
ACTIVITATS DEL CURS 1976-77

SECC1O DE FfSICA

El 15 d'octubre de 1976 tingue hoc al Palau Dalmases la conferencia
sabre el tema El pensament cientif is avui, a carrec del membre de la So-
cictat Dr. Gerard Vassalls, president de la Universitat Catalana d'Estiu i
ex-dega de la Facultat de Ciencies de la Universitat de Tananarive. Aquesta
conferencia obri el cicle «Ciencia i Societat» organitzat per la Seccio i fou
l'acte inaugural del curs per part de ]a Societat. El seu contingut es pu-
blicat dins aquest mateix numero del BUTLLETf.

El 10 de novembre, Llufs Castat5er, als locals de 1'ETSE de Telecomu-
nicacions, disserta sobre Optimitzacio dels parametres de cellules fotovol-
taiques mitjancant computadors. Aquesta conferencia obri el seminari intern
sabre cellules fotovoltaiques organitzat a la vista de l'interes pel terra ma-
nifestat per diversos membres de la Seccio.

El 12 de desembre, Francesc Sole i Planas i Ferran Xiuxo i Mutt
parlaren dins el seminari abans esmentat sobre Aspectes tecnologics de les
cellules fotovoltaiques, a 1'edifici del CSIC a Pedralbes.

L'activitat mes important del curs fou la celebracio del 1.e' Colloqui
International de l'Energia Solar que tingue floc els dies 23 i 24 de febrer de
1977 a 1'Audit6rium de ]a Biblioteca de Catalunya. Una ressenya d'aquest
acte ja fou donada en el numero anterior d'aquest BUTLLETf. Horn es-
pera publicar les actes del Colloqui dins els Arxius de la Seccio de Ciencies
de I'IEC.

El dia 2 de juny, Oriol Bohigas i Marti, de 1'Institut de Fisica Nuclear
d'Orsay (Franca), disserta a la sala de Sant Jordi del Palau Dalmases sobre
Fisica Nuclear: similituds i diferencies amb d'altres disciplines.

[JOSEP CALDERER]

SECCIO DE QUfMICA

MOVIMENT DE socis. Al llarg d'aquest curs, el nombre de socis ha aug-
mentat considerablement, i ha arribat quasi a la xifra del centenar. D'entre

[117]



i0 ACTII'ITA1 S DPI. (:1 I \ 1'^, ; i

ells, i per decisio de la Junta de la SCCFQM, amb data 20 de juny del
1977, foren qualificats com a Socis Honoraris, atenent tant a 1'antiguitat
com a la continuItat en llur collaboracio amb la nostra Societat , els Srs.:
Francesc Hernandez i Gutierrez, Santiago Hernandez i Uiva, Francesc
Miserachs i Sola, Angel Morell i Pujals, Ramon Peypoch i Pich i Francesc
Regne d'Otal.

Comissi6 DE LEXICOGRAFIA. Continuant la tasca iniciada en cursos
anterior , la Comissio Lexicografica porta a terme les revisions i discus-
sions de dos treballs dirigits cap a l'actualitzacio del ]lenguatge quimic ca-
tala:

Diccionari de I'Utillatge Quimic de Salvador Alegret i Sanroma, tre-
ball que obtingue el premi Maria Aguilo l'any 1975 i que ara es troba
en periode d'impressio, i

Versio Catalana de les Regles de Nomenclatura de Quimica Organica
de la IUPAC. Seccio C. Grups Funcional, a cura de: Consol Blanch i Co-
lat, Joan Casas i Oliver, Xavier Guardino i Sola, Angel Messeguer i
Peypoch, Josep M. Moreto i Canela, Miquel Angel Pericas i Brondo i Pere
Sola i Mir.

Parallalement , la Comissio Lexicografica s'integra a ]a Comissio Coordi-
nadora Lexicografica de Ciencies entitat que vol aplegar tots aquells Grups,

Societats , Fundacions , Academies, etc., preocupats pel problema de la coordi-

nacio d'esforcos i la uniformitzacio dels criteris conduents a 1'actualitzaci6 del
llenguatge cientific catala . Aquesta Coordinadora to la seu a l'Academia de
Ciencies Mediques de Catalunya.

ACTIVITATS PuBLIQUES. Al llarg del curs, la nostra Seccio organitza

un cicle de conferencies i un seminari , amb la finalitat de fer reviure la
comunicacio cientifica en la nostra llengua entre els companys que conreen

la Quimica des de molt diverses perspectives i, tambe, fer reneixer un

caliu del qual la Seccio era forca necessitada . Tot seguit, en fer un recor-
datori molt resumit d'aquestes activitats, cal fer constar de bon principi

rant 61 relleu cientific que assoliren com l'interes que despertaren entre
els assistents , els quals foren en moltes ocasions forca nombrosos.

El curs fou inaugurat el dia 3 de novembre de 1976 amb la conferen-

cia del Dr. Felix Serratosa i Palet, professor d'Investigacio del CSIC, sobre

Sintesi i biosintesi de molecules dissonants. Inversi6 de reactivitat, que es

troba publicada en aquest mateix BUTLLET1.

