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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,  aLícia casaLs i GeLpí

Director:  manueL casteLLet i soLanas

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

Vocals: presidenta de la Societat 

  Catalana de Matemàtiques,  doLors Herbera i espinaL

 director del Centre 

  de Recerca Matemàtica,  LLuís aLsedà i soLer 

  Josep amat i Girbau 

  marta casaneLLas i rius 

  natàLia casteLLana i viLa

  manueL casteLLet i soLanas 

  núria FaGeLLa rabionet

  xavier Jarque i ribera  

   Josep m. miret biosca

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. Enguany, aquest premi ha estat declarat 

desert.

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

Fundacions
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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 Albert Alemany Barber pel text i la direcció de 

l’obra el misteri de Fermat, representada a l’Almeria Teatre de Barcelona.

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: Iván 

Ballera Martín, pel projecte Generalized hadamard full propelinear codes; Julia Calatayud 

Gregori, pel projecte From the deterministic to random: some advances fos systems with 

uncertainty. theory and applications; Claudia Fanelli, pel projecte Mathematical modelling 

of nanofluid flow through a magnetic field; Joan Gimeno Alquézar, pel projecte on delay-

time different equations; Pietro Miraglio, pel projecte estimates and rigidity for stable 

solutions to some monlinear elliptic problems; Víctor Manuel Ortiz Sotomayor, pel projec-

te classes de conjugació i grups factoritzats, i Christoph Spiegel, pel projecte sparse and 

probabilistic structures in arithmetic combinatorics. 

Dissabte transfronterer de les matemàtiques a l’Alt Empordà 2019

Des de 2011, L’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 2019, que es va dur a terme 

el 2 de febrer, inclogué diverses xerrades: «L’art de xifrar missatges: la criptografia, un 

duel d’enginy», a càrrec de Rosa Camps (UAB); «Xarxes òptimes», a càrrec de Nacho 

López (UdL), i «Blockchain i bitcoin», a càrrec de Toni Lozano (Tengen i UAB), i el taller 

per al professorat «Activitats experimentals a l’aula de matemàtiques, també a batxille- 

rat, per què no?», formació permanent reconeguda pel Departament d’Ensenyament. 

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, marta prevosti i moncLús

 vicepresident de l’IEC, Jaume de puiG i oLiver
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Secretari: secretari general de l’IEC, Josep enric LLebot rabaGLiati

Patrons nats: presidents de les

 seccions de l’IEC,  m. teresa cabré i casteLLví

   ramon pinyoL i torrents 

  pere puiGdomènecH i roseLL 

  aLícia casaLs i GeLpí

  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

Comissió Tècnica:  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 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 adquirir 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 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 dels Premis Sant Jordi 2019 de l’IEC, el 

premi ha estat atorgat a Montserrat Bacardí i Tomàs pel treball Maria dolors orriols, 
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viure i escriure. Així mateix, la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda ha 

acordat concedir una menció honorífica a Marcela Junguito pel treball narratives of de-

tachment and literary transculturation: catalan exiles in Mexico.

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 Carme Arnau i Fai-

della pel projecte «Maleïdes guerres…», la guerra en l’obra de Mercè rodoreda, a Alba 

Compte Rosich pel projecte «com defensar-se del misteri sublim que se’ls enduia». la 

construcció del desig en els contes de rosa leveroni, a Catalina Mir Jaume pel projecte 

vint-i-dues aproximacions a la traïció com a tema literari. ‘vint-i-dos contes’ de Mercè 

rodoreda i a Jaume Heras Pino pel projecte Mercè rodoreda: bibliografia (2012-2018).

Publicacions

rodoreda, Mercè. un cafè i altres narracions. 1a reimpr. Edició a cura de Carme Arnau 

amb il·lustracions d’Avel·lí Artís-Gener. Barcelona, 2018. 228 p. (Arxiu Mercè Rodo-

reda; 2) ISBN 84-923211-1-3. 

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:

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
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 cori ramon Juanpere

 antoni torre

 Josep viLanova i trias

 miqueL viLardeLL i tarrés

Fundació Carles Salvador

Fou 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), 

figura 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

 andreu beLtran

 eLia Garcia coLom 

 vicent pitarcH i aLmeLa

 carLes saLvador saLes 

 núria saLvador monner 

 roGer saLvador monner

Fundació Salvador Alibau

Fou constituïda l’any 2011 per Salvador Alibau, l’IEC i l’Ajuntament de Sant Llorenç 

d’Hortons (Alt Penedès), municipi de residència de Salvador Alibau. Té per objectiu pro-

moure, 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:
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President:

 president de l’IEC, Joandomènec ros i araGonès

Secretari: auGust bover Font 

Vocals:

 alcalde de Sant Llorenç d’Hortons, Jordi Ferrer duricH

 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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