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EDITORIAL

Us presentem un nou número de la revista de tecnologia, 
amb un conjunt d’articles i altres textos que esperem que 

siguin del vostre interès.
En el primer article, Ramon López de Mántaras ens parla de 

la intel·ligència artificial. L’autor fa èmfasi en l’estat actual de la 
disciplina i comenta què en podem esperar en un futur relativa-
ment proper.

En el segon article, Albert Tort ens explica les tècniques que 
s’empren en l’anàlisi de la qualitat del programari i ens intro-
dueix les tècniques de qualitat contínua.

En el tercer article, Marc Martínez-Estrada i Núria Salán pre-
senten el mètode de la farga catalana i ens comenten com eren 
i on es trobaven les principals instal·lacions.

Tot seguit publiquem la traducció, a càrrec d’Aina Barceló, 
del primer capítol del llibre Perspectives en humanisme digital. 
El text que recollim, escrit per Edward A. Lee, és un assaig que 
gira entorn de la intel·ligència artificial i porta el títol «Estem per-
dent el control?», una pregunta que convida a llegir-lo.

Després dels articles, publiquem el treball guanyador (de 
Martí Lancho) i els dos accèssits (un d’Elna Prat i l’altre de Carla 
Zou Yin Rodríguez) del Premi Societat Catalana de Tecnologia 
en la vint-i-dosena edició del certamen Exporecerca Jove.

Com ja és costum, també hi trobareu una entrevista. En 
aquesta ocasió, Antoni Hernández-Fernández parla amb Carme 
Torras sobre, entre altres coses, robòtica assistencial i ètica en la 
recerca.

Tanquen el número les ressenyes de tres llibres que parlen 
de tecnologia, però no només d’això: en els dos primers es trac-
ten temes ètics i socials, i el tercer és un recull de biografies 
breus de dones científiques i tecnòlogues poc conegudes.

Esperem que gaudiu de la lectura.
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Publicació
La revista de tecnologia passa a presentar-se 
en format digital a partir del número 7. Pretén 
amb això ser més àgil i estar oberta a tothom a 
partir de la data de la seva publicació a l’heme-
roteca de l’Institut.

Articles i anuncis d’activitats
L’equip editorial està obert a rebre contribu-
cions per a la revista, que han de respectar l’es-
tructura actual de la publicació, que es divideix 
en dues seccions: la que fa referència a temes 
tècnics i la relacionada amb aspectes o activitats 
sobre l’educació tecnològica. Així mateix, enco-
ratja els lectors a donar a conèixer, a través de 
la revista, i considerant-ne la periodicitat, activi-
tats relacionades amb la tecnologia: conferèn-
cies, congressos, jornades, seminaris, convoca-
tòries de premis, anuncis de publicacions, etc. 
Les contribucions es poden fer enviant, per cor-
reu electrònic, l’article o la informació en format 
Word a l’adreça revista.sct@correu.iec.cat.
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