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Neix 

 

 

 

 

el nou digital de divulgació científica en català 

 

 

divulcat.cat és el nou digital de divulgació científica en el que es donaran a conèixer totes 

les novetats científiques de la mà dels experts més reconeguts de Catalunya, País 

Valencià i les Illes Balears. 

 

divulcat.cat vol ser una comunitat oberta en la qual podran participar tots els 

investigadors que vulguin compartir les seves investigacions, inquietuds o activitats. 

 

Astronomia i astrofísica, Ciències tecnològiques, Matemàtiques, Geologia, Biologia, 

Física, Agricultura, Neurociència, Química, Geografia, Toxicologia, Meteorologia, 

Nanotecnologia... divulgació científica a l’abast de tothom, amb llenguatge planer, 

explicada pels experts més reconeguts del nostre país. 

 

Actualment a Catalunya hi ha una manca d’estratègia clara envers la divulgació científica, 

tot i tenir grans científics que s’han implicat puntualment en obres divulgatives de les 

seves respectives àrees d’investigació. Les institucions demanen, cada vegada més, als 

científics una més gran implicació en la divulgació de la seva recerca. 

 

Així, de la mà d’Enciclopèdia Catalana, neix divulcat.cat amb la clara intenció de pal·liar 

la distància entre ciència i coneixement públic i donar a conèixer al públic general les 

novetats, teories, i opinions científiques actuals dels diversos camps de la ciència. La 

consulta i lectura de tots els articles serà en obert i gratuïta. 

 

divulcat.cat és un projecte en creixement i en evolució constant, en el qual el més 

important serà important la veu de la comunitat dels científics i la de les persones que 

consultin el digital. 
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divulcat.cat és un projecte pioner de divulgació científica en línia per cobrir un espai 

inexistent de difusió del coneixement en llengua catalana. 

 

Els responsables de divulcat.cat són Josep M. Vinyes, responsable editorial i Josep M. 

Trigo, científic titular de l’Institut de Ciències de l’Espai, membre de l’Institut d’Estudis 

Espacials, responsable científic. divulcat.cat s’inscriu dins d’Enciclopèdia.cat.  

 

Cada científic disposa a divulcat.cat d’un blog en el qual va penjant articles amb la 

periodicitat i ritme que desitgi. La pàgina d’inici de cada blog mostra tots els articles del 

científic ordenats cronològicament, de més recents a més antics. En el blog del científic hi 

consta l’àmbit de treball, el currículum i altres dades d’interès per als usuaris. 

 

.  
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L’equip de científics que actualment formen part de divulca.cat són:  

 

 

Guillem Anglada Escudé  

Exoplaneta blau; Explorant l’univers per entendre d’on venim, on vivim i cap a on anem 

  

Doctorat en Astronomia per la Universitat de Barcelona (2007), la seva tesi   s’emmarcà dins dels 

treballs preparatoris per a la missió Gaia de l’Agència Espacial Europea (ESA). Treballà com a 

investigador postdoctoral al Departmament de Magnetisme Terrestre de la Carnegie Institution for 

Science (Washington DC, EUA), que és on començà a dedicar-se a la recerca sobre planetes 

extrasolars, és a dir, planetes orbitant estrelles que no són el nostre Sol. En col·laboració amb 

pioners en el camp, com Paul Butler i Alan Boss, en aquesta època desenvolupà nous mètodes 

d’anàlisi de dades que el portaren, juntament amb els seus col·laboradors, a anunciar diverses 

superterres potencialment habitables al voltant d’estels propers. Més tard, s’incorporà a la 

Universitat de Göttingen (Alemanya), on treballà en projectes d’instrumentació i espectroscòpia per 

a la detecció i eventual caracterització d’aquests planetes. 

 

El 2015 obtingué una plaça de professor universitari a la Queen Mary University of London, on fa 

classes de física i astronomia. Liderà l’equip que detectà Proxima b, que és el planeta extrasolar 

que orbita l’estrella més propera al Sol –Proxima Centauri– i que, a més, té característiques 

similars a les de la Terra. El resultat fou considerat un dels descobriments més rellevants del 2016, 

i fou inclòs en llistes de personatges rellevants de l’any com els de la revista Nature i de la Time. 

També ha treballat en col·laboració i en projectes d’agències internacionals com la NASA, l’ESA o 

els Observatoris Europeus Australs (ESO). 

 

David Brusi  

Pan-Gea; La geologia investiga el present per interpretar el passat i predir el futur 

  

Llicenciat i doctor en Geologia per la UAB. Professor Titular d’Universitat de la Universitat de 

Girona. Ha exercit els càrrecs de director del Departament de Ciències Ambientals, degà de la 

Facultat de Ciències i vicerector d’Estudiants i Relacions Exteriors de la UdG. També ha estat el 

responsable de l’Acció Preuniversitària de la UdG. 

