica i farmacèutica 

Barcelona, 1913 - Bellaterra, 2007

6a convocatòria. Premi instituït l’any 2017 per l’Institut d’Estudis Catalans. 
Ofert a dues modalitats (es convoca una modalitat cada any i en anys alterns):

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 (enginye-
ria, 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. 

El premi s’ofereix en aquesta convocatòria a la modalitat A. Es valorarà espe-
cialment el perfil inspirador i emprenedor de les candidates i les aportacions que 
hagin fet per a impulsar les lleis que evitin la discriminació de gènere en els àm-
bits tecnològics. Les candidatures han d’ésser presentades amb un escrit i un ví-
deo (de quatre minuts de durada, com a màxim) en llengua catalana, en què s’ar-
gumentin els motius de la proposta, i han d’anar acompanyades del curriculum 
vitae de la candidata.

Poden presentar candidatures al premi les persones responsables de grups de tre-
ball o d’investigació reconeguts en l’àmbit de la tecnologia, o qualsevol altra per-
sona o entitat vinculada amb la tecnologia.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha 
d’enviar signat a premis@iec.cat.

La ponència serà formada per cinc persones: dos membres de la Secció de Ciències i 
Tecnologia, dos membres de la Societat Catalana de Tecnologia (en l’elecció dels 
quals regirà la paritat de gènere) i una persona designada per la Presidència de l’IEC.

La dotació del premi és de quatre mil euros (4.000 €).

La persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

En la modalitat A, el premi pot restar desert o no ésser adjudicat i no es poden 
atorgar premis ex aequo ni concedir accèssits.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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10 Premi RAFAEL PATXOT I JUBERT

Rafael Patxot i Jubert, meteoròleg, mecenes, bibliòfil i escriptor 

Sant Feliu de Guíxols, 1872 - Ginebra, 1964

8a convocatòria. Premi instituït l’any 2015 pel Consell Assessor de la Masia Ma-
riona de la Diputació de Barcelona.

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: cultura popular 
catalana, particularment la conservació del patrimoni en tots els seus aspectes (et-
nografia, el rol de la dona, música, arquitectura); l’excursionisme en la descoberta 
del territori i la llengua catalana (estudis filològics, didàctica de la llengua catala-
na, sociolingüística); història medieval catalana; història de les ciències a Catalu-
nya; història local de Sant Feliu de Guíxols; dret internacional en la defensa dels 
drets i valors humans, i astronomia i meteorologia.

El treball ha d’ésser inèdit i redactat en català i ha de tenir entre cent cinquanta i 
tres-centes pàgines de format ISO A4 (incloent-hi figures, il·lustracions o gràfics), a 
un espai i mig d’interlineat i amb lletra Times New Roman de 12 punts. L’edició 
final de l’obra no excedirà els 550.000 caràcters amb espais (l’obra premiada s’hau-
rà d’ajustar, si escau, a aquesta extensió). El treball ha d’estar avalat per dues per-
sones d’una institució acadèmica i l’autor o autora s’ha de comprometre a cedir-ne 
gratuïtament els drets d’edició, en cas de guanyar el premi.

Els treballs ja premiats per l’IEC o per una altra institució o entitat en concursos 
anteriors a la data d’adjudicació del premi, així com els subvencionats per l’IEC, 
no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF.* Un exem-
plar imprès en paper — acompanyat del comprovant de la tramitació telemàti-
ca— ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

La ponència delegada pel Consell Assessor de la Masia Mariona serà formada per 
tres membres especialistes en les disciplines de les obres presentades, almenys un 
dels quals ha de ser membre de l’IEC, i sotmetrà la proposta de l’obra guanyadora 
al Consell Assessor de la Masia Mariona.

La dotació del premi, que aporta la Diputació de Barcelona, és de cinc mil euros 
(5.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El treball guanyador serà editat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb 
les altres institucions representades al Consell Assessor de la Masia Mariona.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex ae-
quo ni concedir accèssits.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’Institut no 
es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* El fitxer no pot superar els 100 MB.
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11Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica 
JOSEP PUIG I CADAFALCH d’Arqueologia i Història Antiga

Josep Puig i Cadafalch, arquitecte, historiador de l’art i polític 

Mataró, 1867 - Barcelona, 1956

22a convocatòria. Premi instituït l’any 1963.

Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre arqueologia o 
història antiga.

Poden aspirar a aquest premi obres inèdites i redactades en català. L’obra ha de 
tenir un mínim de cent pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat 
(2.800 caràcters amb espais per pàgina).

Les obres ja premiades per l’IEC o per una altra institució o entitat en concursos 
anteriors a la data d’adjudicació del premi, així com les subvencionades per l’IEC, 
no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF.* Un 
exemplar imprès en paper — acompanyat del comprovant de la tramitació 
telemàtica— ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de 
Barcelona).

La ponència serà formada per tres membres de la Secció Històrico-Arqueològica 
de l’IEC.

La dotació del premi, que aporta la Diputació de Barcelona, és de tres mil (3.000 €) 
i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex aequo 
ni concedir accèssits. La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’Institut no 
es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* El fitxer no pot superar els 100 MB.
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12 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

21a convocatòria. Premi instituït l’any 1947.

Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre història me-
dieval de les terres catalanes.

Poden aspirar a aquest premi obres inèdites i redactades en català. L’obra ha de 
tenir un mínim de cent pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat 
(2.800 caràcters amb espais per pàgina).

Les obres ja premiades per l’IEC o per una altra institució o entitat en concursos 
anteriors a la data d’adjudicació del premi, així com les subvencionades per l’IEC, 
no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF.* Un 
exemplar imprès en paper — acompanyat del comprovant de la tramitació 
telemàtica— ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de 
Barcelona).

La ponència serà formada per tres membres de la Secció Històrico-Arqueològica 
de l’IEC.

La dotació del premi és de tres mil euros (3.000 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex aequo 
ni concedir accèssits. La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’Institut no 
es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* El fitxer no pot superar els 100 MB.

XCII Cartell premis 2023.indd   12 07/04/2022   16:25:25



13Premi 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

24a convocatòria.* Premi instituït l’any 1965.

Aquest premi s’alterna anualment amb el Premi IEC de la Secció de Ciències Biolò-
giques Pius font i Quer de Ciències de la Vida.

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. Els aspirants han de 
tenir menys de quaranta anys en el moment de fer la sol·licitud, amb les excep-
cions i les justificacions que es recullen per als projectes de l’European Research 
Council (ERC).**

Es valorarà la qualitat de la recerca que dugui a terme i la capacitat de direcció i de 
generació de noves idees.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el curriculum vitae de la per-
sona candidata, una còpia del DNI, una llista de les seves publicacions més 
rellevants i una memòria descriptiva de la recerca que duu a terme i del pro-
jecte de futur.*** El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar sig-
nat a premis@iec.cat.

La ponència serà formada per cinc membres de la Secció de Ciències Biològiques 
de l’IEC.

La dotació del premi és de sis mil euros (6.000 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex ae-
quo ni concedir accèssits.

L’acceptació del premi comporta el compromís d’escriure — en un termini de sis 
mesos a partir de la data de lliurament del premi— un text de revisió sobre el 
tema de la recerca guanyadora, en català i en anglès, de 60.000 caràcters cada ver-
sió, i presentar-lo a l’IEC. El text serà editat en una de les publicacions de la Secció 
de Ciències Biològiques.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

  * En el XC Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC hi va haver una errada en la numera-
ció de la convocatòria d’aquest premi (es va anunciar com a primera convocatòria en lloc de 
vint-i-tresena, que és el que li hauria correspost).
 ** https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf 
(pàgina 17).
*** La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

XCII Cartell premis 2023.indd   13 07/04/2022   16:25:25



14 Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Ciències 
Físiques (en honor de Montserrat Casas)

Montserrat Casas Ametller, doctora en ciències físiques 

Hostalric, 1955 - Barcelona, 2013

18a convocatòria. Premi instituït l’any 1976 amb el nom de Premi Eduard font-
serè de Ciències Físiques.

Ofert a la millor tesi doctoral (defensada en els darrers cinc anys) o al millor treball 
d’investigació sobre ciències físiques.

Poden aspirar a aquest premi obres inèdites. L’obra ha de tenir un mínim de cent 
pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat (2.800 caràcters amb espais 
per pàgina). Si l’original no està redactat en català, cal acompanyar-lo d’un resum 
escrit en català de 4.000 caràcters.

Les obres ja premiades per l’IEC o per una altra institució o entitat en concursos 
anteriors a la data d’adjudicació del premi, així com les subvencionades per l’IEC, 
no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF i el resum 
en català (en el cas que l’obra sigui en una altra llengua).* Un exemplar im-
près en paper — acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— 
ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

La ponència serà formada per tres membres de la Secció de Ciències i Tecnologia 
de l’IEC.

La dotació del premi és de tres mil euros (3.000 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex aequo 
ni concedir accèssits. La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors.

L’acceptació del premi comporta el compromís d’escriure — en un termini de sis 
mesos a partir de la data de lliurament del premi— un text de revisió sobre el tre-
ball guanyador, en català i d’uns 60.000 caràcters. El text serà editat en una de les 
col·leccions de la Secció de Ciències i Tecnologia.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’Institut no 
es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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15Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Teoria  
i Crítica d’Arquitectura (en honor de Lluís Domènech i Montaner)

Lluís Domènech i Montaner, arquitecte, historiador i polític 

Barcelona, 1850-1923

15a convocatòria. Premi instituït l’any 1983.

Ofert a la millor tesi doctoral (defensada en els darrers cinc anys) o al millor treball 
d’investigació sobre arquitectura de les terres catalanes.

Poden aspirar a aquest premi obres inèdites. L’obra ha de tenir un mínim de cent 
pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat (2.800 caràcters amb espais 
per pàgina). Si l’original no està redactat en català, cal acompanyar-lo d’un resum 
escrit en català de 4.000 caràcters.

Les obres ja premiades per l’IEC o per una altra institució o entitat en concursos 
anteriors a la data d’adjudicació del premi, així com les subvencionades per l’IEC, 
no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF i el resum 
en català (en el cas que l’obra sigui en una altra llengua).* Un exemplar im-
près en paper — acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— 
ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

La ponència serà formada per tres membres de la Secció de Ciències i Tecnologia 
de l’IEC.

