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Conferències organitzades per la Societat Catalana
de Tecnologia

— Federico LUQUE I CARRILLO, professor de tecnologia

d’educació secundària i membre del grup de recerca

DiM de la UAB: «e-learning amb Moodle. Un campus

virtual d’aprenentatge». Institut d’Estudis Catalans,

14 de setembre de 2004.

— Adrián GONZÁLEZ PARADA, del Departament d’Engi-

nyeria Elèctrica de la UPC: «Estado de la tecnología

de cables superconductores para distribución de

energía eléctrica». Institut d’Estudis Catalans, 10

de novembre de 2004.

— Albert CUSPINERA, enginyer elèctric, IMI NORGREN, SA:

«Vitalitat de la pneumàtica a la indústria actual». Es-

cola d’Enginyeria Industrial, 1 de desembre de 2004. 

— Arun NAIK, de l’Institut d’Investigació Tèxtil i Coope-

ració Industrial: «Nanotecnologia aplicada a la in-

dústria tèxtil». Institut d’Estudis Catalans, 2 de de-

sembre de 2004.

— Francisca GUEROLA, de l’IES Celestí Bellera de Grano-

llers: «Fem-ho possible: instal·lació solar fotovoltai-

ca en un centre d’ensenyament». Institut d’Estudis

Catalans, 15 de desembre de 2004.

— Jordi LLUMÀ I FUENTES, professor associat del Departa-

ment de Ciència dels Materials i Enginyeria

Metal·lúrgica de la UPC: «El projecte de cotxe de

baix consum de l’EUETIB». Escola Universitària

d’Enginyeria Tècnica Industrial, 13 de gener de 2005.

— Violeta GRÀCIA I DÍAZ, investigadora del Departament

d’Enginyeria de la Construcció a la Universitat Po-

litècnica de Catalunya: «Aprofitament del sofre per a

la fabricació de formigons. Una proposta sosteni-

ble». Institut d’Estudis Catalans, 3 de març de 2005.

— Roser CUSSÓ CALABUIG, professora de l’IES Príncep de

Viana: «La tecnologia a l’ESO. L’experiència de l’IES

Príncep de Viana». Institut d’Estudis Catalans, 7 d’a-

bril de 2005.

— Josep Anton FERRÉ VIDAL i Gabriel USERA, de la Univer-

sitat Rovira i Virgili: «Velocímetre mitjançant des-

plaçament de partícules (Particles Image Velocime-

tre)». Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona,

13 de maig de 2005.

— Xavier DIES LLOVERA, catedràtic d’universitat del De-

partament de Física i Enginyeria Nuclear de l’Escola

Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelo-

na: «Estat actual de l’energia nuclear». Institut d’Es-

tudis Catalans, 26 de maig de 2005.

— Pere ROCA I FABREGAT, catedràtic del Departament

d’Enginyeria de la Construcció de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya: «Estudi de l’estructura de la

catedral de Mallorca. La relació entre la investigació

històrica i l’anàlisi resistent». Institut d’Estudis Ca-

talans, 28 de juny de 2005.

— M. Clara TORRENS, responsable de les relacions inter-

nacionals del programa INNOVA de la Universitat

Politècnica de Catalunya: «Una aproximació a la cre-

ació d’empreses i el desenvolupament sostenible: el

projecte FORCREST». Institut d’Estudis Catalans, 4

d’octubre de 2005.

— Josep SAMITIER, catedràtic de la Universitat de Barce-

lona i vicerector de Política Internacional d’aquesta

Universitat: «Nanorobòtica i nanomedicina. Aplica-

cions de les nanotecnologies a l’àmbit de la salut».

Institut d’Estudis Catalans, 13 de desembre de 2005.

— Josep M. CANAL ARIAS, catedràtic d’universitat. Departa-

ment d’Enginyeria Tèxtil i Paperera de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya: «Indústria tèxtil: línies d’inno-

vació». Institut d’Estudis Catalans, 11 de gener de 2006.