 

És director del centre GEOCAMB (Geologia i Cartografia Ambiental). Imparteix docència a la 

Facultat de Ciències de la UdG i és professor de Geologia del Màster de Formació del Professorat 

de Secundària de la UdG i la UPF. Fa recerca en temes de geologia aplicada, hidrogeologia i, 

especialment, en didàctica de la geologia. 
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David Bueno  

Homo poeticus sp. Cientificus; La ciència que ens permet desxifrar les intimitats de la 

vida, també de la vida humana 

 

És doctor en Biologia i professor i investigador de Genètica a la Universitat de Barcelona. La seva 

trajectòria professional, centrada en la genètica del desenvolupament i la neurociència, i la seva 

relació amb el comportament i els processos d’aprenentatge, s’ha desenvolupat principalment a 

Barcelona. Fou investigador a la Universitat d’Oxford, i ha realitzat estades a la Universitat 

d’Innsbruck (Àustria) i a l’European Molecular Biology Laboratory de Heidelberg (Alemanya). 

Imparteix classes de diverses matèries del camp de la genètica, als màsters de Formació del 

professorat i de Comunicació especialitzada, i en diversos postgraus i màsters en neuroeducació. 

Ha publicat seixanta articles científics en revistes especialitzades. 

 

És autor de setze llibres de divulgació i assaig, i d’una novel·la per acostar la biologia als 

adolescents i els joves. També ha escrit una trentena de llibres de text de primària, secundària i 

batxillerat, i col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació (principalment El Punt 

Avui i Ara), en els quals ha publicat uns 600 articles, i a la ràdio.  

 

També escriu un blog sobre neuroeducació, i durant deu anys ha estat el coordinador de Biologia 

de Catalunya per a les Proves d’Accés a la Universitat, des d’on ha potenciat l’aprenentatge basat 

en contextos i la utilització del mètode científic a l’aula. Ha participat en diversos projectes de 

reflexió i canvi educatiu per a la Generalitat de Catalunya, i en projectes interdisciplinaris per 

superar les barreres acadèmiques entre la ciència i les humanitats. 

 

Estel Cardellach  

Nazca en la distància; Com en les línies de Nazca, de vegades per comprendre cal 

prendre distància. La Terra entesa des de l’Espai 

 

Llicenciada en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997) i doctorada per la 

Universitat Politècnica de Catalunya (2002), el seu treball s’ha centrat en la recerca de noves 

aplicacions científiques dels Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit (GNSS, acrònim anglès), 

tals com l’extracció d’informació geofísica dels senyals GNSS reflectits a la Terra, els senyals 

GNSS refractats per l’atmosfera o aplicacions geodèsiques. 

 

Premiada pel National Research Council nord-americà amb una feina postdoctoral a la NASA/Jet 

Propulsion Laboratory (2002-03), realitzà recerca postdoctoral al Center for Astrophysics, de la 

Universitat de Harvard, i a la Smithsonian Institution, a Cambridge, Massachussetts (2003-05). 

L’any 2005, tornà dels Estats Units per fer recerca postdoctoral a l’Institut de Ciències de l’Espai 

(ICE, CSIC) dins el programa "Juan de la Cierva", i, posteriorment, a l’Institut d’Estudis Espacials 

de Catalunya (IEEC), dins del programa “Ramón y Cajal”. Des del 2016, és Investigadora 

Distingida del CSIC. 



Contacte premsa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | mòbil 630043672 

 

 

 

Jordi Comas Angelet  

Agricultura 

 

Doctor enginyer agrònom. Professor titular al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i 

Biotecnologia (DEAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, BARCELONATECH (UPC). 

Imparteix docència a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), situada en el Campus 

del Baix Llobregat de la UPC, centrada en matèries relacionades amb les bases de la producció 

vegetal (fertilització i reg), tractament i aprofitament agrari de residus orgànics i d’aigües residuals, i 

en la producció agrària ecològica. 

 

Integrat al Grup de Recerca d’Enginyeria Agroambiental (GREA) de la UPC, la seva investigació se 

centra en la valoració del valor agronòmic dels residus orgànics com a fertilitzants orgànics i 

l’eventual impacte sobre l’entorn d’eventuals contaminants orgànics o minerals continguts en 

aigües residuals o residus orgànics. Col·labora amb l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de 

l’Aigua (Idaea), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) situat a Barcelona, i 

amb el Grup de Recerca de Control Integrat de Plagues de la Universitat de Lleida, Agrotecnio, 

Centre for Food and Agriculture Research, situat al campus agroalimentari de la Universitat de 

Lleida. 

 

Raül Delgado-Morales  

República neurocientífica 

 

Doctor en Neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona (2010), feu la seva tesi 

estudiant els mecanismes neuroendocrins i epigenètics implicats en els aprenentatges aversius 

associats amb situacions d’estrès. Durant la seva etapa predoctoral feu diverses estades en altres 

laboratoris com a la Universitat de Bristol i a l’Institut de Neurociències d’Alacant. Entre el 2010 i el 

2014, fou investigador postdoctoral Marie Curie a l’Institut Max Planck de Psiquiatria a Munic 

(Alemanya), on explorà els vincles moleculars entre la depressió i l’Alzheimer, així com la capacitat 

de diverses molècules de prevenir i/o endarrerir la malaltia d’Alzheimer. Durant aquesta estada 

fou clau en la creació i l’estructuració de la Societat de Científics Espanyols a Alemanya (CERFA), 

que presidí durant gairebé tres anys. També és membre fundador de la Marie Curie Alumni 

Association (Brussel·les). 