La dotació del premi és de tres mil euros (3.000 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex aequo 
ni concedir accèssits. La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors.

L’acceptació del premi comporta el compromís d’escriure — en un termini de sis 
mesos a partir de la data de lliurament del premi— un text de revisió sobre el tre-
ball guanyador, en català i d’uns 60.000 caràcters. El text serà editat en una de les 
col·leccions de la Secció de Ciències i Tecnologia.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’Institut no 
es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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16 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

23a convocatòria. Premi instituït l’any 1947.

Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre gramàtica 
històrica o història de la llengua.

Poden aspirar a aquest premi obres inèdites i redactades en català. L’obra ha de 
tenir un mínim de cent pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat 
(2.800 caràcters amb espais per pàgina).

Les obres ja premiades per l’IEC o per una altra institució o entitat en concursos 
anteriors a la data d’adjudicació del premi, així com les subvencionades per l’IEC, 
no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF.* Un 
exemplar imprès en paper — acompanyat del comprovant de la tramitació 
telemàtica— ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de 
Barcelona).

La ponència serà formada per tres membres de la Secció Filològica de l’IEC.

La dotació del premi és de tres mil euros (3.000 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex aequo 
ni concedir accèssits. La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’Institut no 
es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* El fitxer no pot superar els 100 MB.
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17Premi IEC de la Secció Filològica JOAN COROMINES 
de Lexicografia i Onomàstica

Joan Coromines i Vigneaux, lingüista 

Barcelona, 1905 - Pineda de Mar, 1997

9a convocatòria. Premi instituït l’any 1997.

Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre lexicografia o 
sobre onomàstica.

Poden aspirar a aquest premi obres inèdites i redactades en català. L’obra ha de 
tenir un mínim de cent pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat 
(2.800 caràcters amb espais per pàgina).

Les obres ja premiades per l’IEC o per una altra institució o entitat en concursos 
anteriors a la data d’adjudicació del premi, així com les subvencionades per l’IEC, 
no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF.* Un 
exemplar imprès en paper — acompanyat del comprovant de la tramitació 
telemàtica— ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de 
Barcelona).

La ponència serà formada per tres membres de la Secció Filològica de l’IEC. 

La dotació del premi és de tres mil euros (3.000 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex aequo 
ni concedir accèssits. La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’Institut no 
es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* El fitxer no pot superar els 100 MB.
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18 Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials 
CARME KARR d’Investigació i Assaig

Carme Karr i Alfonsetti, escriptora, periodista i compositora 

Barcelona, 1865-1943

2a convocatòria. Premi instituït l’any 2021.

L’objectiu del premi és promoure i distingir la realització d’obres d’investigació i 
d’assaig en llengua catalana en les matèries pròpies de la Secció de Filosofia i Cièn-
cies Socials (SFCS).

El premi s’ofereix a un treball d’investigació o d’assaig sobre temes dels àmbits de 
comunicació i antropologia, dret, economia, filosofia, geografia i demografia, pe-
dagogia i psicologia, sociologia i ciència política.

Poden aspirar al premi obres escrites en català que siguin inèdites. El treball ha de 
tenir una extensió mínima de 45.000 paraules i ha de respondre a algun dels crite-
ris de priorització de la recerca de la SFCS:

a) Recerca o assaig multidisciplinaris i interdisciplinaris.
b) Recerca o assaig sobre qüestions o temes de fons relacionats amb els àmbits 

disciplinaris de la SFCS i amb un valor intrínsec per als territoris de llengua 
catalana.

c) Recerca o assaig que prenguin en consideració diferents territoris de llengua 
catalana en la seva diversitat.

d) Recerca o assaig de tipus col·laboratiu enquadrats en ciència ciutadana, tant en 
la formulació de les preguntes de recerca, la captació i el processament de les 
dades, com en el disseny o la interpretació dels resultats.

Atès que les obres candidates han d’ésser inèdites, no es poden presentar al premi 
obres que hagin estat premiades o subvencionades en qualsevol mena de convoca-
tòries, o que hagin estat publicades de manera total o parcial. Tampoc no es poden 
presentar al premi tesis doctorals ni treballs de màster.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en suport digital 
no editable.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a 
premis@iec.cat.

La ponència serà formada per tres membres de la SFCS.

La dotació del premi és de tres mil euros (3.000 €).

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex aequo 
ni concedir accèssits. La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors.

La SFCS inclourà l’obra premiada en la seva programació de publicacions, si així 
ho desitja la persona o les persones autores, d’acord amb els criteris de la Comis-
sió de Publicacions i Recerca.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* El fitxer no pot superar els 100 MB.
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19Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials 
SALVADOR GINER de Tesis Doctorals

Salvador Giner de San Julián, sociòleg 

Barcelona, 1934-2019

2a convocatòria. Premi instituït l’any 2021.

L’objectiu del premi és promoure i distingir la realització de tesis doctorals en 
llengua catalana en les matèries pròpies de la Secció de Filosofia i Ciències Socials 
(SFCS).

El premi s’ofereix a una tesi doctoral sobre qualsevol de les matèries de la SFCS: 
comunicació i antropologia, dret, economia, filosofia, geografia i demografia, pe-
dagogia i psicologia, sociologia i ciència política.

Poden aspirar al premi tesis doctorals escrites en llengua catalana que siguin inè-
dites. Les tesis han d’haver estat defensades, com a màxim, dos anys abans de la 
data de convocatòria. Així mateix, han de respondre a algun dels criteris de prio-
rització de la recerca de la SFCS:

a) Recerca multidisciplinària i interdisciplinària.
b) Recerca sobre qüestions o temes de fons relacionats amb els àmbits disciplina-

ris de la SFCS i amb un valor intrínsec per als territoris de llengua catalana.
c) Recerca que prengui en consideració diferents territoris de llengua catalana en 

la seva diversitat.

Atès que les obres candidates han d’ésser inèdites, no es poden presentar al premi 
tesis doctorals que hagin estat premiades o subvencionades en qualsevol mena de 
convocatòries fora de l’àmbit universitari, o que hagin estat publicades de manera 
total o parcial (excepte si han estat incloses en repositoris acadèmics).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en suport digital 
no editable.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a 
premis@iec.cat.

La ponència serà formada per tres membres de la SFCS.

La dotació del premi és de tres mil euros (3.000 €).

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex aequo 
ni concedir accèssits. La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors.

La SFCS inclourà l’obra premiada en la seva programació de publicacions, si així 
ho desitja l’autor o autora, d’acord amb els criteris de la Comissió de Publicacions 
i Recerca.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* El fitxer no pot superar els 100 MB.
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20 PREMIS, AJUTS I BORSES DE LES FUNDACIONS 
I CENTRES DE L’IEC

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic 

Figueres, 1912 - Barcelona, 1967

31a convocatòria. Premi instituït l’any 1992 per la Fundació Ferran Sunyer i 
Balaguer.

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. La monografia ha d’ésser original, inèdita i 
no sotmesa prèviament a cap compromís d’edició. Ha d’estar escrita en anglès i ha 
d’ocupar, com a mínim, cent cinquanta pàgines de format ISO A4. En casos excep-
cionals, poden ésser considerats originals en altres idiomes.

Les monografies s’han de presentar compostes preferentment en TeX.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF de la monografia.*

El comitè científic serà format per cinc investigadors en matemàtiques.

La dotació del premi, que aporta la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, és de quin-
ze mil euros (15.000 €). Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

La monografia guanyadora serà publicada dins la col·lecció «Progress in Mathema-
tics» de l’editorial Birkhäuser, d’acord amb les condicions usuals de copyright i de 
drets d’autoria d’aquesta col·lecció.

La presentació de la monografia implica l’acceptació de les condicions damunt 
dites.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* El fitxer no pot superar els 100 MB.
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21Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer) 

Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic 

Figueres, 1912 - Barcelona, 1967

15a convocatòria. Premi instituït l’any 2008 per la Fundació Ferran Sunyer i 
Balaguer (FFSB), amb la finalitat d’estimular la presència de les matemàtiques en 
els mitjans de comunicació.

Ofert a autors de reportatges o activitats, en qualsevol llengua, de caràcter genera-
lista, sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques (ensenyament, recerca, divul-
gació, presència en la societat, etc.), produïts en les terres de llengua i cultura cata-
lanes en els dotze mesos anteriors a la data de resolució.

Les candidatures poden ésser presentades per persones físiques o jurídiques vin-
culades als mitjans de comunicació i a l’ensenyament o la recerca de les matemàti-
ques, així com pels membres del Patronat de la FFSB.

Tota la documentació ha d’ésser enviada en suport digital a la FFSB (ffsb@iec.cat).

El Patronat de la FFSB valorarà la qualitat del treball, la temàtica tractada, l’impac-
te social i l’ús de la llengua catalana. L’adjudicació del premi es resoldrà durant el 
mes de març del 2023.

Aquest premi consisteix en una peça que reprodueix una escultura del fons d’art 
de l’Institut d’Estudis Catalans i en un diploma acreditatiu.

Termini d’admissió de candidatures: 26 de febrer de 2023, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023
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22 Borses Ferran Sunyer i Balaguer 

Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic 

Figueres, 1912 - Barcelona, 1967

17a convocatòria. Borses instituïdes l’any 2007.

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la col·laboració de l’editorial Birkhäu-
ser, convoca aquestes borses, ofertes als millors projectes d’estudi o de recerca 
matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.

L’objectiu és reforçar la formació en recerca dels estudiants premiats mitjançant 
una estada d’estudi o de recerca, d’entre un i tres mesos, en una institució fora de 
l’àmbit geogràfic de la universitat o universitats en què es realitza la tesi doctoral.

En el cas que l’estada sigui posterior a la data prevista per a la defensa de la tesi 
doctoral, el període entre la defensa i l’inici de l’estada no pot ésser superior a tres 
mesos.

Les estades s’hauran d’iniciar entre l’1 d’abril i l’1 de desembre de 2023.

