
Es convoca la cinquena edició dels premis José Cantero

per distingir els millors treballs d’estudi i investigació en

l’àmbit de les tecnologies i el seu impacte en la societat.

Els premis estan adreçats a alumnes de batxillerat i ci-

cles formatius de grau superior, i als seus professors i als

centres docents, per la seva funció de formació en la recerca.

Es concediran cinc premis que consistiran, cadascun, en

un lot de material informàtic valorat en 1.230 €, i que es dis-

tribuiran entre l’autor o autors, el tutor o tutors i el centre.

Calendari: Publicació oficial de la convocatòria: 16 de se-

tembre de 2004

Termini d’entrega de la documentació: 8 d’abril de 2005

Notificació del jurat: 31 de maig de 2005

Premis Rosina Ribalta

Es convoca la sisena edició de premis  als millors projectes

de tesis doctorals en l’àmbit de les tecnologies de la infor-

mació i les comunicacions. 

Es concedeixen dos premis, de 12.000 € i 6.000 € res-

pectivament, que estan adreçats a doctorands de qualsevol

universitat espanyola o portuguesa, dintre de l’àmbit de les

tecnologies de la informació i les comunicacions. Els pro-

jectes poden estar en qualsevol estat de realització, i els pa-

gaments es vincularan a l’estat del desenvolupament.

Calendari: Publicació oficial de la convocatòria: 16 de se-

tembre de 2004

Termini d’entrega de la documentació: 25 de febrer de 2005

Notificació del jurat: 31 de maig de 2005

Premi d’assaig Eusebi Colomer

Es convoca la quarta edició del premi sobre aspectes so-

cials, antropològics, filosòfics o ètics relacionats amb la

nova societat tecnològica.

Les obres han de ser originals i inèdites, escrites per un

sol autor, en qualsevol de les llengües de l’estat espanyol o

en portuguès, i no han d’haver estat premiades en altres

concursos. La dotació del premi serà de 6.000 €. 

Calendari: Publicació oficial de la convocatòria: 16 de se-

tembre de 2004

Termini d’entrega de la documentació: 18 de març de 2005

Notificació del jurat: 31 de maig de 2005

Per a més informació:

Fundación EPSON IBÉRICA

Gran de Gràcia, 140, pral. 2a. 08012 Barcelona

Tel.: 932 373 400 / Fax: 932 373 419

A/e: funespon@fundacion-epson.es

A/I: http://www.fundación-epson.es

Presentació del Congrés

Enginyeria, desenvolupament territorial i globalització

2n Congrés d’Enginyeria en Llengua Catalana

L’any 2000 tingué lloc a Manresa el 1r Congrés d’Enginyers

de Llengua Catalana, organitzat per l’Associació Enginye-

ria i Cultura Catalana (EiCC), que va congregar més de tres-

cents professionals per debatre les relacions entre l’engi-

nyeria i la sostenibilitat i entre l’enginyeria i la societat de

la informació i el coneixement.

Quatre anys després, l’EiCC convoca el 2n Congrés

d’Enginyeria, que tindrà lloc a Andorra el mes de novembre

de 2004, i que pretén aplegar els enginyers que treballen

en el teixit d’empreses i institucions de l’arc mediterrani

(País Valencià, Catalunya, Andorra i Illes Balears). Reunirà

els professionals de les diverses especialitats de l’enginye-

ria que estan interessats a aprofundir interdisciplinària-

ment en la repercussió social de la seva activitat professio-

nal. 

El Congrés es planteja amb els objectius següents: 

— Debatre tècnicament i professionalment les impli-

cacions de l’enginyeria en la conformació del territori i l’e-

volució de la societat a principis del segle XXI. 

— Abordar les repercussions socials i ambientals de

projectes i infraestructures concretes del nostre territori,

en un món globalitzat que tendeix cap a la deslocalització

de l’activitat econòmica.

— Analitzar el paper de l’enginyeria en la construcció

europea i en el procés de globalització mundial. 

— Posar en comú les experiències professionals d’en-

ginyers dels diversos àmbits territorials. 

El Congrés se centrarà en dos àmbits prou concretsR
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però a la vegada prou amplis perquè puguin generar un de-

bat transdisciplinari entre professionals de l’enginyeria:

1. Enginyeria i globalització.

2. Enginyeria i desenvolupament territorial.

El Congrés es configura amb voluntat de créixer i con-

formar una àmplia xarxa de professionals de l’enginyeria

amb il·lusió i sentit de la responsabilitat social, ètica i cul-

tural. Us hi esperem! 

Jaume Pagès Fita

President

Per a més informació: http://www.celc.es
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Andorra,
19, 20 i 21 de novembre de 2004


