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La Seccio de Matematiques de la SCCFQM organitza del 26 al 30 de

maig de 1980, a la ciutat de Sant Feliu de Guixols (Baix Emporda), les

VII JORNADES MATEMATIQUES HISPANO-LUSITANES. '

L'any 1961 fou iniciada a Madrid una serie de "Reuniones Anuales

de Matematicos Espanoles" organitzades cada any per una Universitat

espanyola diferent, que tenien com a finalitat principal d'aplegar durant

uns dies tots els matematics d'Espanya per tal d'intercanviar idees i ex-

posar llurs treballs de recerca.
Aquestes "Reuniones" es transformaren l'any 1973 en les "Jornadas

Matematicas Hispano-Lusas" en incorporar-s'hi els matematics portu-

guesos, i hom passa a celebrar-les alternativament a Espanya i a Portu-

gal, sempre sota la organitzacio d'una Universitat i auspiciades per la

Real Sociedad Matematica Espanola.

En reprendre decisivament les activitats el curs 1978-79, la Seccio de
Matematiques de la SCCFQM feu les gestions oportunes per tal d'acon-
seguir l'organitzacio de les Jornades del 1980. La situacio era nova per
dos motius essencialment: en primer lloc, pel fet d'esser una Societat i

no una Universitat 1'entitat organitzadora, i en segon lloc per voler in-
troduir-hi una diversificacio en els idiomes oficials de les Jornades, in-
cloent-hi el catala, cosa que no havia ocorregut mai fins aleshores.

El primer punt fou resolt organitzant les Jornades fora de Barcelona,

a Sant Feliu de Gufxols, principalment en 1'edifici de l'Institut de Bat-
xillerat. Tant la direccio de l'Institut com 1'Ajuntament de Sant Feliu
brindaren a la comissio organitzadora tota mena de facilitats.

La comissio organitzadora, presidida per jo mateix, aleshores presi-

dent de la Seccio de Matematiques de la SCCFQM, s'enfronta decidi-

dament no tan sols amb els problemes propis d'una organitzacio d'aquest

tipus, sing tambe amb els dos punts esmentats.

El segon punt comporta la publicacio de tots els comunicats, progra-
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mes, resums de comunicacions , etc. en els tres idiomes oficials: catala,

castella i protugues.
Les Jornades , inaugurades pel Conseller d'Ensenyament de la Gene-

ralitat , aplegaren mes de 300 participants , repartits en 11 seccions:

Logica , Algebra, Geometria algebrica , Geometria diferencial, Topolo-

gia, Equacions funcionals , Teoria de funcions , Probabilitats i Estadis-

tica, Matematiques aplicades i Calcul numeric , Didactica i Historia de

les Matematiques.
La conferencia inaugural fou a carrec del Dr . Joan Vernet , sobre el

terra "La medida del tiempo en el siglo X11", i les 10 conferencies dels

professors invitats foren impartides pels doctors : Lluis Puig, Jose M.

Montesinos , Ildefonso Diaz , Evarist Gine , Caries Simo, Antonio Cor-

doba, Eduard Bonet , Juan Manuel Aroca, Joao C. Santos i Alfredo Ber-
mudez.

L'activitat cientifica del congres fou completada amb 177 comunica-

cions de treballs de recerca de 20 minuts de durada cada una, xifra no

assolida en cap de les reunions ni dels anys precedents ni dels posteriors
fins ara.

La comissio organitzadora , amb una capacitat de treball que mereix

tots els elogis , publica les Actes d ' aquestes VII JO R N A D E S M A T E M A-

TIQUES HISPANO-LUSITANES en 3 ndmeros de les "Publicacions de

la Seccio de Matematiques de la Universitat Autonoma de Barcelona",

el mes de desembre del mateix 1980.

Tant per la quantitat de participants i de comunicacions cientifiques,

com per la qualitat d'aquestes , per la importancia dels actes socials com-

plementaris i pel nivel exigit en la publicacio de comunicacions en les

Actes, les VII JORNADES MATEMATIQUES HISPANO-LUSITANES

foren un exit esclatant ppr a la Seccio de Matematiques de la SCCFQM.


