
E
l fracking és un nou mo-
tiu de conflicte. Partida-
ris i detractors de fer ser-
vir aquesta tècnica per 

extreure gas s’enfronten. Un cop 
més caldria que, abans de pren-
dre decisions, analitzéssim a fons 
el tema per sospesar els argu-
ments a favor i en contra. Com 
més difícil és una decisió, amb 
més calma i amb informació més 
contrastada s’hauria d’actuar.
 El petroli i el gas que fem servir 
els hem extret fins ara dels llocs 
on es troben més concentrats i ac-
cessibles, però les reserves s’esgo-
ten i s’exploren noves fonts. Una 
d’aquestes fonts prové de jaci-
ments rocosos on es troben molt 
dispersos. La seva explotació aug-
mentaria considerablement el 
càlcul de les reserves de gas exis-
tents. Als Estats Units se’ls podria 
permetre no dependre de les im-
portacions d’energia i reduir l’ús 
de carbó.

 L’extracció d’aquest gas tan re-
partit s’ha de fer de forma no con-
vencional. Una de les tècniques 
que s’utilitza per fer-ho és la que 
es coneix com a fracking, en què 
es fracturen les roques que con-
tenen el gas per alliberar-lo. Ai-
xò es fa amb aigua a pressió i so-
vint amb additius. Preocupen els 
possibles efectes sobre el mitjà, 
com la contaminació de l’aigua o 
l’emissió de gasos, sobretot si les 
reserves estan pròximes a zones 
habitades. Les planes de l’Oest 
americà no són les valls de la Gar-
rotxa.
 La nostra societat ha arribat 
a l’actual nivell de benestar grà-
cies a explotar reserves d’energia 
fòssils com el carbó, el petroli o el 
gas. Amb aquesta energia movem 
els transports, escalfem les cases i 
produïm electricitat. Sabem que 
aquestes fonts no són eternes i 
que l’ús dels combustibles fòssils 
afecta el medi ambient. Hi ha al-
tres fonts d’energia (nuclear, so-
lar, eòlica, etc.) que hem d’anar 
adaptant de cara a les nostres ne-
cessitats actuals i futures. Cada 
societat ha de decidir com vol (o 
com pot) accedir a l’energia que 
necessita i quin preu vol pagar. 
Cal posar sobre la taula totes les 
dades i pesar avantatges i incon-
venients, amb la màxima serenor 
possible. H

‘Fracking’
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En afers tan discutits, 
és essencial decidir 
amb la màxima 
serenitat
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U
n grup de professors i afi-
cionats a les matemàti-
ques en sentit ampli bus-
quen una seu, un espai 

sense excessius requisits, per acollir 
un museu dedicat a una disciplina 
que, com subratllen, «no és en abso-
lut abstracta i llunyana». El projecte 
ja té nom i fins i tot un acrònim –Mu-
seu de  les  Matemàtiques  de 
Catalunya o Mmaca–, però els sen-
zills materials que constitueixen el 
seu embrió continuen en un magat-
zem cedit per l’Ajuntament de Cen-
telles perquè cap Administració 
sembla que els faci cas. 
 ¿I quins objectes hi pot haver en 
un museu sobre aritmètica, geome-
tria o àlgebra? Més que una galeria 
d’exposició, la proposta de museu 
és la d’un centre d’experimentació. 
Per norma general es tracta d’ob-
jectes casolans, com puzles, tren-
caclosques de fusta, pilotes, daus i 
calidoscopis que s’han creat amb 
enorme enginy per ser manipulats 
i reemplaçats si es trenquen. «Inten-
tem treballar la matemàtica mani-
pulativa –resumeix Guido Ramelli-
ni, un dels promotors–. S’arriba al 
concepte a través de la construcció 
d’objectes, en la línia de Montesso-
ri i Vigotski, cosa que ajuda a l’apre-
nentatge». Molts dels objectes ja han 
format part d’algunes exposicions 
itinerants (17.000 visites anuals) 
que han servit per dissenyar les lí-
nies del que hauria de ser el museu. 

La idea substitueix 
la clàssica exposició 
per la manipulació 
d’objectes senzills

Una associació ha 
creat els materials 
necessaris, però li cal 
una seu permanent 

33 Tres dels impulsors del Mmaca, darrere de diversos elements de les exposicions itinerants.
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I, per descomptat, per donar-lo a co-
nèixer i buscar patrocinis. Actual-
ment hi ha dues mostres muntades 
amb els materials, una a Lloret i l’al-
tra a Igualada. 

