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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 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,  aLícia casaLs i geLpí

Director:  manueL casteLLet i soLanas

  (fins al 12 de març de 2020)

  xavier Jarque i ribera 

  (des del 12 de març de 2020)

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 

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

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

nyadora és publicada per Birkhäuser Verlag. En la convocatòria del 2020, la vint-i-vui-

tena, s’ha atorgat a Utrzi Buijs, Yves Félix, Aniceto Murillo i Daniel Tanré pel treball lie 

models in topology, i a Giovanni Catino i Paolo Mastrolia per a perspective on canonical 

riemannian metrics.

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 Antoni Gomà i Nasarre, per la seva dedicació 

durant vint-i-cinc anys a l’organització de les proves Cangur de la Societat Catalana de 

Matemàtiques. 

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, s’han concedit a: Michel Olugbenga Bami-

loshin, pel projecte characterizing access structures with efficient secret sharing schemes; 

Marta Bofill Roig, pel projecte statistical methodologies for clinical trials with multiple 

outcomes; Marina Garrote López, pel projecte algebraic and semi-algebraic tools for 

phylogenetic reconstruction, i Vasiliki Velona Anastasiou, pel projecte random tree struc-

tures and related problems. 

Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà 2020

Des del 2011, la FFSB coorganitza amb l’Ajuntament de Figueres el Dissabte Transfron-

terer 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 estu - 

diants d’ensenyament secundari de centres d’ensenyament de l’Alt Empordà i comarques 

properes, així com a centres de la Catalunya del Nord. El DITMAE 2020, que es va dur a 

terme l’1 de febrer, inclogué diverses xerrades: «Embolica que fa fort!», «Teoria de jocs: 

equilibri de Nash i models econòmics» i «Criptografia: de l’aritmètica als codis secrets», 

així com un taller de formació per al professorat (reconegut pel Departament d’Educació). 

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
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 vicepresident de l’IEC, Jaume de puig i oLiver

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  

(fins al 26.6.2020) 

Jaume guiLLamet LLoveras  

(des del 27.6.2020)

 i la senyora  margarida puig i saLa

Patrons electius  Joaquim maLLaFrè i gavaLdà

(i Comissió Tècnica):  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 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.

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 especial 

sobre l’obra de Mercè Rodoreda. En l’edició dels Premis Sant Jordi 2020 de l’IEC, el 

premi ha estat atorgat a Fátima Fernandes da Silva, pel treball Prisioneiros de guerra. 

discursivização da memória traumática em narrativas das literaturas portuguesa e catalã. 
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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. En la 25a convocatòria dels ajuts, es van concedir a Laia Güell 

Paule, pel projecte Mercè rodoreda vs. Wajdi Mouawad: cap a una anatomia literària 

comparada; Maria Palmer Clar, per edificació i enderrocament de subjecte(s) a ‘la mort 

i la primavera’, i Gemma Pellissa Prades, pel projecte reflexions metaliteràries dels es-

criptors catalans sobre el conte (s. xx-xxi).

Publicació

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

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

 cori ramon Juanpere

 antoni torre

 Josep viLanova i trias

 miqueL viLardeLL tarrés

MEMORIA CURS 2019-2020.indb   546 6/7/21   12:16



Fu
n

d
a

c
io

n
s,

 e
n

t
it

a
t

s 
vi

n
c

u
l

a
d

e
s 

i 
a

d
h

e
r

id
e

s 
a

 l
’i

e
c

547

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 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:

President:

 president de l’IEC, Joandomènec ros i aragonès

Secretari: august bover Font 
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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 († 19.10.2019)

 àLex mitrani martínez de marigorta
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