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El número 2 de la REVISTA DE TECNOLOGIA segueix l’esperit que
es va plantejar al seu inici, presentant una diversitat de

temàtiques, fruit de les conferències que la societat organitza a
l’Institut, ja sigui sobre tecnologies clàssiques, de les quals es
presenta la situació actual, o d’altres tecnologies emergents. 

La micro- i nanotecnologia és sens dubte un dels temes so-
bresortints avui dia, i potenciats per les administracions per les
seves possibilitats en molts àmbits, des de la biologia i medicina
fins a la robòtica, passant per altres camps com les ciències dels
materials. El tema ha motivat l’organització de dues conferències
aquest darrer any i un article en aquesta revista, escrit per investi-
gadors catalans de reconegut prestigi, on es presenten els tre-
balls recents duts a terme en el camp de la micro- i nanorobòtica.

Les aplicacions mèdiques de la tecnologia també han tin-
gut una notable incidència en les activitats de la societat, amb
dues conferències i un article a la revista. El treball que es pu-
blica presenta l’estat actual de la robòtica en el món de la medi-
cina, fent una anàlisi de la problemàtica que apareix en aplicar
la tecnologia en aquest àmbit, i dóna una visió de perspectiva
de la seva evolució en el futur.

El tercer article planteja un tema sempre polèmic, el de l’e-
nergia nuclear, fent una valoració dels seus efectes, positius i
negatius, enfront de les altres formes d’energia, sovint més
apreciades per la societat, però de les quals es desconeix, so-
vint, tots els efectes o repercussions. 

Encara en la línia de la preocupació social pel medi ambient
i la sostenibilitat, però en un altre àmbit ben diferenciat, el darrer
article dins la secció de «La tecnologia avui» tracta de l’aprofita-
ment d’un material residual en molts processos per al seu ús
com a material per a la fabricació de formigó, un material, d’altra
banda, molt sol·licitat a causa del gran mercat de la construcció.

L’ensenyament i l’educació tecnològica, que ocupa la segona
part de la revista, conté tres articles prou diferenciats. S’aborda el
tema de les noves tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) com a eina per a l’aprenentatge a distància, l’e-learning. 

Un segon article fa una reflexió sobre la reforma educativa,
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mateix, encoratja els lectors a donar a conèi-
xer, a través de la revista, i considerant-ne la
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plantejant la preocupació en la manera com l’activitat en tecno-
logia ha perdut terreny en l’àmbit dels ensenyaments a secundà-
ria a conseqüència de la nova Llei orgànica d’ensenyament
(LOE), després d’un període en què la Llei orgànica d’ordenació
general del sistema educatiu (LOGSE) havia donat un fort impuls
a l’educació tecnològica. Un planteig educatiu ben diferenciat és
el que es presenta en el tercer i darrer article d’aquesta secció, re-
passant la situació actual dels concursos de robots i com d’una
forma sovint divertida es pot aprendre d’alguns temes de la tec-
nologia. En la secció de l’entrevista, en aquest número, es parla
amb el reconegut professor i investigador Paolo Dario, amb mo-
tiu de la seva estada a Barcelona. El professor Dario és àmplia-
ment conegut en el món de la robòtica i gran impulsor de la neu-
rorobòtica, i en general de les seves aplicacions mèdiques, i en
aquesta entrevista ens aporta la seva visió de l’evolució de la
robòtica en el camp de la rehabilitació.

La REVISTA DE TECNOLOGIA pretén també ser un mitjà de comu-
nicació de les activitats que es duen a terme en matèria tecnolò-
gica, tant dins la Societat Catalana de Tecnologia (SCT), com en
altres entorns. Per aquest motiu, es presenten les darreres con-
ferències realitzades a la SCT, així com altres activitats dutes a
terme o informació de convocatòries o futures activitats. Des de
l’equip redactor, esperem que aquesta secció creixi amb l’apor-
tació d’informació dels mateixos lectors, atès que l’augment
d’informació en aquesta secció pot ser una guia útil de les activi-
tats en curs i una crida, especialment cap als joves tecnòlegs, a
participar en activitats relacionades amb la tecnologia.

LA SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA I EL CENTENARI
DE L’INSTITUT

Aquest segon número, que coincideix amb la celebració del
Centenari de l’Institut, apareix amb un cert retard respecte al
calendari inicialment previst, però amb l’ànim que sigui més
dinàmic en el futur, i, complementant les activitats que es duen
a terme dins la Societat, amb l’esperança que acosti més els
seus socis, la mateixa Societat i l’Institut.

La Societat ha estat i estarà present en els actes amb motiu
de la commemoració dels primers cent anys de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, fent un repàs de la història en aquest període i
debatent sobre els reptes que ens presenta el futur. Per aquest
motiu s’han previst, com a actes especials, una exposició d’al-
guns dels avenços més significatius d’aquest període tan prolí-
fic per a la tecnologia, així com un debat sobre la tecnologia en
el segle XXI, en què un grup de persones representatives de la
nostra societat tecnològica exposin els punts de vista i promo-
guin un debat dins la Societat.

EDITORIAL

Coberta: Seqüència d’imatges obtingudes per tomografia, que permeten,
informàticament, fer una reconstrucció tridimensional, de la qual es mos-
tren diferents punt de vista.
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