AJUDA DE GESTIÓ / «No necessitem cap 
inversió material, sinó només un es-
pai i una ajuda de gestió», insisteix 
Ramellini. Un bona alternativa se-
ria, per exemple, una gran sala en 
un centre cívic o similar, amb la pos-
sibilitat d’accedir a un auditori com-
partit per portar a terme de tant en 
tant algunes activitats més majori-
tàries. L’associació que promou el 
Mmaca es va constituir l’any 2007 
amb el suport de la Societat Catala-
na de Matemàtiques i la Feemcat (Fe-
deració d’Entitats per a l’Ensenya-
ment de les  Matemàtiques a 
Catalunya). També rep de la funda-

ció Cellex una subvenció per confec-
cionar els materials. 
 «Ara hi ha massa teoria», conti-
nua Pau Senra, un altre dels impul-
sors del projecte. «Més que a mirar, 
al museu s’hi aniria a aprendre», in-
sisteix Ramellini. I «aprendre» sig-
nifica experimentar, arribar a cre-
ar les mateixes peces, construir els 
conceptes. El model ideal és l’Explo-
ratorium de San Francisco, als Es-
tats Units, on es pot tocar tot. «Des 
de fa molt temps es parla d’aquest 
tipus d’ensenyament manipulatiu 
i fins i tot s’han creat materials es-
pecials per a les aules, però el cert és 
que no acaba d’arrencar –conclou–
. A més a més, llevat de grates ex-
cepcions, com els professors Jordi 
Deulofeu a la UAB o Anton Aubanell 
a la UB, no es forma els nous docents 
amb aquesta idea». H

Divulgació i promoció de la ciència LLL 

J L’associació que promou el 
Mmaca ha aconseguit guanyar 
aquest any el concurs 
internacional Maths for Planet 
Earth, que té el suport de la 
Unesco. Sota la coordinació de 
Daniel Ramos, va presentar una 
aplicació per a ordinador que 
permet observar com es 
representa la Terra (que és 
esfèrica) depenent dels diferents 
tipus de mapes (que són plans). 
Cada projecció cartogràfica té, 
però, defectes i virtuts.

GUARDÓ 
INTERNACIONAL

els mapes

Barcelona crea un doctorat únic 
per formar matemàtics d’elit

A. M.
BARCELONA

Tots els cursos de doctorat en ma-
temàtiques –estudis posteriors al 
màster– que s’imparteixen a la ciu-
tat de Barcelona s’unificaran amb 
l’objectiu d’oferir una formació de 
gran qualitat i obtenir professionals 
molt preparats. La iniciativa, ano-
menada Barcelona Graduate Scho-
ol of Mathematics (BGSMath), està 
impulsada per les tres universitats  

UB, UPC i UAB 
impulsen l’escola de 
graduats BGSMath

públiques amb estudis del ram (UB, 
UPC i UAB), el Centre de Recerca Ma-
temàtica (CRM) i l’Institut de Mate-
màtica de la UB.
 Al marge de proporcionar un 
doctorat de qualitat, les instituci-
ons participants són conscients que 
«el treball coordinat ajuda a l’ob-
tenció d’una massa crítica d’alum-
nes i dóna visibilitat internacional», 
diu Joan Carles Naranjo, professor 
del departament d’Àlgebra de la 
UB i també de la BGSMath. Les clas-
ses s’impartiran a les tres universi-
tats implicades. Els cursos de docto-
rat de la BGSMath, que duraran dos 
anys, fomentaran la mobilitat dels 

estudiants, bona part dels quals s’es-
pera que siguin d’altres països, «ja 
que un dels objectius principals dels 
centres a l’hora d’unir els seus recur-
sos és captar estudiants estrangers», 
subratlla una nota informativa de 
la UB. Naranjo recorda que el títol 
de doctor és molt apreciat a l’estran-
ger i lamenta que, sovint, a Espanya 
sembla que únicament el facin les 
persones que «s’han de dedicar a in-
vestigar». 
 La BGSMath intenta ara obtenir 
recursos per poder tenir una ofer-
ta pròpia de beques postdoctorals, 
un dels reptes essencials per a la bo-
na marxa del projecte, i no amaga 
que el model que vol seguir és el de 
la Barcelona Graduate School of Eco-
nomics (BGSE), a través de la qual la 
UAB, la UPF, el CSIC i el Centre de 
Recerca en Economia Internacio-
nal ofereixen màsters i doctorats 
d’excel·lència en Economia. H33 Atri de Matemàtiques de la UB.

DILLUNS
28 25 DE MARÇ DEL 2013


