Presentació

Inscripció

La Societat Catalana de Química (SCQ) us convida a la
Dotzena Trobada de Joves Investigadors dels Països
Catalans, que se celebrarà a la Facultat de Ciències de
la Universitat de Girona del 24 al 26 de gener de 2022.

Data límit: 3 de desembre de 2021

En aquesta trobada, els joves investigadors sou els
protagonistes i tindreu l’oportunitat de presentar
oralment la vostra recerca en català (preferentment).
Podreu compartir la vostra ciència en un ambient
distès i gaudint de la companyia i de l’entorn. A més,
coneixereu altres estudiants de doctorat i màster i
també joves doctors que treballen en àrees
relacionades amb la química als Països Catalans.
Els responsables dels grups/línies de recerca i tots
aquells que treballen en el món de la recerca científica
en química també estan convidats a compartir aquesta
experiència.

Programa
El programa de la trobada s’estructura en conferències
plenàries, comunicacions orals i una taula rodona.
Conferències plenàries:
Dra. Clàudia Climent, Universitat de Pensilvània
Dr. Aleix Comas, Universitat Autònoma de Barcelona
Dra. Anna Company, Universitat de Girona
Dr. Jaume Veciana, Institut de Ciència de Materials
de Barcelona (CSIC)

A la taula rodona que tancarà la trobada, parlarem
sobre què es pot fer amb un doctorat en química. A la
taula rodona, hi intervindran joves doctors en química
de diversos sectors, com ara l’educatiu, l’editorial i
l’empresarial.

Cal emplenar aquest formulari en línia.
La inscripció només serà efectiva quan s’hagi realitzat
el pagament amb targeta de crèdit o per transferència
bancària a: Dotzena Trobada de Joves Investigadors
SCQ (IBAN: ES76 2100 0963 6602 0008 9768), amb el
concepte: Nom_Cognoms_Trobada_2022
La inscripció inclou l’allotjament en habitació doble les
nits dels dies 24 i 25 de gener a l’Hotel Carlemany de
Girona, els esmorzars i dinars dels dies 25 i 26 i el sopar
de la trobada.
El preu de la inscripció és de 250 € per als socis de la
SCQ i de 300 € per als no socis. Cal afegir-hi 100 € si es
vol habitació individual.
Us animem a fer-vos socis de la Societat Catalana de
Química des del web www.scq.iec.cat! La quota anual
és de 40 € per als socis ordinaris i de 20 € per als
estudiants de postgrau.

Comunicacions orals
Els participants que desitgeu presentar una comunicació
oral heu d’emplenar la plantilla que trobareu en el
formulari d’inscripció i enviar-la en format PDF.
Les comunicacions orals tindran una durada de quinze
minuts, seguida de cinc minuts de preguntes. Si us plau,
elaboreu la vostra xerrada pensant que l’escoltaran
químics no especialistes en el vostre camp de recerca.
Les xerrades es repartiran en sessions paral·leles
distribuïdes en els simposis següents:
Teoria i modelatge
Metodologia sintètica
Catàlisi
Metodologia analítica

Medi ambient
Biomolècules
Materials
Enginyeria química

Per a qualsevol aclariment, dirigiu-vos a l’adreça:
S’atorgarà un premi a la millor presentació de cada
scq2@iec.cat
simposi.

Vine a descobrir la química que hi ha a la nostra terra!

