
ACTIVITATS DEL CURS 1983-1984

SECCIO DE QUIMICA

La inauguracio d'aquest curs academic tingue lloc el dia 25
d'octubre de 1983 amb la conferencia del DR. RAMON SEGURA I CAR-
DONA, Cap del Departament de Fisiologia de la Facultat de Medici-
na de la Universitat Autonoma de Barcelona, que versa sobre Cro-
matografia en capa fina a l'era espacial?

Tal i corn s'esdevingue en les activitats dels cursos anteriors,
horn programa una taula rodona. En aquesta ocasio horn discuti la
tematica seguent: Organitzacio de la recerca en una universitat au-
tonoma, a causa de la immediata transferencia de les universitats
catalanes a la Generalitat de Catalunya i de 1'existencia d'una nova
llei, la de reforma universitaria , coneguda a bastanca corn L.R.U.
Tingue floc el dia 17 de gener de 1984 amb la participacio del DR.
MANUEL MART! i RECOBER, Director General d'Ensenyament Uni-
versitari, del DR. JOSEP M. FONTBOTE i MUSSOLAS, Vice-rector d'In-
vestigacio de la Universitat de Barcelona i del DR. JoAN BLADE1 Pi-
QuE, Director del Centre d'Investigacio CROS S.A.

En el mes de febrer el dia 21 horn convida el DR. JoAN BERTRAN
i RUSCA, Cap del Departarnent de Quimica Fisica de la Facultat de
Ciencies de la Universitat Autonoma de Barcelona, el qual disserta
sobre El dissolvent, medi o reactiu?

Conjuntament amb el Departament de Quimica Organica
de la Facultat de Quimica, de la Universitat de Barcelona, horn
celebra, el dia 15 de mare, una sessio cientifica en la qual el DR. JEAN
Louis LUCHE, Maitre de Recherche del C.N.R.S. de Grenoble,
Franca, ens parla de Snochimie Organique. Notions de base et re-
sultats recents. Ja el mes seguent, el Professor, B.W. WOJCIECHOWS-
xi, del Departarnent d'Enginyeria Quimica del Queen's Universi-
ty, Kingston, Canada, pronuncia, el dia 10 d'abril, una conferen-
cia intitulada: Una aproximacio teorica i experimental als estudis de
la sintesi de Fischer-Tropsch.
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El dia 26 d'abril, el DR. ERNEST COLOMER, del Laboratori de

Quimica Organomental-lica de la Universitat de Ciencies i Tecni-

ques del Llenguadoc, Montpcller, Franca, pronuncia un conferen-

cia sobre I'Aportacio de la Quimica Organica a 1'estudi dels com-

postos inorganics; Introduccio de lligands germanilats en complexos

de metalls de transicio.

Tot seguint la linia endegada anys endarrere de col-laboracio

amb els Services Scientifiques et de Cooperation Technique du

Consulat General de France,hom convida el DR. JEAN MARIE SCEi-

MtTTER, Professor de I'Escola Politecnica de Palaiseau, Franca, per

tal que impartis un curs de Cromatografia de gasos d'elevada reso-

lucio. Les sessions cientifiques es celebraren del 7 al 10 de maig,

ambdos inclosos, i hom tracta dels sistemes d'injeccio en la croma-

togrfia de gasos amb columnes capil•lars, dels metodes de prepara-

cio de columnes, de l'optimitzacio, aixi com de problemes diver-

sos, aparellatge i detectors selectius, i de 1'acoblament cromatograf

de gasos espectrometre de masses. El mateix mes de maig, el dia 17,

el Dr. ANDRE.w E. GRFENF, del Laboratori d'Estudis Dinamics i Es-

tructurals de la Selectivitat, de la Universitat Cientifica i Medica de

Grenoble, Franca, exposa el terra Applications ofdichloroketene in

the synthesis of natural products.

Corn a colofo del curs academic 1983-84, i gracies al patrocini

del Departament de Quimica Organica de la Facultat de Quimi-

ca de la Universitat de Barcelona , de la Direccio General d'Ens-

senyament Universitari de la Generalitat de Catalunya i de

l'Institut de Ciencies de I'Educacio de la Universitat de Barcelo-

na, hom organitza un curset sobre Bonding in Organic and Orga-

nomentallic molecules in the inorganic and organic solid state. El

Professor ROALD HOFFMANN, de la Universitat de Cornell, USA,

fou 1'encarregat de fer aquest curs que dura del 18 al 29 de juny.
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