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Fundacions

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

La Fundació, constituïda inicialment el 1983 per les cosines del matemàtic Ferran Sunyer 

i Balaguer, les senyores Maria Assumpció Carbona i Balaguer i Maria dels Àngels Carbona i 

Balaguer, està integrada actualment pel Patronat següent:

President: president de l’IEC joandomènEc Ros i aRagonès

Vicepresident: president de la Secció

  de Ciències i Tecnologia david sERRat i congost

Director:  manuEl castEllEt i solanas

Secretari: secretari general de l’IEC Romà Escalas i llimona

Vocals: president de la Societat 

  Catalana de Matemàtiques  joan dE solà-moRalEs i RuBió

 director del Centre 

  de Recerca Matemàtica  joaquim BRuna i floRis

  josEP amat i giRBau (UPC, IEC)

  maRta casanEllas i Rius (uPc) 

  manuEl castEllEt i solanas (UAB, IEC)

  joan giRBau i Badó (UAB, IEC)

   PERE Pascual i gainza (UPC)

   núRia vila i oliva (UB)

La finalitat de la Fundació és l’estímul de la recerca matemàtica i concedeix premis 

a treballs de recerca i ajuts per a estudis de l’àmbit de les matemàtiques.

Premis i borses

El Premi Ferran Sunyer i Balaguer s’ofereix anualment a una monografia matemàtica 

escrita en anglès que exposi els resultats més destacats d’una àrea de les matemàtiques en 

la qual s’hagin produït avenços recentment, té una dotació de 15.000 euros i l’obra gua

nyadora és publicada per Birkhäuser Verlag dins la sèrie «Progress in Mathematics». 

IX.  Fundacions, entitats vinculades 
i adherides a l’IEC
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Enguany ha estat adjudicat a Veronique Fischer i Michael Ruzhansky, de l’Imperial  

College London (Regne Unit), per Quantization on nilpotent lie Groups.

El Premi Matemàtiques i Societat s’ofereix a un reportatge sobre qualsevol aspec

te de les matemàtiques produït per un mitjà de comunicació dels Països Catalans. En 

aquesta convocatòria, ha estat atorgat a una associació per promoure i crear un Museu de 

Matemàtiques a Catalunya, per la creació de l’espai expositiu permanent «Experiències 

matemàtiques», al Palau Mercader de Cornellà, i per les altres activitats de divulgació de 

les matemàtiques realitzades el darrer any.

Les Borses Ferran Sunyer i Balaguer s’ofereixen anualment a estudiants de docto

rat avançats de les universitats dels Països Catalans per a fer estades d’un a tres mesos en 

un centre de recerca. En aquesta convocatòria els guanyadors han estat els següents: 

Francesc Font Martínez, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per a fer una 

estada de tres mesos al New Jersey Institute of Technology (Estats Units); Elisa Lorenzo 

García, de la UPC, per a fer una estada de tres mesos a Microsoft Research (Estats Units); 

Marina Murillo Arcila, de la Universitat Politècnica de València, per a fer una estada de 

dos mesos a la Universitat del Salento (Itàlia), i Carlos de Vera Piquero, de la UPC, per a 

fer una estada de dos mesos a la Universitat de Pàdua (Itàlia).

Fundació Mercè Rodoreda

La Fundació, constituïda per l’Institut d’Estudis Catalans, està integrada per un Patronat 

format per:

President: president de l’IEC joandomènEc Ros i aRagonès

Vicepresident: vicepresident de l’IEC joaquim agulló i BatllE

Tresorer: vicepresident de l’IEC jaumE dE Puig i olivER

Secretari: secretari general de l’IEC Romà Escalas i llimona

Patrons nats: presidents de les m. tEREsa fERRER i mallol

 seccions de l’IEC   (des del 25 de juny de 2014, 

josEP massot i muntanER)

  fRancEsc gonzàlEz i sastRE

  david sERRat i congost

  isidoR maRí i mayans

   (des del 4 de juliol de 2014,  

m. tEREsa caBRé i castEllví)
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  josEP gonzálEz-agàPito i gRanEll

 i la senyora maRgaRida Puig i sala

Patrons electius:  m. mERcè BoRonat i Blanch

  joaquim mallafRè i gavaldà

  caRlEs miRallEs i solà

  joaquim molas i BatlloRi

Les finalitats de la Fundació són les següents: 

a) Concedir premis a treballs d’investigació sobre la narrativa catalana del segle xx, 

titulats Premis Mercè Rodoreda. 

b) Concedir ajuts de tot tipus per a estudis i treballs relacionats amb la narrativa 

catalana del segle xx i, principalment, amb l’estudi i la divulgació de l’obra de Mercè 

Rodoreda. 

c) La constitució d’una biblioteca que contingui tota l’obra de Mercè Rodoreda i 

també les seves traduccions, i l’adquisició de tot tipus de material relatiu a l’autora per a 

la constitució de l’arxiu i biblioteca Mercè Rodoreda. 

d) La custòdia dels documents de Mercè Rodoreda que siguin de la titularitat de 

la Fundació i els altres que li sigui confiats.

e) Organitzar activitats relacionades amb la divulgació de l’escriptora i de la lite

ratura catalana.

Premis i ajuts 

Es convoca, des del 1992, el Premi Fundació Mercè Rodoreda, ofert al millor treball d’in

vestigació inèdit, en qualsevol llengua, sobre la novel·la i el conte del segle xx i en especi

al sobre l’obra de Mercè Rodoreda.

La Fundació també convoca uns ajuts per a treballs d’investigació que s’atorguen 

anualment. El premi i els ajuts es concedeixen a proposta de la Comissió Tècnica de la 

Fundació Mercè Rodoreda. 

En els Premis Sant Jordi 2014 de l’Institut d’Estudis Catalans, la Fundació Mercè 

Rodoreda acordà concedir dos accèssits del premi: Anne Charlon, pel treball Feliçment, 

era novel·lista: Maria aurèlia capmany, i a Maria Lacueva i Lorenz, pel treball les nar-

radores valencianes de postguerra: recepció crítica i propostes d’anàlisi.

La Fundació acordà per unanimitat atorgar un ajut a Trinidad Escudero Alcamí 

pel projecte la recepció crítica i la divulgació de ‘la plaça del diamant’ de Mercè rodo-

reda.
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