— Xavier ROSELLÓ I MOLINARI, doctor enginyer industrial,

professor associat de l’ETSEIB de la UPC i director tèc-

nic adjunt de l’Autoritat del Transport Metropolità: «El

procés d’integració tarifària del transport públic a la re-

gió». Institut d’Estudis Catalans, 23 de febrer de 2006.

— Raimon JANÉ, investigador de la UPC i coordinador

del programa de doctorat en enginyeria biomèdica

de la UPC: «Anàlisi i interpretació de senyals biomè-

dics. Aportacions de l’enginyeria biomèdica al

diagnòstic i al monitoratge». Institut d’Estudis Cata-

lans, 6 d’abril de 2006.

— Vicenç OLIVELLA I BLANCO i Jordi POU I PRATDESABA, engin-

yers industrials: «La propulsió elèctrica en motors sub-

mergits. Cas particular de 200 N de propulsió nominal

A». Facultat de Nàutica de la UPC, 20 d’abril de 2006.

— Joan ANTÓ I ROCA, professor de la UPC i antic director

tècnic de TELSAR, SA: «Instrumentació òptica aplica-
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da a l’enginyeria mecànica». Escola Tècnica Superior

d’Enginyeria Industrial de Barcelona, 28 d’abril de 2006.

— Martí ROSAS CASALS, enginyer industrial del Departa-

ment de Màquines i Motors Tèrmics de la UPC: «El

transport d’energia elèctrica, complexitat i apagades».

Institut d’Estudis Catalans, 22 de juny de 2006.

Convocatòria de premis

PREMI PER A ESTUDIANTS DE LA SOCIETAT CATALANA
DE TECNOLOGIA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

La SCT, dins el marc de premis per a estudiants de l’Institut

d’Estudis Catalans, convoca anualment el premi instituït

l’any 1969. Enguany es convoca per trenta-setena vegada.

El premi està destinat a reconèixer un treball d’investi-

gació, bibliogràfic o d’assaig sobre tecnologia. El treball ha

d’ésser redactat en català i elaborat abans d’aquesta convo-

catòria. No es podran considerar treballs ja premiats ante-

riorment o subvencionats per l’Institut o un altre institució. 

Poden prendre part en aquesta convocatòria estu-

diants universitaris i persones titulades des de l’1 de gener

de 2003. La dotació del premi és de 600 €. Es poden conce-

dir fins a dos accèssits.

Termini d’entrega de la documentació: desembre de 2007

Lliurament dels premis: abril de 2008

Per a més informació: http://www.iec.cat

El Premi per a estudiants de la Societat Catalana de

Tecnologia 2006 s’ha atorgat al treball «Obtenció de guies

d’ona òptiques amb nucli buit basades en silici», del se-

nyor Víctor Javier Cadarso Busto.

8è PREMI UPC DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
PER A ESTUDIANTS DE BATXILLERAT

La Universitat Politècnica de Catalunya, amb el suport del

Consell Social de la UPC, convoca el 8è Premi UPC de Cièn-

cia i Tecnologia amb l’objectiu de potenciar l’interès dels

alumnes de secundària per les àrees de la ciència i de la

tecnologia i incentivar la tasca educativa que es porta a ter-

me als centres de secundària en aquest àmbit. Es valoraran

els treballs de recerca que incorporin millor els valors de la

sostenibilitat, en la concepció i el desenvolupament del

projecte.

S’atorgaran premis als qui presentin els millors treballs

de recerca de batxillerat de les modalitats de tecnologia

o de ciències de la naturalesa i de la salut, en els vessants

de les ciències aplicades que tinguin continuïtat en els es-

tudis de la Universitat Politècnica de Catalunya i que tin-

guin en compte aspectes relacionats amb la sostenibilitat.

Aquesta convocatòria s’adreça a l’alumnat de segon de

batxillerat de Catalunya. Els premis són un ordinador per-

sonal per al guanyador o guanyadora i un altre per al tutor

o tutora del treball, així com quatre beques per als estudisR
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