 

Des del 2015, coordina els projectes de neuroepigenòmica al laboratori del Dr. Esteller, a IDIBELL 

(Barcelona), on focalitza la seva recerca i la del seu equip en demències i la síndrome de Rett. 

També és, des del 2016, investigador principal de l’Escola de Neurociència i Salut Mental de la 

Universitat de Maastricht (Països Baixos), on investiga les alteracions epigenètiques primerenques 

de l’Alzheimer. 
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Xavier Duran  

Tub d’assaig; Molècules i reflexions sobre ciència i societat 

 

Llicenciat en Ciències Químiques i Doctor en Ciències de la Comunicació, totes dues titulacions 

per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tesi doctoral es titula: Tractament periodístic de 

dos fets tecnològics: els primers Sputnik (1957) i l’arribada a la Lluna (1969) a la premsa diària de 

Barcelona, i està parcialment exposada a: Franquisme via satèl·lit. Sputnik, Apollo i guerra freda a 

la premsa de Barcelona (2007). 

 

Del 1999 al 2014, fou director del programa El Medi Ambient a TV3. Actualment és redactor 

especialitzat en ciència i tecnologia als serveis informatius de TV3. 

 

És membre fundador de l’Associació Catalana de Comunicació Científica. Des del 2016, presideix 

la Junta Tècnica del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols. Ha guanyat diversos premis 

literaris: Joan Fuster, Josep Vallverdú (en dues ocasions), Joaquim Xirau, Marià Vayreda de 

narrativa, Premi Europeu de Divulgació Científica "Estudi General" (en dues ocasions) i premi 

Crítica Serra d’Or.  

 

Emili Elizalde 

Obrint els ulls... 

  

Físic i matemàtic, o potser res de tot això i només algú que obre els ulls i vol comprendre l’univers 

que ens envolta. Ha viatjat bastant per diversos continents, sovint en missions científiques, 

d’aprenentatge i d’intercanvi de parers; cada cop més convidat a explicar el que ha anat aprenent 

amb els anys. 

 

Membre del CSIC, treballa a l’Institut de Ciències de l’Espai de la UAB i també forma part de 

l’IEEC, la SCF i d’un seguit de societats científiques. 

 

Joaquim Farguell 

Píndoles d’aigua 

 

Llicenciat i doctorat en Geografia per la Universitat de Barcelona. Ha treballat a la consultoria 

privada en àmbits relacionats amb el món de l’aigua. Forma part de l’Agència Catalana de l’Aigua, i 

és professor associat a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona, on 

imparteix docència sobre Hidrologia, Geomorfologia Fluvial i Recursos Hídrics. També forma part 

del grup de recerca GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània) i fa recerca sobre aspectes 

relacionats amb l’aigua des del punt de vista més ambiental. És membre de la Junta de la Societat 

Catalana de Geografia, amb la ferma voluntat d’afavorir la divulgació del coneixement geogràfic. 
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Pablo Fosalba  

Noticies de l’Univers  

  

Llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (1993) i doctorat per la Universitat de 

Barcelona (1998). Fou investigador postdoctoral al Centre Europeu de Recerca i Tecnologia 

Espacials (ESTEC) de l'Agència Espacial Europea (1999-2000) i a l'Institut  Astrophysique 

de Pars (2001-03), on anà becat per la xarxa europea CMBNet. Treballà a 

l'Institute for Astronomy de la Universitat de Hawaii (2003-04), a l'Institut d'Estudis Espacials de 

Catalunya (IEEC, 2005-06) i a l'Institut de Ciències Espacials (ICE, CSIC-IEEC, 2006-08). El 

juliol del 2008 fou nomenat científic superior del CSIC. 

 

El seu principal camp de recerca és la cosmologia teòrica i observacional. Al llarg de la seva 

carrera científica ha abordat l'estudi de la formació d'estructures a gran escala a l'Univers, centrant-

se principalment en dos camps que han revolucionat la cosmologia en els últims anys: la radiació 

còsmica de microones de fons i l'agrupació de galàxies. 

 

La seva activitat de recerca inclou la participació directa (o l’explotació) en els principals projectes 

extragalàctics desenvolupats en els últims 20 anys a escala internacional (SDSS, DES, 

DESI, VHS, PAU, WMAP, Planck, Archeops, CMBPol, BPol, PRISM, Euclid, LSST).  

 

Jordi Fraxedas  

El Món a la nanoescala 

  

Graduat en Física per la Universitat de Saragossa (1985), es doctorà el 1990 per la Universitat de 

Stuttgart (Alemanya). La seva tesi doctoral la feu a l’Institut Max Planck per la Investigació sobre 

sòlids de Stuttgart i al Berliner Speicherring für Synchrotronstrahlung (BESSY), sota la supervisió 

del professor M. Cardona. Després d’un postdoctorat a l’European Synchrotron Radiation Facility 

(ESRF) de Grenoble (França) i al Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN) de Ginebra 

(Suïssa), s’incorporà a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) del Consell Superior 

d’Investigacions Científiques (CSIC), l’any 1995, i treballà com a chercheur associé al Centre 

Nacional de Recherche Scientifique (CNRS), l’any 2002. Actualment és cap de grup a l’Institut 

Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). 

