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La Setena Trobada de Joves Investigadors dels Països
Catalans va tenir lloc els dies 16 i 17 de febrer de 2012 a
la ciutat de Palma (Mallorca, Illes Balears). Aquestes tro-
bades les organitza bianualment la Societat Catalana de
Química (SCQ). Més de cent joves investigadors de dife-
rents centres d’investigació i universitats catalanes han
participat a la Trobada mitjançant la presentació de la
seva investigació en comunicacions orals en un dels vuit
simposis en què estava dividit l’encontre (Teoria i mode-
latge; Metodologia sintètica de compostos orgànics i
inorgànics; Materials i química de l’estat sòlid; Biomolè-
cules, metal·lobiomolècules i biomimetisme; Catàlisi;
Metodologia analítica; Medi ambient i qualitat de vida, i
Didàctica de la química). 

Junt amb les comunicacions dels joves investigadors,
es va comptar amb la presentació de tres conferències
plenàries a càrrec de la professora Concepció Rovira, de
l’ICMAB («Electrònica molecular: De la molècula al dis-
positiu»); del professor Carlos Otero, de la Universitat de
les Illes Balears («Energy and carbon dioxide: Do we have
a crisis?»), i del professor Philippe Garrigues, de la Uni-
versitat de Bordeus («Analytical chemistry in relation to
REACH EU regulation»).

Les activitats es van completar amb una taula rodo-
na sobre «Investigació sector públic vs. sector privat»,
moderada pel professor Romà Tauler, president de la
SCQ, i es va comptar amb la participació del senyor Víc-

tor Cerdà, vicerector de Política Científica i Innovació de
la Universitat de les Illes Balears; el senyor Miguel José
Deyà, director general d’Universitats, Recerca i Transfe-
rència del Coneixement del Govern de les Illes Balears, i
la senyora Nora Ventosa, membre de l’empresa spin-off
Nanomol Technologies.

Al final de la Trobada, es van repartir els premis cor-
responents a les millors comunicacions presentades pels
joves investigadors de cada simposi. El president de la
SCQ va fer esment de l’alta qualitat de totes les comuni-
cacions presentades.

Pilar Salagre
Societat Catalana de Química

Setena Trobada de Joves Investigadors 
dels Països Catalans

V Congrés de Docència en Química 
a Secundària 
Facultat de Ciències
Girona, 21 de març de 2012
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=kElGWWa-
jwY%3d&tabid=3997&language=ca-ES

XXIV Debat de Química a l’Institut d’Estudis
Catalans
Sala Prat de la Riba
Barcelona, 18 d’abril de 2012
http://blocs.iec.cat/scq/files/2012/04/16308_24Debat.pdf

Innovación Docente en Química 
(INDOQUIM 2012)
Facultat de Química
Barcelona, del 10 al 13 de juliol de 2012
http://www.indoquim.org/

Jornada sobre Enseñanza y Divulgación 
de la Química y la Física 
V Foro Bienal de Profesores de Física y Química 
de la Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, 12 de juliol de 2012
http://quim.iqi.etsii.upm.es/didacticaquimica/2012.htm

22nd International Conference on Chemistry
Education (ICCE)
11th European Conference on Research 
in Chemical Education (ECRICE)
Roma, del 15 al 20 de juliol de 2012
http://www.iccecrice2012.org/

XXV Encuentro en Didáctica de las Ciencias
Experimentales
Santiago de Compostel·la, del 5 al 7 de setembre de 2012
http://www.usc.es/congresos/25edce/fechas.htm

VII Seminario Ibérico – III Seminario 
Iberoamericano CTS en la Enseñanza 
de las Ciencias
«Ciencia, Tecnología y Sociedad en el futuro de la
enseñanza de las ciencias»
Madrid, del 28 al 30 de setembre de 2012
http://oei.es/seminarioctsm/index.html

Notícies




