Reunió del grup - 2016

Telèfon D. Juher per qualsevol qüestió: 649557542

Data: 4-5 de febrer de 2016

Lloc: Aula de Música, 1r pis del Claustre de la Facultat de Lletres (Universitat de Girona),
plaça Ferrater i Móra, 1, Girona

Com arribar-hi
Ruta amb cotxe des de la UAB:
https://www.google.es/maps/dir/Universitat+Aut%C3%B2noma+de+Barcelona,+Bellat
erra/41.9848565,2.8277528/@41.9835884,2.8192859,15z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s
0x12a4942a9b7b8f63:0x8a51bd1095fe826d!2m2!1d2.104217!2d41.502218!1m0!3e0
Hi ha molt bona connexió amb tren des de Barcelona, però no des del Vallès. Des de
l’estació de RENFE fins al lloc de reunió hi ha uns 17 minuts a peu, amb un tram final de
pujada. Ruta a peu:
https://www.google.es/maps/dir/Girona/Universitat+de+Girona,+Pla%C3%A7a+de+Sa
nt+Dom%C3%A8nec,+3,+17004+Girona/@41.9822269,2.8178102,16z/data=!3m1!4b1
!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12bae7274b273945:0x98fb503d381f28eb!2m2!1d2.81700
6!2d41.979303!1m5!1m1!1s0x12bae6e7c4bdd367:0x98e77127ac001baf!2m2!1d2.8272
394!2d41.9858918!3e2

Equipament disponible
Pissarra clàssica, ordinador, projector i pantalla, probable connexió a Internet.

Assistents
Lluís Alsedà <alseda@mat.uab.cat>, 627576758
Liane Bordignon <liane@dm.ufscar.br>
Jordi Canela <canela@maia.ub.es>
Núria Fagella <fagella@maia.ub.es>
Toni Garijo <antonio.garijo@urv.net>
Xavier Jarque <xavier.jarque@ub.edu>, 619977199
David Juher <david.juher@udg.edu>, 649557542
Francesc Mañosas <manyosas@mat.uab.cat>
Josep Maria Mondelo <jmm@mat.uab.cat>
David Rojas <rojas@mat.uab.cat>
David Romero <dromero@mat.uab.cat>
Jordi Villadelprat <jordi.villadelprat@urv.cat>, 669969372

Hotels
Per qüestions d’ocupació hem d’estar a dos hotels diferents. Estan a 130 metres un de
l’altre, i tots dos estan a tocar del lloc de reunió. Vegeu triangles blaus al mapa de sota.
IMPORTANT: els tràmits del registre (essencialment, només mostrar el DNI o passaport)
els ha de fer tothom a l’Hotel Històric (també els que us allotjeu a Casa Cúndaro).
Casa Cúndaro (Bordignon, Canela, Garijo, Mondelo, Rojas, Romero, Villadelprat)
C / Pujada de la Catedral, 7, Girona
http://www.casacundaro.com
Hotel Històric (Alsedà, Fagella, Jarque, Mañosas)
C / Bellmirall, 4A, Girona
http://www.hotelhistoric.com

Àpats
Esmorzar dia 5: es fa a l’Hotel Històric, incloent la gent que s’allotja al Cúndaro.
Coffee breaks: a la sala hi tindrem aigua, sucs i cafè permanents. Entrepans i pastes al
descans.
Dinars: tipus càtering a peu dret, al mateix edifici, segurament al claustre romànic.
Sopar: tradicional (asseguts), en algun restaurant cèntric. Cortesia de la Càtedra Lluís
Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica (UdG).

Aparcament i registre hotel
El tema aparcament és molt delicat. Arribeu amb prou temps. Organitzeu-vos per tal de
minimitzar el nombre de cotxes. Tenim les reunions, els hotels, els dinars i el sopar molt
a prop uns dels altres, per tant la idea és aparcar el cotxe i oblidar-se’n durant els 2 dies.
Llocs on es pot intentar: (de més a menys proper al lloc de reunió)
 Petit pàrking cutre just al davant de la Facultat de Lletres (plaça Ferrater Móra)
 Carrer de la Muralla i pàrking gran de Lletres, al qual s’accedeix des del carrer
de la Muralla.
 Passeig Fora Muralla.
Zones marcades amb vermell al mapa. Estrella = lloc de reunió. Triangles = hotels

Típicament les classes a Lletres comencen a les 9 del matí, això vol dir que pot haver-hi
certes esperances de trobar pàrking abans de les 8:45...
Per registrar-vos a l’hotel, es pot estacionar un moment (il·legalment) a la plaça de Sant
Domènec (el·lipse verda al mapa, a 30 segons del lloc de registre, Hotel Històric),
sempre que feu torns i es quedi algú vigilant el cotxe. I un cop registrats podeu intentar
aparcar (legalment) a les zones que us he dit abans.
L’alternativa és aparcar primer legalment, anar a la reunió amb l’equipatge, i registrarvos a l’hotel al migdia, just després de dinar.
En cas de desesperació, truqueu-me. Estaré per allà a partir de les 9:00.

Horari i observacions

Dijous 4
9:00-9:45
9:45-11:00
11:00-11:20
11:20-12:30

12:30-13:15
13:15-14:00
14:00-14:45
14:45-16:30
16:30-17:10
17:10-17:30
17:30-19:15
19:15-20:00
20:00-20:45
20:45-21:00

Arribada (i/o registre a l’hotel)
“Passat, present i futur de l’activitat
del grup” – X. Jarque
Coffee break
Debat: BGSMath, perspectives MTM
2014, alumnes de doctorat, SGR,
situació subgrups GSD-UAB, etc. etc.
“Càlcul numèric d’objectes invariants
amb ondetes” – D. Romero
Dinar
Descans (i/o registre) a l’hotel
Passejada barri vell – jardins muralla –
foto de grup
Què es cou en... Linealització
d’aplicacions al pla – F. Mañosas
Coffee break
Què es cou en... Dinàmica complexa
N. Fagella – T. Garijo – X. Jarque
Continuació debat, o bé situació
econòmica o altres ítems de gestió
Descans a l’hotel
Caminada fins al restaurant

Divendres 5
9:30-10:15
10:15-11:00

11:00-11:20
11:20-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:15-14:00

“Singular perturbations of Blaschke
products” – J. Canela
“Estudi de bifurcació d’òrbites
periòdiques crítiques per a sistemes
potencials” – D. Rojas
Coffee break
Què es cou en... Dinàmica topològica i
combinatòria – Ll. Alsedà
Què es cou en... Xarxes complexes –
D. Juher
Què es cou en... Astrodinàmica – JM.
Mondelo
Dinar

Notes:



Aquest horari és una mica lax, per exemple si s’allarga algun bloc podem fer el
coffee break més tard, ja que disposarem de les begudes i del menjar a la sala.
Les sessions “Què es cou en...” pretenen ser una exposició informal, per part dels
sèniors, dels treballs actuals, de futur i de passat recent en cada línia.

