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ACTUALITAT

actualitat

Memòria d’actes organitzats per la Societat 
Catalana de Tecnologia

Podeu trobar més informació sobre les conferències orga-

nitzades a la nostra pàgina web http://blogs.iec.cat/sct/activitats 

i també al Facebook (https://www.facebook.com/sct.iec). A més, 

en molts casos podreu descarregar-vos la presentació al 

vostre ordinador, o fins i tot tornar a veure la conferència 

en vídeo. Si no vàreu poder assistir-hi, o simplement si vo-

leu compartir-la amb algun/na company/nya, no deixeu 

passar aquesta oportunitat i feu ús del servei de vídeo. Es-

perem que aquesta iniciativa sigui un gran èxit.

—  Manel soria. Conferència i exposició de les fotografi-

es: «La terra és al cel». Seu de l’Institut d’Estudis Ca-

talans a Barcelona, 20 de novembre de 2013.

—  Manel soria, fotògraf i professor de l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de 

Terrassa (ETSEIAT). Exposició: «La terra és al cel». 

En aquesta exposició —un recull d’imatges i tex-

tos—, Manel Soria mostrà el cel nocturn integrat en 

el paisatge. Seu de l’Institut d’Estudis Catalans a 

Barcelona, del 8 al 31 de gener de 2014. 

—  Visita a la «Cave» de realitat virtual de la Universitat Poli-

tècnica de Catalunya. Campus Sud, 31 de març de 2014.

—  Jornades d’Energia. Al llarg d’aquest any 2014 s’han 

celebrat diverses trobades relacionades amb Co- 

EnerCat, «Energia per a la nova Catalunya: Visions i 

aportacions de la Societat». El segon CoEnerCat és 

un espai de presentació i consens de propostes per 

emprendre la construcció del sistema energètic de la 

Catalunya del futur.

Així, la Societat Catalana de Tecnologia va participar 

en les trobades de centres de recerca i instituts que 

van tenir lloc a Tarragona (4 d’abril) i Girona (9 de 

maig). En dates properes se celebrarà la sessió ple-

nària, on es farà una valoració final de totes les pro-

postes presentades a les diverses sessions.

—  Premi de la Societat Catalana de Tecnologia 2014. El 

dia 22 d’abril de 2014 la Societat Catalana de Tecno-

logia, a proposta d’una ponència integrada per Xa-

vier Cufí, Agustí Egea i M. Núria Salán, ha acordat 

atorgar el Premi de la Societat Catalana de Tecnolo-

gia corresponent a l’any 2014 a Clara Corbella Vidal 

pel treball «Emissió de gasos d’efecte d’hivernacle 

en aiguamolls construïts: adaptació del mètode». 

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

—  Conferència «La volta al món a vela», organitzada 

per la Facultat de Nàutica de Barcelona. Facultat de 

Nàutica, 24 d’abril de 2014.

Convocatòria de premis de tecnologia

PREMI DE LA SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA

Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investiga-

ció, bibliogràfic o d’assaig sobre tecnologia. Es convoca 

anualment dins el Cartell de premis i de borses d’estudi 

de l’Institut 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 So-

cietat 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/ 
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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 neces-

sitat de professionals especialitzats en aquestes compe-

tències.

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

PREMI ARGÓ

La Universitat Autònoma de Barcelona convoca anual-

ment el Premi Argó per a treballs de recerca de batxille-

rat i projectes de cicles formatius de grau superior, amb 

la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants i d’in-

crementar els vincles amb els centres d’ensenyament se-

cundari.

Per a més informació: http://ice2.uab.cat/argo/home.htm

PREMIS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA

La Universitat Politècnica de Catalunya convoca anual-

ment premis en diferents àmbits. Alguns d’aquests són 

oberts a estudiants de primària, batxillerat i a la comunitat 

científica general, com per exemple:

—  Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica. El Premi 

Duran Farell d’Investigació Tecnològica té com a finali-

tat incentivar l’excel·lència investigadora mitjançant el 

reconeixement de la qualitat d’un treball de recerca dut 

a terme en el camp de la tecnologia durant els darrers 

tres anys.

—  Per a més informació: http://www.upc.edu/consellsocial/premis 

-del-consell-social/premi-duran-farell-dinvestigacio-tecnologica 

—  Premi UPC per a Treballs de Recerca de Batxillerat i 

CFGS: arquitectura, ciència i tecnologia sostenibles. El 

Premi té com a objectiu potenciar l’interès de l’alumnat 

de batxillerat i de cicles formatius de grau superior per 

aquestes àrees de coneixement i pel valor de la soste-

nibilitat, aplicat a la concepció i al desenvolupament 

dels seus projectes de recerca.

  Per a més informació: http://www.upc.edu/premi-secundaria 

PREMIS RECERCA JOVE, NOUS PREMIS CIRIT, PER  
FOMENTAR L’ESPERIT CIENTÍFIC DEL JOVENT (PRJ 2012) 

Els Premis de Recerca Jove (PRJ), que convoca anualment el 

Govern de la Generalitat de Catalunya, volen despertar vo- 

cacions científiques entre els joves estudiants del país. Els 

PRJ estimulen que els alumnes s’apropin a la investigació  

de la mà dels professors dels centres on estudien i sempre  

fent valer els coneixements propis de la seva edat i formació.

Per a més informació: http://193.145.216.14/ 

CERTAMEN UNIVERSITARIO ARQUÍMEDES

El certamen universitari Arquímedes, convocat per la Di-

recció General d’Universitats del Ministeri d’Educació i  

Ciència, pretén fomentar l’esperit científic entre els estu- 

diants de les universitats espanyoles.

L’objectiu és premiar els estudiants universitaris que 

hagin desenvolupat idees originals que contribueixin al 

desenvolupament de la investigació científica a la comuni-

tat universitària espanyola.

Per a més informació: https://sede.educacion.gob.es/catalogo 

-tramites/becas-ayudas-subvenciones/premios/premios-estudiantes/

certamen-arquimedes.html

Finalment, us animem a visitar el web de la Xarxa Telemàti-

ca Educativa de Catalunya, on trobareu un recull actualit-

zat dels premis i concursos adreçats a l’alumnat i al profes-

sorat dels centres educatius, en diversos àmbits, inclòs 

l’àmbit tecnològic. 

Per a més informació: http://www.xtec.cat/web/centres/alscentres/

premis 
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