Els sol·licitants han d’ésser estudiants de doctorat de l’àrea de les matemàtiques 
d’una universitat de les terres de llengua i cultura catalanes, en el tercer o quart 
any del programa de doctorat.

Aquestes borses són compatibles amb les beques i els contractes tant predoctorals 
com postdoctorals, però no amb els ajuts de les administracions públiques per a la 
mateixa estada de recerca objecte de la borsa.

Constitueixen el comitè de selecció els matemàtics membres del Patronat de la 
Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

L’import de cada borsa és de mil cinc-cents euros (1.500 €) mensuals durant el pe-
ríode objecte de concessió i les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:*

1) El curriculum vitae de la persona candidata.
2) Un document acreditatiu o una declaració de la direcció de la tesi que 

acrediti que la persona candidata compleix les condicions establertes en 
la convocatòria.

3) El projecte d’estudis o de recerca, amb el vistiplau de la direcció de la tesi 
(com a màxim, dues pàgines).

4) Un document emès per la institució receptora en què s’acrediti l’accepta-
ció de la persona candidata si li és concedida una borsa Ferran Sunyer i 
Balaguer.

5) Una declaració de la situació professional en què s’indiqui la data de fina-
lització del contracte. En cas de no tenir-ne, declaració que no es perce-
ben altres ingressos.

Termini d’admissió de sol·licituds: 26 de febrer de 2023, a les 23.59 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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23Fundació Mercè rodoreda

Premi Fundació Mercè Rodoreda

Mercè Rodoreda i Gurguí, escriptora 

Barcelona, 1908 - Girona, 1983

31a convocatòria. Premi instituït l’any 1992.

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.

L’obra ha de tenir un mínim de cinquanta pàgines.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF del treball i una cò-
pia del DNI.* Tres exemplars del treball impresos en paper en format ISO A4 
a un espai i mig d’interlineat i relligats — acompanyats del comprovant de la 
tramitació telemàtica— s’han de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Car-
me, 47, de Barcelona).

L’adjudicació del premi serà a càrrec de la Comissió Tècnica del Patronat de la Fun-
dació Mercè Rodoreda.

La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors.

La dotació del premi, que aporta la Fundació Mercè Rodoreda, és de sis mil euros 
(6.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’Institut no 
es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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24 Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

Mercè Rodoreda i Gurguí, escriptora 

Barcelona, 1908 - Girona, 1983

28a convocatòria. Ajuts instituïts l’any 1994.

Oferts a graduats universitaris.

La Fundació Mercè Rodoreda convoca fins a quatre ajuts per a l’elaboració d’un 
treball en una de les línies següents:

a) Estudi de la novel·la catalana feta entre els anys 1939 i 1983.
b) 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.
c) Estudi d’un tema lliure relacionat amb la vida o l’obra de Mercè Rodoreda.

La Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació es reserva el dret de modificar el 
nombre d’ajuts de cadascuna de les modalitats, té la potestat de no adjudicar tots 
els ajuts que es convoquen i nomenarà un tutor o tutora per a cada un dels investi-
gadors guardonats.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:*

1) Una còpia del títol o un certificat oficial acadèmic.
2) El curriculum vitae.
3) Una còpia del DNI o del passaport.
4) L’aval d’un professor/a d’una universitat o d’una escola superior o d’un 

membre de l’IEC que es responsabilitzi de la capacitat científica de la per-
sona sol·licitant.

5) El pla de treball.
6) Una declaració de la situació professional en què s’indiqui la data de fina-

lització del contracte. En cas de no tenir-ne, declaració que no es perce-
ben altres ingressos.

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

L’import dels ajuts, dotats per la Fundació Mercè Rodoreda, és de tres mil euros 
(3.000 €) per ajut. Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

Termini d’admissió de sol·licituds: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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25centre català de la nutrició de l’iec (ccniec)

Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes 
alimentaris

9a convocatòria. Premi instituït l’any 2012.

Ofert a qualsevol empresa alimentària o relacionada amb la nutrició dels Països 
Catalans.

El formulari de sol·licitud es pot descarregar del web del CCNIEC (www.ccniec.
cat). En el cas que no sigui possible remetre la sol·licitud per correu electrò-
nic, es pot enviar per correu certificat (en aquest cas, l’original i vuit còpies) 
a la Secretaria del Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona).

En la sol·licitud han de constar l’empresa que es presenta al premi i els motius pels 
quals hi opta. La candidatura pot ser presentada per la mateixa empresa o bé per 
iniciativa de qualsevol particular o membre del CCNIEC.

El jurat serà format pel president/a del CCNIEC, la Junta Permanent del CCNIEC, el 
director/a general de Salut Pública i el director/a general d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya. Actuarà com a secretari/ària 
del jurat, amb veu però sense vot, el secretari/ària del CCNIEC.

La decisió serà inapel·lable i es notificarà a l’empresa guanyadora durant els tres 
mesos següents al termini per a poder presentar les sol·licituds.

Aquest premi no té dotació econòmica sinó el reconeixement certificat pel CCNIEC 
de l’empresa guardonada. L’empresa premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

Termini d’admissió de candidatures: 25 d’agost de 2022

Lliurament del premi: en el marc d’un acte ordinari del Centre Català de la 
Nutrició
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26 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

11a convocatòria. Premi instituït l’any 2009.

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

El formulari de sol·licitud es pot descarregar del web del CCNIEC (www.ccniec.
cat). En el cas que no sigui possible remetre la sol·licitud per correu electrò-
nic, es pot enviar per correu certificat (en aquest cas, l’original i vuit còpies) 
a la Secretaria del Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona).

En la sol·licitud han de constar l’empresa que es presenta al premi i els motius pels 
quals hi opta. La candidatura pot ser presentada per la mateixa empresa o bé per 
iniciativa de qualsevol particular o membre del CCNIEC.

El jurat serà format pel president/a del CCNIEC, el Comitè Permanent del CCNIEC, 
el director/a general de Salut Pública i el director/a general d’Alimentació, Quali-
tat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya. Actuarà com a secreta-
ri/ària del jurat, amb veu però sense vot, el secretari/ària del CCNIEC.

La decisió serà inapel·lable i es notificarà a l’empresa guanyadora durant els tres 
mesos següents al termini per a poder presentar les sol·licituds.

Aquest premi no té dotació econòmica sinó el reconeixement certificat pel CCNIEC 
de l’empresa guardonada. L’empresa premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

Termini d’admissió de candidatures: 25 d’agost de 2022

Lliurament del premi: en el marc d’un acte ordinari del Centre Català de la 
Nutrició

XCII Cartell premis 2023.indd   26 07/04/2022   16:25:25



27Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement  
d’una trajectòria d’excel·lència en el camp de la nutrició

11a convocatòria. Premi instituït l’any 2009.

El CCNIEC, conscient de la importància que té un correcte estat nutricional de la 
població, concedeix aquest premi en reconeixement de la trajectòria vital d’excel-
lència en el camp de l’alimentació i la nutrició a Catalunya i als Països Catalans.

Es pot presentar a aquest premi qualsevol particular que hagi nascut, viscut o rea-
litzat part de la seva trajectòria professional als Països Catalans.

El formulari de sol·licitud es pot descarregar del web del CCNIEC (www.ccniec.
cat). En el cas que no sigui possible remetre la sol·licitud per correu electrò-
nic, es pot enviar per correu certificat (en aquest cas, l’original i vuit còpies) 
a la Secretaria del Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona).

En la sol·licitud han de constar la persona que es presenta al premi i els motius 
pels quals hi opta.

El jurat serà format pel president/a del CCNIEC, el Comitè Permanent del CCNIEC, 
el director/a general de Salut Pública i el director/a general d’Alimentació, Quali-
tat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya. Actuarà com a secreta-
ri/ària del jurat, amb veu però sense vot, el secretari/ària del CCNIEC.

La decisió serà inapel·lable i es notificarà a la persona guanyadora durant els tres 
mesos següents al termini per a poder presentar les sol·licituds.

Aquest premi no té dotació econòmica sinó el reconeixement certificat pel CCNIEC 
de la persona guardonada. La persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

Termini d’admissió de candidatures: 25 d’agost de 2022

Lliurament del premi: en el marc d’un acte ordinari del Centre Català de la 
Nutrició
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28 PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS DE L’IEC

aMicS de l’art roMànic

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

29a convocatòria. Premi instituït l’any 1993.

Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre art i cultura catalanes.

S’adjudica en dos torns:

1) període preromànic o romànic,
2) període gòtic.

Ofert, en aquest torn (1), al període preromànic o romànic.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de 
l’1 de febrer de 2018.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català, i han de tenir una extensió 
màxima de cinquanta pàgines (2.800 caràcters amb espais per pàgina).

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certi-
ficat d’estudis i una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàti-
ca s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva dels Amics de l’Art Romànic.

La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica.

Amics de l’Art Romànic publicarà el treball premiat en la revista Lambard. Estudis 
d’Art Medieval.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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29aSSociació 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, bromatòloga i toxicòloga; fundadora i primera presidenta 

de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació 

Barcelona, 1932-2021

20a convocatòria. Premi instituït l’any 2003.

Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre les ciències de l’ali-
mentació. Poden participar en aquesta convocatòria estudiants de grau, postgrau 
o doctorat que hagin obtingut el corresponent títol en els dos anys anteriors a la 
convocatòria del premi.

S’estableixen dues categories:

A) Una primera categoria per a treballs d’estudiants de grau i de postgrau. Els tre-
balls presentats han de ser inèdits i redactats en català. S’atorgaran dos premis 
amb una dotació econòmica de cinc-cents euros (500 €) cadascun.

B) Una segona categoria per a treballs d’estudiants de doctorat. Es premiarà un 
article científic publicat en una revista indexada. Caldrà presentar l’article ori-
ginal i un resum en català de 1.000 paraules com a màxim. S’atorgarà un premi 
de mil euros (1.000 €).

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un re-
sum del treball (només en el cas de la categoria B), un certificat d’estudis i 
una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar 
signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Ciències 
de l’Alimentació (ACCA). 

Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica en cadascuna de 
les dues categories.

Les persones guardonades rebran un diploma acreditatiu.

