
ACTIVITATS DEL CURS 1977-78

SECCIO D'ENGINYERIA

El ler. d'octubre de 1977 tingue lloc, a la sala d'actes de 1'Institut d'Es-
tudis Catalans, la conferencia sobre el tema El mecanisme d'esperit dels rellot-
ges primitius, a carrec del membre de la Societat Dr. Marti Verges i Trias,
director del Centre de Calcul de la Universitat Politecnica de Barcelona. Aques-
ta conferencia fou 1'acte inaugural del curs per part de la Societat. Va inclou-
re la presentacio d'alguns aspectes dels treballs de restauracio del rellotge
barroc de la Seu de Barcelona portats a terme pel conferenciant en collabora-
cio amb la Catedra de Mecanica de 1'E.T.S.E.I.B.

Els dies 13, 14, 15 i 16 de febrer de 1978 tingueren lloc, a la sala d'actes
de I'Escola Tecnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona, les quatre
sessions que compongueren el <<3er. Cicle d'acustica musical, organitzat en
collaboracio amb el Laboratori de Vibracions de 1'E.T.S.E.I.B. Com a les edi-
cions anteriors d'aquest cicle, cada sessio es va referir als tres aspectes se-
guents: exposicio dell conceptes de l'actistica, acompanyada d'aclariments ex-
perimentals; descripcio i evolucio historica del tema de la seccio; i finalment,
una illustracio musical. Actuaren com a coordinadors els membres de la Socie-
tat Dr. Joaquim Agullo i Batlle, catedratic de Mecanica de l'E.T.S.E.I.B.

A la primera sessio, dedicada al tema Introduccio a 1'acustica musical, in-
tervingueren com a conferenciants els Drs. Agullo i Riba, i la illustracio mu-
sical va estar a carrec del grup vocal «Dulcis Harmonia>> dirigit per Joaquim
Proubasta.

A la segona sessio els Drs. Agu116 i Riba dissertaren sobre el tema. Els
instruments de musica, i la illustracio musical va estar a carrec de Lluis Gaser
amb vihuela i guitarra.

A la tercera sessio la tambe membre de la Societat Anna Sau i Bayer, pro-
fessor de 1'E.T.S.E.I.B., conjuntament amb el senyor Joan Marti, constructor
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d'instruments, i els Drs. Agu11o i Riba, parlaren sobre el tema El piano. La

illustracio musical va estar a carrec de la clavecinista Eva Vicens amb claveci

i piano.

A la quarta sessio el membre de la Societat Salvador Cardona i Foix, pro-

fessor de l'E.T.S.E.I.B., i el Dr. Agullo es referiren al tema La tenora. La il-

lustracio musical va estar a carrec de Jaume Vila i Figueras, primer tenor de

la cobla La Principal de la Bisbal, Jordi Leon i Royo, professor del Conser-

vators Municipal de Mdsica de Barcelona, amb tible i flabiol, i Bernat Casti-

Ilejo i Games amb piano i flabiol. Aquesta sessio va incloure una presenta-

cio de les recerques que es iporten a terme al Laboratori de Vibracions de

1'E.T.S.E.I.B. sobre els instruments de fusta de la cobla.

[J. A. B.]

SECC10 DE FISICA

MOVIMENT DE socts. El curs s'inicia amb 115 socis numeraris i es clo-

gue amb 150, seguint aixi el ritme de creixement que ha caracteritzat els

darters dos anys.

RECEPCI6 DE LA BIBLIOTECA TERRADAS. La Seccio de Fisica intervin-

gue en el trasllat i recepcio de la biblioteca cientifica del membre que fou

de ]a Seccio de Ciencies de I'I.E.C. Dr. Esteve Terrades i Illa. Aquest

cientific deixa testamentariament la seva biblioteca a 1'Institut d'Estudis Ca-

talans. Cal assenyalar que la mateixa es important en els camps de la Fisica,

la Matematica i 1'Enginyeria, ultra comptar amb abundant material de treball

del propi Dr. Terradas. Els membres de la Seccio, Dr. Jaume Agusti i Sr. An-

toni Roca, estan inventariant aquesta deixa, la qual roman instal lada, de forma

provisional, a la Casa de Convalescencia.

ACTIVITATS PUBLIQUES. El dia 18 de novembre de 1977 tingue floc a

la Casa de Convalescencia, recentment retornada a 1'I.E.C., la conferencia

Aprofitament energetic dels diferents tipus de reactors nuclears. Avantatges i

desaventaiges en llur uitilitzacio . Aquesta conferencia corregue a carrec del

Dr. Francesc Bonvehi i Vila, enginyer nuclear al C.E.A. d'Ais de Provenca.

