
leen Dogterom, del FOM Institute AMOLF (Ams-
terdam, Holanda).

• Propietats de molècules, partícules i materials na-
noestructurats. La lliçó inaugural, Carbon nanotu-
bes in micro and nanoelectronics, la va fer el Prof.
Siegmar Roth, del Max Planck Institut de Stuttgart
(Stuttgart, Alemanya)

• Energia i medi ambient; sensors. L’encarregat de
fer la lliçó inicial, Hybrid nanocomposite materi-
als. In search of synergic activity, era el Prof. Pe-
dro Gómez, de l’Institut de Ciència de Materials
de Barcelona, però per raons de força major no va
poder fer la conferència.

Les jornades es van completar des del punt de vista
científic amb una sessió addicional. La conferència Na-
notecnologia i el 7è Programa marc va estar pronuncia-
da pel Prof. Llorenç Vallès, cap d’unitat de la Comissió
Europea (DG de Recerca, Unitat G3 Materials, Brus-
sel·les), i va anar seguida d’una taula rodona i un debat
sobre Política científica en nanociència i nanotecnologia
en la qual van participar, a més del conferenciant, el
Prof. Manolo Vázquez, gestor de l’Acció Estratègica en
Nanociència i Nanotecnologia del MEC, el Sr. Emilià
Pola, director del Programa CERCA, i el Prof. Jordi
Pascual, director de l’ICN.

Les Trobades van tenir el suport d’institucions esta-
tals i autonòmiques, organismes d’investigació i univer-
sitats dels Països Catalans. Les subvencions obtingudes
van servir per cobrir les despeses dels conferenciants i
ajudar en les despeses de viatge i estada dels investi-
gadors joves. El detall del programa, de les ponències
i de la sessió de pòsters es poden trobar al lloc web
http://www.uib.es/depart/dfs/apl/aac/xxii/pag/presentacio.htm.

No puc acabar aquest resum sense fer un esment es-
pecial a algunes de les persones que han fet possible que
aquestes jornades siguin un punt de trobada ja tradicio-
nal entre científics dels Països Catalans. En primer lloc,
agrair el suport incondicional de Josep Miquel Vidal i
les persones de l’administració de l’Institut Menorquí
d’Estudis, verdaders puntals i ànimes d’aquestes jorna-
des, l’ajut i el suport de la Societat Catalana de Física,
amb la Núria Ferrer i la Núria Fuster al capdavant, i
la Rosa Juan, secretària de l’ICN. Tots ells, sense fer
fressa però amb l’expertesa que els caracteritza, han fet
possible que els que hem participat en aquestes trobades
no hàgim notat cap mena de disfunció en l’organització
ans al contrari, ens hàgim sentit com si estiguéssim ins-
tal·lats de sempre en aquest marc incomparable que és
Maó.

Gràcies a tothom, als organitzadors i participants
d’aquestes jornades que han estat un èxit i on els joves,
sobretot, han exposat amb vehemència els seus resultats
de recerca.

Jordi Pascual

Juan Ignacio Cirac, doctor honoris
causa per la UPC

El passat dia 18 de gener de 2007 l’investigador en
física quàntica Juan Ignacio Cirac fou investit doctor ho-
noris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Lluís Torner, director de l’Institut de Ciències Fotòni-
ques, i Ramon Vilaseca, professor del Departament de
Física i Enginyeria Nuclear de la UPC, en van ser els
padrins.

Juan Ignacio Cirac, nascut a Manresa l’any 1965, és
actualment director de l’Institut Max Planck d’Òptica
Quàntica, a Garching (Alemanya) i catedràtic honora-
ri del Departament de Física de la Universitat Tècnica
de Munic. Ha rebut nombrosos guardons i distincions,
entre els quals cal destacar el Premi Príncep d’Astúries
d’Investigació Científica i Tècnica de l’any 2006.

En el seu discurs, Cirac va fer referència a les tecnolo-
gies desenvolupades gràcies a la física quàntica, com ara
els semiconductors i els làsers, que han permès cons-
truir aparells electrònics, ordinadors i sistemes òptics
amb multitud d’aplicacions.

En l’acte també hi van intervenir el rector de la UPC,
Antoni Giró, i un dels padrins, Lluís Torner.

Agustí Poch
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