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Crònica: La jornada d’associacions de parla catalana

Els dies 5 i 6 de març va tenir lloc a la Vall d’en Bas la sisena edició de la trobada de societats
de parla catalana. S’hi van aplegat 45 mestres i professors de matemàtiques d’arreu dels
països catalans, representants de diferents societats de professors de matemàtiques de les
terres de parla catalana: la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a
Catalunya, amb cinc associacions federades de les diferents comarques catalanes, la Societat
Catalana de Matemàtiques, que és filial de l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat d’Educació
Matemàtica de la Comunitat Valenciana (Al-Kwarizmi) i la Societat Balear de Matemàtiques
(Xeix). Enguany també hi han estat convidats membres del Museu de Matemàtiques de
Catalunya i del Cesire-Creamat, entitat que forma part del departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

Aquestes trobades se celebren alternativament a Mallorca, el País Valencià i Catalunya, amb
l’objectiu de preparar la jornada conjunta anual sobre l’ensenyament de les matemàtiques
que celebrem cada any a l’octubre i que enguany per primer cop se celebrarà a València. A més,
aprofiten la trobada per conèixer el país i els fets que agermanen els territoris de parla catalana.

Un dels fets científics que ens agermana és el meridià de París, que passa per les nostres
comarques, i també creua per la majoria de territoris dels països catalans. Per això una de les
propostes de treball en aquesta trobada ha estat recollir i organitzar activitats matemàtiques
entorn del Meridià. Fa més de dos-cents anys un grup de científics francesos i espanyols
van mesurar una part del meridià amb la intenció de definir el metre patró com a la
deumilionèsima part del quadrant d’un meridià terrestre. Aquesta mesura es va fer amb eines
de precisió com el cercle de Borda. El grup de científics va haver de viatjar per les nostres
muntanyes a fi de mesurar angles entre cims, i a través dels angles, emprant trigonometria,
mesurar les distàncies que van servir per obtenir la mesura del meridià i establir el metre
patró. El Puigsacalm va jugar un paper clau en aquests mesuraments.

En homenatge a aquesta gesta científica que va
creuar tots els països catalans, s’havia previst col-
locar una placa commemorativa a la font de la
Martingala, a Vidrà, durant el matí del diumenge
dia 6 de març, donat que aquesta font es troba
a tocar del meridià de París. Però per causa de
l’estat dels camins, amb neu congelada, no vam
poder pujar a la font, i vam fer la presentació de
la placa homenatge a la Val d’en Bas. La placa va
quedar custodiada a l’ajuntament de la Vall fins
que el temps ens permeti instal.lar-la al seu lloc
definitiu, a la font de Vidrà.

Vam tenir un temps esplèndid, contra tot pronòstic, i la trobada es va desenvolupar segons
el programa previst. Vam tingut una gran acollida per part de les autoritats i amics de la Vall,
que van col.laborar en tot moment per facilitar-nos les sortides i activitats de coneixement de
la zona. Una gent fantàstica que fan un país encantador.
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