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Coberta: El sincrotró ALBA és una gran infraestructura que permet 
visua litzar la matèria i les seves propietats a escala atòmica i molecular, 
un valuosíssim instrument tant per a la recerca com per al desenvolupa-
ment de molts productes industrials.

EDITORIAL

Aquesta setena edició de la Revista de Tecnologia inicia un 
nou cicle de publicació digital. Aquest format ens permetrà 

ser més àgils en la configuració de nous exemplars i en l’exten-
sió de les edicions futures, i confiem poder fer-vos a mans els 
continguts que arribin al nostre comitè editorial de manera més 
freqüent.

Aquesta edició conté tres articles destacats, que pretenen 
compartir amb els membres de la nostra entitat, i amb la socie-
tat en general, els resultats de la recerca en diversos àmbits de 
la tecnologia. 

Així, un primer article sobre els sistemes encastats ens posa 
sobre la taula l’actualitat d’aquests sistemes de control, disse-
nyats per donar respostes a requeriments específics i en evolu-
ció constant. 

Un segon treball ens presenta la realitat i l’actualitat de l’AL-
BA, que és el nom del laboratori de llum de sincrotró ubicat a 
Cerdanyola del Vallès i que dóna servei a grups de recerca i 
a empreses d’alta tecnologia.

Un tercer treball sobre desenvolupament d’aplicacions web 
proporciona un espai sobre un tema de gran actualitat que, 
amb perspectives molt diverses, està esdevenint una de les 
principals vies d’accés a la informació per a tota la societat en 
general, i per a la comunitat tecnològica en particular.

En aquesta edició l’espai de l’entrevista té com a convidat 
Miquel Obradors, president de la Comissió de les TIC del Col·le-
gi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

En la secció «Actualitat» s’inclou un resum de la IV Jornada 
sobre Innovació a l’Ensenyament de la Tecnologia, que es va 
celebrar a Terrassa el mes de juliol passat, on es van trobar més 
d’un centenar de professionals de la docència i la recerca en 

metodologies d’aprenentatge d’assignatures de tecnologia a se-
cundària. En aquella ocasió, la Societat Catalana de Tecnologia 
va prendre el relleu de l’Associació de Professorat de Tecnolo-
gia de Catalunya (APTC) com a organitzadora de l’esdeveni-
ment.

En aquesta secció també s’inclou un petit recull de recursos 
web.
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Publicació
La revista de tecnologia passa a presentar-se en 
format digital a partir d’aquest 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 o PDF a la secretaria de la SCT, a l’adreça 
sct@iec.cat.
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