L’ACCA publicarà un extracte dels treballs premiats en la revista TECA.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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30 aSSociació catalana de Sociologia

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants i graduats  
o postgraduats recentment)

27a convocatòria. Premi instituït l’any 1996 per l’Associació Catalana de So-
ciologia.

Els objectius del premi són promoure la recerca sociològica entre joves graduats i 
joves investigadors i contribuir a l’estímul i al desenvolupament del treball de re-
cerca en ciències socials a Catalunya.

Ofert a un treball inèdit, escrit en català, d’investigació sociològica, teòric o empí-
ric. Se’n valorarà l’enfocament innovador, el rigor metodològic, l’impacte social i 
la solidesa argumental.

Poden participar en aquesta convocatòria els graduats durant els darrers tres anys, 
els estudiants de màster (o titulats durant els darrers tres anys) i els estudiants de 
doctorat (o que hagin estat doctors durant els darrers tres anys).

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

S’estableixen dues categories:

A) Una primera categoria adreçada a joves graduats durant els darrers tres anys, 
que poden presentar treballs basats en els seus treballs de fi de grau o altres 
recerques.

B) Una segona categoria adreçada a joves postgraduats en màsters o doctorats, 
que poden presentar treballs basats en els seus treballs de fi de màster o arti-
cles derivats de tesis doctorals o altres recerques.

El treball ha de tenir una extensió màxima de 25.000 paraules i ha d’incloure un 
resum de 300 paraules. S’ha de presentar en format digital (PDF), a un espai i 
mig d’interlineat i lletra Times, Arial o Calibri de 12 punts (excepte títols). Els 
autors han de romandre en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a 
la primera pàgina només apareixeran el títol de l’obra, el nom del concurs i el 
número de la convocatòria. En cap cas no s’acceptaran exemplars en què apare-
guin noms i cognoms dels autors, logotips d’institucions o agraïments a terceres 
persones.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certi-
ficat d’estudis i una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàti-
ca s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Es formaran dues ponències (una per a cada categoria) i cadascuna estarà integra-
da per tres membres designats per la Junta Directiva de l’Associació Catalana de 
Sociologia.

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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31La dotació del premi és de mil euros (1.000 €) en cadascuna de les dues categories i 
les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

Es pot concedir un accèssit sense dotació econòmica en cada categoria.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023
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32 Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva

Emili Boix i Selva, sociòleg, professor i investigador 

Barcelona, 1917-1999

11a convocatòria. Premi biennal instituït l’any 2008 i convocat per l’Associa-
ció Catalana de Sociologia (ACS) en col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i So-
ciòlegs de Catalunya (COLPIS), amb l’objectiu de promoure i reconèixer la recerca 
sociològica que es fa a Catalunya.

Ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l’àmbit de la sociolo-
gia, és un reconeixement a l’aportació científica desenvolupada en aquest camp i 
a l’impacte que ha tingut la seva tasca en la societat.

Poden proposar candidatures al premi les institucions de caràcter públic o privat 
especialment vinculades a la recerca sociològica, i els membres que hagin estat 
designats per la Junta de l’ACS per a constituir un comitè ad hoc de nominacions.

Les persones que siguin membres de la Junta de l’ACS, del Consell del COLPIS i del 
jurat no poden ser candidates al premi mentre fan aquesta funció. Tampoc no po-
den ser-ho els membres de l’IEC.

Les candidatures s’han d’enviar per correu electrònic al Comitè de Nomina-
cions del Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva (acs@iec.cat) i han 
d’anar acompanyades d’una justificació dels mèrits de la persona candidata 
(trajectòria científica i professional, cartes de recomanació, etc.). Per a poder 
presentar una candidatura, cal completar el formulari.*

Un cop rebudes les candidatures, el Comitè de Nominacions les farà arribar a un 
jurat amb la composició següent: tres persones a proposta de la Junta de l’ACS, 
dues persones a proposta del Consell del COLPIS i un secretari o secretària (sense 
dret a vot) designat a proposta de la Junta de l’ACS. Les persones proposades per 
formar el jurat han de tenir una trajectòria consolidada d’un mínim de deu anys 
d’experiència professional o bé un índex H (Google Acadèmic) superior a 10 si són 
acadèmics o acadèmiques.

La dotació del premi és de cinc mil euros (5.000 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2023

* https://acs.llocs.iec.cat/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/plantilla-Premi-Catalunya-Sociologia.doc.
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33inStitució catalana d’eStudiS agrariS

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

39a convocatòria. Premi instituït l’any 1983.

Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre agricultura.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de 
l’1 de febrer de 2018.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certi-
ficat d’estudis i una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàti-
ca s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Institució Catalana d’Estudis 
Agraris.

La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica.

La Institució Catalana d’Estudis Agraris publicarà un extracte del treball o dels 
treballs premiats en la revista Quaderns Agraris.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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34 Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball 
de recerca de batxillerat (per a estudiants) 

6a convocatòria. Premi instituït l’any 2017.

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, tèc-
nic, social, econòmic, històric, cultural o divulgatiu.

Hi poden participar tots els alumnes dels centres de batxillerat de Catalunya, i 
cada centre hi pot presentar el nombre de treballs que consideri convenient. Po-
den prendre part en aquesta convocatòria els autors de treballs de recerca elabo-
rats individualment o per un grup de dues persones com a màxim, i que hagin 
cursat el batxillerat durant els cursos 2020-2021 o 2021-2022.

Els treballs han d’ésser inèdits, redactats en català i amb una extensió màxima de 
setanta-cinc pàgines (2.800 caràcters amb espais per pàgina).

Els treballs han de ser presentats pels centres d’ensenyament i els autors han de 
restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina 
del treball no s’indicarà l’autoria i sols apareixeran el títol, el nom del premi i el 
número de la convocatòria.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, en el qual la persona responsable del centre, que 
certifica el treball, actuarà com a «presentadora» i registrarà el treball de 
l’autor/a o autors. Caldrà adjuntar-hi el PDF del treball (sense indicar-ne l’au-
toria però sí el títol); una síntesi (de nou-cents caràcters, com a màxim), en 
què constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la re-
cerca (sense indicar-ne l’autoria), i una carta signada pel director/a del centre 
o cap d’estudis que certifiqui l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball.* El 
comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La ponència serà formada per tres membres designats per la Junta Directiva de la 
Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA).

La persona destinatària del premi en metàl·lic serà l’estudiant, és a dir, l’autora del 
treball guanyador. En cas que es premiï un treball col·lectiu, el valor del premi es 
repartirà a parts iguals entre els dos autors.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) i la persona o les persones pre-
miades rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir accèssits sense 
dotació econòmica.

La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors. La Junta de la ICEA es re-
serva el dret de publicar els treballs segons la normativa específica de la institució.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de setembre de 2022, a les 13 hores

Lliurament del premi: el quart trimestre del 2022, en un acte en què la perso-
na o les persones guardonades podran exposar el seu treball

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

XCII Cartell premis 2023.indd   34 07/04/2022   16:25:25



35Societat catalana d’econoMia

Premi Catalunya d’Economia

17a convocatòria. Premi instituït l’any 1991.

Ofert a la millor obra o tesi doctoral sobre l’economia de Catalunya i/o les altres 
terres de llengua i cultura catalanes, publicada a partir de l’1 de gener del 2019. 
L’objectiu del Premi és reconèixer i estimular els esforços per a la investigació d’al-
ta qualitat en aquest àmbit.

L’obra o tesi doctoral pot estar redactada en català, espanyol, anglès, francès o italià.

La candidatura pot ser proposada pels mateixos autors o autores, o bé mitjançant 
propostes nominades per terceres persones. Una vegada rebuda la proposta, la So-
cietat Catalana d’Economia (SCE) podrà sol·licitar tota la documentació addicional 
que consideri adient.

Les candidatures s’han d’adreçar per correu postal a la Secretaria del Premi Ca-
talunya d’Economia (Societat Catalana d’Economia, Institut d’Estudis Catalans, 
carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o per correu electrònic a sce@iec.cat.

Totes les candidatures rebudes seran considerades per la Junta de Govern de la 
SCE, que n’analitzarà la idoneïtat per al premi.

Les candidatures acceptades seran estudiades pel jurat que ha d’adjudicar el pre-
mi, que estarà format pel president i el secretari de la Junta de Govern de la SCE, 
que també ho serà del jurat, i cinc persones més de prestigi reconegut en el camp 
de l’economia. Les deliberacions del jurat són secretes i inapel·lables.

El jurat actua d’acord amb el procediment de votacions successives. En cadascuna 
d’elles, els set membres del jurat voten un nombre de candidatures igual a les que 
restin menys una, i la menys votada a cada ronda és eliminada, fins a arribar a les 
cinc últimes. A partir d’aquest moment, se segueix el mateix procediment fins a 
arribar a la guanyadora. Els possibles empats entre candidatures menys votades es 
decideixen pel mateix procediment de votació o votacions successives dels mem-
bres del jurat.

La dotació del premi és de deu mil euros (10.000 €), dels quals sis mil (6.000 €) són 
per a l’obra guanyadora i mil (1.000 €) per a cadascuna de les altres quatre obres 
finalistes. En el cas que l’obra premiada sigui col·lectiva, la dotació econòmica es 
repartirà a parts iguals entre els autors i/o autores.

Els membres del jurat no poden presentar-se al premi mentre exerceixen aquesta 
funció.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de juny de 2022

Lliurament del premi: quart trimestre del 2022, en un acte acadèmic que in-
clourà una conferència a càrrec de la persona o les persones guardonades 
durant l’any acadèmic 2022-2023
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36 Premi Ferran Armengol i Tubau

13a convocatòria. Premi instituït l’any 1974.

Ofert a la millor obra o tesi doctoral sobre les assegurances, des de les perspectives 
econòmica, jurídica, històrica, financera o social, publicada a partir de l’1 de ge-
ner de 2018. L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços per a la in-
vestigació d’alta qualitat en el camp de les assegurances, incloent-hi la cobertura 
de la previsió social.

L’obra o tesi doctoral pot estar redactada en català, espanyol o anglès.

