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• L’entrevista  
 

Entrevista a Anna Quer i Rodríguez, titulada a l’FME. 
 
Quin any et vas llicenciar? 
Vaig acabar la diplomatura d’estadística el 1997; érem una de les 
primeres promocions. 
 

Quins altres estudis tens? 
La llicenciatura de segon cicle d’Investigació i Tècniques de Mercat. 
 

De què treballes? 
Sóc tècnica d’estudis de qualitat de servei. 
 

Com vas trobar la feina? 
A través de companys de la carrera. La primera feina d’estadística, al departament de 
qualitat d’una fàbrica, la vaig trobar a través de les pràctiques que vam fer com a treball 
de curs. 
 

Quins coneixements adquirits a l’FME utilitzes? 
L’estadística que s’aprèn a la universitat és força teòrica i de vegades un xic complexa 
per aplicar en segons quins àmbits. El que s’utilitza més habitualment són els conceptes 
més fàcils d’entendre, l’estadística bàsica. De vegades fas alguna anàlisi multivariant que 
és força intuïtiva i va bé per resumir la idea que vols transmetre, però si tota la teoria 
que hi ha darrera és complicada d’explicar o si el client no coneix la tècnica que s’ha 
utilitzat llavors allò pot quedar “guardat al calaix”. 
 

Consideres que la teva feina està ben remunerada? 
No em puc queixar. Sempre hi ha de més i de menys! 
 

Quins són els pros i els contres de la teva feina? 
En l’estar especialitzada en qualitat de servei, treballes sempre sobre uns mateixos 
ítems. Això pot ser repetitiu i poc innovador, però alhora et comporta conèixer més bé de 
què parles, fet que et permet innovar fent nous tipus d’anàlisi i sobretot tens moltes 
eines per explicar què hi ha darrere dels números, que sovint és el més complicat! 
 

Quines coses recordes de la vida a l’FME? 
Érem tan poquets a classe que era com un institut, segona part. Tots ens coneixíem i 
l’ambient era força familiar, molt diferent, per exemple d’estudiar a la UB amb 100 
estudiants més! 
 

Quines eren les teves assignatures preferides i odiades? 
Fa tant temps que em costa recordar el nom oficial de les assignatures! Les més dures, 
les teòriques: Anàlisi Matemàtica, Àlgebra, Estadística Matemàtica... Les preferides, les 
més aplicades: les de control de qualitat, disseny d’experiments... 
 

Tornaries a estudiar Estadística? A la UPC? 
I tant! 
 
  

 

• Els Rodamons de l’FME 
 
La fórmula Mockus-Fajardo. 
Antanas Mockus y Sergio Fajardo, dos ilustres matemáticos colombianos, ex-alcaldes de 
Bogotá y Medellín respectivamente, por poco llegan a la presidencia de la República de 
Colombia para gobernar a partir del 7 de agosto del pasado año. 
 
Contra todo pronóstico, la fórmula Mockus-Fajardo llegó a la segunda vuelta de las 
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elecciones, compitiendo contra la maquinaria política del gobierno anterior y representada por el 
candidato presidencial Juan Manuel Santos, quien ganó las elecciones y actualmente se 
desempeña como presidente de los colombianos. A continuación una breve biografía de Antanas y 
Sergio. 
 
Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Šivickas (Bogotá, 25 de marzo de 1952) es un político, filósofo 
y matemático colombiano, de ascendencia lituana. Magíster en Filosofía (Universidad Nacional de 
Colombia), Licenciado en Matemáticas y Filosofía (Universidad de Dijón - Francia), Doctor Honoris 
Causa (Universidad de París XIII, Francia) y de la Universidad Nacional de Colombia, y bachiller 
del Liceo Francés Louis Pasteur. Fue Rector de la Universidad Nacional de Colombia, alcalde de 
Bogotá en dos ocasiones, candidato a la Vicepresidencia (1998) y la Presidencia de la República 
(2006 y 2010). Es miembro del Partido Verde. Dentro de la obra matemática de Mockus se 
destacan aportes a la cultura ciudadana desde la filosofía mediante el uso de la lógica. 
Mas información sobre Mockus en http://es.wikipedia.org/wiki/Antanas_Mockus 
 
Sergio Fajardo Valderrama (Medellín, 19 de junio de 1956) es un político y matemático 
colombiano. Se desempeñó como alcalde de Medellín, durante el período 2004-2007, cargo al que 
había aspirado sin éxito en el año 2000 y al que ha manifestado no volvería a aspirar. Fue 
candidato a la Vicepresidencia de la República en las elecciones presidenciales del año 2010. Se 
proclama un candidato sin ninguna ideología política, aunque los medios lo ubiquen como un 
candidato de centro. Analistas políticos lo catalogan como «una opción descontaminada y 
descontaminante» en el ámbito político; de igual modo, el diario español El País le proclamó «el 
independiente más independiente de todos». 
Más información sobre Sergio Fajardo en http://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Fajardo 
 
Al parecer, esta fórmula presidencial se volverá a presentar a las elecciones del 2014, donde se 
espera que el pueblo colombiano esté preparado para un gobierno matemático. La caricatura 

anexa es tomada de la revista Semana. 
 
 
 

Primitivo B. Acosta-Humánez 
Director  

IMA (Instituto de Matemáticas y sus Aplicaciones) 
Universidad Sergio Arboleda 

Bogotá & Santa Marta, Colombia 
http://ima.usergioarboleda.edu.co/Primi.htm 

 

 
 
 
 
 

 
 

• Divertiments  
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Envieu les vostres respostes argumentades abans del 31 de gener 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 els darrers Fulls. 
 

Solució del problema d’El Full de novembre: És suficient provar-ho per a � no constant i tal que � ��
� � 
 (si cal, 

canviem  � per � � � ��
� ). Definim ���� � � ��

�  i ���� � � ���
� . Cal veure ���� � 
 per algun � 	 
.  

Siguin �� � ! "
�#$ un màxim i un mínim de �, respectivament. Com que ��
� � ��#�, podem suposar �� � 	 
.  
Integrant � per parts, avaluant en � i  �, i tenint en compte que � (resp. �) és un màxim (resp. mínim) de 
� i que ��
� � 
, s’obté ���� � 
 � ����. Així, pel Teorema de Bolzano, %� 	 
 (entre � i �)  tal que ���� � 
. 
 

Guanyador: Bernat Rius, Doctor en Enginyeria per la UPC.                          
Premi:  El llibre del Full de novembre. 
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