
 
LXXXI Cartell de premis i de borses d’estudi 

 
Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2012 

 
 

CIÈNCIES DE LA VIDA I CIÈNCIES NATURALS 
 
 
PREMI DE MEDI AMBIENT 
Ofert a un investigador/a o una institució de les terres de llengua catalana en 
reconeixement a la trajectòria d’estudi, recerca i difusió del coneixement en alguna de 
les disciplines de les ciències ambientals relacionades amb la qualitat ambiental i el 
patrimoni natural. 
Dotació: 6.000 €. 
 
 

PREMI IEC D’ECOLOGIA RAMON MARGALEF 
(Ramon Margalef i López, biòleg. Barcelona, 1919-2004) 

Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ecologia. 
Dotació: 4.200 €. 
 
 

PREMI IEC DE ZOOLOGIA ARTUR BOFILL I POCH 
(Artur Bofill i Poch, naturalista i geòleg. Barcelona, 1844-1929) 

Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre zoologia 
referent a les terres catalanes. 
Dotació: 4.200 €. 
 
 

PREMI DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ 
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre els aliments. 
Dotació: 1.000 €. 
 
 

PREMI DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL 
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig, que no sigui tesi doctoral, sobre 
l’estudi del patrimoni natural. 
Dotació: 1.200 €. 
 
 

PREMI DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS 
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre agricultura. 
Dotació: 900 €. 
 
 

PREMI JOSEP M. SALA-TREPAT (SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA) 
(Josep M. Sala-Trepat, enginyer. Agramunt, 1941-1985) 

Ofert a un investigador/a que treballi en l’àrea de bioquímica o biologia molecular 
i que el seu treball tingui relació amb la regulació de l’expressió gènica. 
Dotació: 3.000 €. 
 

 



PREMI DE LA SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA 
Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre ciències biològiques. 
Dotació: 600 €. 
 
 

BORSA D’ESTUDI RAMON D’ALÒS-MONER 
(Ramon d’Alòs-Moner i de Dou, erudit i bibliotecari. Barcelona, 1885-1939) 

Oferta per a l’elaboració d’un treball bibliogràfic de tema català (d’un autor, 
d’un període, d’un territori, d’una publicació científica). 
Dotació: 3.000 €. 
 
 

BORSES D’ESTUDI PAÏSOS CATALANS 
Quatre borses per a estudis que, en qualsevol àmbit científic, il·lustrin les relacions 
entre els diversos territoris del domini lingüístic català —entre dos territoris com a 
mínim—, sincrònicament o diacrònica. 
Import de cada una de les borses: 4.000 €. 
 
 

BORSES D’ESTUDI EUSKO-IKASKUNTZA – INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS 
Dues borses d’estudi destinades a investigadors joves interessats en l’estudi d’algun 
aspecte de la cultura catalana o de la cultura basca. 
Import de cada borsa: 3.600 €. 
 
 

Aquestes dades són un extracte de les bases completes publicades al 
«LXXXI Cartell de premis i de borses d’estudi. Convocatòria dels Premis 
Sant Jordi 2012», consultables a www.iec.cat. 
 
Per a més informació i consultes, adreceu-vos a l’Institut d’Estudis 
Catalans, al telèfon 932 701 620 o per correu electrònic a l’a/e 
gabinet.presidencia@iec.cat. 
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