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gia». Lectura núm. 9: «Alien. La historia ilustrada». Seu 

de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 13 de se-

tembre de 2012. Participants: Àngel sAlA, director del 

Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalu-

nya – Sitges 2012; Daniel Fernández, divulgador i autor 

d’El blog ausente, i Jordi sánchez nAvArro, professor de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Moderador: 

Jordi ojedA, professor de la Universitat Politècnica de 

Catalunya i coordinador del cicle de lectures.

—  Ventura Ferrer rocA, Centre d’Alt Rendiment (CAR). Se-

minari: «Aplicació de la biomecànica a l’esport». Esco-

la Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barce- 

lona de la UPC, 19 de novembre de 2012.

Activitats en què ha col·laborat la Societat Catalana 
de Tecnologia

—  XVI Jornades del Cable i la Banda Ampla a Catalunya. 

Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Bar-

celona (UAB), 10-12 de maig de 2011. Organitzades pel 

Centre d’Estudis sobre el Cable (CECABLE) i la UAB. 

Amb la col·laboració de la Societat Catalana de Tecno-

logia, entre d’altres.

—  Robots amb la tinta. En el marc del 30è Saló Internacio-

nal del Còmic de Barcelona, que se celebrà del 3 al 6 de 

maig de 2012, es féu entrega dels premis del Concurs 

Nacional de Robòtica AESSBot’12, que organitzen l’as-

sociació AESS Estudiants i l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona de la 

UPC (http://robotsensutinta.blogspot.com). 

—  III Jornades sobre Innovació a l’Ensenyament de la Tec-

nologia. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 

Terrassa, 5 de maig de 2012. Col·legi d’Enginyers Tècnics 

Industrials de Barcelona, Barcelona, 9 de maig de 2012 

(https://sites.google.com/site/energiasostenibleperatothom/ 

inici). 

—  XVII Jornades del Cable i la Banda Ampla a Catalunya. 

Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Bar-

celona (UAB), 8-10 de maig de 2012. Organitzades pel 

Centre d’Estudis sobre el Cable (CECABLE) i la UAB. 

Amb la col·laboració de la Societat Catalana de Tecno-

logia, entre d’altres.

—  Programari CES EduPack. El dia 9 de maig de 2012 es  

va realitzar una activitat de formació en el programari 

CES EduPack, elaborat i desenvolupat per Granta De-

sign (Cambridge). A l’activitat, impartida per Gusta- 

vo Olivella i Arlindo Silva, de Granta Design, van assis-

tir-hi un total de quaranta-cinc persones, vinculades a 

la docència i la recerca en l’àmbit tecnològic de l’engi-

nyeria i l’arquitectura (http://www.grantadesign.com/education/ 

overview.htm). 

—  IV Mostra TRAMUNTEC. 18 i 19 de maig de 2012 (https://

sites.google.com/a/xtec.cat/seae/actualitza-t/tramuntec/4a 

-mostra-tramuntec-2012). 

—  Setmana de l’Energia Sostenible per a Tothom. Curs de 

formació adreçat al professorat. 2-6 de juliol de 2012 

(https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec-nova/).

—  «Història de la informàtica a Catalunya i a Espanya: 

temps pioners (fins al 1975)». Curs de divulgació. 17-19 

de juliol de 2012.

—  XVIII Jornades del Cable i la Banda Ampla a Catalunya. 

Organitzades per CECABLE i UAB. Del 7 al 9 de maig  

de 2013.

—  «El futur en tecnologia de disseny. Plataforma acadè-

mica 2D i 3D per a projectistes i enginyers». Curs realit-

zat el 29 de maig de 2013.

Convocatòria de premis 

PREMI DE LA SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA

Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investigació, 

bibliogràfic o d’assaig sobre tecnologia. Es convoca anual-

ment dins el Cartell de premis i de borses d’estudi de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans. Poden prendre part en aquesta 

convocatòria estudiants universitaris i titulats de fa poc. La 

dotació del premi és de 1.000 euros. La Societat Catalana 

de Tecnologia publicarà un resum del treball premiat a la 

revistA de tecnologiA.

Termini d’admissió de candidatures: desembre de 2014

Per a més informació: http://blogs.iec.cat/sct/premis/ 

PREMIS ENGINY

L’objecte dels Premis Enginy és fomentar la iniciativa tec-

nològica dels alumnes de batxillerat de les modalitats de 

tecnologia i científica, mitjançant el suport econòmic als 

millors treballs de recerca de caràcter tecnològic.

Amb aquest premi l’Escola Universitària Politècnica de 

Mataró (EUPMT) té per objecte potenciar l’estímul dels 

alumnes en la formació específica d’àmbit tecnològic i  

científic i contribuir a satisfer la demanda social de profes-

sionals especialitzats en aquestes competències.

Per a més informació: http://www.xnergic.com/ 
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