
CERTAMEN ARQUÍMEDES

El certamen universitari Arquímedes, convocat per la Di-

recció General d’Universitats del Ministeri d’Educació i

Ciència, pretén fomentar l’esperit científic entre els estu-

diants de les universitats espanyoles.

L’objectiu d’aquest certamen és premiar els estudiants

universitaris que hagin desenvolupat idees originals que

contribueixin al desenvolupament de la investigació cien-

tífica a la comunitat universitària espanyola.

Termini d’entrega de la documentació: mes d’agost

Per a més informació: http://web.micinn.es

PREMIS CIRIT

Des de l’any 1982, el Consell Interdepartamental de Recer-

ca i Innovació Tecnològica (CIRIT) obre anualment convo-

catòria pública dels Premis CIRIT per fomentar l’esperit

científic del jovent. Els premis tenen l’objectiu de fomentar

la creativitat científica i l’esperit de recerca de l’alumnat

d’ensenyament secundari de Catalunya.

Es premien setanta treballs de recerca d’alumnes de

secundària i de cicles formatius, i els premis consisteixen

en 750 euros per a cada treball. A més, també es premien

deu centres de secundària amb 2.500 euros.

Termini d’entrega de la documentació: mes de juny

Per a més informació: http://www10.gencat.net/dursi/ca/re/pre-

mis_cirit.htm

PREMI ARGÓ

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca des

de l’any 2003 el Premi ARGÓ per a treballs de recerca de

batxillerat, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estu-

diants i d’incrementar els vincles amb els centres d’ense-

nyament secundari.

Es premiarà el millor treball de recerca de cadascun

dels cinc àmbits establerts. Un d’aquests àmbits és el tec-

nològic. Els premis són:

— Primer premi: un ordinador portàtil per treball pre-

miat i la matrícula gratuïta per cursar el primer curs a la

UAB a tots els autors del treball. 

— Segon premi: una càmera digital per treball premiat

i la matrícula gratuïta per cursar el primer curs a la UAB a

tots els autors del treball. 

— Tercer premi: una càmera digital per treball premiat. 

— Mencions: tres mencions honorífiques per a cada

categoria.

A més, hi ha una menció especial per a un treball de

l’àmbit tecnològic fet per una o més noies.

Termini d’entrega de la documentació: mes de juny

Notificació del jurat: mes de juliol

Per a més informació: http://www.uab.cat/ice/argo

III Congrés d’Enginyeria i Cultura Catalana a Palma

L’any 2000 tingué lloc a Manresa el I 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. 

El 2004 tingué lloc a Andorra el II Congrés d’Enginyeria

en Llengua Catalana, que va reunir també més de tres-

cents professionals de diverses especialitats de l’enginyeria,

per aprofundir interdisciplinàriament les relacions entre

l’enginyeria i la globalització, i entre l’enginyeria i el desen-

volupament territorial. 

Quatre anys després, l’EiCC va convocar el III Congrés,

que sota el lema «Tecnologia, territori i societat» tingué

lloc del 4 al 6 de desembre de 2008 a Palma (Illes Balears),

per debatre aspectes de l’enginyeria relacionats amb la

tecnologia, el territori i la societat, amb temàtiques que es

poden classificar com:

— Enginyeria i empresa

— Enginyeria i telecomunicacions

— Enginyeria i infraestructures

— Enginyeria informàtica

— Enginyeria aeronàutica i de l’espai 

— Enginyeria biomèdica

— Enginyeria i seguretat

— Tecnologia, indústria i vertebració territorial 

— Implantació d’infraestructures i l’entornR
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— Enginyeria, navegació i ports

— Producció, territori i societat en agricultura, rama-

deria i gestió forestal

— Enginyeria i societat

— Enginyeria i cooperació al desenvolupament

— L’atractiu dels estudis d’enginyeria 

— Enginyeria, persones amb discapacitat i gent gran

— Territori, entorn i recursos turístics

— Recursos marins: pesca, turisme i esport

També es van tractar altres temes relacionats amb l’en-

ginyeria, més des del punt de vista de l’impacte sobre el

territori i la societat que sobre aspectes de caire estricta-

ment tecnològic o científic. n
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