El dia 20 de febrer del 1978, el Dr. Joan Bordas i Orpinell, de I'Organit-

zacio Europea de Biologia Molecular, amb seu a Hamburg, disserta sobre La

radiacio sincrotronica, una /abrica de fotons? Expose el conferenciant el me-

tode de produccio i les caracteristiques de la radiacio de sincrotro, posant un

Cmfasi especial en la seva aplicacio a l'estudi dels estats electronics dels solids
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El dia 15 de mars el Dr. Jaume Agusti: i Cullell, professor d'Historia de
la Ciencia a la Universitat Autonoma de Barcelona disserta, dins del cicle
«Ciencia i Societat>>, sabre el terra La Ciencia en la societat catalana del se-
gle XVIII: la introduccio a la revolucio cientifica. Posa de manifest el Dr.
Agusti la greu situacio que hague de vencer la cencia a casa nostra despres
de la guerra de Successio, palliada, nomes en part, per Is creacio de la Uni-
versitat de Cervera. Destaca el conferenciant el paper que jugaren en la in-
troduccio dels calculs infinitesimal i diferencial a Catalunya, tant la Companyia
de Jesus com les noves Escoles Militars borboniques.

El dia primer de luny de 1978, i dins del cicle «Ciencia i Societat>>, el
Sr. Joaquim Sempere i Carreres, llicenciat en Filosofia i en Sociologia, i Di-
rector de la revista <<Nous Horitzons», disserta sobre el tema Canvi cienti-
fico-tecnic i politica.

La Seccio de Fisica ostenta la representacio de l'Institut d'Estudis Cata-
ans en el Simposi sabre Telecomunicacio que tingue floc a Buitrago. Hi assisti
com a delegat el Dr. Jaume Agusti.

RELACIONS INTERNACIONALS. La Seccio de Fisica posy en contacte a
l'Institut d'Estudis Catalans amb la Societat Max Planck, de la Republica
Federal Alemanya, mitjansant una entrevista que tingue hoc al Palau Dal-
mases entre el Dr. Aramon i el Dr. M. Cardona, de l'Institut de Fisica de
1'Estat Solid de Stuttgart.

[JOSEP M. TURA I SOTERAS ]

SECCIO DE QUfMICA

MOVIMENT DE socis . Al llarg d'aquest curs, ha continuat l'augment del
nombre de socis i s'ha arribat a la xifra de cent trenta-cinc membres de la
Seccio.

COMIssiO DE LEXICOGRAFIA. Continuant la tasca iniciada en cursos inte-
riors de cara a 1'actualitzaci6 del llenguatge qufmic catala, la Comissio Lexico-
grafica porta a terme la revisio i discussio del treball: <Versio Catalana de
les Regles de Nomenclatura de Quimica Organica de la IUPAC. Seccio E.
Estereoquimican, a cura de: Angel Messeguer i Peypoch i Miquel Angel Pe-
ricas i Brondo.

Parallelament, la Comissio Lexicografica ha continuat participant, conjun-
tament amb altres entitats, en la Comissio Coordinadora Lexicografica de
Ciencies.
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ACTIVITATS PIBLIQUES. Al llarg del curs, la nostra Secci6 organitza un

ciele de conferencies i un de colloquis, aixi com dos seminaris. En fer un

resum d'aquestes activitats, cal fer constar de bon principi tant el relleu cien-

tific que assoliren com l'interes que despertaren cntre els socis, tradu'it en

una massiva assistencia.

El 16 de setembre de 1977, previament a la inauguraci6 oficial del curs,

el Dr. Alfred Giner-Sorolla, professor de ]a Universitat de Cornell i investi-

gador del Sloan-Kettering Institute for Cancer Research, pronuncia una con-

ferencia sobre Antimetabblits heterociclics com a base de la quimioterapia

antineo plasica.
El curs fou inaugurat el 26 d'octubre amb Is conferencia del Dr. joscp

Castells i Guardiola, catedratic de Quimica Organica de la Facultat de Qui-

mica de la Universitat de Barcelona, titulada Rellexions sobre la reaccio qui-

mica elemental, la qual es troba publicada dins aquest mateix BUTLLETI.

