
ELS AJUTS DE LA CIRIT ALS CURSOS ORGANITZATS
PER LA SOCIETAT CATALANA DE CIENCIES

El maig de 1981 , la Comisio Interdepartamental de Recerca i Innova-

cio Tecnologica (CIRIT) de la Generalitat de Catalt.nya establi uns ajuts

per a dur a terme cursos a carrec de les filials de 1' nstitut d'Estudis Ca-

talans. No cal dir que aquesta iniciativa configurava un suport especific

a I'Institut i, en particular , a la nostra filial, que '7eia augmentada d'a-

questa manera la seva capacitat d'accio. Hi ha alties possibilitats per a

potenciar les diverses lineas de recerca que s'apleguen en la nostra co-

munitat cientifica , peril aquesta significa un ajut especific . El llistat

que presentem a continuacio , amb informacio del diversos cursos duts

a terme fins a la data, posa de manifest quins son -- Is camps que els res-

ponsables de la nostra Societat han anat conside :-ant que calla poten-

ciar.

Cursos duts a terme fins al desembre de 1983

1. Curs sobre ciencia de materials, a carrec del Dr. Francesc Guiu,
del Queen Elisabeth College. Del 10 al 16 de desembre de 1981. Orga-
nitzat per la Seccio de Fisica. Fou adrecat a estirr ular una comissio de
treball sobre aquesta questio, actualment en marxa.

2. Conferencia d'Arno Klose, sobre la politica c entifica de la Comu-
nitat Europea. 2 de gener de 1982. Constitui la jornada jubilar del cin-
quante aniversari de la fundacio de la nostra societat.

3. Conferencia del professor Dupuy: `Les impa _ts sociaux des equi-
pements de genie civil: les routes et autoroutes et . es equipements d'as-
sainissement. Les limites de l'analyse des impacts. La double relation
entre technique et societe." Dins el cicle Enginyeria i Societat, organit-
zat per la Seccio d'Enginyeria del 28 de gener al 3 cle febrer de 1982, en
el qual participaren Rosa Junyent i Joan Masarnau.

4. Curs de jean Pierre Serre (College de France): "Points entiers sur

une variete algebrique. Crible et applications." Del 5 al 7 de maig de
1982. Organitzat per la Seccio de Matematiques.

5. Curs de Colin White (University of Sussex,: "Homogeneus Ca-



314 ELS AJUTS DE LA CIRIT ALS CURSOS ORGANITZATS PER LA SCCFQM

talysis and Applications of Organometallics in Organic Syntheses". Del

19 al 23 de juliol de 1982. Organitzat per la Seccion de Quimica.

6. Curs d'Alan Pidcock (University of Susex): "Applications of
N.M.R. to Organometallics and Inorganic Systems." Del 19 al 23 de

setembre de 1983. Organitzat per la Seccio de Quimica.
7. Conferencies dels professors Pierre Gautier (Universite Paul Saba-

tier, Tolosa de Llenguadoc): "Les Techniques thermostimulees: courant
electrique et fluage mecanique. Application a 1'etude des polymeres," i
de jean Paul Malrieu (Universite Paul Sabatier, Tolosa de Llenguadoc):"
La chimie traitee comme un probleme magnetique. Application aux
hydrocarbures conjugues" i "Traitement des metaux alcalins a l'aide
d'un hamiltonien effectif de type Heisenberg." El 17 de novembre i el
21 i 22 de novembre de 1983, respectivament. Organitzades per la Sec-
cio de Fisica.

8. Conferencies del professor Georges Reeb (Universite Louis Pas-

teur, Strasbourg), sobre Analisi no-standard. Del 14 al 23 de novembre

de 1983. Organitzades per la Seccio de Matematiques.

9. Estada del professor Lluis Bel (Institut Henri Poincare, Paris) per
a dur a terme un curs sobre relativitat i una conferencia sobre Predicti-
vacio espontania i turbulencia. Novembre de 1983. Organitzada per la
Seccion de Fisica.