  

La seva activitat investigadora se centra en els fenòmens interfacials i en la ciència superficial. Ha 

estat coautor de més de 120 articles científics revisats per experts i ha publicat els llibres 

titulats Molecular Organic Materials: from Molecules to Crystalline Solids (Cambridge University 

Press, 2006) i Water at Interfaces: A Molecular Approach (Taylor i Francis CRC, 2014) i edità el 

llibre Molecular Materials: Preparation, Characterizacion, and Applications (Taylor and Francis 

CRC, 2017). 
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Raimon Guitar 

De tòxics, de verins, de drogues i de contaminants; Els tòxics són pertot arreu, i no 

sempre els entenem o respectem 

 

És toxicòleg a la Universitat Autònoma de Barcelona, on porta impartint aquesta matèria científica 

des de fa més de tres dècades. Ha dut a terme investigacions en camps toxicològics molt diversos 

(en especial des del punt de vista analític), des de la Síndrome per Oli Tòxic fins al plumbisme en 

animals silvestres, passant pel metabolisme de l’etanol o la cinètica de micotoxines i de fàrmacs, 

l’ús de biomarcadors, la presència de residus organoclorats i de metalls pesants en animals i 

aliments, o l’impacte de les marees negres sobre la fauna. 

 

Ha dut a terme nombrosos peritatges en casos d’intoxicació i és o ha sigut membre de diversos 

comitès nacionals i internacionals sobre aspectes toxicològics que fan referència al medi ambient, 

els aliments o els medicaments.  És autor o coautor de més d’un centenar d’articles científics 

originals, de divulgació i d’opinió, i de diversos capítols de llibres publicats per prestigioses 

editorials internacionals, i així mateix ha escrit en solitari la trilogia Tòxics, verins, drogues i 

contaminants (2008 i 2009) i, més recentment, el llibre Tóxicos. Los enemigos de la vida (2014). 

 

Jordi Isern Vilaboy  

Exploració del Cosmos 

 

Doctor en Física (Astrofísica) per la Universitat de Barcelona (1978), actualment és professor 

d’investigació de l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE, CSIC) i investigador de l’Institut d’Estudis 

Espacials de Catalunya (IEEC). També és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Europea de 

Doctors (des del 2001) i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (des del 2013). Els 

seus camps d’investigació són les últimes etapes de l’evolució estel·lar; l’estructura i evolució de la 

galàxia i l’astronomia dels raigs gamma (explosions de supernova). 

 

Director fundador de la Fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) (1996-2015), i 

director fundador de l’Institut de Ciències de l’Espai (CSIC) (1999-2016). Ha estats guardonat amb 

la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (2012) i la Llança d’or de la Vil·la de 

Llançà (2013). Presidí el Scientific Advisory Committee of the Calar Alto Observatory (2006-10) i 

fou membre de l’Space Science Advisory Committee of the European Space Agency (ESA) (2014-

16). 

 

Claudi Mans i Teixidó  

Química, naturalment 

 

Catedràtic emèrit del Departament d’Enginyeria Química i Química Analítica de la Universitat de 

Barcelona (UB). És director científic del Comité Español de la Detergencia (CED) i professor del 

 



Contacte premsa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | mòbil 630043672 

 

 

 

 

Màster Oficial d’Enginyeria Química de la UB. Col·laborador d’elBulliLab, és científic sènior del 

programa Experiència de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i vocal de la junta de 

 l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) i del Col·legi de Químics de Catalunya. 

Anteriorment, fou director del departament d’Enginyeria Química, degà de la Facultat de Química, 

president de la Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques de la UB, director acadèmic de 

Les Heures-Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona i delegat del rector per al 

Campus de l’Alimentació de Torribera (UB) i de CosmoCaixa. 

 

Ha publicat diversos llibres de text i de divulgació, com La truita cremada (8 edicions, català i 

castellà), Els secrets de les etiquetes (3 edicions, català i castellà), La vaca 

esfèrica, Sferificaciones y macarrones (2 edicions), La química de cada dia (2 edicions) i 100 

preguntes de química quotidiana, més de 150 articles científics i de divulgació, i més de 350 

conferències i comunicacions en congressos sobre temes de recerca científica, de didàctica i de 

divulgació. Ha rebut diversos premis de recerca, divulgació i docència, els més recents dels quals 

són el Premio Nacional de Química de la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE), 

el 2011, i premi a la millor tasca divulgadora del Claustre de Doctors i el Consell Social de la UB 

(2014). 

