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Robert Cardona, 
UPC



UPC



• 24 anys. Antic estudiant del Grau de Matemàtiques de la FME de la 
promoció 2017.

• Tots el recordem com un estudiant excel·lent, tant al Grau com al 
Màster.

• És una pena que moltes vegades professors i estudiants convivim
sense comunicar-nos prou.



Robert Cardona, 
Geometria Simplèctica



• Membre del Dept. Matemàtiques de la UPC perquè és estudiant de 
doctorat amb la Eva Miranda, amb una beca de la BGSMat des de 
sept 2018. 

• Geometria i geometria simplèctica.
• Una publicació envejable: Euler flows and singular geometric 

structures. R.Cardona, E.Miranda, D.Peralta-Salas. Accepted in 
Philosophical Transactions of the Royal Society A (2019) DOI 
10.1098/rsta.2019.0034.



Robert Cardona,
Premi Évariste Galois de la SCM



Robert Cardona,
lliurament a l’IEC



• Premi Evariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques pel seu treball
“Singular symplectic manifolds and integrable systems” (lliurament, 
30/04/2019).

• El premi Evaristé Galois (1811-1832) està adreçat a estudiants de master o 
doctorat per un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre matemàtiques. 

• En aquest treball es presenten les nocions de geometria simplèctica, de Poisson i 
b-simplèctica. En cada cas està demostrat un teorema de Arnold-Liouville per a 
sistemes integrables. Desprès de demostrar una part d'aquests teoremes usant
diverses eines de topologia diferencial, es centra en les varietats fold-
simplèctiques. Per aquestes es definieix la noció de sistema integrable i es 
demostra un teorema de Arnold-Liouville. Finalment, analitza l'estructura singular 
simplèctica de un exemple de Mecànica Celest i l'usa per obtener una 
demostració nova d’un teorema d'existència d'òrbites de col.lisió-ejecció.



Marcel Guàrdia
UPC



• 37 anys
• Estudiant de grau, màster i doctorat a la UPC. Inicialment sota la 

direcció de M. Teresa Martínez-Seara Alonso, actualment
col·laboradora seva. 

• Professor Agregat a laUniversitat Politècnica de Catalunya, 
Departament de Matemàtiques. Ha tingut contractes postdoctorals a 
la Pennsylvania State University, al Fields Institute (Toronto), la 
University of Maryland, l’Institute for Advanced Study (Princeton) i la 
Université de Paris 7 – Denis Diderot. També contractes Juan de la 
Cierva i Ramon y Cajal a Espanya.

• Actualment, te una ERC Starting Grant.



Sistemes Dinàmics



• Molts articles, molt bons. Entre la quantitat i la qualitat, és bo
destacar la qualitat.

• Dirigeix actualment dues tesis doctorals i dos becaris postdoctorals
• És un dels grans actius de la UPC de cara al futur



M. Teresa Martínez-Seara



Sistemes Dinàmics
MSRI, Berkeley



• És una catedrática sènior del Departament de Matemàtiques de la UPC. És
una dels líders del grup de Sistemes Dinàmics de la UPC. Deixeble de 
l’Amadeu Delshams, el qual va ser deixeble del Carles Simó.

• Es pot dir d’ella que forma part del paisatge de la UPC 
• Moltes i bones publicacions, moltes invitacions a seminaris internacionals, 

xerrades plenàries en conferències i cursos internacionals.
• Ha dirigit 9 tesis doctorals. Actualment en dirigeix una altra i també un 

estudiant post-doctoral.
• Ha estat IP de 18 projectes competitius.
• Ha estat sempre molt generosa amb el seu temps en moltes tasques

d’organització i gestió de la vida acadèmica.



Sistemes Dinàmics



Barcelona Dynamical Systems Prize 2015



• El Marcel Guàrdia i la M. Teresa Martínez-Seara son membres del 
Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC. Hamiltonian Systems, Celestial 
Mechanics, Hamiltonian Partial Differential Equations, Arnol'd
diffusion, Exponentially small phenomena

• Van tenir, conjuntament i amb el Pau Martín, el premi Barcelona 
Dynamical Systems Prize 2015 (SCM, patrocinat per Carles Simó) pel
seu treball Oscillatory motions for the restricted planar circular three 
body problem (Inventiones, 2016). Ex-aequo amb Alberto Enciso i
Daniel Peralta-Salas.



ICREA-Acadèmia



• Acaben de rebre, els dos i independentment, la Distinció ICREA-
Acadèmia (10a edició). 

• El programa ICREA Acadèmia es va llançar el 2008 amb l'objectiu 
d'impulsar i premiar l'excel·lència de la recerca dels professors de les 
universitats públiques de Catalunya. Així, el programa contribueix a 
intensificar la recerca que duen a terme professors universitaris que 
es troben en una fase totalment activa i expansiva de la seva carrera 
investigadora. Els guanyadors del guardó ICREA Acadèmia reben una 
subvenció per a la recerca durant un període de cinc anys.



Sebastià Xambó,
professor i investigador



• Vilallonga de Ter, 1945
• Activitat profesional: Catedràtic emèrit, UPC. Anteriorment: 

Catedràtic d’Universitat UPC, UCM, UB, UAB, Institut Jaume Balmes. 
• Especialitats Científiques: Geometria, Geometria Algebraica, 

Computer Science, Teoria de la informació i la comunicació, Teoria
Quàntica, història i biografia…



Sebastià Xambó
investigador



• Producció científica: ha dirigit sis tesis doctorals i molts treballs de FG 
i FM.

• Ha escrit sis llibres com a autor únic i cinc més en coautoría, així com
molts articles en revistes científiques, i moltes altres publicacions.

• És famosa la seva demostració (en col.laboració) de la conjectura de 
Schubert en Geometria Enumerativa: Hi ha 5 819 539 783 680 
cúbiques guerxes tangents a 12 quàdriques llises en posició general.



Sebastià Xambó,
President SCM



Sebastià Xambó,
DHC M. Atiyah



Activitat acadèmica institucional

• Vicerector de la UPC (ATENEA, UPCnet),
• president de la SCM, 
• organitzador del 3ECM, Degà de la FME, 
• doctorat honoris causa de M. Atiyah,  
• president de la Conferència de Directors i Degans de Matemàtiques, 

…



Sebastià Xambó,
ARBOLMAT



Sebastià Xambó,
IMAGINARY



Sebastià Xambó,
IMAGINARY



Public outreach
(presencia pública, divulgació, difusió)

• ARBOLMAT (RSME i Universia), 
• moltes altres activitats relacionades amb la RSME
• l’exposició IMAGINARY, una mirada matemàtica. 



Medalla RSME 2019



Medalla de la RSME 2019

• “público reconocimiento de la comunidad a personas destacadas por 
sus relevantes, excepcionales y continuas aportaciones en cualquier
ámbito del quehacer matemático.”

• Sebastià Xambó: “m’he mogut amb la convicció que les investigacions 
matemàtiques son intrínsecament valuoses, que el llenguatge 
matemàtic és primordial per a elaborar i analitzar models i teories en 
les ciències i les enginyeries i que el quefer matemàtic, pur o aplicat, 
no necessita mes recompensa que el goig intel·lectual que sempre 
regala.”



Sebastià Xambó, força de la naturalesa
Sebastià Xambó, home de cultura

(Imatge del Rin passant per Basilea)



Enhorabona als quatre guardonats!!!
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