La candidatura pot ser proposada pels mateixos autors o autores, o bé mitjançant 
propostes nominades per terceres persones. Una vegada rebuda la proposta, la So-
cietat Catalana d’Economia (SCE) podrà sol·licitar tota la documentació addicional 
que consideri adient.

Les candidatures s’han d’adreçar per correu postal a la Secretaria del Premi 
Ferran Armengol i Tubau (Societat Catalana d’Economia, Institut d’Estudis 
Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o per correu electrònic a 
sce@iec.cat.

Totes les candidatures rebudes seran considerades per la Junta de Govern de la 
SCE, que n’analitzarà la idoneïtat per al premi.

Les candidatures acceptades seran estudiades pel jurat que ha d’adjudicar el pre-
mi, que estarà format pel president i el tresorer de la Junta de Govern de la SCE 
(aquest darrer també actuarà com a secretari del jurat) i cinc persones més de pres-
tigi reconegut en el camp de les assegurances. Les deliberacions del jurat són se-
cretes i inapel·lables.

El jurat actua d’acord amb el procediment de votacions successives. En cadascuna 
d’elles, els set membres del jurat voten un nombre de candidatures igual a les que 
restin menys una, i la menys votada a cada ronda és eliminada, fins a arribar a les 
cinc últimes. A partir d’aquest moment, se segueix el mateix procediment fins a 
arribar a la guanyadora. Els possibles empats entre candidatures menys votades es 
decideixen pel mateix procediment de votació o votacions successives dels mem-
bres del jurat.

La dotació del premi és de deu mil euros (10.000 €), dels quals sis mil (6.000 €) són 
per a l’obra guanyadora i mil (1.000 €) per a cadascuna de les altres quatre obres 
finalistes. En el cas que l’obra premiada sigui col·lectiva, la dotació econòmica es 
repartirà a parts iguals entre els autors i/o autores.

Els membres del jurat no poden presentar-se al premi mentre exerceixen aquesta 
funció.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de juny de 2022

Lliurament del premi: quart trimestre del 2022, en un acte acadèmic que in-
clourà una conferència a càrrec de la persona o les persones guardonades 
durant l’any acadèmic 2022-2023
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37Societat 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

12a convocatòria. Premi instituït l’any 2011.

Ofert a un treball inèdit d’estudi i investigació sobre qualsevol aspecte relatiu als 
estudis clàssics.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certi-
ficat d’estudis i una còpia del DNI.* Un exemplar del treball imprès en paper 
en format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat i relligat — acompanyat del 
comprovant de la tramitació telemàtica— s’ha de dipositar a la seu de l’IEC 
(carrer del Carme, 47, de Barcelona).

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Estudis 
Clàssics.

La dotació del premi és de mil dos-cents euros (1.200 €) i la persona premiada rebrà 
un diploma acreditatiu.

La Societat Catalana d’Estudis Clàssics es reserva el dret de publicar el treball pre-
miat.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’IEC no es 
compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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38 Societat catalana d’eStudiS HeBraicS

Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme

Josep Ribera i Florit, hebraista i aramaista 

Barcelona, 1935 - Sant Cugat del Vallès, 2007

6a convocatòria. Premi instituït l’any 2017.

Ofert al millor treball sobre judaisme o hebraisme.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català, i han de tenir una extensió 
màxima de cinquanta pàgines (2.800 caràcters amb espais per pàgina).

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF del treball i una cò-
pia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a 
premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Estudis He-
braics.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €) i la persona premiada rebrà un diplo-
ma acreditatiu.

La Societat Catalana d’Estudis Hebraics es reserva el dret de publicar el treball pre-
miat en la revista Tamid. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics. L’acceptació del 
premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, d’adaptar el treball al 
format d’article per a la publicació en aquesta revista.

La persona premiada gaudirà d’un any de quota gratuïta com a sòcia de la Societat 
Catalana d’Estudis Hebraics.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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39Societat 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

8a convocatòria. Premi instituït l’any 2015.

Els objectius del premi són 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 pro-
fessional d’aquesta disciplina, i fomentar la participació dels estudiants que compa-
ginen la investigació històrica de qualitat amb activitats i projectes de comunicació 
científica en el món del periodisme, la comunicació, la museologia o el turisme.

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 periodis-
me científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Els treballs han d’ésser inèdits.

Per a presentar-se al premi cal haver superat durant els tres darrers anys un dels 
màsters següents: Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat 
(Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de Barcelona) o Màster Interuni-
versitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica (Universitat Miguel 
Hernández d’Elx - Universitat de València - Universitat d’Alacant).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar un escrit breu redactat en 
català — amb títol i resum de quatre pàgines com a màxim (2.800 caràcters 
amb espais per pàgina)—, el treball original en PDF, un certificat acadèmic 
personal, un breu currículum acadèmic i un breu escrit sobre les motiva-
cions en l’elecció del tema de treball.* El comprovant de la tramitació tele-
màtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat, amb còpia a schct@iec.cat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica nomenarà, per mitjà de 
la Junta Directiva, la comissió avaluadora d’aquest premi, que farà pública al web 
de la Societat, i procurarà, si escau, la participació i la col·laboració dels equips de 
coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €). La persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, de pu-
blicar una versió adaptada de la seva recerca, de 5.000 paraules com a màxim, a la 
revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. El treball haurà de seguir les nor-
mes de publicació de la revista, publicades al web de la Societat.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

XCII Cartell premis 2023.indd   39 07/04/2022   16:25:26



40 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

5a convocatòria. Premi instituït l’any 2017.

Els objectius del premi són 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, i contribuir al desenvolupament d’un currícu-
lum acadèmic de publicacions en aquest àmbit de treball.

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 periodis-
me científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Els treballs han d’ésser inèdits.

Per a presentar-se al premi cal haver superat durant els tres darrers anys un dels 
màsters següents: Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat 
(Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de Barcelona) o Màster Interuni-
versitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica (Universitat Miguel 
Hernández d’Elx - Universitat de València - Universitat d’Alacant).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar un escrit breu redactat en 
català — amb títol i resum de quatre pàgines com a màxim (2.800 caràcters 
amb espais per pàgina)—, el treball original en PDF, un certificat acadèmic 
personal, un breu currículum acadèmic i un breu escrit sobre les motiva-
cions en l’elecció del tema de treball.* El comprovant de la tramitació tele-
màtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat, amb còpia a schct@iec.cat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica nomenarà, per mitjà de 
la Junta Directiva, la comissió avaluadora d’aquest premi, que farà pública al web 
de la Societat, i procurarà, si escau, la participació i la col·laboració dels equips de 
coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €). La persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, de pu-
blicar una versió adaptada de la seva recerca en forma d’article acadèmic, de 8.000 
paraules com a màxim, a la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. El tre-
ball haurà de seguir les normes de publicació de la revista, publicades al web de la 
Societat.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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41Premi 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

21a convocatòria. Premi instituït l’any 2001.

L’objectiu del premi és 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.

Hi poden participar tots els centres d’ensenyament secundari obligatori i postobli-
gatori (batxillerat i cicles formatius) dels Països Catalans presentant els treballs 
dels seus alumnes. Els originals han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que es presentin al premi han de ser fruit de la recerca, individual o col-
lectiva i tutelada, que els estudiants duen a terme com a part del seu currículum. Els 
treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de 
la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

El format i l’extensió dels treballs són lliures.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF del treball (sense 
indicar-ne l’autoria); una síntesi de 6.000 caràcters com a màxim (sense indi-
car-ne l’autoria), en la qual constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i 
les conclusions de la recerca, i una carta signada pel director/a del centre o 
cap d’estudis que certifiqui l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball.* El 
comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament i els autors han de restar en 
l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina del treball 
només hi haurà el títol del treball, el nom del premi i el número de la convocatò-
ria. Serà en la carta signada per la direcció del centre, o cap d’estudis, on se certifi-
carà l’autoria i el títol de treball, juntament amb l’autenticitat.

La persona destinatària del premi en metàl·lic serà l’estudiant, és a dir, l’autora 
del treball guanyador. En cas que es premiï un treball col·lectiu, el valor del premi 
es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip. Els tutors dels treballs 
guanyadors rebran un certificat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i 
de la Tècnica (SCHCT).

Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel Consell Directiu i s’es-
tabliran dues categories: secundària obligatòria i postobligatòria.

La dotació del premi per a cada categoria és de cinc-cents euros (500 €) i les perso-
nes premiades rebran un diploma acreditatiu.

El jurat es reserva el dret de no adjudicar el premi.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 20 de desembre de 2022.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de setembre de 2022, a les 13 hores

Lliurament del premi: el quart trimestre del 2022, en un acte en què la perso-
na o les persones guardonades podran exposar el seu treball

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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42 Societat catalana d’ordenació del territori

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

13a convocatòria. Premi instituït l’any 1999.

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.

Es valorarà especialment la capacitat d’anàlisi de l’àmbit estudiat, el rigor en la 
diagnosi, la innovació en el plantejament del treball i la coherència, si escau, en 
les propostes d’ordenació i/o actuació.

Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des 
de l’1 de febrer de 2018.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Els candidats han de presentar un resum del treball d’un màxim de quaranta pàgi-
nes (2.800 caràcters amb espais per pàgina) i escrit en català.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF del resum del tre-
ball, un certificat d’estudis i una còpia del DNI.* Un exemplar del resum del 
treball imprès en format ISO A4 o ISO A3 — acompanyat del comprovant de 
la tramitació telemàtica— s’ha de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Car-
me, 47, de Barcelona).

El jurat pot demanar els treballs complets als candidats seleccionats a fi d’estu-
diar-los amb més detall.

La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’IEC no es 
compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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43Societat catalana de Biologia

La Nit de la Biologia és la iniciativa amb què la Societat Catalana de Biologia (filial de 
l’Institut d’Estudis Catalans) celebra — juntament amb la comunitat científica, els 
socis i simpatitzants de l’entitat i el públic en general— els avenços acomplerts du-
rant l’any en curs pels professionals i els estudiosos de les ciències biològiques del 
territori de llengua catalana. Durant la setena edició de la Nit de la Biologia, que se 
celebrarà el 14 de juliol de 2022 a la seu de l’IEC, es lliuraran 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, en qualsevol dels seus àmbits (docent, 
investigador, empresarial…), i que representi els valors morals, ètics i d’esforç de 
la Societat Catalana de Biologia.

