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Premis de la Societat Catalana de Química  
en recerca, educació i divulgació 

 

Guardonats 2021 

1a convocatòria. Premis instituïts l’any 2021 

 

Premis SCQ en RECERCA 

La Societat Catalana de Química (SCQ), a proposta d’una ponència formada per Rosa Maria 

Marcé (SCQ i Universitat Rovira i Virgili), com a presidenta; Montserrat Heras (SCQ i Universitat 

de Girona), com a secretària, i Luisa de Cola (Universitat d’Estrasburg), Edwin Constable 

(Universitat de Basilea), Odile Eisenstein (Universitat de Montpeller) i Stephen Hashmi 

(Universitat de Heidelberg), com a vocals, ha acordat atorgar els premis en recerca de l’edició 

2021 a les candidatures següents:  

 

Jaume Veciana Miró  

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

En reconeixement de la seva trajectòria científica en l’àrea de la química 

 

 

Clàudia Climent Biescas  
i  

Aleix Comas Vives 

Premis de la Societat Catalana de Química al Talent Científic Emergent 

En reconeixement de la seva trajectòria científica  

i la seva capacitat de lideratge científic emergent en l’àrea de la química 
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Premis SCQ en EDUCACIÓ 

La Societat Catalana de Química, a proposta d’una ponència formada per Aureli Caamaño (SCQ), 

com a president; Montserrat Heras (SCQ i Universitat de Girona), com a secretària, i Josep 

Corominas (Escola Pia de Sitges), Neus Sanmartí (Universitat Autònoma de Barcelona), 

Montserrat Tortosa (Institut Sabadell) i Amparo Vilches (Universitat de València), com a vocals, 

ha acordat atorgar els premis en educació 2021 següents: 

 

Maria Luisa Salgado Vallvey 

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

En reconeixement de la seva trajectòria docent en l’àrea de la química  

en l’àmbit preuniversitari 

 

El jurat ha acordat declarar desert el Premi de la Societat Catalana de Química a la Innovació 

Educativa 2021. 

 

 

Premi SCQ en DIVULGACIÓ 

La Societat Catalana de Química, a proposta d’una ponència formada per Aureli Caamaño (SCQ), 

com a president; Montserrat Heras (SCQ i Universitat de Girona), com a secretària, i Josep 

Corominas (Escola Pia de Sitges), Neus Sanmartí (Universitat Autònoma de Barcelona), 

Montserrat Tortosa (Institut Sabadell) i Amparo Vilches (Universitat de València), com a vocals, 

ha acordat atorgar el premi en divulgació de l’edició 2021 a la candidatura següent:  

 

Claudi Mans Teixidó 

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

En reconeixement de 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 ciutadania 

 

 


