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IL. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ 



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE A DESENVOLUPAR  
 
TÍTOL:  El passeig d’Euler 
 
OBJECTIUS: 
 

- Donar a conèixer la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, creada l’any 2005 
en l’àmbit de les Illes Balears. 

- Contribuir a la divulgació i popularització del coneixement matemàtic, fent especial 
incidència en la població escolar. 

- Aprofitar el tercer centenari del naixement d’Euler (1707, Basel, Suïssa – 1783, Sant 
Petersburg, Rússia) per destacar la importància del seu treball, que el converteix en un 
dels principals talents matemàtics de tots els temps. 

- Fer passar una estona entretinguda als visitants de l’estand mentre fan matemàtiques. 
 
 
DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL PROJECTE: 
 
Escena: 
 
A la ciutat de Königsberg (actual Kaliningrad), Prússia, hi ha una illa anomenada Kneiphof, 
enrevoltada per dos braços del riu Pregel. Hi ha set ponts que travessen els braços dels rius. 
La qüestió amb la què es distreien els seus habitants consistia en determinar si una persona 
podia fer una passejada de tal manera que passés per tots i cada un dels ponts una sola vegada. 
Mentre uns negaven la possibilitat de realitzar-ho, altres ho dubtaven, però ningú no sostenia 
que fos realment possible. Aquest és un dels més famosos i entenedors problemes dels molts 
que resolgué Euler i que donà lloc, en concret, al desenvolupament de la teoria de grafs. Una 
situació geogràfica que servirà d’escenari a tot l’estant. 
 

 
 
 
Dinàmica: 
 
Sobre cada una de les quatre zones delimitades (A, B, C, i D) que ocuparan tot l’estand, hi 
haurà un problema emblemàtic relacionat amb Leonhard Euler. Encara no són definitius, però 
en una primera proposta serien: 
 

1. El teorema dels quatre colors 
2. La relació aritmètica entre les arestes, cares i vèrtexs d’un políedre 
3. Els nombres primers de Fermat i Euler 
4. El càlcul de π  



 
Les quatre “estacions” de l’estand proposaran al visitant alguna qüestió manipulativa per 
comprovar alguns dels aspectes treballats per Euler, o amb la que es pugui arribar a 
conclusions semblants. 
 
Per afavorir la participació, cada participant rebrà un petit detall (de l’estil d’un bolígraf, o 
una polsera, o ...) Però perquè la seva visita tingui també un pòsit científic més perdurable, els 
visitants rebran un díptic amb una mica de informació sobre el que han fet i una proposta de 
descoberta posterior que si completen, els permetrà participar en el sorteig d’algun regal. 
Aquesta proposta o enigma serà precisament argumentar si és o no possible el passeig 
plantejat per la població de Königsberg. Tots els materials publicats duran el reconeixement a 
la Conselleria pel seu suport i organització. 
 
Direcció: 
 
El projecte estarà tutelat en tot moment per un mínim de tres socis de la Societat Balear de 
Matemàtiques SBM-XEIX, de les quals al manco una d’elles serà de la directiva. Hi 
participaran directament: 
 
- Josep Lluís Pol i Llompart (Vicepresident de la junta directiva de la SBM-XEIX, professor 
de matemàtiques de l’IES Josep Sureda i Blanes i responsable del projecte) 
- Ana Belen Petro Balaguer (vocal de la junta directiva de la SBM-XEIX i professora de 
matemàtiques de la UIB) 
- Antònia Martorell i Mir  (Secretària de la junta directiva de la SBM-XEIX i professora de 
matemàtiques de l’IES Santa Margalida) 
- Maria del Mar Rigo i Rigo (vocal de la junta directiva de la SBM-XEIX i professora de 
matemàtiques de l’IES Santanyí) 
- Biel Frontera Borrueco (soci de la SBM-XEIX, matemàtic, actualment en una empresa de 
Tecnologies de la Informació) 
- Daniel Ruiz Aguilera (vocal de la junta directiva de la SBM-XEIX, professor de 
matemàtiques, actualment al Consell Escolar de les Illes Balears i prof. associat de la UIB) 
- Maria Barceló i Vidal  (vocal de la junta directiva de la SBM-XEIX i professora de 
matemàtiques de l’IES Felanitx) 
- Guillem Àngel Llabrés i Munar  (vocal de la junta directiva de la SBM-XEIX i professor 
de matemàtiques de l’IES Muro)  
- Miquel Martorell i Fullana  (vocal de la junta directiva de la SBM-XEIX, professor de 
matemàtiques i, actualment, assessor del CEP de Manacor) 
- Pilar Oliva Sina (sòcia de la SBM-XEIX i professora de matemàtiques de l’IES Joan Maria 
Thomas) 
- Catalina Pol Quetglas (sòcia de la SBM-XEIX i professora de matemàtiques de l’IES 
Esporles) 
- Joana Maria Socies Ramon (sòcia de la SBM-XEIX i professora de matemàtiques de l’IES 
Berenguer d’Anoia) 
- Margalida Llompart  (sòcia de la SBM-XEIX i professora de matemàtiques de l’IES Joan 
Alcover). 


