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 Jornada Poincaré 

ntre les activitats organitzades durant aquest c
mb ocasió de complir-se el 150è aniversari del
ue a la jornada del 29 d’aquest mes s’imparti
spectes més rellevants de la seva obra: Poincar
é, pensador de la matemática (Javier de Lorenz
lo de investigación (María Teresa Lozano), La gr
aré sobre el problema dels tres cossos (Amad
istòria de la relativitat (Xavier Roqué). Al web 
odeu trobar més detalls. A més de considerar le
es amb llenguatge actual i d’una manera e
’analitzarà també la projecció fins als nostres d
nscripció és gratuïta, però, atesa la limitació d
nviant un e-mail a deganat@fme.upc.es, o telef
onferències seran a la sala d’actes de la FME. Us

 Llibres 

Report: Una narració cien
 
Poden coexistir en un mat
burocràtic i normatiu amb u
molta ironia i una mica de
passos del seu paisà Salvad
on conviuen un comitè d’èt
Investigación” amb un s
representen els trams de 
imaginari, ens mostrarà j
recolzar la seva dona quan
algunes parelles tenen me
soterranis on investigadors

mb durs treballs de recerca. I ens conduirà a an
ar i seguir noves dimensions en les opinions del
repància és alarmant, actua la propaganda gove

erò entre broma i broma sobre formes de desho
iversitat, ens farà un repàs de les contribucion
iència. I fins i tot ens explicarà en què consistei
ades. No manquen tampoc els interrogants no 
ompeticions entre els vaixells Bayes, Fisher, Cra

 tot això en una novel·la d’amor i d’intriga. Amb
eu la seva lectura, no la deixareu. I si un person
anyeu; el pròleg ja aclareix que “si algú creu 
ausalitat”. 

ota: El quadre de la portada fou pintat per Or
xclusivament per il·lustrar el llibre. 
Gener de 2004
urs, que hem dedicat a H. Poincaré 
 seu naixement, volem recordar-vos 
ran cinc conferències dedicades als 
é i l’aritmètica (Pilar Bàyer), Poinca-
o), La conjetura de Poincaré: Un si-
an influència de la memòria de Poin-
eu Delshams), Henri Poincaré en la 
de la FME (http://www-fme.upc.es) 
s contribucions de Poincaré, tracta-

ntenedora per a un públic ampli, 
ies de les seves idees i resultats. La 
’espais, us preguem la feu efectiva 
onant al número 93 401 73 01. Les 
 hi esperem! 

tífica (Carles M. Cuadras, EUB) 

eix sistema universitari un esperit 
n altre de liberal i competitiu? Amb 
 tristor, Carles Cuadras segueix els 
or Dalí per portar-nos a un univers 
ica científica conegut per la “Santa 
istema de galons i estels que 
recerca d’un professor. En el seu 
udicis contra estadístics que van 
 aquesta va dir que “a Cantàbria, 

nys de zero fills”. I ens portarà a 
 dissoluts purguen les seves penes 
tics hospitals rehabilitats per detec-

s ciutadans: si l’increment de la dis-
rnamental per reduir la variabilitat. 

nestedat i de control autocràtic de la 
s de l’estadística a la història de la 
xen les seves aplicacions més desta-
tancats: el lector podrà observar les 
mer, Neyman i Lindley. 

 tots els seus ingredients. Si comen-
atge us recorda quelcom, no us en-
trobar alguna coincidència, és pura 

Miquel Berna 

iol Rodes i és un oli 65x50 realitzat 

http://www-fme.upc.es/
mailto:deganat@fme.upc.es


• Els rodamons de la FME 
 
TORUN 
 
Torun, una petita ciutat situada a uns 250 km al 
nord de Varsòvia, és, per la riquesa dels seus mo-
numents, una de les ciutats més boniques de Polònia 
i és on, el 19 de febrer de 1473, va néixer Nicolau 
Copèrnic. La ciutat fou fundada l’any 1233 a la dreta 
del riu Vístula. Al bell mig de la ciutat, on hi ha 
l’ajuntament de la Vila Vella, Copèrnic té una estàtua 
de bronze erigida l’any 1853 (vegeu la foto inferior 
de la dreta). No molt lluny es troba el carrer de 
Nicolau Copèrnic. En aquest carrer hi ha un museu 

en el lloc va néixer el gran 
astrònom (vegeu la foto inferior de 
l’esquerra). A la foto superior hi 
podeu veure el retrat de Copèrnic i 
al seu costat el model heliocèntric 
on, curiosament, el sol hi és 
representat per una bombeta de 
color groc. En aquest museu, a 
més a més dels mobles que 
conserven l’aire medieval de 
l’època, hi ha moltes curiositats 
referents a la vida i obra de 
Copèrnic, les quals són molt 
interessants de veure. Si teniu 
previst viatjar a Polònia no podeu 
saltar-vos la visita a aquesta 
petita ciutat. Us asseguro que no 
us en penedireu, gaudireu de la 
visita i la recordareu gratament. 

 
 
 

• Divertiments 
 
 

Donat un desenvolupament pla i connex d’un políedre esfèric de n vèrtexs, digueu quantes pare-
lles d’arestes s’han d’ajuntar per reconstruir-lo i demostreu-ho. 
 
 

Envieu les vostres respostes argumentades abans del 27 de gener a elfull@fme.upc.es  o bé per 
correu intern a El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
Premi a la millor solució: El llibre ressenyat en aquest Full. 
 
Solució del problema d’El Full de novembre 
Prenem un nombre de tres xifres tal que la diferència entre la primera i l’última és almenys 2 i considerem el resultat de 
restar-li el nombre que s’obté invertint l’ordre de les xifres. Sumem ara aquest resultat i el nombre que s’obté invertint 
les xifres. Demostreu que el nombre obtingut és independent del nombre inicial. 
 
Representem el nombre de 3 xifres  per la terna ordenada . Considerem el cas en què  és més gran que 

 (el cas  més gran que  és anàleg). Llavors 
10abc ( , , )a b c

) (a a
a

c c a ( , , ) ( , , 1, 9,10 )a b c c b c c a− = −
, 9, a c−

− + −
) (10 1) (1, 0,8, 9)c a c a− + + − − =

. Per tant, 
1, 9c− −( ,10a + , 

és a dir, el resultat és el nombre 1089, independent del nombre inicial. 
 
Guanyadors: Núria Escudero Viladoms, Llicenciada en Matemàtiques, i Joan Miquel Alcón, professor IES Sabadell (per 
sorteig entre diverses solucions correctes). 
 
Premi a la millor solució: Un dels llibres ressenyats en El Full de novembre. 

mailto:elfull@fme.upc.es

