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Joan Martorell

Oriol Bohigas va unir en una mateixa persona les qualitats

d'un ientí� notable i d'un gran administrador amb visió

de futur. Va saber atreure talent al seu voltant, tant del

seu propi amp om d'altres que obrien noves perspetives

en temes punters.

Va néixer a Barelona el 1937 i va traspassar a París

el passat 22 d'otubre, de ompliaions derivades d'un

itus erebral. El seu pare fou Pere Bohigas, il·lustre

�lòleg i bibliò�l. Va estudiar primer al Lieu Franès i

després Ciènies Físiques a la Universitat de Barelona,

simultaniejant-ho amb una intensa ativitat polítia lan-

destina. Gràies a una de les ajudes promogudes per l'a-

gregat ultural al Consolat franès a Barelona, P. Colin,

va iniiar els estudis de físia nulear a París. El 1966

va ser admès al CNRS, on va desenvolupar tota la seva

arrera. Als setanta anys es va jubilar om a direteur de

reherhe première lasse, emèrit. Va ser diretor de la

Division de Physique Theorique de l'Institut de Physique

Nuleaire, i promotor i primer diretor del Laboratoire de

Physique Théorique et Modèles Statistiques del CNRS.

Va promoure la formaió de l'ICTP a Trento, i bon nom-

bre de onferènies, ongressos, et., on la seva agudesa

i apaitat per saber separar �el gra de la palla� sovint

van marar l'orientaió futura dels amps a examen.

La seva asa, a Massy, sempre va estar oberta tant

als més prestigiosos ientí�s de pas per París om als

joves estudiants d'arreu del món que estaven a l'inii de

la arrera. Apassionat per la músia, en la intimitat era

un exel·lent violinista. Així, algunes vetllades aabaven

ben tard a la nit perquè ombinaven les disussions so-

bre temes ientí�s amb altres de musials. Va mantenir

sempre els lligams familiars i d'amistat amb Barelona,

on solia passar els Nadals i part de les vaanes. Així

mateix, a invitaió de la Soietat Catalana de Físia, al

llarg dels anys havia fet diverses onferènies a la seu de

la instituió.

Home de relativament poques publiaions, molt pen-

sades, va interessar-se per molts problemes, des dels de

la físia nulear més onvenional �ns a d'altres de fron-

tera entre la físia i les matemàtiques. Sempre disposat

a disutir de temes interessants, sovint hom omençava

a desriure-li a la pissarra un problema po lar i després

d'una onversa que podia allargar-se hores, o �ns i tot

dies, la soluió apareixia om quasi òbvia i natural.

En el que es oneix ol·loquialment om aos quànti,

els treballs signats per Bohigas i ol·laboradors [1℄[2℄[3℄

sobre propietats dels espetres de nivells nulears van obrir

noves perspetives per a la omprensió dels estats anome-

nats de nuli ompost. Com diu Martin Gutzwiller [5℄ a

propòsit d'aquests treballs: �The evidene for a onne-

tion between nulear energy levels and random matries

had remained inonlusive for almost 25 years after the

pioneering work of Wigner�. Avui, aquests treballs han

esdevingut autèntis làssis, i s'han itat entenars de

vegades, sovint en amps ben diferents de l'original. Per

a una introduió a la onnexió entre les propietats dels

espetres d'energia quàntis de sistemes làssiament a-

òtis i les de les matrius aleatòries, vegeu [4℄.

També són importants els seus treballs en físia nulear

teòria. En itarem només dos exemples. En primer llo,

l'apliaió de regles de suma a les ressonànies gegants

dels nulis [6℄[7℄. Aquests artiles, i sobretot les disussi-

ons onsegüents amb els grups experimentals loals, van

in�uir notablement en la deteió dels breathing modes

nulears, i la determinaió de la ompressibilitat dels nu-

lis. Més reents però no menys destaables són els seus

treballs sobre evidènies de aos en les desviaions entre

els valors experimentals de les energies de lligam nule-

ars i les prediions de la fórmula semiempíria de masses

[8℄[9℄.
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Montserrat Casas i Ametller (1955-2013)

Carles Bona

Na Montserrat Casas i Ametller va néixer el 6 de setembre

de 1955 a Hostalri (Girona), a la asa familiar del arrer

Major. Va anar a l'esola del poble �ns que als dotze anys

va entrar interna a un ol·legi de Girona per fer primer el

batxillerat i després omençar la arrera de Físia. A par-

tir del segon urs va ontinuar els estudis a la Universitat

Autònoma de Barelona, on es va llieniar. Es va in-

orporar om a estudiant de dotorat al grup de Físia

Nulear Experimental de la UAB, on va fer la tesi en el

amp de l'espetrosòpia d'ions proedents de la radiaió

òsmia, sota la direió del Dr. Aleix Vidal-Quadras. En

aquest període va fer estades al Centre d'Estudis Nulears

de Salay (França).