El 9 de desembre, el Dr. Joan J. Bonet i Sugranes , professor de Qui-

mica Organica de l'Institut Quimic de Sarria , parla sobre Esteroides, Hum

i beterocieles , tot exposant els resultats de la recerca de 1'equip que diri-

geix, especialment pel que pertoca als productes obtinguts i als mecanismes
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de reaccio resultants de la irradiacio de molecules esteroidals funcionalit-
zades amb heteroatoms com nitrogen i oxigen.

El Dr. Pere Molera i Sola, professor de la Facultat de Ciencies de la
Universitat Autonoma de Barcelona, parla, el dia 26 de gener de 1977,
sobre La farga catalana com a antecedent de la pulvimetallurgia, i ,posa de
manifest ]a relacio tan estreta que es dona entre els procediments tra-
dicionals de la nostra farga, avui quasi extingida, i les tecniques metalhir-
giques mes modernes.

L'11 de febrer, el president de la nostra seccio, Dr. Artur Blade i Font,
enceta una modalitat que esperem que es renovi peribdicament, presen-
tant, en forma de Seminari, un problema estructural, fruit de la seva propia
experiencia, relatiu a sisternes biciclics derivats de la colquicina. La sessio
comporta una discussio col-lectiva molt interessant.

El 16 de mare, el Dr. Joan Antoni Subirana i Torrent, catedratic de
Tecnologies Quimiques Especials de l'Escola Tecnica Superior d'Enginyers
Industrials de Barcelona, feu una conferencia sobre Perspectives en quimi-
ca macromolecular, en la qual oferi una visio general dels principals pro-
blemes que presentee algunes de les propietats peculiars dels polimers, i
de la relacio que hom pot establir entre diverses macromolecules d'origen
biologic.

El Dr. Joan Albaiges i Riera, investigador cientific del CSIC, parla el
dia 4 de maig sabre Algunes questions entorn de l'origen i evolucio de la
materia organica en els sediments, i posa de manifest que el desenvolupa-
ment de les tecniques analitiques mes sofisticades ha permes d'entrar en
el coneixement de la composicio dels sediments per a poder deduir-ne unes
conclusions forca acurades sobre l'origen i 1'evoluci6 dels composts orga-
nics presents.

El 24 de maig, el Dr. Santiago Alier, professor de la Universitat Poli-
tecnica de Barcelona, feu una conferencia sobre Polarografia d'impulsos, en
la qual, i com a especialista en aquesta tecnica, presenta una visio general
de la potencialitat que comporta davant la tecnica polarografica classica.

Finalment, i com a clausura del curs, el dia 8 de juny, el Dr. Conrad
Pascual i Rigau, professor de la Universitat Autonoma de Madrid, parla
sobre L'espectroscopia de ressonancia magnetica nuclear de carboni-13 en
el camp dels productes naturals. El Dr. Pascual dona una magnifica expli-
cacio dels fonaments i les possibilitats d'aquesta nova tecnica espectrosco-
pica, i l'amplia posteriorment amb resultats extrets de ]a seva propia ex-
periencia.

ALTRES ACTIVITATS. La Seccio de Quimica ha establert diversos con-
tactes amb entitats amb activitats similars, com es ara el Collegi de Quf-
mics de Barcelona, la International Union of Pure and Applied Chemistry
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(IUPAC), l'Institut Quimic de Sarria i diversos Departaments de Quimica,

tant de les tres Universitats Catalanes corn del Consell Superior d'Investi-

gacions Cientifiques . Especialment , la junta de la Seccio agraeix a l'Institut

Quimic de Sarria , als Departaments de Quimica Organica i d'Analisi Qui-

mica de la Universitat de Barcelona , a l'Escola Tecnica Superior d ' Enginyers

Industrials i al Centre d'Investigacio i Desenvolupament de Barcelona,

d'haver facilitat Ilurs locals per a portar a terme molts dels actes esmentats

anteriorment.
[ANGEL MESSEGUER I PEYPOCH]

PREMIS I BORSES D'ESTUDI: ANY 1977

XIII PREMI ANTONI DE MARTI I FRANQUes (Marti d'Ardenya). - Atorgat al Sr. Joan

Ausib i Casas: Determinacio del pes molecular de la proteina (P,, per equilibri de

sedimentacio.

PREMIS PER A ESTUDIANTS, DE LA SCCFQM: a) Ciencies ffsiques. - Desert. b) Ciencies

qufmiques. - Atorgat al Sr. Josep Casanovas i Malet: Analisi conformational, in-

teraccions i potentials e.'ectrostatics moleculars d'hidrocarburs derivats del ciclohexd

i del benxe. c) Ciencies matematiques. - Desert. d) Recerca operational. - Desert.

BORSA D'ESTUDIS DE LA SECCIO DE CIFNCIES DE L'IEC: «Societat Catalana de Ciencies

Flsiques, Qufmiques i Matematiques». - Atorgat al Sr. Josep M. Drudis i Zam-

brano: Sintesi de compostos policiclics pentagonals.
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