La persona premiada rebrà una peça artística commemorativa i un diploma acre-
ditatiu.

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 2021. Només es consideraran candidats al premi articles 
publicats en una revista internacional en l’àmbit de les ciències biològiques inde-
xada pel Web of Science de Thomson Reuters. El primer autor o autora (o un dels 
primers coautors) i un dels autors sènior han d’estar adscrits a una institució situa-
da en territori de llengua catalana. El premi s’atorga a tots els autors de l’article.

La dotació del premi és de dos mil euros (2.000 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

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 
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44 escrita com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet—, en llengua catalana, 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €) i la persona premiada rebrà un diplo-
ma acreditatiu.

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. Només es poden presentar al premi les tesis guardonades amb el premi 
extraordinari de l’última convocatòria existent en el moment de la data de publi-
cació del premi (2019-2020), i l’edat límit dels candidats és de trenta-cinc anys en 
el moment de dipositar la tesi.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

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 biolò-
giques presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris de llengua 
catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria.

El premi consisteix en una tauleta digital per a la persona guanyadora i en un xec 
regal de cent euros (100 €) per a les classificades en segon i tercer lloc. Així mateix, 
les persones finalistes rebran un diploma acreditatiu.

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 2017.

La dotació del premi consisteix en mil euros (1.000 €), un detall commemoratiu i un 
diploma acreditatiu.

Les bases completes dels premis es poden consultar al web de la Societat Catalana 
de Biologia: https://scb.iec.cat.
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45Societat catalana de FíSica

Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs 
de recerca de batxillerat (per a estudiants)

20a convocatòria. Premi instituït l’any 2001.

Ofert a dos treballs de recerca (TREC) de batxillerat amb un elevat contingut de físi-
ca i realitzats per alumnes de centres públics, concertats o privats dels Països Cata-
lans. Poden participar en aquesta convocatòria estudiants que hagin presentat el 
TREC durant el curs 2021-2022. La física ha de ser el contingut principal del treball. 
Es valoraran els treballs teòrics o experimentals desenvolupats en centres o grups 
de recerca i també es valorarà essencialment la tasca personal en el disseny i desen-
volupament del treball o la construcció d’un experiment o aparell de física.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:*

1) El PDF del treball.
2) La documentació complementària que la persona candidata consideri 

que pot ajudar a avaluar el treball.
3) Una carta de presentació del tutor/a del treball, que certifiqui que és el 

treball original que es va presentar com a TREC i on consti en quin centre 
s’ha realitzat.

4) Una còpia del DNI de la persona candidata.

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Física. Els 
membres del jurat no poden ser tutors dels treballs presentats. El jurat pot dema-
nar la col·laboració i l’assessorament d’experts en la matèria del treball, així com 
una entrevista personal amb els candidats. El jurat valorà especialment l’adequa-
ció del treball al nivell de coneixements que s’espera d’estudiants de batxillerat, la 
tasca original desenvolupada pels candidats i la seva relació amb treballs previs de 
la literatura, que hauran d’estar convenientment referenciats.

La dotació de cada premi és de sis-cents euros (600 €) i es podran concedir fins a 
quatre accèssits amb una dotació econòmica de tres-cents euros (300 €) cadascun. 
Els premiats i els seus tutors rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, d’adap-
tar el treball al format d’article per a la publicació en la Revista de Física. El treball 
adaptat haurà de tenir una extensió aproximada de dues mil paraules i entre qua-
tre i cinc pàgines de mida ISO A4 — on s’han d’incloure totes les taules i gràfics, un 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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46 resum en català i en anglès i la llista de referències—, que s’haurà de lliurar en un 
termini preestablert. L’incompliment d’aquest requisit implica la pèrdua de la 
condició de premiat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 22 de juliol de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs  
de fi de grau (per a estudiants) 

3a convocatòria. Premi instituït l’any 2020.

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. Poden 
participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats que hagin de-
fensat el TFG durant el curs 2021-2022. La física ha de ser el contingut prioritari 
del treball.

El treball ha d’ésser inèdit i redactat en català, en anglès o en qualsevol altra llen-
gua que sigui oficial a la universitat on s’ha presentat.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:*

1) El PDF del treball.
2) La documentació complementària que la persona candidata consideri 

que pot ajudar a avaluar el treball.
3) Una carta de presentació del director/a o tutor/a del treball, que certifiqui 

que és el treball original que es va presentar com a TFG i on consti en quina 
institució s’ha realitzat (departament d’universitat o institut de recerca).

4) Un certificat de la nota obtinguda.
5) Una còpia del DNI de la persona candidata.

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Física. Els 
membres del jurat no poden ser directors ni tutors dels treballs presentats. El ju-
rat pot demanar la col·laboració i l’assessorament d’experts en la matèria del tre-
ball, així com una entrevista personal amb els candidats. El jurat valorarà especial-
ment l’adequació del treball al nivell de coneixements que s’espera d’un estudiant 
de grau.

La dotació del premi és de mil dos-cents euros (1.200 €) i es podran concedir fins a 
dos accèssits amb una dotació econòmica de sis-cents euros (600 €) cadascun. Els 
premiats i els seus tutors o directors rebran un diploma acreditatiu.

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

XCII Cartell premis 2023.indd   46 07/04/2022   16:25:26



47El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, d’adap-
tar el treball al format d’article per a la publicació en la Revista de Física. El treball 
adaptat haurà de tenir una extensió aproximada de tres mil paraules i entre sis i 
vuit pàgines de mida ISO A4 — on s’han d’incloure totes les taules i gràfics, un re-
sum en català i en anglès i la llista de referències—, que s’haurà de lliurar en un 
termini preestablert. L’incompliment d’aquest requisit implica la pèrdua de la 
condició de premiat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física 
(per a estudiants) 

Jordi Porta i Jué, físic 

Badalona, 1939-1990

60a convocatòria. Premi instituït l’any 1962.

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. Poden 
participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats que hagin de-
fensat el TFM durant el curs 2021-2022. La física ha de ser el contingut prioritari 
del treball.

El treball ha d’ésser inèdit i redactat en català, en anglès o en qualsevol altra llen-
gua que sigui oficial a la universitat on s’ha presentat.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:*

1) El PDF del treball.
2) La documentació complementària que la persona candidata consideri 

que pot ajudar a avaluar el treball.
3) Una carta de presentació del director/a o tutor/a del treball, que certifiqui 

que és el treball original que es va presentar com a TFM i on consti en quina 
institució s’ha realitzat (departament d’universitat o institut de recerca).

4) Un certificat de la nota obtinguda.
5) Una còpia del DNI de la persona candidata.

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Física. Els 
membres del jurat no poden ser directors ni tutors dels treballs presentats. El ju-

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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48 rat pot demanar la col·laboració i l’assessorament d’experts en la matèria del tre-
ball, així com una entrevista personal amb els candidats. El jurat valorarà especial-
ment l’adequació del treball al nivell de coneixements que s’espera d’un estudiant 
de màster.

La dotació del premi és de mil cinc-cents euros (1.500 €) i es podran concedir fins a 
dos accèssits amb una dotació econòmica de set-cents cinquanta euros (750 €) ca-
dascun. Els premiats i els seus tutors o directors rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, d’adap-
tar el treball al format d’article per a la publicació en la Revista de Física. El treball 
adaptat haurà de tenir una extensió aproximada de quatre mil paraules i entre 
vuit i deu pàgines de mida ISO A4 — on s’han d’incloure totes les taules i gràfics, 
un resum en català i en anglès i la llista de referències—, que s’haurà de lliurar en 
un termini preestablert. L’incompliment d’aquest requisit implica la pèrdua de la 
condició de premiat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023
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49Societat catalana de geograFia

Premi Joan Vilà-Valentí de Geografia  
(Societat Catalana de Geografia) (per a estudiants de batxil lerat)

Joan Vilà-Valentí, geògraf 

Sallent, 1925 - Barcelona, 2020

2a convocatòria. Premi instituït l’any 2021.

Ofert al millor treball de recerca individual o col·lectiva, tutelat, escrit en català, 
realitzat per estudiants de batxillerat de les terres de llengua catalana com a 
part del seu currículum, i que tingui com a aspecte principal la geografia en 
qualsevol dels seus àmbits temàtics (societat, territori, medi ambient, urbanis-
me, geopolítica…).

Els estudiants han de presentar els treballs als centres d’ensenyament. El format i 
l’extensió dels treballs són lliures. Es recomana d’incloure-hi una síntesi d’aproxi-
madament dues-centes cinquanta paraules, en què constin l’objectiu, la metodo-
logia, els resultats i les conclusions de la recerca. Ni en el treball ni en la síntesi no 
han de constar l’autoria ni el nom del tutor o tutora.

Els treballs no poden haver estat premiats anteriorment ni estar pendents d’ava-
luació en altres concursos.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:*

1) El treball.
2) La síntesi (opcional).
3) Una carta signada per la direcció o cap d’estudis del centre d’ensenya-

ment que certifiqui que el treball ha estat escollit per a concórrer al pre-
mi i en què constin: el títol del treball; les dades de l’autor/a (nom i cog-
noms, número de telèfon i adreça electrònica); les dades del tutor/a (nom 
i cognoms i adreça electrònica), i les dades del centre (nom complet del 
centre, adreces postal i electrònica i número de telèfon).

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Les persones membres del jurat seran sòcies de la Societat Catalana de Geografia 
(SCG) designades per la seva Junta de Govern. El jurat podrà concedir un accèssit 
a un altre treball rellevant. Així mateix, el premi pot restar desert o no ésser ad-
judicat.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) per al treball premiat i de dos-
cents euros (200 €) per a l’accèssit. En el cas de treballs col·lectius, l’import es re-
partirà a parts iguals entre els autors. El centre d’ensenyament que hagi presentat 
el treball guanyador rebrà un lot de llibres de la SCG per a la seva biblioteca.

