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Workshop in honor of Alessio Figalli's 
Doctor Honoris Causa at UPC #WorkshopFigalliFME 

21 de novembre de 2019 de 10  h a 17h30 sala d’actes de la Facultat de 

Matemàtiques i Estadística de la UPC 

Cinc conferències i una taula rodona amb el Prof. Figalli, amb la participació de  Xavier 

Cabré (UPC-ICREA), Xavier Ros-Oton (Universität Zürich), Joaquim Serra (ETH Zürich), 

Matteo Bonforte (Universidad Autónoma de Madrid- UAM) i Juan Luís Vázquez 

(Universidad Autónoma de Madrid- UAM) 

 

10h  
Benvinguda del Prof. Francesc Torres, Rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i  del Prof. Jaume Franch, degà de la Facultat de Matemàtiques i 
Estadística (FME), UPC. 

 
  

  

  

  

  

  

  

10h15  
Elliptic and parabolic equations of fractional nonlocal type.  Juan Luís Vázquez 
(Universidad Autónoma de Madrid- UAM) 

 11h05  Pausa cafè  - sales Q i R  - FME 

 11h30 
Nonlinear and Nonlocal Degenerate Diffusions on Bounded Domains. Matteo 
Bonforte (Universidad Autónoma de Madrid- UAM)  

12h20 Generic regularity in free boundary problems.  Xavier Ros-Oton (Universität Zürich) 

13h10  Dinar -  sales Q i R  - FME 

15 h Taula rodona: Prof. Alessio Figalli amb els cinc conferenciants  

15h45 Regularity of stable interfaces: from nonlocal to local.  Joaquim Serra (ETH Zürich) 

 16h35  
Regularity of stable solutions to semilinear elliptic equations.  Xavier Cabré 
(Universtiat Politècnica de Catalunya-ICREA) 

 

Amb la col·laboració de  

 

https://mat-web.upc.edu/people/xavier.cabre/
https://mat-web.upc.edu/people/xavier.cabre/
http://user.math.uzh.ch/ros-oton/
https://people.math.ethz.ch/~serraj/
http://verso.mat.uam.es/~matteo.bonforte/
https://www.arbolmat.com/juan-luis-vazquez-suarez/


Exposició sobre la figura i obra d’Alessio 

Figalli  

La mostra, formada per 8 panells, ens convida a conèixer la biografia, els col·laboradors 

i col·laboradores, els premis i reconeixements rebuts del matemàtic italià i fer un 

recorregut per la seva trajectòria acadèmica, l’obra i les seves aportacions científiques.  

Lloc: Vestíbul de l’FME 

Dates: del 20 de novembre fins al 21 de desembre 2019 

Comissari: Sebastià Xambó, matemàtic i professor emèrit de la UPC.  

 

Recull bibliogràfic d’Alessio Figalli 

La Biblioteca FME posa a disposició els recursos bibliogràfics disponibles a la 

UPC (articles, llibres...) i altres recursos a la xarxa (vídeos...) del professor 

Alessio Figalli. 

Accés al butlletí monogràfic d’Alessio Figalli.  

https://apps.bibliotecnica.upc.edu/informacions/SGB/S564/index.php


El professor Alessio Figalli es va graduar en Matemàtiques per la Scuola Normale 
Superiore de Pisa l’any 2004 (a l’edat de 20 anys); l’any 2006 va aconseguir el títol de 
màster per la mateixa universitat. Un any després, a l’edat de 23 anys, va obtenir el títol 
de doctor en Matemàtiques. La seva tesi doctoral va ser dirigida pels professors Luigi 
Ambrosio, de la Scuola Normale Superiore de Pisa, membre del comitè del premi Abel, i 
Cédric Villani, de l'École Normale Superiéure de Lió, medalla Fields l’any 2010. 
 
La seva meteòrica carrera, deguda a les seves aportacions científiques, el va dur a 
aconseguir la plaça de professor titular l’any 2008 a l’École Polytechnique (França). 
L’any 2009 va esdevenir professor titular a la University of Texas, als Estats Units, on 
dos anys més tard va aconseguir la plaça de catedràtic, amb només 27 anys. Des de 
l’any 2016 és catedràtic a l’ETH de Zuric. Durant aquests anys ha estat investigador 
principal de diversos projectes de recerca de la National Science Foundation (Estats 
Units), així com de projectes del European Research Council de la Comissió Europea. 
 
Va rebre la medalla Fields el mes d’agost de l'any passat −la més alta distinció que pot 
rebre un matemàtic (juntament amb el premi Abel), considerada com el premi Nobel 
de les matemàtiques− per les seves contribucions a la teoria del transport òptim i les 
seves aplicacions a la solució d’equacions en derivades parcials, a la geometria mètrica i 
a la probabilitat.   
 
Figalli té uns forts lligams amb la comunitat matemàtica de la UPC, amb qui col·labora. 
També ha tutelat Xavier Ros Oton i Joaquim Serra Montolí –ambdós llicenciats, màsters 
i doctors en matemàtiques per la UPC– com a postdocs en les respectives estades a les 
universitats de Texas i Zuric. Així mateix, dirigeix la tesi doctoral a Xavier Fernández 
Real, també graduat en Matemàtiques per la UPC. 
 
És membre honorari de l'Acadèmia Europea de Ciències des de l’any 2017 i de la Reial 
Acadèmica de Ciències Espanyola des de l’any 2018. Ha estat conferenciant convidat en 
més de 100 conferències, com ara al Congrés Europeu de Matemàtiques (ECM) l’any 
2012 i al Congrés Internacional de Matemàtiques (ICM) l’any 2014, i conferenciant 
plenari d'aquest mateix congrés l’any 2018. Ha dirigit 11 tesi doctorals i ha tutoritzat 
vuit postdocs. És editor de més de deu de les revistes més prestigioses en l’àmbit de les 
matemàtiques i ha publicat més de 120 articles científics. 

 

Cerimònia d'investidura com a doctor honoris causa 

per la UPC, Prof. Alessio Figalli 

Lloc: Auditori del Vèrtex de la UPC 

Data: Divendres 22 de novembre de 2019 

Hora: 11h30  

 

https://www.sns.it/
https://www.sns.it/
https://www.polytechnique.edu/
https://www.utexas.edu/
https://math.ethz.ch/
https://www.nsf.gov/
https://erc.europa.eu/
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2018/08/fields-medal-for-figalli.html
https://www.euro-acad.eu/
http://www.rac.es/0/0_1.php
http://www.rac.es/0/0_1.php

