
ACTIVITATS DELS CURSOS 1981 - 82 i 1982-83

SECCIO DE QUIMICA

CURS 1981-82

La inauguracio d'aquest curs academic tingue lloc el dia 29 d'octubre
de 1981 amb la conferencia del Dr. HERIBERT BARRFRA I COSTA , Profes-
sor de Quimica Inorganica de la Universitat Autonoma de Barcelona i
aleshores President del Parlament de Catalunya , que versa sobre La
Quimica i el llenguatge . Aquesta conferencia era inclosa dins els actes
commemoratius del 50e aniversari de la fundacio de la Societat Catalana
de Ciencies Fisiques, Quimiques i Matematiques.

Del 23 al 25 del mes de novembre del mateix any tingue lloc, dins el

marc d'Expoquimia , el 11 Congres Internacional sobre Tecniques Analiti-

ques en la Quimica Ambiental , del qua] la nostra seccio era l'entitat

organitzadora . Posteriorment , els treballs presentats en aquest congres

foren editats per PFRGAMON PRESS.

Ja l'any segUent , 1982, el Dr . JAUMI: CIURANA i GAI CFRAN, Director

de l'Institut Catala de la Vinya i el Vi, pronuncia , el dia 24 de mare, una

conferencia sobre Linies principals de la investigacio enologica . El rnateix

mes de mar4, el dia 31, el Dr. RAMON PASCUAI. i DF SANS, Director del

Departament de Fisica Teorica de la Universitat Autonoma de Barcelona,

ens parla sobre el tema Que hi ha mes endins de la quimica?

A causa de 1'aldarull ocasionat arreu de 1'Estat espanyol per 1'adultera-
ci6 de l'oli de colza, la nostra SECCIO QUIMICA cregue que seria
d'interes de dur a terme un debat sobre aquest terra . Aixi , doncs , el dia 22

[1531



68 AC:TIVITAT.S I SESSIONS CT.ti'TITIQGES

d'abril tingue hoc una taula rodona sobre La problematzca de Poll de

colza, en la qual intervingueren els senyors ORI0L Bul RENA, de Laborato-

ris Vinas, JOSFP CATALA, d'El Noticiero Universal, MiQuFi. GASSIOT, de

l'Institut Quimic de Sarria, JOSFP M. RIBO, de la Facultat de Quimica de la

Universitat de Barcelona, i EDUARD RouRlcuFz, del Departament de

Farmacologia del CSIC. Fou una de les sessions mes reeixides, tant per

1'interes del tema objecte de discussio com per la quantitat i qualitat del

public assistent, que omplia la sala de gom a gom.

El mes d'abril, el Dr. CARLES PERELLO i VAI LS, Professor de Matema-

tiques de la Universitat Autonoma de Barcelona, pronuncia una confe-

rencia sobre Oregonators, Brussel-lators i d'altres enginys matematics de

la quimica.
Tot seguint la linia endegada anys endarrere de col•laboracio amb els

Services Scientifiques et de Cooperation Technique du Consulat Ge-

neral de France , hom convida el Dr. HE NRI Cot IN, Professor de 1'Ecole

Polytechnique de Palaiseau Cedex (Franca), per tal que impartis un curs

de Cromatografia liquida. Aquest curs dura del 10 al 13 de main, ambdos

inclosos, i hom tracta dels mecanismes de separacio en cromatografia

liquida d'elevada resolucio, de l'optimitzacio i de diferents tecniques

especials a base de columnes capil•lars i dels diferents tipus de detectors.

El dia 15 del mes seguent, i amb la col•laboracio del Departament de

Quimica Inorganica de la Facultat de Quimica de la Universitat de

Barcelona, hom invita el Dr. PIERRE BRAUNSTEIN, del Laboratori de

Quimica de la Coordinacio de la Universitat Louis Pasteur de Strasbourg

(Franca), el qual disserta sobre Clusters Carbon3'les mixtes de palladium

et platine.

