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Coberta: Estat de la Farga Palau de Ripoll a principis dels anys noranta, 
abans de la seva restauració.
Font: Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Fons Estanislau Tomàs. La 
Farga Catalana.

EDITORIAL

Amb el vuitè número de la revista de tecnologia iniciem una 
nova etapa. Alícia Casals, a qui hem d’agrair tants anys al 

capdavant de la revista, va demanar el relleu i la Junta de la So-
cietat Catalana de Tecnologia encarregà aquesta tasca al profes-
sor Oriol Boix. També hi ha hagut canvis a l’equip editorial, en el 
qual s’han incorporat persones de diferents àmbits de la Societat.

Mentre preparàvem aquest número vam saber del traspàs 
del físic i filòsof Mario Bunge. Trobareu un petit text de comiat 
que ha preparat Antoni Hernández-Fernández, que recentment 
ha editat i traduït el llibre Filosofia de la tecnologia, de Mario 
Bunge. 

En el moment d’escriure aquestes línies estem en estat 
d’alarma a causa de la COVID-19, per això també trobareu un 
text en què ens fan cinc cèntims del projecte TelecomuniCAT, 
impulsat per la Societat.

Els tres articles que conté aquest número corresponen a 
quan Alícia Casals encara era l’editora de la revista. En el primer, 
Albert Burgués i Eulàlia Miret ens parlen del Fons Estanislau To-
màs. Aquest fons inclou els documents tècnics de qui fou el pri-
mer president de la Societat, que han estat llegats per la seva fa-
mília i catalogats per l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

En el segon article, Antoni Hernández-Fernández reflexiona 
sobre la necessitat d’una educació tecnològica que inclogui la 
filosofia de la tecnologia i la reflexió tecnoètica a l’educació se-
cundària obligatòria.

En el tercer article, Oriol Boix i Íngrid Munné ens presenten 
la tecnologia vestible com una forma de combinar els elements 
tecnològics i la programació amb el disseny i l’art. Això pot servir 

per implicar tecnològicament aquells infants i joves que no se 
senten atrets per altres aplicacions de la tecnologia més habi-
tuals a les aules i a les activitats extraescolars.

En aquest número, també trobareu quatre entrevistes als 
guanyadors del Premi Societat Catalana de Tecnologia de l’Ex-
porecerca Jove. A l’Exporecerca Jove hi ha un premi i un accès-
sit patrocinats per la Societat Catalana de Tecnologia. Aquest 
premi inclou, teòricament, la publicació a la revista de tecnolo-
gia dels treballs guanyadors. Atès, però, que els participants no 
preparen un text formal per a l’Exporecerca, ens va semblar que 
no era raonable demanar-los que el preparessin per a la revista. 
Per això hem substituït la publicació del treball per una entrevis-
ta que ens permet saber de què tractaven els treballs i conèixer 
els seus autors. Finalment, hem entrevistat Ivan Nadal, que és el 
tutor de dos dels treballs premiats.

Gaudiu de la lectura.
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Publicació
La revista de tecnologia passa a presentar-se 
en format digital a partir del número 7. Pretén 
amb això ser més àgil i estar oberta a tothom a 
partir de la data de la seva publicació a l’heme-
roteca de l’Institut.

Articles i anuncis d’activitats
L’equip editorial està obert a rebre contribu-
cions per a la revista, que han de respectar l’es-
tructura actual de la publicació, que es divideix 
en dues seccions: la que fa referència a temes 
tècnics i la relacionada amb aspectes o activitats 
sobre l’educació tecnològica. Així mateix, enco-
ratja els lectors a donar a conèixer, a través de 
la revista, i considerant-ne la periodicitat, activi-
tats relacionades amb la tecnologia: conferèn-
cies, congressos, jornades, seminaris, convoca-
tòries de premis, anuncis de publicacions, etc. 
Les contribucions es poden fer enviant, per cor-
reu electrònic, l’article o la informació en format 
Word a l’adreça revista.sct@correu.iec.cat.
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