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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50 L’adjudicació del premi i de l’eventual accèssit pot comportar la recomanació de 
publicar un article a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

El veredicte es farà públic al web de la SCG (https://scgeo.iec.cat) durant el darrer tri-
mestre de l’any 2022.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 16 de setembre de 2022, a les 23.59 hores

Lliurament del premi: la data de l’acte de lliurament s’anunciarà al web de la 
SCG durant el darrer trimestre del 2022
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51Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana 
de Geografia (per a estudiants) 

Lluís Casassas i Simó, geògraf i humanista 

Sabadell, 1922 - Barcelona, 1992

28a convocatòria. Premi instituït l’any 1995.

Ofert a un treball d’iniciació a la recerca en geografia.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris o que hagin ob-
tingut la graduació o el màster a partir de l’1 de gener de 2019.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió 
màxima de noranta pàgines (o de 180.000 caràcters sense espais, com a màxim), 
incloent-hi il·lustracions, mapes, gràfics, fotografies, resums, notes i bibliografia.

Els autors han de romandre en l’anonimat davant la ponència avaluadora: en el tre-
ball no ha de constar el nom de l’autor o autora ni altres referències personals, ni 
tampoc la tutoria, el departament o el centre acadèmic on s’ha realitzat o presentat.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, una cò-
pia del DNI i un certificat d’estudis o un «faig constar» del departament uni-
versitari corresponent que inclogui o bé la data d’obtenció de la titulació o 
bé un justificant de la darrera matriculació, segons escaigui.* El comprovant 
de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Les persones membres de la ponència avaluadora seran designades per la Junta de 
Govern de la Societat Catalana de Geografia.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €), amb la possibilitat de concedir 
un accèssit de dos-cents euros (200 €). Les persones premiades rebran un diploma 
acreditatiu.

S’ofereix als premiats la possibilitat de publicar un text derivat del treball a la re-
vista Treballs de la Societat Catalana de Geografia (digital i en paper).

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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52 Societat catalana de MateMàtiqueS

Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques

Albert Dou i Mas de Xexàs, matemàtic 

Olot, 1915 - Sant Cugat del Vallès, 2009

7a convocatòria. Premi biennal instituït l’any 2010.

Ofert a l’autor/a o als autors d’un treball publicat o realitzat en els darrers dos anys 
(2021 i 2022) que contribueixi a fer visible la importància de la matemàtica en el 
nostre món, a transmetre el coneixement matemàtic a un públic més ampli que 
els mateixos especialistes i a promoure tot el que pugui ajudar a l’extensió del 
prestigi de la matemàtica en la nostra societat.

Els treballs han de tenir un màxim de quaranta pàgines de format ISO A4 amb inter-
lineat doble (2.800 caràcters amb espais per pàgina) i poden ésser proposats per qual-
sevol membre de la Societat Catalana de Matemàtiques o bé pels mateixos autors.

El treball ha d’estar escrit en català.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF del treball.* El com-
provant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat del premi serà format per cinc membres de la Societat Catalana de Mate-
màtiques, designats per la Junta de la Societat, entre els quals hi haurà matemà-
tics o especialistes d’altres àrees.

La dotació del premi és de dos mil cinc-cents euros (2.500 €) i la persona premiada 
rebrà un diploma acreditatiu.

El treball premiat es publicarà al Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* El fitxer no pot superar els 100 MB.
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53Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques) 

Amalie Emmy Noether, matemàtica 

Erlangen (Alemanya), 1882 - Bryn Mawr (Estats Units d’Amèrica), 1935

7a convocatòria. Premi instituït l’any 2016.

Ofert als millors treballs de fi de grau (TFG) de matemàtiques amb l’objectiu d’in-
centivar els alumnes en l’elaboració de treballs de bon nivell.

S’atorgarà a un graduat o una graduada que, entre l’1 de gener i el 31 d’octubre 
de 2022, hagi defensat el TFG en un dels tres graus de matemàtiques que s’impar-
teixen a Catalunya (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, 
Universitat Politècnica de Catalunya).

Els treballs han d’ésser originals i es poden presentar en llengua catalana o angle-
sa. En el darrer cas han d’incloure un resum ampli en català, d’aproximadament 
tres pàgines (2.800 caràcters amb espais per pàgina).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certi-
ficat d’estudis i una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàti-
ca s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat estarà format per professors universitaris vinculats a alguna de les tres 
universitats esmentades. Serà nomenat per la Societat Catalana de Matemàtiques, 
que en decidirà el nombre en funció de la quantitat de treballs presentats i busca-
rà l’equilibri entre les tres universitats implicades.

Els membres del jurat no poden ser directors dels treballs presentats.

L’import total dels premis, dotats per la Fundació Privada Mir-Puig, és de vuit-
cents euros (800 €) per al premi i quatre-cents euros (400 €) per a la menció. Les 
persones premiades rebran un diploma acreditatiu. A més, els treballs guanyadors 
s’hauran de publicar en els Reports@SCM, en el format que correspon a la revista.

Es poden concedir premis ex aequo. En el cas que el jurat doni més d’un premi o 
menció ex aequo, se seguirà la regla següent: la quantitat total repartida serà d’un 
màxim de 1.600 € i la dotació per premi ha d’ésser el doble que per la menció.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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54 Premi Évariste Galois de la Societat Catalana  
de Matemàtiques (per a estudiants) 

Évariste Galois, matemàtic 

Bourg-la-Reine, 1811 - París, 1832

60a convocatòria. Premi instituït l’any 1962.

Adreçat a joves investigadors que inicien llur recerca, ofert a un treball d’investi-
gació matemàtica que pot haver estat desenvolupat en un treball de fi de màster o 
en la fase inicial del doctorat. Poden prendre part en aquesta convocatòria estu-
diants universitaris i titulats a partir de l’1 de febrer de 2018.

Els treballs han d’ésser originals i es poden presentar en llengua catalana o angle-
sa. En el darrer cas han d’incloure un resum ampli en català, d’aproximadament 
tres pàgines (2.800 caràcters amb espais per pàgina).

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certi-
ficat d’estudis i una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàti-
ca s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Matemàti-
ques de l’IEC.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €) i la persona premiada rebrà un diplo-
ma acreditatiu.

Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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55Societat catalana de quíMica

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

60a convocatòria. Premi instituït l’any 1962.

Ofert a un treball de fi de grau (TFG) de química realitzat per alumnes d’universi-
tats de terres de llengua catalana.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats que 
hagin defensat el TFG durant el curs 2021-2022.

Per a prendre part en aquest premi cal ser soci de la Societat Catalana de Química 
(SCQ).

Els treballs han d’ésser inèdits i poden estar redactats en català, castellà o anglès. 
Caldrà presentar un resum en català d’entre cinc i set pàgines segons una plantilla 
que en definirà el format i que es trobarà publicada al web de la SCQ.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

El jurat, nomenat per la Junta Directiva de la SCQ, tindrà en compte el contingut i 
la qualitat del treball, així com la correcció escrita en català.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF; el resum 
del treball en català; una carta de recomanació del supervisor o supervisora, 
que certifiqui que és el treball original que es va presentar com a TFG, i un 
certificat de la nota obtinguda — que es demana que sigui, com a mínim, de 
8,5 punts.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a 
premis@iec.cat.

La dotació del premi és de sis-cents euros (600 €) i la persona premiada rebrà un 
diploma acreditatiu.

Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica.

En el cas que ho consideri convenient, i segons la qualitat i l’adequació dels con-
tinguts dels treballs presentats, la SCQ pot no adjudicar el premi.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part dels autors, d’adaptar el 
treball al format d’article redactat en català per a la publicació en la Revista de la 
Societat Catalana de Química.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu al cap de sis mesos de la conces-
sió del premi.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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56 Reconeixement d’Emplaçaments Històrics Representatius 
de la Química en el Territori de Parla Catalana

3a convocatòria. Premi instituït l’any 2021.

Arreu d’Europa hi ha força emplaçaments que recorden on es van produir impor-
tants desenvolupaments o esdeveniments de caràcter científic. No obstant això, 
pocs d’aquests llocs s’identifiquen amb la química. En aquest context, la Societat 
Catalana de Química vol reconèixer aquells emplaçaments històrics (edificis, la-
boratoris, universitats, indústries, institucions, ciutats, explotacions, manufactu-
res…) representatius de la química en el territori de parla catalana.

La distinció consistirà en la col·locació d’una placa a l’emplaçament, que reconei-
xerà, així, la seva rellevància en l’àmbit de la química.

Les bases completes de la distinció es poden consultar al web de la Societat Catala-
na de Química: https://scq.iec.cat.

Termini d’admissió de candidatures: de l’1 al 31 de març de 2023

Acte d’inauguració de la placa: segon semestre del 2023

Premi de la Societat Catalana de Química 
a l’Excel·lència Científica

3a convocatòria. Premi instituït l’any 2021.

L’objectiu és reconèixer la trajectòria científica d’una persona en l’àrea de la quí-
mica. El premi consisteix en un diploma acreditatiu i un guardó.

Les bases completes del premi es poden consultar al web de la Societat Catalana de 
Química: https://scq.iec.cat.

Termini d’admissió de candidatures: de l’1 al 28 de febrer de 2023

Lliurament del premi: any 2023

Premi de la Societat Catalana de Química 
al Talent Científic Emergent

3a convocatòria. Premi instituït l’any 2021.

Es convoquen dos premis per a investigadors joves. L’objectiu és valorar llur tra-
jectòria científica i llur capacitat de lideratge científic emergent en l’àrea de la 
química. El premi consisteix en un diploma acreditatiu i una dotació econòmica.

Les bases completes del premi es poden consultar al web de la Societat Catalana de 
Química: https://scq.iec.cat.

Termini d’admissió de candidatures: de l’1 al 28 de febrer de 2023

Lliurament del premi: any 2023
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57Premi de la Societat Catalana de Química 
a l’Excel·lència Educativa

3a convocatòria. Premi instituït l’any 2021.

L’objectiu és reconèixer la trajectòria docent d’una persona en l’àrea de la química 
en l’àmbit preuniversitari. El premi consisteix en un diploma acreditatiu i un 
guardó.

Les bases completes del premi es poden consultar al web de la Societat Catalana de 
Química: https://scq.iec.cat.