Es va asar el 23 de setembre de 1978 amb en Car-

les Bona, ompany de urs, i es van traslladar junts a la

Universitat de Palma de Mallora el 1983, oinidint amb

el naixement del seu �ll Carles. A Palma va omençar a

treballar, en ol·laboraió amb el professor Joan Martorell

primer i el professor Joan Barrano després, en l'estudi te-

òri de l'estrutura nulear (estats ol·letius, fators de

forma, mètodes semilàssis, fores de Skyrme) i altres

desripions fenomenològiques de les interaions nule-

ars. En aquest període va fer diverses estades a l'Institut

de Físia Nulear d'Orsay (França). Va ompatibilitzar

aquest vessant teòri amb la posada en marxa d'un labo-

ratori de radioativitat espeialitzat en l'anàlisi de mostres

ambientals per espetrosòpia alfa, en ol·laboraió amb

el Consell de Seguretat Nulear.

El 1989 va reorientar la seva reera ap als sistemes

de molts ossos, amb apliaions a l'estudi de la super�u-

ïdesa en gotes d'heli-4 i d'heli-3. També va investigar els

agregats metàl·lis, des del punt de vista del funional de

densitat, i la relaió entre superondutivitat i ondensa-

ió de Bose-Einstein en sistemes in�nits. Però potser els

treballs que han tingut més reperussió han estat els rela-

ionats amb la teoria de la informaió, temàtia en què es

va espeialitzar a partir de 1992 per la seva ol·laboraió

amb el professor Angel Plastino, de la Universitat de La

Plata (Argentina). Ho va apliar primer als agregats me-

tàl·lis, i ho va anar estenent �ns a la interaió de qubits.

De fet, entre febrer i març de 2013, amb la seva malal-

tia ja en estat terminal, va publiar tres treballs sobre el

tema.

Les seves aportaions ientí�ques sumen dos llibres,

197 artiles en revistes internaionals i més de 80 omu-

niaions a ongressos. Va dirigir 4 tesis dotorals i 14

projetes de reera. Però a la seva labor aadèmia hem

d'afegir-hi la seva impliaió en la gestió universitària. A

la UIB va ser la primera síndia de greuges, i després re-

tora. En la seva gestió va prioritzar la aptaió de talent,

element lau en una universitat petita, i en aquest sentit

va onsiderar un gran èxit la onseuió del Campus d'Ex-

el·lènia, en ol·laboraió amb la Universitat de Girona,

entre d'altres. La seva labor de gestió no es va limitar a

la pròpia universitat: va presidir la Xarxa Vives d'univer-

sitats en llengua atalana i va ser la seretària general de

la Conferènia de Retors de les Universitats Espanyoles.

Després del seu traspàs, el 30 de març de 2013, va

rebre diversos honors i distinions: la Medalla d'Or de

la Xarxa Vives, la Medalla d'Or de la Ciutat de Palma, la

Medalla d'Or del Parlament de les Illes Balears i la Creu al

Mèrit Poliial per haver ajudat a evitar un atemptat amb

explosius al ampus de la UIB l'otubre de 2012. Però

segur que ella estaria d'aord que la distinió més preuada

la va poder rebre en vida quan, sent ja retora de la UIB,

la van fer �lla il·lustre de la vila on va néixer, Hostalri.

Un reoneixement per a una dona senzilla, tenaç i brillant.

XXIX ediió de les Trobades Cientí�ques de

la Mediterrània

Núria Ferrer

Com ada any, la Soietat Catalana de Físia (SCF,

http://blogs.ie.at/s�s/) i l'Institut Menorquí d'Estu-

dis (IME, http://www.ime.at/) han organitzat les Tro-
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Figura 1: Fotogra�a dels partiipants que van anar a l'ex-

ursió a les pedreres de Líthia. Crèdits: Josep Bagur,

diari Menora.

