
 
 

•  Inauguració del curs 2001-2002 
 

Salutacions del nou curs. 10 anys de la FME 
Aquest mes de setembre de 2001 la Facultat de 
Matemàtiques i Estadística de la UPC obre les portes i 
acull nous estudiants per desena vegada. Tots i cadascun 
dels cursos passats i tots els estudiants, els professors i 
el personal d’administració que hi hem intervingut han 
estat molt importants per a la Facultat. Una fita tan 
significativa mereix que distingim aquest nou curs d’una 
manera especial. És per això que hem previst una sèrie 
d’activitats al llarg del curs que el singularitzin en la 
nostra història, encara breu però molt intensa. 
Participem-hi! 

Pere Pascual  
Degà de la FME 

 
Lliçó inaugural del curs 2001-2002 
El professor Joan de Solà-Morales, del Departament de Matemàtica Aplicada 1, 
impartirà la Lliçó inaugural de la FME que du per títol Equacions Diferencials i 
Models. L’acte tindrà lloc el proper dijous 27 de setembre a la Sala d’Actes de la 
FME, a les 12 h.  
 
Resum: Aquesta conferència és una introducció a les Equacions Diferencials, però 
mirant-les com models matemàtics de fenòmens de fora del món de la Matemàtica, 
principalment de la física i la tecnologia. La tesi que es defensa és que si bé els 
fenòmens i els models poden ser coneguts des de fa molts anys, avui en dia encara  
generen problemes pràctics i teòrics de molt d'interès i actualitat. 
 
  

•  Llibre 
 

Los Códigos Secretos. El arte y la ciencia de la criptografia, 
desde el antiguo Egipto a la era de Internet. (Ed. Debate) 
Simon Singh torna a les llibreries amb el mateix estil àgil de que va fer 
gala en el seu primer llibre El enigma de Fermat. Tot barrejant la 
història, les situacions anecdòtiques i l’ànim de divulgació, transforma 
les matemàtiques en una matèria apta per a tots els públics. 
En aquest volum ens parla de les contínues lluites entre criptògrafs i 
criptoanalistes i també de com els esforços d’uns es veuen superats 

per l’enginy dels altres i es van alternant en la davantera de la cursa criptogràfica. 
El seu enfocament històric té com a punt de partida l’imperi Romà, on va començar 
a fer-se servir la criptografia amb l’anomenada xifra del César, i té com a punt final 
el sistema RSA utilitzat per a comunicacions segures a través d’Internet. Entremig 
apareixen noms propis com Maria Estuard, Champollion, Alan Turing, Phil 
Zimmerman (creador del PGP) i altres personatges que han tingut, d’una manera o 
altra, un pes específic en la història de la criptografia. Veiem també com, a mesura 
que passen els segles, la criptografia passa de ser una matèria pròpia de filòlegs i 
humanistes a convertir-se en terreny de matemàtics i científics. 
En definitiva, Los Códigos Secretos és un llibre apassionant, que absorbeix el lector 
des del primer capítol i que descobreix un món carregat d’encís i misteri. 
www.simonsingh.com  

Ricard Vila 
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•  Pàgina web 
 
Portraits d’Estadístics: 
 

A la pàgina web www.york.ac.uk/depts/maths/histstat trobareu algunes dades 
històriques sobre el desenvolupament de l’estadística, així com una secció, 
“portraits”, en què veureu fotografies dels estadístics més importants. 

 
 
Cayampudi Radhakrishna RAO 

 
Matemàtiques a l’Alhambra de Granada: 
 
Hi ha 17 possibilitats essencialment diferents de tessel·lar el pla. Exemples dels 17 grups de 
simetria es coneixen des de l’antiguitat, tot i que no va ser fins al 1924 que G. Pólya va provar 
que no n’hi podia haver més. Els mosaics de l’Alhambra ofereixen una bona mostra de gran part 
d’aquestes possibilitats: 
 

 
 
 
 
 
A la pàgina web  www2.spsu.edu/math/title/grammar/moor.htm  trobareu imatges d’aquestes 
magnífiques tessel·lacions. 
 
 

•  La frase 
 
The greatest reward lies in making the discovery, recognition can add little or nothing to that.  

Franz Ernst Neumann (1798-1895) 
 
 

•  Divertiments 
 

En cada casella d’un tauler de n per n hi ha un llum. Quan es toca un llum canvien 
d’estat aquest i tots els que estan en la fila i la columna que determina.  
Inicialment estan tots apagats. Trobeu el nombre mínim de tocs que haurem de fer 
perquè tots els llums quedin encesos. 

 

Solució del divertiment del Full anterior 
 

Tenim un quadrat i volem tallar-lo en cinc peces, de manera que es puguin engalzar i formar tres 
quadrats de costats diferents. Com ho podem fer? 
Observem que 72=62+32+22 , per tant amb la construcció següent tenim el resultat buscat: 

 
 
 
 
 
Guanyadors: Laura Morera Úbeda (estudiant de 1r curs de la Llicenciatura de Matemàtiques) 
        Jaume Pagès Fita (rector de la UPC) 
Premi:   El llibre Fotografiando Matemáticas (Full de la FME, núm.3) 


