
| Nacional | 23EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 24 DE NOVEMBRE DEL 2019

El matemàtic Alessio
Figalli, ‘honoris
causa’ per la UPC

SOCIETAT

El matemàtic italià Alessio Fi-
galli, professor de l’ETH de
Zuric i un dels matemàtics in-
ternacionals més rellevants
de l’actualitat, guardonat amb
la medalla Fields 2018, ha es-
tat investit doctor honoris
causa per la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya - Barce-
lonaTech (UPC). La proposta
va partir de la Facultat de Ma-
temàtiques i Estadística (FME)
i l’acte d’investidura va tenir
lloc divendres amb la interven-
ció del rector, Francesc Torres,
i el professor i investigació
Icrea Xavier Cabré, que va
destacar els mèrits de Figalli.

Durant la cerimònia, Figalli
(Roma, 1984) va destacar, fent
al·lusió a diversos matemàtics

de la UPC: “Han tingut –i en-
cara tenen– un paper molt im-
portant en la meva carrera, i
això fa que aquesta distinció
sigui encara més especial per
a mi.” Xavier Cabré va desta-
car que Figalli “té totes les ap-
tituds que necessita un mate-
màtic: curiositat, profunditat,
sentit de la bellesa, habilitats
tècniques, ambició, optimisme
i constància”. Cabré va es-
mentar tres camps en què el
matemàtic italià ha fet aporta-
cions de manera rellevant: la
regularitat dels mapes de
transport, la teoria dels pro-
blemes de fronteres lliures i
els problemes d’estabilitat en
les desigualtats geomètri-
ques. ■ REDACCIÓ

Alessio Figalli rep de mans del rector de la UPC, Francesc
Torres, el birret, l’anell i els guants, símbols del doctorat ■ UPC

Un veí de Llançà de 69 anys,
José Adrián Gironella, va ser
trobat mort divendres dins del
seu domicili de Llançà, on vi-
via sol, i es calcula que feia
més d’un mes que s’havia
produït la defunció. La Policia
Local i els bombers van optar
per entrar a l’habitatge for-
çant primer una finestra per
obrir la porta després que un
veí alertés que feia dies que
no el veia i que li estranyava

Mor a casa i troben
el cos un mes després
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que les persianes sempre es-
tiguessin abaixades. Abans
d’esbotzar l’accés van inten-
tar trobar una clau de l’habi-
tatge, però cap dels familiars
que van localitzar no tenien
claus. Quan van entrar van
trobar el cos de l’home en una
habitació amb signes evidents
que feia molts dies que era
mort. L’autòpsia va concloure
que havia mort per causes
naturals. ■ TURA SOLER

Es desconvoca la
vaga d’estibadors
de demà en
assolir un acord

ECONOMIA

Els estibadors han desconvo-
cat la vaga prevista per a de-
mà a tots els ports després
d’arribar a un principi d’acord
amb la patronal sobre el pacte
estatal per a la regulació de
les relacions laborals en el
sector. Els treballadors havien
convocat una vaga pels re-
tards en el tancament del
marc normatiu general que
els ha d’emparar un cop el 31
de desembre s’esgoti el termi-
ni per a l’adequació dels con-
venis col·lectius dels ports. Els
sindicats advertien que sense
una adaptació dels convenis
la professió podia quedar “als
llimbs legals sense cap garan-
tia per als treballadors”.
L’acord es va assolir entrada
la matinada després d’una in-
tensa negociació. Fonts de la
Coordinadora Estatal de Tre-
balladors del Mar van indicar
que dilluns hi ha prevista una
reunió amb Ports de l’Estat
per fer entrega del document
d’acord i, “si tot va com s’es-
pera, es desconvocarà total-
ment la vaga”. ■ REDACCIÓ

Els fans de Harry
Potter prenen
la Universitat
de Barcelona
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Els seguidors de Harry Potter
van omplir ahir l’edifici històric
de la Universitat de Barcelona
en el primer dels dos dies del
Witch Market, un esdeveni-
ment que combina comerç i
diversió a l’entorn de la figura
del personatge de ficció creat
per J.K. Rowling. L’expectació
pel certamen, que arriba a la
tercera edició, és tan gran que
a primera hora del matí d’ahir
els que volien assistir a l’esde-
veniment formaven una cua
de més de dos-cents metres i
les entrades a través de la
xarxa ja estaven esgotades.
■ JORDI PANYELLA 13
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Una vuitantena de persones
van protestar ahir al migdia
davant de l’estació de Sants
de Barcelona per la falta d’ac-
cessibilitat del lloc web de
Renfe. La protesta impulsada
per l’Associació Catalana per
a la Integració del Cec (ACIC)
va obtenir el suport d’unes 28
entitats de persones amb dis-
capacitat. Segons l’entitat, el
Tribunal Suprem i l’Audiencia
Nacional han deixat “impu-

Protesta per l’accés
al lloc web de Renfe
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nes” la vulneració de drets
fonamentals de les persones
cegues per haver sentenciat
a favor de Renfe. De fet, els
tribunals han decidit que
ACIC pagui 4.000 euros cor-
responents a les despeses
del judici. Els protestants es
van manifestar amb pancar-
tes en què es podia llegir
“Renfe inaccessible. Govern,
estat i tribunals, còmplices”.
■ REDACCIÓ