 

Ferran Martínez-Garcia 

De neurones i cervells; Pensament, percepció i conducta 

 

Llicenciat en Biologia (Bioquímica) per la Universitat de València, on defensà la seua tesi doctoral 

en 1988 sobre neuroanatomia comparada (el cervell dels rèptils). Després d'estades predoctorals a 

la Universitat del País Basc i a la Vrije Universiteit d'Amsterdam, s'incorporà com a professor a la 

Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València, on fundà el Laboratori de 

Neuroanatomia Funcional Comparada per investigar en l'àmbit de la neurociència comparada i del 

comportament. El 2014 passà a formar part de la Unitat Predepartamental de Medicina de la 

Universitat Jaume I (UJI), on imparteix Histologia, al grau de Medicina, i Neurociència de la 

conducta maternal, al màster oficial d'investigació en cervell i conducta. Alhora ha aconseguit 

refundar el seu laboratori a la UJI (Laboratori de Neuroanatomia Funcional, NeuroFun, grup 27) on 

desenvolupa la seua tasca investigadora sobre les bases neuroendocrines de la conducta 

maternal. 

 

Ha dirigit 11 tesis doctorals i nombroses tesines, treballs d'investigació de doctorat i treballs finals 

de grau i de màster. Ha ocupat diversos càrrecs acadèmics, tant a la Universitat de València com a 

la UJI, on actualment és vicedegà d'Ordenació Acadèmica i Pràctiques Sanitàries i director del 

naixent Programa de Doctorat en Ciències Biomèdiques i Salut. Amb totes aquestes tasques ha 

pogut publicar una vuitantena d'articles en revistes internacionals, així com nombrosos capítols en 

llibres acadèmics de prestigioses editorials internacionals. 
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Jordi Miralda Escudé  

De la Terra a l’Univers 

 

Estudià a l’Escola Pia de Terrassa, on rebé una excel·lent educació i consells de bons professors 

(especialment en Pere Rajadell) pels seus interessos en física i astronomia. Estudià física a la 

Universitat Autònoma de Barcelona, on adquirí una sòlida formació en física i matemàtiques. 

Autodidacte en el camp de l’astronomia, formà part de diverses agrupacions 

astronòmiques, on aprengué del cel i del funcionament dels telescopis. El 1987 anà becat a la 

Universitat de Princeton, per a fer recerca en astrofísica i on defensà la tesi doctoral sobre lents 

gravitatòries (1991). Feu estudis postdoctorals a la Universitat de Cambridge fins el 1993, i, 

posteriorment, feu un  segon postdoctorat a l’Institut d’Estudis Avançats de Princeton. 

 

El 1996, s’inicià com a professor assistent a la Universitat de Pennsilvània i, el2000, es traslladà al 

Departament d’Astronomia de la Universitat d’Ohio State, on obtingué una plaça permanent com a 

professor associat el 2003. El 2005, retornà a Catalunya amb una plaça ICREA de recerca, i 

actualment fa recerca a l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona en 

diversos temes en astrofísica i cosmologia, com la formació de galàxies i el medi intergalàctic, 

l’origen de l’estructura a gran escala de l’Univers, la naturalesa de la matèria fosca, els nuclis 

galàctics i els grans forats negres que hi resideixen, i les lents gravitatòries. 

 

Tomàs Molina  

Un cop d’ull al futur 

 

Físic i periodista. Cap de Meteorologia de Televisió de Catalunya. És professor associat de la 

Universitat de Barcelona, on imparteix les assignatures d’Anàlisi i pronòstic meteorològic, i 

Meteorologia i mitjans de comunicació. També és membre del Consell d’Administració del Servei 

Meteorològic de Catalunya, del Consell d’Alumni UB, del Consell Assessor del Barcelona Institut 

d’Emprenedoria de la Universitat de Barcelona i del Board of Directors de la International 

Association of Broadcast Meteorology (IABM), de la qual ha estat president durant cinc anys. Té 

l’estatus d’observador a l’Organització Meteorològica Mundial. 

 

En el passat també fou el president del Consell Català de la Comunicació Científica C4, membre 

del Consell Assessor del Parlament en Ciència i Tecnologia (CAPCIT) i director de programes 

d’informació ambiental com Espai Terra, i d’altres. Ha estat reviewer de l’informe de Syntesis del 

5è informe de l’IPCC. Ha escrit diversos llibres sobre el canvi climàtic com El año que mi abuelo vio 

llover o Tu, jo i el medi ambient, i diversos llibres de contes infantils. 
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Màrius Montón  

De bits i xips 

  

Doctor en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Des del 2002, treballà al 

centre de recerca CEPHIS (UAB) desenvolupant projectes diversos, i entre el 2006 i el 2008 a 

GreenSoc, en modelatge de sistemes electrònics. El 2012, s’incorporà com a cap del Departament 

d’Innovació i Recerca a Worldsensing, empresa pionera en les Smart Cities i l’IoT a Catalunya. 

 

El 2015, fundà IoT Partners, una empresa d’enginyeria i consultoria centrada en la Internet de les 

Coses. És professor associat a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, des del 2005, i professor consultor 

del màster Indústria 4.0 de la UOC. 

 

Jordi Mur 

Quàntums de ciència; Una visió de la recerca en física, amb un interès especial per la 

ciència i les tecnologies quàntiques i els sistemes complexos 

 

Investiga com es comporta la matèria a molt baixes temperatures, on dominen les lleis de la física 

quàntica. Està especialment interessat en desenvolupar noves tecnologies quàntiques de 

simulació, càlcul i mesura. 