bades Cientí�ques de la Mediterrània amb el suport de

diverses instituions aadèmiques. Aquesta vint-i-novena

ediió, que va tenir llo els dies 16, 17 i 18 d'otubre de

2013 ha estat marada pel sobtat traspàs, el passat mes

de gener, de qui va ser l'ànima de les vint-i-vuit edii-

ons anteriors: el oordinador de l'IME Josep Miquel Vidal

Hernàndez. En un petit intent de servar el seu reord,

tant la SCF om l'IME van deidir que a partir d'enguany

el nom de les Trobades fos Trobades Cientí�ques de la

Mediterrània - Josep Miquel Vidal. L'objetiu de l'ediió

de 2013 ha estat rear un fòrum d'interanvi de oneixe-

ments i de debat sobre el lima de la Mediterrània, des del

seu passat �ns a les projeions de anvi limàti i els seus

possibles impates. Han estat, per tant, unes trobades in-

terdisiplinàries, en les quals, a més de la físia, hi han tin-

gut abuda estudis sobre anvis en eosistemes o estudis

relaionats amb l'enginyeria de ostes, per posar-ne dos

exemples. De fet, un dels objetius prinipals ha estat fo-

mentar la interaió entre distintes disiplines relaionades

d'una manera o altra amb el lima. El grup organitzador

de l'ediió de 2013 ha estat el Grup de Nivell de la Mar i

Clima (http://marine-limate.uib.es/) de l'Institut Medi-

terrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, http://imedea.uib-

si.es/), un entre mixt entre la Universitat de les Illes

Balears (UIB) i el CSIC. El Comitè Cientí� ha estat for-

mat per persones de distintes universitats i entres de re-

era: Sergio Alonso (UIB), Albert Falqués (UPC), Núria

Ferrer (UPC i SCF), Jordi Isern (IC3), Agustí Jansà (AE-

MET i IME), Gabriel Jordà (IMEDEA), Carme Llassat

(UB), Josep Enri Llebot (UAB i SCF), Marta Maros

(IMEDEA), Belen Martrat (IDÆA - CSIC), Josep Llu-

ís Pelegrí (ICM - CSIC), Antoni Rosell (ICREA - UAB)

i Agustín Sánhez-Arilla (UPC), oordinats per Damià

Gomis (IMEDEA).

Partiipaió

Els organitzadors de l'ediió d'enguany sabien que s'en-

frontaven a un repte important, la mana de �nançament,

tant dels grups de reera en general om de les Troba-

des. Tot i així, es van presentar 25 ontribuions que es

van estruturar en tres dies: el dimeres 16 es va dedi-

ar al paleolima, el dijous 17 a aspetes atmosfèris del

lima present i futur, i el divendres 18 a aspetes marins

del lima present i futur. En ada sessió hi havia una pre-

sentaió onvidada: Penélope González-Sampériz, inves-

tigadora de l'Institut Pirenai d'Eologia del CSIC (Sara-

gossa), va impartir una xerrada sobre paleolima titulada

�Reonstruión de los ambios limátios pasados en la

Iberia Mediterránea a partir de seuenias ontinentales.

¾Cómo, dónde y por qué?�; Ileana Bladé, professora de

la Universitat de Barelona, va presentar el darrer informe

del Panell Intergovernamental de Canvi Climàti (IPCC)

amb una presentaió titulada <Çlimate siene: updates

and highlights from the �fth IPCC report (WG1)�; i Ted

Pakard, de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària,

va parlar sobre la possible base ientí�a de l'anomenat

diluvi universal, amb la xerrada �Noah's Flood: was the

Zanlean Flood an anteedent in the Mediterranean?�.

Divulgaió de les Trobades

El tema de les XXIX Trobades té un interès espeial per la

seva reperussió soial. De fet, la soietat demana ontí-

nuament informaió sobre un tema que sap que l'afetarà

de manera important en un futur proper. Consients d'ai-

xò, l'organitzaió va fer un esforç de difusió que es va

veure reompensat per una obertura signi�ativa. Van

seguir la elebraió de les Trobades la adena de televisió

autonòmia IB3, la ràdio i la premsa esrita.

A més a més s'ha penjat informaió a tres por-

tals web: el del Grup de Nivell de la Mar i Clima

de l'IMEDEA (http://marine-limate.uib.es/), el de

l'Institut Menorquí d'Estudis (http://www.ime.at/)

i el de la Soietat Catalana de Físia, des del qual

es poden baixar per exemple totes les presentaions

(http://blogs.ie.at/s�s/2013/10/29/xxix-trobades-

ienti�ques-de-la-mediterrania-josep-miquel-vidal-2/).
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