
es matemàtiques desper-
ten passions diferents se-
gons quins siguin els nos-
tres interessos. No és pas 
una excepció, amb l’es-
port o la música passa el 
mateix. En tot cas, per a 

alguns, les matemàtiques són una activitat 
fascinant i, per a d’altres, una pedra a la sa-
bata. Com que les matemàtiques són cen-
trals en l’ensenyament reglat, aquestes pas-
sions són més intenses en funció de si les 
vàrem gaudir o patir durant un període llarg 
del nostre aprenentatge (obligatori).  

En tot cas, el que ens cal explicar amb 
fermesa és que el paper de les matemàti-
ques és central en el coneixement tecnolò-
gic i científic del segle XXI. Malgrat que, 
molts cops, no és fàcil d’explicar-ne el per-
què, ja que el seu paper és discret.  

Es tendeix a pensar que hom pot viure 
avui sense matemàtiques (allò de “no m’han 
servit per a res”), però s’ignora que cada cop 
que usem el telèfon intel·ligent (anàlisi de 
Furier), o ens fem una ecografia (“teoria del 
senyal”), o comprem una opció d’accions 
(equacions en derivades parcials), o consul-
tem el GPS (geometria diferencial i sistemes 
dinàmics)... O quan les empreses fan una 
estimació de mercat o calculen el preu 
d’una pòlissa de vida (models estadístics)... 
O quan fem servir el Google (àlgebra line-
al) o enviem un document encriptat via 
WhatsApp (“teoria de nombres”) es fa un ús 
imprescindible de les matemàtiques.  

Imagineu un món sense telèfons, eco-
grafies, Google, WhatsApp... Potser seria mi-
llor, però segur que seria diferent. 

Des de la Societat Catalana de Matemà-
tiques, amb la col·laboració d’altres entitats 
en l’àmbit de la recerca (universitats, CRM, 
BGSMath...) i la docència (FEEMCAT, MMA-
CA...), organitzem activitats tant per popu-
laritzar les matemàtiques entre tots els jo-
ves (Proves Cangur) com per motivar alum-
nes d’altes capacitats (ESTALMAT, Olimpí-
ada, etcètera). Perquè les matemàtiques 
s’amaguen allà on menys ens esperem. //

Uns tres-cents cavalls participaran, aquest 
cap de setmana, a la Festa dels Tres Tombs 
de Sant Antoni de Valls. Els actes principals 
seran diumenge, quan la comitiva recorre-
rà els carrers del poble. Diumenge també hi 
haurà Festa dels Tres Tombs al barri de Sant 
Andreu (Barcelona), a Cerdanyola, Argen-
tona, Martorell, Polinyà i Taradell. 

 

Mostres d’artesania i alimentació, d’oficis 
antics i un espectacle de falcons. Aquestes 
són només algunes de les activitats que du-
rant tot el cap de setmana tindran lloc a Vi-
lanova del Camí, a la comarca de l’Anoia, 
per la celebració de la XX Fira del Camí Ral, 
en què el poble es trasllada al segle XV. 

 

Aquelles persones que estiguin interessa-
des en aprendre receptes pròpies de l’èpo-
ca més freda de l’any poden acudir al taller 
de “Cuina d’hivern” del Mercat de Sant Pere.  
Tindrà lloc el pròxim divendres, 19 de ge-
ner, a les 17.30 hores. El taller forma part del 
cicle municipal “Als mercats es fa salut”. 

 


