
Noves activitats de la Societat 
Catalana de Física 

VI11 Olimgiada Espanyola de Esica 

Els passats dies 17, 18 i 19 d'abril es va celebrar la fase 
final de llOlimpíada Española de Física, fase de classi- 
ficació de la XXVIII Olimpíada Internacional de Física. 
Aquesta vuitena edició va tenir lloc a la ciutat de Logro- 
nyo i va ser organitzada per la Universitat de La Rioja. 
Com ja és ben conegut, a la fase final es presenten els 
estudiants seleccionats en cada fase local, la qual orga- 
nitza cada districte universitari. 

A Catalunya, la Societat Catalana de Física, en col- 
laboració amb la Coordinació de Física de les PAAU i 
grhcies al financament de la Generalitat de Catalunya, 
va organitzar la fase local catalana. En aquesta edició 
les proves de selecció van tenir lloc la tarda del 18 de fe- 
brer passat a la Facultat de Física de la UB. En aquesta 
ocasió el nombre d'estudiants presentats va ser de 109, 
pertanyents a 48 centres d'ensenyament secundari dife- 
rents. 

Després d'una acurada revisió de les proves realit- 
zades pels estudiants presentats, la comissió catalana va 
seleccionar 15 estudiants com a representants de les uni- 
versitats catalanes a la fase final. 

Els estudiants seleccionats van rebre, de mans del 
president de la Societat Catalana de Física en un acte 
públic celebrat el dia 14 de marc a la seu de llIEC, el 
diploma acreditatiu de la seva selecció i també un petit 
obsequi consistent en un lot de llibres de física, que ser- 
viran per ajudar a complementar la seva formació en el 
seu futur ensenyament universitari. 

Endemés, cadascun dels set primers classificats re- 
beren la quantitat de cinquanta mil pessetes, de mans 
de les autoritats del Ministerio de Educación y Cultura 
el dia de l'entrega de premis de la fase final, quantitat 
que fou de trenta-cinc mil pessetes per als set classificats 
següents, i de vint-i-cinc mil per a la resta de seleccio- 
nats. També algunes universitats catalanes (UAB, UB, 
UPC i URL) han concedit matrícula gratuita als estu- 
diants catalans més ben classificats en la fase final. 

Les proves de la fase final de l'olimpíada de Física es 
van celebrar el dia 17 d'abril, en sessió de matí i tarda. 
En aquesta fase van competir 111 estudiants pertanyents 
a 39 universitats repartides per tot el territori de llEstat 
espanyol. Les proves van consistir en la resolució de tres 
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problemes prhctics i d'un problema experimental.' 
L'actuació dels estudiants catalans va ser bona, ja 

que van aconseguir una medalla de plata (sobre set do- 
nades), cinc de bronze (sobre divuit) i dues mencions ho- 
norífiques (sobre vint). Malgrat aquestes resultats crec 
que és digne esmentar el bon ambient que va dominar 
entre tots els estudiants que es van desplacar a Logro- 
nyo, i les experiencies adquirides pels estudiants, que 
van servir per fomentar encara més els seus sentiments 
vers la física. 

Santiago Suriñach Cornet 
President de la Comissió local 

de llOlimpíada de Física 

Física oberta 

Cinqu5 cicle de confegncies de la 
Societat Catalana de Física 

Sembla evident que el cicle de conferencies organitzat 
per la Societat Catalana de Física és ja ben conegut per 
un ampli sector interessat per temes científics actuals, 
com ho demostra l'assistencia regular durant aquest 
curs. També han arribat als medis de comunicació 
habituals, i fins i tot algun tema ha cridat l'atenció 
dels diaris. És el cas del diari El País, "Agenda", 21 
de novembre de 1996, que dedica la caricatura del dia 
a la nostra conferencia, tot i anunciar també altres 
temes d'actualitat com ara: la situació al Tibet, el 
Festival de Jazz de Barcelona, la publicació d'un llibre 
sobre Marraqueix o una xerrada sobre el bloqueig 
internacional de Cuba. Farem un breu resum del cicle 
d'aquest any i en comentarem alguns aspectes. 

"Txernbbil, 10 anys després", 21 de novembre de 
1996 
Dr. Xavier Ortega, Departament de Física i Energia 
Nuclear, Universitat Politecnica de Catalunya 

El 26 d'abril de 1996 es compliren deu anys de la tragedia 
més greu ocorreguda en una central nuclear: l'impacte 
contaminant, com se sap, es va estendre pel centre i el 
nord dlEuropa i es va manifestar també en les nostres 
latituds. X. Ortega va exposar els aspectes científics i 
tecnics que van originar la cathtrofe del quart reactor 
de Txernbbil, a partir de la descripció del tipus de re- 
actor RBMK-1000, protegit amb parets gruixudes pero 
amb deficiencies constructives pel que fa a l'edifici de 

lLa informació sobre els problemes de la fase final i de la fase 
local esta disponible en 1'URL d'Internet de la Societat Catalana 
de Física 