Com a colofo del curs academic 1981-82, i gracies al suport economic

de la Comissio Interdepartamental de Recerca i Innovacio Tecnologica

(CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, hom organitza un curset sobre

Catalisi homogenia i aplicacions dels compostos organometal•lics en sintesi

organica, que imparti el Dr. COLIN WHITE, Professor del Departament de

Quimica de la Universitat de Sheffield (Gran Bretanya). El curset tingue

Iloc del 19 al 23 de juliol i tracta de la isomeritzacio d'olefines, de les

reaccions d'hidrogenacio, d'oxidacio i carbonilacio, aixi com de la meta-

tesi d'olefines, de l'oligomeritzacio i polimeritzacio d'olefines, de catalit-

zadors homogenis suportats, de la sintesi asimetrica catalitica i de les

reaccions estequiometriques.
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CURS 1982-83

El Dr. RAMON MARGAI FF I LOPFZ, Cap del Departament d'Ecologia
de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, inaugura el curs
amb ]a conferencia Dues vessants del problema de la contaminacio: el
quimic i !'ecologic, que tingue hoc el dia 21 d'octubre de 1982. Mes
endavant, el dia 25 de novembre, el Dr. PIFRRU MONSAN, Professor del
Departament d'Enginyeria Bioquimica i Alimentaria de 1'INSA. de To-
losa de Llenguadoc (Franca) exposa L'aplicacio de la catalisi enzimatica a
la sintesi quimica.

Tal i corn s'esdevingue en les activitats del curs anterior, hom pro-
grama una taula rodona. En aquesta ocasio hom discutf el tema: Quimi-
ques: una carrera sense alumnes, a causa de l'alarmant disminucio de
matricules en la Ilicenciatura de quimica. Tingue Iloc el dia 14 de desem-
bre de 1982 amb la participacio del Dr. Aixn F CORTAI., Ex-professor de
I'Escola Universitaria del Professorat d'EGB, de les Dres. MARIA TFRFSA
GAI CFRAN, Professora de la Facultat de Quimica de la Universitat de
Barcelona, Ei.ISABFT LAPI ANA, Professora de 1'Institut de Batxillerat
Jaume Balmes de Barcelona i JosFP M. CIRis, d'Industria Sinor-Rao.

En el mes de febrer hi hague dues sessions cientifiques. Aixi, i per tal
de commemorar el centenari de la naixenca de !'eminent quimic catala
ENRIC MOLES I ORMII.I A (1883-1953), hom convida el Dr. Jost LUIS
GOMFZ CAAMAtvo, Professor emerit d'Historia de la Farmacia de la
Universitat de Barcelona, el qual ens parla d'Una aproximacion a Enric
Moles, un catalan desconocido, conferencia que tingue hoc el 8 de febrer
de 1983. Hem de lamentar, pero, aquest any 1984, el traspas d'aquest
rellevant conferenciant que complague ampliament al public assistent.
Val a dir, a mes, que l'Institut d'Estudis Catalans to en curs d'ed1ci6 una
tesi sobre la vida i obra del Dr. ENRIC MOLES, que sortira en una nova
col•lecciu intitulada Monografies de la Seccio de Ciencies. Dies mes tard,
el 21 del mateix mes de febrer, el Sr. RAMON FONTARNAU, del Servei de
Microscbpia Electronica de la Universitat de Barcelona, disserta sobre La
Microscopia electronica de rastreig. Principis i aplicacions.

Conjuntament amb la Societat Catalana de Biologia , tambe filial de
I'Institut d ' Estudis Catalans, horn celebra els dies 14, 15 i 16 de mar4, les
Primeres Jornades de Contaminacio Quimica del Medi als Paisos Cata-
lans. Foren unes sessions altament positives i que assoliren un exit de
public sense precedents. Hom hi presenta mes d'una trentena de ponen-
cies i cal remarcar la participacio activa de mes d'un centenar de cientifics i
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investigadors que es dediquen a I'estudi de la contaminacio quimica.
Horn edita, a mes, els resums d'aquestes jornades, que son a la disposicio
de tots els socis que els dernanin expressament. Finalment, va1 a dir que,
en el volurn IV del nostre ButlletI de proxima aparicio, hi ha una cronica
mes detallada d'aquestes jornades amb la indicacio de totes i cada una de
les comunicacions presentades.