 

Actualment és investigador al Laboratori Clarendon i lector a Keble College, ambdós de la 

Universitat d’Oxford. Es doctorà a la Universitat de Barcelona i, abans d’arribar a Oxford, treballà al 

CNRS i l’École normale supérieure de París, University College London, i en els instituts de Física 

Fonamental i d’Estructura de la Matèria del CSIC a Madrid, com a investigador contractat en el 

programa “Marie Curie” de la Unió Europea. Guanyà el primer premi Joan Oró atorgat per 

l’Associació Catalana de Comunicació Científica, i ha estat membre de la Junta de la Societat 

Catalana de Física (2008-16). 

 

Eva Pellicer  

Noves necessitats, nous materials; Repensar el passat per millorar el futur 

  

És actualment investigadora del programa “Ramón y Cajal” al grup Gnm
3
 del  Departament de 

Física de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es llicencià en Química l’any 2000, posteriorment 

dugué a terme un màster experimental en Química (2001) i es doctorà (2005) per la Universitat de 

Barcelona (UB) amb un treball sobre l’obtenció mitjançant l’electrodeposició de capes magnètiques 

de base cobalt per a aplicacions en el camp dels sistemes microelectromecànics. Ha realitzat 

estades de postdoctorat tant a centres nacionals (Centre Nacional de Microelectrònica, CNM-CSIC, 

2005-06; Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ICN2, 2007-08) com internacionals 

(Bioforsk, Noruega; ETH-Zürich, Suïssa). És autora o coautora de més de 170 articles i té un índex 

h=29) i diverses patents. Actualment, la seva recerca té com a eix vertebrador l’obtenció, 

caracterització i aplicació de materials metàl·lics (capes primes denses i poroses, nanofils, 

nanopartícules) mitjançant mètodes electroquímics i òxids de metalls de transició mesoporosos 
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 ordenats. Ha codirigit fins al moment set tesis doctorals.  

 

Ha participat o participa en més de 25 projectes de recerca, gairebé la meitat dels quals finançats 

per la Comunitat Europea. Entre el 2013 i el 2016, coordinà el projecte europeu “Development of 

Sustainable Interrelations between Education, Research and Innovation at WBC Universities in 

Nanotechnologies and Advanced Materials where Innovation Means Business (WIMB)” i, 

actualment, exerceix com a vicepresidenta de l’Acció COST e-MINDS. 

 

Ha rebut diversos guardons al llarg de la seva carrera investigadora, bo i destacant-ne el L’Oreál-

Unesco for “Women in Science” 2014 (9a. edició) i el L’Oreál-Unesco ”International Rising Talents 

Programme” 2015.  

 

Salvador José Ribas Rubio  

Una mirada a l’Univers ; L’Univers és simplement tot allò que ens envolta, des d’aquelles 

coses més properes fins a la galàxia més llunyana.  

 

Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona l’any 2001. A l’inici de l’any 2016 es 

doctorà per la mateixa Universitat de Barcelona en l’àmbit de la contaminació lumínica centrada en 

l’estudi de com evoluciona i es veu modificada en espais protegits com el Montsec i en espais 

urbans. També en l’àmbit acadèmic, fou professor adjunt durant cinc anys de la Universitat de 

Barcelona i actualment n’és col·laborador docent. 

 

Ha participat regularment en múltiples tasques de divulgació i seguiment de fenòmens astronòmics 

particulars, com són trànsits i eclipsis, fent servir les possibilitats de les noves tecnologies com 

internet per apropar la ciència al carrer. És el creador del portal ServiAstro d’informació 

astronòmica del Departament d’Astronomia de la Universitat de Barcelona. Actualment dirigeix el 

Parc Astronòmic Montsec centrant la seva tasca en la recerca en contaminació lumínica i en les 

accions de divulgació i educació en aquesta infraestructura. 

 

Albert Rimola Gibert  

Avenços en astroquímica i química prebiòtica 

 

Llicenciat en Química per la UAB (2002), obtingué el doctorat en Química Teòrica i Computacional 

(2007), també a la UAB. Durant el període 2007-09, realitzà una estada postdoctoral a la 

Universitat de Torí, on aprengué tècniques de simulació i modelització computacional de 

superfícies sòlides. El 2010, tornà al Departament de Química de la UAB, on ha gaudit de diferents 

contractes obtinguts a través de convocatòries competitives. Actualment és investigador del 

programa “Ramón y Cajal”. 

Les seves línies de recerca es basen en la simulació computacional mitjançant mètodes de la 

química quàntica de reaccions relacionades amb astroquímica i química prebiòtica, en què le 
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s superfícies de minerals i altres materials naturals hi tenen un paper rellevant. 

 

És coautor d’aproximadament 65 publicacions científiques en revistes de prestigi internacional i ha 

impartit una vintena de xerrades com a convidat en congressos internacionals. Per a desenvolupar 

la seva recerca, manté una bona xarxa de col·laboracions internacionals amb grups d’astronomia, 

químics experimentals i químics teòrics. 

