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• Activitats 

El dimecres 29 d’abril tindrà lloc el vuitè Fòrum de l’FME al vestíbul de la facultat. 
L’horari serà de 12 a 16h. El Fòrum és un espai de trobada entre estudiants i titulats 
amb els departaments, institucions i empreses en les que desenvoluparan les seves 
tasques professionals. 

El dimecres 6 de maig la Dra. Pilar Bayer professora de la UB farà la cloenda del curs    
Noether amb la conferència “Emmy Noether: de l’àlgebra no commutativa a la teoria 
de nombres”. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes a les 12h. 

• Nou Grau en Matemàtiques 
 
L’ANECA ha informat favorablement el nou Grau de Matemàtiques que l’FME comença-
rà a oferir el proper curs acadèmic en substitució de la Llicenciatura de Matemàtiques 
actual. El nou Grau suposa l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior i serà un 
nou repte per a l’FME continuar formant estudiants amb la mateixa qualitat que ha fet 
fins ara.  
 
• Llibres 
 

B. Mandelbrot i R.L. Hudson 
Fractales y Finanzas, Col. Metatemas, Ed. Tusquets, 2006. 
 
Aproximació al món de les finances mitjançant els fractals. Al llarg 
del llibre, l’especialista en fractals Benoit Mandelbrot tracta de de-
mostrar que els mètodes usats en el món de les finances són mas-
sa simples i no es corresponen amb la realitat. En canvi, justifica 
que una aproximació a aquest món a través dels fractals pot ser 
molt útil a l’hora de modelitzar correctament el comportament dels 
mercats financers, molt més erràtics del que qualsevol teoria pro-
babilístico-estadística pot predir. El llibre va ser escrit, en la seva 

versió original, l’any 2004, en ple boom especulatiu dels mercats financers. Ara, des-
prés del que hem vist en el darrer any, està més d’actualitat que mai, pren un signifi-
cat especial i potser podria arribar a servir per explicar allò que fins ara ha estat in-
explicable, la crisi financera que ha assolat el planeta d’oest a est. 
 

G.H. Hardy i J. Von Neumann 
Apologia d’un matemàtic. El paper de la matemàtica en les 
ciències i la societat. Publicacions URV, 2008. 
 
La URV ha aconseguit reunir en un mateix exemplar i en català 
dues visions contraposades sobre els matemàtics i el seu paper en 
la societat actual. D’una banda, “L’apologia d’un matemàtic” de 
G.H. Hardy, llibre del que ja vam fer-ne una recensió en el Full de 
setembre de 2002 quan Nivola va publicar la seva traducció al 
castellà. De l’altra, les reflexions de Von Neumann. La publicació 

inclou també una semblança de Hardy a càrrec del físic Charles P. Snow, així com una 
introducció a l’apologia d’un matemàtic a càrrec del professor emèrit de la UB i Ma-
gíster Honoris Causa per l’FME Josep Pla i Carrera. 
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• Mikhail Gromov, premi Abel 2009. 
 
 
L'empremta de Mikhail Gromov a les matemàtiques del Segle XX es gran i profunda. Gromov ha 
revolucionat els camps de la geometria riemanniana, geometria simplèctica i la teoria de grups.  
 
Gromov va néixer l'any 1943 a Boksitogorsk, a l'URSS, però va desenvolupar la seva carrera 
matemàtica a San Petersburg, anomenat aleshores Leningrad. Treballa a França des de l'any 
1982, on gaudeix d'una posició permanent a l'Institut des Hautes Études Scientifiques, que 
compagina amb una plaça al Courant Insitute of Mathematical Sciences de la New York Univer-
sity. 
 

Les seves contribucions 
matemàtiques han estat 
espectaculars. Va intro-
duir la distància entre 
espais mètrics, que avui 
dia s'anomena de Gro-
mov-Hausdorff, per a 
estudiar l'estructura del 
conjunt d'estructures 
riemannianes dintre del 
mateix espai subjacent. 
En aquest àmbit va de-
mostrar dos dels seus 
teoremes més famosos: 
el teorema de compaci-
tat i el teorema de 
completitud de Gromov. 
 
Una de les branques on 
Gromov ha deixat un 
impacte més profund és 
en l'aplicació de la ge-
ometria a l'estudi dels 

grups. El seu primer teorema en aquest àmbit afirma que un grup té creixement polinomial (una 
propietat essencialment geomètrica, relacionada amb els espais en els quals actuen) com 
aquells si i només si és virtualment nilpotent (una propietat purament algebraica). Aquest teo-
rema va ser demostrat fent servir la seva distància entre els espais mètrics mencionada anteri-
orment, i va obrir la porta al nou àmbit de la teoria geomètrica de grups. A partir d'aquí en 
Gromov ha desenvolupat tota una teoria de grups des del punt de vista geomètric, aplicant-hi 
coses com la desigualtat triangular, la curvatura o els espais hiperbòlics. 
 
En resum, un Premi Abel completament merescut. 

 

• Divertiments 
 
Proveu que un triangle ABC és rectangle si i només si . 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 22 de maig a elfull.fme@upc.edu, o bé per 
correu a «El Full. FME. Edifici U. Campus Sud.» 
 

Premi a la millor solució: Un dels llibres ressenyats en aquest Full. 
 

Solució del problema d’El Full de març:  S’utilitza la igualtat  . Quan se suma alternadament 
apareix una sèrie telescòpica i s’obté el resultat desitjat.  

Guanyador: Gemma Cassaña, llicenciada en Matemàtiques per l’FME. 

Premi:  El llibre presentat en El Full de març. 

mailto:elfull.fme@upc.edu�

	E l  F u l l  d e  l a  F M E
	Abril de 2009

