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«Llum: eina de frontera»
Dimecres, 18 d’abril de 2007
Lluís Torner, Director de l’Institut de Ciències Fotòni-
ques

La fotònica és la disciplina científica dedicada a la ge-
neració, la transmissió, la detecció, el control i la ma-
nipulació de fotons. Es tracta d’una de les tecnologies
horitzontals clau en el segle XXI, que aporta eines de
frontera que ajuden científics i tecnòlegs a avançar en
una gran varietat d’àrees, que inclouen les tecnologies
de la informació i les comunicacions, les nanotecnologi-
es, els processos industrials, les tecnologies energètiques
i del medi ambient, la detecció remota, la seguretat,
les biotecnologies, les ciències de la vida, la biomedici-
na, etc. En la conferència es van repassar algunes de
les fronteres que les tecnologies fotòniques ajuden a fer
avançar.

Núria Ferrer
Maria Àngels Garcia Bach

Econosociofísica a Barcelona

Dins les línies capdavanteres de la recerca actual és fàcil
trobar un alt grau d’interdisciplinarietat. Certes àrees
tradicionals de coneixement busquen noves eines. D’al-
tres, demanen noves idees o analogies manllevades de
disciplines germanes. Fins i tot, hi ha investigadors que
resolen problemes allunyats del marc específic de la seva
especialitat. La física i els físics no són ni de bon tros
una excepció, ans tot el contrari. Les aplicacions de la
física i les idees a altres àmbits han estat habituals en
els últims decennis.

Durant els darrers quinze anys, hem estat testimo-
nis de com metodologies habituals de la física estadís-
tica han estat aplicades amb èxit a l’economia i als
mercats financers o a la sociologia. Precisament, dins
d’aquesta línia d’acció s’emmarca el conjunt d’inicia-
tives que porten un conjunt de físics de tot l’Estat
des de l’any 2005 a estrènyer els seus llaços (visiteu:
http://www.econosociofisica.org). La darrera activitat
de la xarxa va tenir lloc a Barcelona. Durant la setma-
na del 12 al 17 de febrer de 2007, vàrem organitzar a
la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona una
«Escola de Doctorat» adreçada bàsicament a estudi-
ants de tot l’Estat que estan fent els seus primers passos
com a investigadors en aquest territori. L’activitat tam-
bé tingué dues sessions de portes obertes. D’una banda,
una taula rodona dirigida als estudiants de llicenciatura
de Física interessats a fer recerca en aquest àmbit. I,

d’altra banda, una conferència oberta al públic general
a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans
organitzada en col·laboració amb la Societat Catalana
de Física. La xerrada fou impartida pel Dr. Mark Buc-
hanan, antic investigador en física teòrica i editor de la
prestigiosa revista Nature i actualment escriptor i divul-
gador.

La xerrada duia per títol «The Social Atom: Influ-
ence of Spontaneous Order in Human Affairs» i posava
de manifest la importància de les noves aplicacions de
la física mencionades. La física estadística estudia el
comportament macroscòpic resultant de les interaccions
a petita escala de les partícules que les formen, gene-
ralment àtoms o molècules. Buchanan va relatar-nos
com aquest marc té una aplicació plena de futur en les
ciències socials. L’àtom ara deixa de ser una partícu-
la «irracional» atès que aquest ens microscòpic pensa,
decideix, inverteix a borsa o es comunica amb els seus
iguals a través d’una gran xarxa. És en aquest sentit
que Buchanan va explicar-nos la física que vol entendre
els mercats financers i les relacions socials. Algunes de
les claus figuren en el diccionari de qualsevol físic con-
temporani: autoorganització i ordre espontani.

Albert Díaz-Guilera
Josep Perelló

Presentació d’una màquina de raigs
X dels anys vint

El dimecres 10 d’octubre el rector de la Universitat de
Barcelona Màrius Rubiralta va presidir la presentació al
campus de Bellvitge d’una màquina de raigs X datada
els anys vint del segle passat. L’aparell es va trobar a la
Finca Pedro Pons, situada a l’avinguda de Vallvidrera
de Barcelona, i que havia de destinar-se a la consulta del
Dr. Agustí Pedro i Pons. Després de la seva mort, la fin-
ca va ser cedida a la Universitat i actualment acull l’ad-
ministració de la Fundació Universitària Pedro i Pons, el
Centre d’Estudis Internacionals, el Claustre de Doctors
i la Sindicatura de Greuges de la UB. Actualment, es
conserven poques màquines de les característiques d’a-
quest aparell, que, en canvi, era un model força habitual
a l’època. Es poden diferenciar dues parts de la màqui-
na: un generador i una taula que es col·locava de manera
vertical o horitzontal, segons les necessitats del pacient
que es feia la radiografia.

Agustí Pedro i Pons va néixer a Barcelona el 9 de
maig de 1898. Es va llicenciar l’any 1919 en Medicina i
Cirurgia a la Universitat de Barcelona, de la qual va ser
degà del 1954 al 1957. Es va doctorar en Medicina el
1925 amb la tesi La enfermerdad de Banti y los síndro-

mes esplenohepáticos en clínica. L’any 1927 va guanyar
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per oposició la càtedra de Clínica Mèdica a la Facultat
de Medicina de la Universitat de Barcelona d’on es va
jubilar el 1968.

Va fundar i dirigir les revistes Medicina Clínica i Re-

vista Española de Reumatismo y Enfermedades Osteo-

articulares. Va dirigir el Tratado de Patología y Clínica

Médicas en sis volums i 48 tesis doctorals.
La tasca assistencial del professor Pedro i Pons va

ser molt important. La seva qualitat va travessar les
barreres de l’Hospital i va arribar al carrer, on es va
convertir durant molts anys en el metge consultor de
fama indiscutible i on el seu magisteri va arribar a molts
pacients a través de les consultes que li feien els seus
companys de professió. També va participar en moltes
activitats socials i ciutadanes, com per exemple la seva
contribució a la conservació del Teatre Romea o dels
Jocs Florals de Barcelona.

Si voleu ampliar la informació sobre la histò-
ria dels raigs X, podeu consultar el document Els
raigs X: unes ones centenàries en el diagnòstic mèdic
(http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1661) que
el professor Àngel González Sistal ha elaborat per do-
nar suport a l’exposició de l’aparell cedit per la Fundació
Pedro i Pons.

Cortesia del Bloc de la Biblioteca del Campus
de Ciències de la Salut de Bellvitge

(http://blocdebellvitge.wordpress.com/)
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