 

Xavier Ros  

Matemàtiques; Blog sobre recerca i actualitat en matemàtiques 

 

És llicenciat en Matemàtiques per la UPC (2010, primer de promoció) i doctor en Matemàtiques 

(2014, amb premi Extraordinari de Doctorat UPC). Ha estat R. H. Bing Instructor a la University of 

Texas at Austin (EUA, 2014-17), i actualment és Lecturer in Mathematics a la Universität Zürich 

(Suïssa). Com a investigador, treballa principalment en el camp de les Equacions en Derivades 

Parcials (EDP). Ha publicat més de 30 articles en revistes matemàtiques de primer nivell, i ha estat 

conferenciant convidat a diverses conferències internacionals, així com a seminaris i col·loquis 

d’universitats com per exemple a MIT, Columbia, ETH, EPFL, Bonn, París, UCLA, Chicago, 

Copenhagen, etc. Als Estats Units, fou Investigador Principal d’un projecte científic de la National 

Science Foundation, dotat amb més de 100.000 dòlars. 

 

L’any 2017, rebé el premi J. L. Rubio de Francia de la Real Sociedad Matemàtica Española. 

Aquest premi, concedit anualment a un jove matemàtic espanyol o resident a Espanya, és un dels 

premis més importants en matemàtiques a l’Estat espanyol, i la distinció més alta atorgada per la 

RSME. A més, també el 2017, fou guardonat amb el premi Antonio Valle de la Sociedad Española 

de Matemática Aplicada, atorgat anualment al millor investigador menor de 34 anys. Amb 29 anys, 

es convertí en el guanyador més jove d’aquest premi en i la primera persona a guanyar-los tots dos 

el mateix any. 

 

Jaume Serrasolses  

Energies i sostenibilitat  

 

Llicenciat en Biologia (1979, tesi de llicenciatura el 1982) per la Universitat de Barcelona, és cap 

d’estudis i projectes de l’enginyeria i consultoria Trama TecnoAmbiental (1982), especialitzada en 

construcció sostenible, edificis autosuficients, eficiència energètica, integració d’energies 

renovables i de l’enginyeria ambiental. Desenvolupament de projectes locals i internacionals, 

especialment a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. 

 

És fundador de l’associació d’usuaris d’energia solar SEBA (Serveis Energètics bàsics  Autònoms) 

(1989) i de l’Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA) 

(1994), i professor i tutor del màster presencial i en línia d’Enginyeria d’energies renovables d’IL3 – 
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Universitat de Barcelona, i del màster d’Integració d’energies renovables a l’edificació de la UPC – 

Escola d’Arquitectura. 

 

Miquel Solà  

Prohibit per simetria;  Química, una ciència central que gira al voltant de l’enllaç químic 

  

Doctorat en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991), la seva tesi obtingué el 

premi Extraordinari de Doctorat i el premi Sant Albert del Col·legi de Químics de Catalunya. 

Després de treballar dos anys en una empresa de consultoria, s’incorporà a la Universitat de 

Girona (UdG) com a tècnic de recerca el 1993. Els anys 1994 i 1995, feu estades postdoctorals en 

els laboratoris dels professors Baerends, a Amsterdam, i Ziegler, a Calgary. L’any 1997, aconseguí 

una plaça de professor titular i, el 2003, de catedràtic a la UdG. La seva recerca se centra en 

l’estudi teòric i computacional de la deslocalització electrònica i de la reactivitat organometàl·lica i 

dels ful·lerens. 

 

L’any 2001, rebé la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca 

Universitària; els anys 2009 i 2014, el premi ICREA Acadèmia, i, el 2013, el premi Bruker en 

Química Física de la Reial Societat Espanyola de Química. 

 

És autor d’uns 350 articles científics que han rebut unes 11.000 cites (índex h = 55) i ha dirigit 16 

tesis doctorals. A la UdG ha exercit els càrrecs de vicedegà de la Facultat de Ciències, de director 

de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi, de director del Departament de Química i 

actualment és director de l’Escola de Doctorat. Com a divulgador, ha participat activament en el 

blog catquimica.cat i té com a referent el professor Roald Hoffmann. 

 

Jordi Sort  

Ciència de Materials i Nanotecnologia; Nous materials per afrontar els reptes 

tecnològics del futur 

  

És professor d’investigació ICREA a la Universitat Autònoma de Barcelona on lidera el Grup de 

Nanoenginyeria de Materials, Nanomecànica i Nanomagnetisme, format per uns 20 investigadors. 

Realitzà la seva tesi doctoral (1998-2002) en el camp dels efectes magnètics interficials en imants 

permanents (premi Extraordinari de Doctorat). A continuació, s’especialitzà en l’estudi dels 

nanomaterials magnètics durant les seves estades postdoctorals a SPINTEC-Grenoble (2003-04) i 

l’Argonne National Laboratory (2005-06). Actualment, la seva recerca se centra en l’estudi d’una 

gran varietat de materials (pel·lícules primes, estructures litografiades, materials porosos i 

nanocompostos) posant èmfasi en el seu comportament magnètic i mecànic. 

