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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 Carbo- 

na 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,  joan anToni solans i HUgUeT

Director:  manUel casTelleT i solanas

Secretari: secretari general de l’IEC,  romà escalas i llimona

Vocals: president de la Societat 

  Catalana de Matemàtiques,  xavier jarQUe i riBera

 director del Centre 

  de Recerca Matemàtica,  llUís alsedà i soler 

  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-

IX.  Fundacions, entitats vinculades 
i adherides a l’IEC

00 Memoria 2016-2017.indb   571 31/5/18   14:26



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

16
-2

01
7

572

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

Enguany ha estat adjudicat a Antoine Chambert-Loir, Johannes Nicaise i Julien Sebag pel 

treball Motivic integration.

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 Esther Vera pel dossier especial dedicat a les 

matemàtiques publicat al diari ara: «I love mates» (10 juliol 2016).

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: 

Giulia Binotto, per contribucions a l’anàlisi estocàstica; Alberto Debernardi Pinos, per 

conjectura de Boas, principi d’incertesa, desigualtats de Fourier amb pesos i aplicacions; 

Jordi Delgado Rodríguez, per extensions of free groups: algebraic, geometric, and algo-

rithmic aspects; Núria Folguera Blasco, per stochastic modelling of epigenetic and meta-

bolic regulation of cellular reprogramming: implications for cancer stem cells and cancer 

therapy; Ricard Garra Oronich, per computational optimization techniques for crypto-

graphic protocols, i Ana Navarro Quiles, per Métodos computacionales para ecuaciones 

diferenciales aleatorias. teoría y aplicaciones.

Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà 2017

Des del 2011, l’FFSB coorganitza amb l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Princesa 

de Girona el Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà (DITMAE), una 

activitat que té lloc al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer, a Figueres,  

i que està dirigida als estudiants d’ensenyament secundari de centres d’ensenyament de 

l’Alt Empordà i comarques properes, així com a centres de la Catalunya Nord. El DITMAE 

2017, celebrat el 4 de febrer de 2017, va incloure xerrades i tallers sobre la matemàtica 

dels jocs i el joc de la matemàtica; les matemàtiques del big data; l’infinit matemàtic i les 

seves paradoxes i l’arc de Sant Martí, els models de color i els colors invisibles. En aques-

ta edició també s’incorporaren conferències específiques per als professors, reconegudes 

com a activitats de formació permanent pel Departament d’Ensenyament de la Generali-

tat de Catalunya.

Fundació Mercè Rodoreda

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

format, per:
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President:

Vicepresident:

Tresorer:

Secretari:

Patrons nats:

president de l’IEC

vicepresident de l’IEC

vicepresident de l’IEC

secretari general de l’IEC

presidents de les

 seccions de l’IEC 

i la senyora

joandomènec ros i aragonès

joaQUim agUlló i BaTlle

jaUme de PUig i oliver

romà escalas i llimona

m. Teresa caBré i casTellví

joseP massoT i mUnTaner

Francesc gonzàlez i sasTre

joan anToni solans i HUgUeT 

maria corominas i PiUlaTs

margarida PUig i sala

Patrons electius: m. mercè BoronaT i BlancH

joaQUim mallaFrè i gavaldà

damià Pons i Pons

Les finalitats de la Fundació són les següents: 

a) Concedir premis a treballs d’investigació sobre la narrativa catalana del se- 

gle 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) Constituir 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) Custodiar els 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. En l’edició d’enguany dels Premis Sant Jordi 2017 de 

l’IEC, el premi ha estat atorgat a Josep M. Domènech Gibert pel treball nous mètodes per 

a la comparació de textos. el cas d’‘aloma’ de Mercè rodoreda.
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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. Els ajuts de la Fundació es concediren a Eva Comas Arnal  

pel projecte els somnis en la narrativa de Mercè rodoreda, i a Francesc Galera Porta pel 

projecte avel·lí artís-Gener, traducció i alteritat. el com i el perquè de la praxi traducto-

ra de tísner.