Dirigit a tots aquells ensenyants que no haguessin rebut formacio en
espectroscopia, el Dr. JosEP CASTF.LLS i GUARDIOLA, Cap del Departa-
ment de Quimica Organica de la Universitat de Barcelona, pronucia una
conferencia que versa sobre Impacte de !'espectroscopia en la Quimica.
L'acte tingue floc el dia 19 de maig.

Tambe, igual que en cursos anterior, horn col•labora amb els Services
Scientifiques et de Cooperation Technique du Consulat General de
France a Barcelona, de guisa que horn convida el Dr. CI AUDI SoiiRIS-
SE:AU, Maitre de recherche del CNRS, per tal que exposes el terra Espec-
troscopia Raman. Les sessions, amb projeccio de pel•licules sobre L'es-
pectroscopia Raman Laser i sobre Noves tecniques en espectroscopia Ra-
man, tingueren hoc els dies 30 i 31 de maig.

Durant el tries de juny, i dels dies 6 al 10, aquesta Seccio de Quimica
patrocina un Curset basic d'introduccio als microprocessadors i a !furs
aplicacions basiques, que impartiren els Drs. EMi[.io LUQUE i LORE NZO
MORFNO, en el Departament d'Electricitat i Electronica de la Universitat
Autonoma de Barcelona, on horn dugue a terme, a mes, una serie de
classes teorico-practiques.

Finalment, del 19 al 23 de setembre, i gracies al patrocini de la
Comissio Interdepartamental de Recerca i Innovacio Tecnologica (CI-
RIT) de la Generalitat de Catalunya horn organitza unes sessions cientifi-
ques sobre Applications of n.m.r. to organometallic and inorganic sys-
tems. El Dr. ALAN PIucocK, Professor de la Universitat de Sussex (Gran
Bretanya), fou 1'encarregat de fer aquest curs, en el qual horn tracta els
aspectes fonamentals, parametres i aplicacions de la n.m.r.

JDAMIA BARcI i OJ
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SECCIO DE MATEMATIQUES

MFM(>RIA I)'ACTIVITATS: NOVF.MBRF 1978-OCTUBRF 1982

El 26 d'octubre de 1978 fou escollida, en l'Assemblea General de

Socis, la junta directiva per a un periode de quatre anys, constituida per

Manuel Castellet (President), Joan Girbau (Secretari) i Manuel Udina

(Secretari redactor). El novembre de 1980, Eduard Recasens substitui

Manuel Udina.

En el programa d'actuacio de la Seccio aprovat en 1'esmentada Assem-

blea General, hi figuraven els punts seguents:

1. Augmentar ostensiblement el nombre de socis.
2. Editar periodicament un butlleti intern de la Seccio.

Organitzar conferencies de caracter general.

3. Promoure i organitzar o donar suport a diferents cursos monografics.

4. Posar la nostra seccio en contacte amb altres societats matematiques.

Anem a analitzar que s'ha fet en cada un dels punts esmentats en

aquests quatre anys.

1. Socis

El 26 d'octubre de 19761a Seccio comptava amb 26 socis teorics; al cap

d'un any haviem passat dels 150, i ara en som 264. Hi ha hagut 238 altes i 2
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baixes, una d'elles la del Dr. Enric Figueres per defuncio, que volem
recordar en aquesta memoria.

2. Butlletins

Han estat publicats 13 Butlletins de la Seccio ( del numero 0 al 12), aixi
com altres documents : Actes de les VII Jornades Matematiques Hispano-
Lusitanes (a les PUBLICACIONS de Matematiques de la U.A.B.) i
Actes de les Jornades sobre l'Ensenvament de les Matematiques 1 la
Formacio del Professorat.

