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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,   Josep enric LLebot i rabagLiati

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 

  marta casaneLLas i rius 

  marta casteLLana i viLa

  manueL casteLLet i soLanas 

  núria FageLLa rabionet

  Joan girbau i badó 

   Josep m. miret biosca

La finalitat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (FFSB) 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 

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

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

Fundacions
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El 2018 ha estat adjudicat a Michael Ruzhansky (Imperial College London) i Durvudkhan 

Suragan (Nazarbayev University, Kazakhstan), pel treball hardy inequalities on homo-

geneous groups (100 years of hardy inequalities).

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 Maya Castañer per la secció «Els talents de Bar-

celona», dedicada a les matemàtiques durant l’any 2017, del programa la tarda de 

Barcelona de BTV Ràdio.

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: Marc 

Calvo Schwarzwälder, pel projecte nanoscale heat transfer and phase change, a la Uni-

versitat d’Oxford; Joan Claramunt Carós, pel projecte atiyah’s conjecture, a la Universitat 

Federal de Santa Catarina (Brasil); Ariel Duarte López, pel projecte Zipf extensions and 

their applications to model synthetic data, a l’Institut Nacional de Biologia (Eslovènia); 

Amanda Fernández-Fontelo, pel projecte noves aplicacions en models de dades de re-

compte, a la Universitat de la Colúmbia Britànica (Canadà); Roberto Gualdi, pel projecte 

arithmetic aspects of toric varieties, al Centre de Recerca Matemàtica, i Genís Prat Ortega, 

pel projecte ressonància estocàstica en el model de presa de decisió, al Centre Mèdic 

Universitari Hamburg-Eppendorf (Alemanya).

Dissabte transfronterer de les matemàtiques a l’Alt Empordà 2018

Des de 2011, la FFSB coorganitza amb l’Ajuntament de Figueres el dissabte transfronte-

rer 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 prope-

res, així com a centres de la Catalunya del Nord. El DITMAE 2018, que es va dur a terme 

el 3 de febrer, inclogué diverses xerrades: «Geometria 3D amb realitat virtual», «Les 

matemàtiques de la teoria de l’evolució», «Equacions per al canvi climàtic» i «El camí més 

curt i estratègies per a trobar-lo»; un taller amb monitors, i un concurs. Els professors que 

acompanyaren els alumnes participants al DITMAE pogueren assistir a unes sessions de 

conferències específiques (formació permanent reconeguda pel Departament d’Ensenya-

ment).
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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

Vicepresidents: vicepresidenta de l’IEC, mariàngeLa viLaLLonga vives

 vicepresident de l’IEC, Jaume de puig i oLiver

Secretari: secretari general de l’IEC, Josep enric LLebot rabagLiati

Patrons nats: presidents de les m. teresa cabré i casteLLví

 seccions de l’IEC,   Josep massot i muntaner  

(fins al 14.2.2018) 

ramon pinyoL i torrents  

(des del 15.2.2018) 

Francesc gonzàLez i sastre  

(fins al 5.11.2017) 

pere puigdomènech i roseLL  

(des del 6.11.2017) 

Joan antoni soLans i huguet  

maria corominas i piuLats

 i la senyora  margarida puig i saLa

Patrons electius:   m. mercè boronat i bLanch 

JoaQuim maLLaFrè i gavaLdà 

Josep massot i muntaner 

damià pons i pons

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) Constituir una biblioteca que contingui tota l’obra de Mercè Rodoreda i també 

les seves traduccions, i adquirir tot tipus de material relatiu a l’autora per a la constitució 

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

ratura catalana.

Premis i ajuts 

Es convoca, des de 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 2018 de 

l’IEC, el premi ha estat atorgat a Laura Bolo Martínez pel treball Metamorfosis en el recull 

‘la meva cristina i altres contes’.