 

Entre els èxits recents més rellevants destaquen: l’ús de la nanoindentació i la irradiació amb ions 

per crear estructures magnètiques incrustades en matrius no magnètiques; l’observació d’efectes 
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magnetoelèctrics en aliatges nanoporosos; la ductilització de vidres metàl·lics mitjançant el 

desenvolupament de morfologies nanostructurades; el creixement de nous tipus de recobriments 

amb gran resistència a la corrosió; el desenvolupament de materials biodegradables avançats per 

a implants ortopèdics; la caracterització de nanofils magnètics accionats remotament per a 

aplicacions biomèdiques, etc. 

 

Gràcies a les seves investigacions, fou guardonat amb el premi Jordi Porta i Jué de la Societat 

Catalana de Física (2000), el premi Jove Investigador de la Reial Societat Espanyola de Física 

(2003) i el premi a la Ciència de Materials i Tecnologia de la Federació de Societats Europees de 

Materials (2015). Actualment, ha supervisat 10 tesis doctorals, ha publicat 265 articles (amb més 

de 6.000 cites), ha realitzat 5 patents i ha dirigit 25 projectes de recerca nacionals i internacionals, i 

és coordinador, entre d’altres, d’una xarxa europea de formació (H2020-ITN) (3,8 M€) i una 

subvenció de l’European Research Council (Consolidator Grant) (1,8 M€). 

 

Carlos F. Sopuerta 

En caiguda lliure; Un sistema de referència sense gravetat 

  

Doctor en Física per la Universitat de Barcelona (1996), fou professor adjunt (1996-98). Ha ocupat 

diverses posicions postdoctorals: Alexander von Humboldt Fellow a la Universitat Friedrich Schiller 

(Alemanya, 1998-2000); Marie Curie Fellow a l’Institut de Cosmologia i Gravitació de la Universitat 

de Portsmouth (Regne Unit, 2000-03; investigador al Centre per a Física d’Ones Gravitacionals de 

la Universitat de Penn State (EUA, 2003-06); investigador al Departament de Física de la 

Universitat de Guelph (Canadà, 2006-07). Del 2007 al 2012, va ser investigador del programa 

“Ramón y Cajal” a l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE, CSIC-IEEC) i, del 2012 al 2017, 

investigador sènior. 

 

Actualment és científic titular del CSIC i la seva investigació s’emmarca en les àrees de 

l’Astrofísica Relativista i la Gravitació, amb atenció especial en Astronomia d’Ones Gravitacionals. 

Ha publicat més de 60 articles en les revistes més importants. Segons Google Scholar, ha rebut 

més de 2.600 cites i té un índex h = 28. És investigador principal (IP) de diversos projectes de 

recerca del grup d’Astronomia Gravitacional-LISA de l’ICE i de diversos projectes finançats de 

supercomputació. És membre de l’equip científic de la missió LISA Pathfinder de l’ESA; membre 

del LISA Consortium Board; membre de l’equip científic i Co-IP de STE-QUEST, candidata a 

missió de classe M de l’ESA; membre de l’equip científic del Telescopi Einstein (ET), i membre de 

la col·laboració ELGAR per dissenyar un detector terrestre d’ones gravitatòries basat en 

interferometria atòmica. 

 

Ha cosupervisat quatre estudiants de doctorat durant el període de postdoctoral, ha supervisat tres 

tesis doctorals més i supervisa actualment dues tesis més. També és professor del Màster en 

Astrofísica, Cosmologia i Física d’Altes Energies de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Josep M. Trigo i Rodríguez  

Ciències planetàries i meteorits; Els cossos del sistema solar redescoberts per les 

missions espacials i les roques d’altres mons 

  

Doctor en Astrofísica per la Universitat de València (2002), feu investigació a l’Observatori 

d’Ondrejov (República Txeca). Entre el 2003 i el 2005, s’especialitzà en meteorits primitius 

(condrites) a l’Institut de Geofísica i Física Planetària de la Universitat de Califòrnia Los Angeles 

(UCLA). Participà en l’anàlisi preliminar de les mostres del cometa 81P/Wild 2 recuperades per la 

missió Stardust de la NASA. 

 

Des del 2006, treballa a l’Institut de Ciències de l’Espai (IEEC-CSIC), institució de la qual és, des 

del 2010, científic titular del CSIC, a més d’encapçalar el Grup de Meteorits, Cossos Menors i 

Ciències Planetàries, que centra les seves investigacions en els processos de formació de 

cometes, asteroides i meteorits, amb l’objectiu d’aprofundir en l’origen dels planetes i el sorgiment 

de la vida. 

 

Ha publicat una setantena d’articles d’investigació arbitrats en revistes especialitzades, més d’una 

dotzena de llibres i centenars d’articles de divulgació, pels quals ha rebut diversos premis, entre 

d’altres, el de la Fundació BBVA– RSEF 2009. Per la seva tasca investigadora, el Minor Planet 

Center va posar el nom de 8325 Trigo-Rodríguez a un asteroide d’uns 5 km de diàmetre del cinturó 

principal. Com a docent, ha impartit classes a la Universitat Jaume I (1999-2003) i és professor de 

dues assignatures sobre ciències planetàries, exoplanetes i astrobiologia al màster IFAE-CSIC-

UAB i de dues més al màster d’Astronomia de la Universitat Internacional de València (VIU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