3. Conferencies

Curs 1978-79

C. Perello: "Propietats qualitatives d'equacions diferencials de l'ecolo-
gia, la quimica 1 la hidrodinamica".

F. Hurtado - R. Pons - P. Sola: "Les Matematiques a l'Ensenvament

E. Bonet: "Estadistica i Administracio publica".

Curs 1979-80

M. Castellet: "L'esfera, aquest esser desconegut".
J. Llibre: "Punts periodics i punts no errants d'aplicacio continues de

l'interval a I'interval 1 del cercle al cercle".
C. Perello: "El naixement 1 1'evoluci6 del calcul infinitesimal".
P. Llorente: "El algebra i la teoria de numeros en el siglo xvu".
J. Vaquer: "La geometria de Descartes".

Curs 1980-81

Cicle: "El desenvolupament de les Matematiques al segle xix".
J. Pla: "Els origens de la teoria de conjunts".
J. M. Montesinos: "La conjectura de Poincare".
J. Girbau: "La geometria diferencial de Gauss a Riemann".
P. Mena]: "Els inicis de la teoria de grups".
P. Llorents: "La teoria de numeros en el siglo xix".
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J. Llibre: "La mecanica celest a l'obra de Poincare".
E. Trillas: "El naixement de ('algebra de la logica".
J. Garcia Doncel: "Los origenes fisicos del analisis vectorial".

J. Teixidor: "La geometria algebraica al segle xix".

F. d'A. Sales: "El desenvolupament de les probabilitats al segle xix".

M. Castellet: "150 anys de genesi topologica: d'Euler a Poincare".

J. L. Cerda: "Els avencos de l'analisi al segle passat".

Curs 1981-82

Cicle: Leonhard Euler.

J. Ortega: "Euler, series y algunas funciones especiales".
P. Bayer: "Variae observationes circa series infinita".

C. Perello: "Moviment de fluids 1 bombament de columnes".
W. Habicht: "Les travaux d'Euler dans le domaine de I'optique

geometrique".
A. Dou: "Els fonament de la fisica matematica d'Euler".

Subvencionat per 1'ICE de la UAB, P. J. Hilton feu tres conferencies
sobre l'ensenyament de les matematiques.
Subvencionat per la CIRIT, J. P. Serre feu dues conferencies sobre
teoria de nombres.

4. Cursos

1978-79 C. Simo: "Introduccio a 1'Analisi Numerica", amb el suport de
VICE de la UB.

1978-79 J. Pla: "Aplicacions de la Logica a l'Algebra 1 a I'Analisi".
1979-80 P. Llorente: "De la Aritmetica al Algebra".
1980-81 J. Pla: "El problema 10 de Hilbert".

5. Congressos

Maig 1980: VII Jornades Matematiques Hispano-Lusitanes (308
participants).

Maig 1981: Jornades sobre I'Ensenyament de les Matematiques 1 la For-
macio del Professorat (196 participants).

Marc 1982: Col•laborac16 en el Workshop on Algebraic Topology, orga-
nitzat per la UAB.
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6. Contactes amb altres Societats

Dels contactes establerts amb altres Societats Matematiques s'ha ob-

tingut un conveni de reciprocitat amb la Real Sociedad Matematica Espa-

nola, amb l'American Mathematical Society i amb la Schweizerische

Mathematische Gesellschaft.

7. Altres activitats

La Seccio ha organitzat , durant els cursos 1979-80, 1980-81 i 1981-82,

la fase previa , corresponent a Catalunya , de les Olimpiades Matemati-

ques per a alumnes de COU, d'acord amb la Real Sociedad Matematica

Espanola. La Seccio ha promogut la dotacio de premis per a treballs de

Llicenciatura i per a treballs d'Investigacio ( i en alguns casos els ha

dotats ). Concretament la Seccio convoca anualment un premi per a

treballs de Llicenciatura ( dotat amb 50.000 ptes ) i l'Institut d'Estudis

Catalans, cada dos anys, el premi Ferran Sunyer i Balaguer , per a treballs

de recerca , dotat amb 150.000 ptes.

En col • laboracio amb la Seccio de Ciencies de l'Institut d'Estudis

Catalans es a la impremta el Ilibre "El desenvolupament de les Matemati-

ques al segle xix", que recull les conferencies fetes durant el curs 1980-81.
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