Termini d’admissió de candidatures: de l’1 al 28 de febrer de 2023

Lliurament del premi: any 2023

Premi de la Societat Catalana de Química 
a la Innovació Educativa

3a convocatòria. Premi instituït l’any 2021.

Es valoraran les tasques i els treballs d’innovació educativa portats a terme per a la 
millora de l’ensenyament de la química, tant a l’aula com en activitats extraacadè-
miques. El premi consisteix en un diploma acreditatiu i una dotació econòmica.

Les bases completes del premi es poden consultar al web de la Societat Catalana de 
Química: https://scq.iec.cat.

Termini d’admissió de candidatures: de l’1 al 28 de febrer de 2023

Lliurament del premi: any 2023

Premi de la Societat Catalana de Química 
a l’Activitat Divulgadora

3a convocatòria. Premi instituït l’any 2021.

Es valoraran les tasques de divulgació de la química dutes a terme en qualsevol 
àmbit amb l’objectiu de millorar la formació de la cultura química de la ciutada-
nia. El premi consisteix en un diploma acreditatiu i una dotació econòmica.

Les bases completes del premi es poden consultar al web de la Societat Catalana de 
Química: https://scq.iec.cat.

Termini d’admissió de candidatures: de l’1 al 28 de febrer de 2023

Lliurament del premi: any 2023
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58 Societat catalana de SociolingüíStica

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana 
de Sociolingüística

Modest Reixach i Pla, sociolingüista 

Vic, 1931-2011

21a convocatòria. Premi instituït l’any 2003 amb el nom de Premi Lupa d’Or 
de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS).

Ofert a un treball de recerca o d’assaig sociolingüístic, redactat en qualsevol llen-
gua i publicat per autors residents als països de llengua catalana o amb afiliació a 
les seves universitats. En el cas d’obres de diversos autors, aquesta condició l’ha de 
complir, com a mínim, el primer autor o autora. També es poden presentar al pre-
mi treballs de base empírica sobre els usos de la llengua catalana o altres aspectes 
de la realitat sociolingüística dels països de llengua catalana publicats des de fora 
del domini lingüístic català.

El premi s’atorgarà a l’obra que el jurat consideri que fa una aportació de més va-
lor seguint els criteris següents:

a) si és innovadora des del punt de vista científic per l’objecte, per la metodologia 
o per la conceptualització;

b) si contribueix a transformar o a complementar d’una manera rellevant els co-
neixements sobre els aspectes socials de l’ús de la llengua catalana;

c) si contribueix significativament a la comunicació científica en llengua catalana.

Els treballs de recerca poden tenir forma d’article, de llibre o de capítol d’obra col-
lectiva en publicacions amb un ISSN o un ISBN assignats. Cal fer constar aquesta 
dada. 

Les publicacions hauran d’estar datades l’any immediatament anterior a l’edició 
del premi. Es considerarà any de publicació del treball la data del copyright. Cada 
autor o autora hi podrà participar només amb una obra.

Les candidatures poden ser presentades amb un escrit argumentat de tres-centes 
paraules, tant pels mateixos autors com per qualsevol soci de la SOCS.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF del treball.* Alter-
nativament, també es pot presentar la documentació i cinc exemplars o cò-
pies de l’obra en paper a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

La Junta Directiva de la SOCS consultarà els autors en cas que es produeixin dupli-
cacions. La Junta també determinarà quins treballs compleixen els requisits ne-
cessaris.

El jurat serà designat per la Junta Directiva de la SOCS.

* El fitxer no pot superar els 100 MB.

XCII Cartell premis 2023.indd   58 07/04/2022   16:25:26



59La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). En el cas que el treball premiat sigui 
col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà a parts iguals entre els autors.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex ae-
quo ni concedir accèssits.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2023. L’IEC no es 
compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023
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60 Societat catalana de tecnologia

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

53a convocatòria. Premi instituït l’any 1969.

Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre tecnologia.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de 
l’1 de febrer de 2018.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Els autors han de concretar el tipus de treball (acadèmic, de recerca, de transferèn-
cia de tecnologia) i, per tant, hauran d’adjuntar a la tramesa un resum que inclo-
gui les paraules clau, els objectius, les conclusions i les fonts d’informació empra-
des. També han d’indicar la identitat i la procedència de la direcció del treball i, si 
escau, el grup de recerca en què són inscrits els autors.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari 
disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certi-
ficat d’estudis i una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàti-
ca s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Tecnologia.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €) i la persona premiada rebrà un diplo-
ma acreditatiu.

Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica.

La Societat Catalana de Tecnologia publicarà un resum del treball premiat a la Re-
vista de Tecnologia.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.
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61Societat d’HiStòria de l’educació delS PaïSoS de llengua catalana

Premi Jordi Monés i Pujol-Busquets per a treballs  
de fi de grau en història de l’educació

Jordi Monés i Pujol-Busquets, historiador de l’educació i primer president de la Societat 

d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana 

Badalona, 1928-2020 

1a convocatòria. Premi instituït l’any 2022 i ofert al millor treball de fi de grau 
(TFG) en història de l’educació.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats que 
hagin defensat el TFG durant els cursos 2020-2021 o 2021-2022.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per 
una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han d’adreçar per correu electrònic a l’adreça she@iec.cat. 
Caldrà enviar el treball en PDF (el nom del fitxer ha de tenir la forma se-
güent: Monés - cognoms de l’autor o autora - nom de la universitat); les dades 
de l’autor o autora (nom i cognoms, DNI, telèfon i adreces postal i electròni-
ca), i el certificat de la universitat de la presentació del TFG i de la nota obtin-
guda — que es demana que sigui, com a mínim, de 8 punts.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat d’Història de l’Educació 
dels Països de Llengua Catalana (SHE) i estarà format per professors i professores 
especialistes en els temes dels treballs presentats. 

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €).

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir premis ex aequo.

En el cas que la persona premiada ho desitgi, es podrà publicar un resum del seu 
treball a la revista Educació i Història de la SHE. 

Termini d’admissió de candidatures: de l’1 al 31 de juliol de 2022

El veredicte es farà públic el mes de novembre de 2022, en el marc de les 
XXV Jornades Internacionals d’Història de l’Educació
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62 PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

• Com puc tramitar una candidatura?

Per tal de tramitar una candidatura, primer cal registrar-se com a candidat/a o 
presentador/a.* Un cop finalitzat el registre, podreu gestionar la vostra candidatu-
ra introduint les credencials en l’aplicació.

No obstant això, les bases d’alguns premis i borses especifiquen que les candidatu-
res han de ser presentades per un presentador o presentadora. En aquests casos, 
les candidatures no les han de tramitar els candidats o candidates, sinó els presen-
tadors o presentadores.

• Quines són les meves credencials?

L’usuari és el número d’identificador que heu introduït en registrar-vos com a 
candidat/a o presentador/a (NIF, NIE, passaport…) i la contrasenya és la que heu 
creat durant aquest mateix procés. Si heu oblidat la contrasenya, cliqueu a «Heu 
oblidat la vostra contrasenya?» i a continuació introduïu l’adreça electrònica on 
voleu que us sigui recordada.

• En tramitar la candidatura, he d’emplenar tots els camps de l’aplicació?

Tots els camps obligatoris estan marcats amb un asterisc. La resta de camps són 
opcionals.

• Per què no se’m carrega un fitxer?

En primer lloc, cal tenir present que el fitxer no pot superar els 100 MB. Si no supe-
ra aquest límit i continua sense poder-se carregar, tingueu en compte els aspectes 
següents:

— Si es tracta d’un document de text, comproveu que el format sigui PDF en lloc 
de Word i similars.

— En alguns casos, per qüestions del programari del candidat/a o presentador/a, 
el fitxer no es carrega a causa del nom. Proveu de simplificar el nom del fitxer 
(per exemple, assegurant-vos que no conté caràcters com apòstrofs, símbols o 
punts volats).

• Com puc reduir la mida d’un fitxer perquè no superi el límit de 100 MB?

Proveu de comprimir el fitxer (ZIP, RAR o equivalents) i/o disminuir la resolució de 
les imatges. Si tot i això el fitxer continua superant el límit, envieu-lo per We-
Transfer a l’adreça premis@iec.cat.

* En la majoria de premis i de borses d’estudi, són els candidats o candidates els qui han de 
tramitar la candidatura.
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63• En l’aplicació es pot carregar un fitxer per cada camp, però voldria 
presentar-ne més d’un. Com puc presentar més d’un fitxer en un mateix 
camp?

Podeu crear una carpeta comprimida que contingui tots els fitxers que voleu pre-
sentar.

• Puc fer canvis en la candidatura després d’haver-la tancat?

Mentre el termini d’admissió de candidatures estigui obert, podeu eliminar la vos-
tra candidatura (clicant a la icona del cubell de la brossa) i començar de nou. Un 
cop finalitzat el termini d’admissió de candidatures, no podreu realitzar ni sol-
licitar cap canvi.

• Com puc signar i enviar per correu electrònic el comprovant de la 
tramitació telemàtica? (Només per a premis i borses d’estudi en què no es 
requereix lliurar documentació impresa.)

Podeu signar el comprovant digitalment (hi ha molts webs que ofereixen la possi-
bilitat de firmar fitxers digitalment i de crear signatures electròniques). Si prefe-
riu signar el comprovant a mà, caldrà que l’imprimiu i que, un cop firmat, l’esca-
negeu o fotografieu per tal d’enviar-lo per correu electrònic.

• Com i quan es donaran a conèixer els resultats?

La majoria de premis i de borses d’estudi es lliuren el dia de Sant Jordi o pels volts 
d’aquesta diada. L’IEC contactarà per correu electrònic amb totes les persones 
guardonades entre l’última setmana de març i la primera quinzena d’abril. Així 
mateix, els resultats es faran públics al web de l’Institut.
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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’Estudis Hebraics

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 Química

Societat Catalana de Sociolingüística

Societat Catalana de Tecnologia

Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua 
Catalana.

Centre Català de la Nutrició de l’IEC 

Diputació de Barcelona 

Fundació Privada Mir-Puig

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer 

Fundació Mercè Rodoreda

Univers Patxot, 1964-2014
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