El 23 de novembre, el Dr. Llufs Victori i Companys, professor de Quimica

Inorganica de 1'Institut Quimic de Sarria, feu una conferencia sobre Estudi

de la corrosio i passivacio dels metalls: Metodes electroquimics.

Els dies 16, 19 i 21 de desembre tingue Hoc un title de Colloquis sobrc

Quimica Quantica Organica, a carrec dels Drs. Joan Bertran i Rusca, profes-

sor de la Universitat Autonoma de Barcelona, Ramon Carbd i Carre, profes-

sor de l'Institut Quimic de Sarria, i Santiago Olivella i Nel-lo, collaborador

cientific del C.S.I.C.
El 25 de gener de 1978, el Dr. Joaquim Sales i Cabre, professor de Qui-

mica Inorganica de la Universitat de Barcelona, pronuncia una conferencia

sabre Composts organometallics i catalisi homogenia.

El Dr. Eduard Rodriguez i Farre, investigador cientific del C.S.I.C., par-

la, el 27 de febrer, de les Metodologies de la recerca de medicaments.

Els dies 16 i 17 de mare es celebra un Seminari sobre el tema Cromato-

grafia liquida a alta pressio, a carrec dels Drs. Xavier Guardino i Sola, de

l'Institut Territorial d'Higiene i Seguretat en el Treball, i Goncal Firpo i Pa-

mies, de Perkin-Elmer Hispania.

El 10 d'abril, el Dr. Jaume Palau i Albet, investigador cientific del C.S.I.C.,

parla sobre Bioenginyeria i manipulacid genetica.

L'11 de maig, els companys Joan Miquel Feliu i Martinez, Caries Muller

i Jevenois i Josep Claret i Bonet, colilaboradors del Departament de Quimica

Fisica de la Facultat de Quimica de la Universitat de Barcelona, oferiren un

Seminari sobre Processos d'adsorcio en les reactions electrbdiques.

Finalment, i corn a clausura del curs, el dia 22 de maig, el Dr. Pierre

Crabbd, professor de Quimica de la Universitat Cientifica i Medica de Gre-

noble, pronuncia una conferencia amb el titol Progressos recents en la sin-

tesi de noves prostaglandines.
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ALTRES ncTrvlTnrs. Al llarg del curs, la Seccio de Quimica ana prepa-
rant, conjuntament amb Expoquimia, el Congres International de Tecniques
Analitiques en Quimica Ambiental, a celebrar a Barcelona del 27 al 30 de
novembre de 1978.

MIQUEL PERICAS ]

SECC16 DE MATEDIATIQUF,S

A mes de diverses reunions de grapy de treball sobre 1'ensenyament de les
matematiques se celebraren ley seguents reunions generals:

23 de novembre de 1977: Conferencia del Dr. Carley Sumo a la Sala d'Ac-
tes de 1'I.E.C. sobre Els nombres primers, que es troba publicada dins d'a-
quest mateix BUTLLET7.

En el mateix acte. es va llegir un projecte d'organitzacio de la recerca a
Catalunya.

Abril -Jun}- de 1978: El Dr. Manuel Castellet va donar un curs sobre
Aspectes alAebr^ics de la topologia. Fou seguit per una cinquantena de pro-
fessors de Batxillerat i tingue lloc a ]a Facultat de Fisiques de la Universitat
de Barcelona.

14 de juny: La Seccio, conjuntament amb l'LC.E. de la Universitat de
Barcelona, organitza una trobada de professors de Matematiques que se ce-
lebra aMontserrat per coordinar 1'ensenyament de ley matematiques de C.O.iJ.
Hom discl^ti ampliament el nou programa que regira el curs vinent.

[J. c. R.]

PREMIS: ANY 1978

XIV^ PREMI ANTONI DE MARTI I FRAVQucs (Marti d'Ardenya). -Atorgat al Sr. ioaquim
Bruna i Gloris: Estudi d'uaa algehru autolr^^ica de furrciorrs diJererrciables.

PREMIS PER A ESTUDIA\TS, DE LA SC,(,FQM: a^ CIen^CleS FLSlgUeS. - Desert. b) Clenctes
Quimiques. -Atorgat al Sr. Oriol Ponsati i Obiiols: Sintesi de la 1^4dactones 3,5-
dimetoxisubstitu'ides i de 1-a5-lactones 3,5-dimetoxisubstitaiides opticamerrt actives: Al-
guns estudis con/iguracionals i conformacionals • c) Ciencies Matematiques . - Desert.
d) Recerca operational. -Desert.
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