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Coberta: Sèrie d’esdeveniments típics a l’experiment ATLAS del gran 
col·lisionador d’hadrons (LHC). Les traces rectes representen la recons-
trucció de la trajectòria de partícules que s’hi detecten.

EDITORIAL
E n aquest número 4 de la revista de tecnologia es publiquen quatre 

de les conferències que s’han anat duent a terme en el marc d’acti-
vitats de la Societat Catalana de Tecnologia, filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans, des de l’edició anterior. Com és habitual, estan emmarcades en 
la secció «La tecnologia avui». En la secció «Educació tecnològica» es des-
criuen dues activitats d’educació per promocionar la compartició d’expe-
riències docents. En la secció «Actualitat» s’inicia una nova aportació, «Re-
cursos web», amb l’ànim d’ajudar a seguir diferents temàtiques d’interès 
a través de la xarxa. I finalment, atenent a la renovació de la revista per 
adaptar-se a les normatives de les revistes indexades, s’inclouen les nor-
mes de publicació, amb la qual cosa s’engega un nou procediment de 
publicació que ja entrarà en funcionament en el número 5 de la revista.

El primer article de tecnologia afronta el gran repte que suposa l’alta 
energia i l’elevat flux de partícules que circula pel feix. L’article descriu una 
eina tecnològica, ATLAS: una màquina de 27 km de circumferència que 
té per objectiu descobrir la física fonamental de l’Univers mitjançant un 
gran col·lisionador d’hadrons. En aquest article conflueix l’interès per 
l’energia, tema de gran actualitat (tot i que en aquest cas va més orientat 
a l’estudi de la física que a la generació d’energia), amb l’evidència de la 
importància de la tecnologia per als avenços de la ciència.

El segon article també combina la tecnologia amb un altre àmbit; en 
aquest cas, el sector alimentari. L’objectiu és preparar, preservar, condicio-
nar i transformar en aliments les matèries primeres que la natura ens 
ofereix. En aquest estudi sobre les tecnologies emergents en la indústria 
alimentària conflueixen molts condicionants: aspectes quantitatius (en 
quines quantitats es produeix?), aspectes econòmics (com es minimit-
zen els costos?) i aspectes de qualitat (com es garanteixen la qualitat i la 
conservació durant el màxim temps possible?), i, tot això, considerant 
aspectes que afecten el medi ambient i la sostenibilitat. L’article explica 
diferents tractaments dels aliments així com els camps d’aplicació als 
quals van dirigits.

El tercer article tracta del tema dels incendis, com ja ho va fer un 
treball del número anterior d’aquesta revista. Aquesta vegada es planteja 
des del punt de vista de la recerca, a partir d’una experiència concreta de 
cremes experimentals. El procés d’estudi de les cremes exigeix una me-
todologia, que s’exposa en l’article, i tecnologies de computació, d’imat-
ges infraroges i dels equips de presa de dades i de mesura. 

Finalment, el quart article està enfocat a l’estudi de la marxa huma-
na orientat al desenvolupament d’equips d’assistència a la discapacitat. A 
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través de l’estudi sobre la recerca que s’està duent a terme en el camp 
dels robots humanoides, que a la vegada rau en l’estudi de la mateixa 
marxa humana, s’estudien diferents paràmetres que han de dur al dis-
seny d’elements protètics i ortètics més eficients. L’estudi de la marxa 
humana comporta la modelització del comportament del cos humà, es-
pecialment de les extremitats inferiors. Es planteja des de l’estudi de la 
fisiologia, vista com la màquina humana, i des de la mesura externa, per 
avaluar el procés de la marxa sana i de la disfuncional. 

La secció «Educació tecnològica» conté dos treballs que exposen ex-
periències en l’àmbit docent, de cara a potenciar millores en el camp 
educatiu en l’àmbit de la tecnologia. En el primer es descriu el centre 
específic de suport a la recerca i la innovació (CESIRE) Aula de Recursos 
de Tecnologia (AULATEC) com a plataforma per compartir informació, 
donar idees d’activitats i fomentar iniciatives per tal de contribuir a la mi-
llora del sistema educatiu. En el segon treball es parla de les Segones 
Jornades sobre Innovació a l’Ensenyament de la Tecnologia, en què es 
va exposar l’experiència i les possibilitats de la implantació de l’ordinador 
a l’aula, com a canvi global de la manera d’ensenyar.

En aquesta ocasió, l’entrevista és a Joan Vallvé, degà del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya. A més, dins de la secció «Actualitat», 
en què s’informa de les conferències organitzades per la Societat, en 
aquest número s’inaugura una secció de recursos web, en la qual s’indi-
quen webs d’interès així com una descripció del contingut que s’hi pot 
trobar.
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