Altres activitats

La Fundació Mercè Rodoreda col·laborà amb Espais Escrits i el Servei de Biblioteques de 

la Generalitat de Catalunya en el projecte Clàssics catalans al vostre club de lectura, ofert 

a les biblioteques de Catalunya. Anna Maluquer va dur a terme les dinamitzacions sol-

licitades des dels clubs de lectura: Biblioteca de Berga (27.9.2016), Biblioteca Districte 5 

(4.10.2016) i Districte 6 (12.11.2016) de Terrassa, Biblioteca Popular d’Ulldecona 

(16.12.2016), Biblioteca Joan Triadú de Vic (31.1.2017), Biblioteca Pública de Tarrago-

na i Biblioteca de Tremp.

Publicacions 

mcnerney, Kathleen. Mercè rodoreda: una bibliografia crítica (2002-2011). Amb una 

relació d’obres de Mercè Rodoreda i de traduccions recopilada per Judith Sánchez. 

Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda, 2017. 172 p. (Biblioteca Mercè Rodoreda; 10) 

ISBN: 978-84-938230-7-8.

Fundació Alsina i Bofill

Creada el 1998 per l’IEC i la família d’Alsina i Bofill en record de Josep Alsina i Bofill 

(1904-1993), metge cirurgià que fou president de l’IEC (1974-1978) i promotor de la 

represa dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (CMBLC) amb la cele-

bració del Desè Congrés a Perpinyà el 1976. Té la finalitat de fomentar la cultura i la 

ciència, específicament en el camp de les ciències de la vida i de la salut, a través d’actes, 

publicacions i altres activitats, dins l’àrea lingüística catalana, i també col·laborar en 

l’organització dels CMBLC. La composició del Patronat és la següent:
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President: ricard gUerrero i moreno 

Secretari: Francesc asensi i BoTeT

Vocals: joan alsina i dacHs 

 joseP cloTeT erra

 màriUs Foz i sala

 ramon gomis de BarBarà

 àngel llàcer i escoriHUela

 àlvar neT i casTel

 mercè PiQUeras i carrasco

 cori ramon jUanPere

 anToni Torre

 joseP vilanova i Trias

 miQUel vilardell Tarrés

Fundació Carles Salvador

Creada l’any 2002 pels hereus de Carles Salvador, l’IEC i l’Ajuntament de Benassal. Té 

l’objectiu de preservar a Benassal el llegat de Carles Salvador i Gimeno (1893-1955), fi-

gura cabdal de les lletres valencianes i de la innovació pedagògica del segle xx; dotar el 

municipi d’un centre de dinamització cultural, i constituir una biblioteca amb el fons bi-

bliogràfic i documental de Carles Salvador. La composició del Patronat és la següent:

Presidenta:

 alcaldessa de Benassal  mari lUz monTerde PUig

Vicepresident:

 president de l’IEC  joandomènec ros i aragonès

Secretari: ramon sisTac i vicén 

Tresorer: gerardo garcia moya 

Vocals:

 directora de l’Aula Museu:  lydia Tena PUig

 vicenT PiTarcH almela

 carles salvador sales 

 núria salvador monner 

 roger salvador monner

 elia garcia colom
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Fundació Salvador Alibau

Constituïda l’any 2011 per Salvador Alibau, l’IEC i l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hor-

tons (Alt Penedès), municipi de residència de Salvador Alibau. Té per objectiu promoure, 

divulgar, estudiar, preservar i defensar l’obra de Salvador Alibau Arias (1925-2012), 

artista plàstic, gran innovador amb la fibra de cel·lulosa i creador d’una poètica singular. 

La composició del Patronat és la següent:

President:

 president de l’IEC joandomènec ros i aragonès

Secretari: aUgUsT Bover FonT 

Vocals:

 alcalde de Sant Llorenç d’Hortons jordi Ferrer dUricH 

 vídua de Salvador Alibau carme Bella i venTosa

 jacinT BerengUer i casal

 joseP m. cadena i caTalan

 joseP corredor i maTHeos

 carles gUinovarT rUBiella

 joan marTí i casTell

 salvador giner de san jUlián

 àlex miTrani marTínez de marigorTa
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