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Homenatge a Joan Girbau Badó (benvinguda com a professor
emèrit)

29.05.2012. El departament - El dia 30 de maig el nostre company Joan Girbau farà la darrera classe d'aquest curs.
Aprofitarem l'ocasió per fer-li un petit homenatge.
[]
Joan Girbau i Badó va néixer a Barcelona l'any 1942. Va estudiar a la Universitat de Barcelona, on obtingué el títol de Doctor el
1971. Entre 1970 i 1972 fou becari al Collège de France on vatreballar amb André Lichnerowicz. El 1974 passà a ser professor
agregat a la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtic a la mateixa Universitat l'any 1976.
[]
És el creador del grup d'investigació en geometria diferencial de la UAB. Ha publicat nombrosos treballs en aquesta àrea de
recerca. També s'ha interessat en la teoria de la relativitat, camp en el que ha obtingut diversos resultats.
[]
Menció especial mereix la seva faceta com a tècnic en gnomòtica destacant el seu rellotge de sol de precisió a la façana de la
Facultat de Ciències de la UAB. És el creador del Zeniògraf Solar (podeu veure'l a l'enllaç), un aparell semblant a un rellotge de
sol però que indica el punt de la terra des del qual es veu el sol en el zènit en el moment de l'observació.
Programa de la jornada
•
•
•
•

10.00 La geometria diferencial dels mapes. Darrera classe de Joan Girbau aquest curs.
11.15 El polifacètic Joan Girbau. Xerrada a càrrec de Manuel Castellet i Agustí Reventós.
12.20 Paraules de Joan C. de Solà-Morales, president de la SCM.
12.30 El “Concert per a dos violins en re menor, BWV 1043” de J. S. BACH interpretat per: Mireia Bartolí (violí), Queralt Dos
Santos (violí), Arabel.la Fernández (viola) i Mireia Pla (violoncel).
• 13.00 Paraules de Pere Puig, director del Departament de Matemàtiques.
• 13.10 Inauguració del pòster de l'escala dedicat a Joan Girbau.
• 13.45 Dinar de germanor a l'Hotel Campus.
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