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L ’Institut d’Estudis Catalans fou fundat el 18 de

juny de 1907 per la Diputació de Barcelona per

iniciativa del seu president, Enric Prat de la Riba. Al

llarg dels anys, l’Institut anà creant o incorporant les

societats filials, que actualment són vint-i-sis i co-

breixen pràcticament tots els àmbits del coneixement.

L’any 1932 fou creada, com a filial de l’Institut, la

Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i

Matemàtiques, la qual incloïa una secció d’enginye-

ria. El 1986 l’Institut aprovà la divisió d’aquesta So-

cietat en quatre societats filials i, amb aquesta divi-

sió, la Secció d’Enginyeria es transformà en la nova

Societat Catalana de Tecnologia (SCT). Amb el canvi

del terme enginyeria pel de tecnologia es pretenia do-

nar cabuda a totes les branques de les ciències apli-

cades.

Objectius i activitats de la Societat Catalana
de Tecnologia 

La Societat considera la tecnologia un factor de cultu-

ra i per això la conrea en els seus diversos vessants.

Promou la recerca i la divulgació dels avenços tecnolò-

gics en general i, en especial, dels que afecten l’àmbit

de la societat catalana; també pren en consideració

les repercussions de la tecnologia en altres camps,

com poden ésser el medi, l’economia, la societat i l’o-

pinió pública, promou contactes entre tècnics i inves-

tigadors de la universitat i de la indústria i col·labora

amb els centres de formació.

Per assolir els seus objectius, la Societat Catalana

de Tecnologia organitza conferències, cursets, jorna-

des, debats, simposis, etc.; també promou les publica-

cions de temes tecnològics en llengua catalana i edita

la col·lecció «Monografies de Tecnologia», de la qual

ha publicat ja cinc volums; a més, la Societat convoca

cada any un premi per a treballs d’investigació redac-

tats en català per estudiants universitaris.

Per ampliar l’àmbit de les publicacions, a la Junta

Directiva de la Societat li ha semblat adient crear una

revista que respongués a les següents activitats de la

Societat: d’una banda, deixar memòria de les activi-

tats de la Societat, amb la reproducció de forma com-

pleta o resumida de les conferències, taules rodones,

etc., que s’hi celebrin; d’altra banda, donar compte de

novetats rellevants produïdes en el camp de la tecno-

logia i informar sobre la celebració de congressos,

concursos, concessió de premis, etc.

Esperem que aquesta revista sigui una via per di-

fondre la tecnologia i donar a conèixer les activitats de

la Societat. ■
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