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 Maria Dasca pel pro-

jecte trauma i (post)memòria en les novel·les de Miquel Àngel riera sobre la Guerra civil, 

Irene Zurrón Servera per el desig de morir en Mercè rodoreda. el cas de ‘la plaça del 

diamant’, Pep Sanz Datzira per la novel·lística de Miquel llor sota el franquisme i Pedro 

Ivorra Ordines per les comparacions fraseològiques en ‘la plaça del diamant’ i les seues 

traduccions.

Publicacions 

boLo, Laura. Mecanismes narratius en la construcció dels personatges de la novel·lística 

rodorediana. Barcelona, 2017. 111 p. (Biblioteca Mercè Rodoreda; 11) 

nadaL i brunés, Marta. de foc i de seda: Àlbum biogràfic de Mercè rodoreda. 1a reimpr. 

Barcelona, 2017. 230 p. [Coedició amb Edicions 62]

rodoreda, Mercè. cartes de guerra i d’exili (1934-1960). Compilació, edició i estudi de 

Carme Arnau. Barcelona, 2017. 382 p. (Arxiu Mercè Rodoreda; 7)

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

Activitats

XX congrés de Metges i Biòlegs de llengua catalana

Teatre Kursaal (Manresa), 20 i 21 d’octubre de 2017

Dut a terme a iniciativa de la Fundació Alsina i Bofill i la Fundació Althaia, Xarxa Assis-

tencial Universitària de Manresa. L’esdeveniment va aplegar acadèmics, científics, profes-

sionals i estudiants de tots els territoris de llengua catalana i de tots els àmbits relacionats 

amb les ciències de la salut i de la vida.

El Congrés va ser copresidit pels doctors Miquel Vilardell i Lluís Guerrero, i va tenir 

quatre grans blocs de debat: «Orígens i finalitats socials dels models sanitaris dels territoris 

de parla catalana», «L’atenció primària que volem», «Medi ambient, globalització i salut» i 

«Els congressos de metges i biòlegs de llengua catalana: més de cent anys (1913-2017)».

El Congrés tenia per objectius principals fomentar l’ús habitual del català en l’entorn 

sanitari com a llengua instrumental i de difusió. També es van posar en relleu els aspectes 

culturals, científics i humanístics de les ciències de la salut i la vida en els territoris de 

parla catalana.

En la inauguració van participar Valentí Junyent, alcalde de Manresa; Antoni Comín, 

conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya; Patrícia Gómez, consellera de Salut del 

Govern de les Illes Balears; Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya; Ricard Guerrero, president de la Fundació Alsina i Bofill, i Lluís 

Guerrero, copresident del XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.

Aquests congressos van tenir una rellevància important en els anys en què la recu-

peració de la llengua catalana com a eina vehicular en els diferents àmbits de la societat, 
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i també, per tant, en l’àmbit de la salut, era una prioritat i una necessitat per a molta gent. 

La defensa de la llengua catalana continua sent un repte i una necessitat, malgrat el reco-

neixement oficial que té, perquè cal afrontar nous reptes, com les noves tecnologies de la 

informació i la comunicació, les històries clíniques i la informació compartida, els fluxos 

de professionals i les noves realitats socials, entre d’altres. Avui, la realitat dels sistemes 

sanitaris ha canviat molt, no solament en els àmbits de parla catalana, sinó també en tots 

els països de l’entorn europeu i occidental. Els reptes de l’allargament de la vida, la cro-

nicitat, la incorporació de noves tecnologies, medicaments i tractaments, les limitacions 

pressupostàries, el paper dels professionals, el paper cada vegada més actiu dels pacients 

i el paper dels ciutadans a l’hora de decidir com es gasten els seus impostos, fan impres-

cindible que el debat i la reflexió serena ajudin a la presa de decisions. El Congrés de 

Manresa vol promoure la reflexió perquè el català, a més de ser una llengua compartida, 

presenta problemes i reptes similars en els diferents territoris on es parla.

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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