
       
 

XXXIV Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans  

i lliurament de la 16a edició dels Premis als Treballs de Recerca 

de Batxillerat dins l’Àmbit de la Química 
 

Dimecres 1 de juny de 2022 

Sala Pere i Joan Coromines. Institut d’Estudis Catalans 

Carrer del Carme, 47. Barcelona 

(www.iec.cat) 

PROGRAMA 

16.30 h Presentació de l’acte  

  Gregori Ujaque, president de la Societat Catalana de Química (SCQ) 

16.40 h «Crisi climàtica, és una emergència!» 

Cori Calero, periodista i divulgadora científica, periodista de TV3. 

Preguntes i debat entorn de «Què hi podem fer nosaltres com a 

ciutadans? I des de l’àmbit professional de la química?» 

Ponent i participants de l’acte 

17.30 h Lectura de l’acta del jurat i lliurament de premis, accèssits i mencions  

de la 16a edició dels Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat  

dins l’Àmbit de la Química i del concurs de pòsters de presentació  

dels treballs. 

 

18.00 h Pausa 

 

18.20 h  Presentació del volum novè de la col·lecció Clàssics de la Química: 

Compendi d’un curs de filosofia química, de Stanislao Cannizzaro. Consol 

Blanch i Pere Grapí, editors del volum, i  Mercè Izquierdo, autora de la 

introducció i dels comentaris.  

18.50 h  Visualització dels vídeos guanyadors i lliurament dels premis del concurs 

de vídeos «Molècules que en han canviat la vida» 

19.10 h  Presentació dels treballs de recerca guanyadors o finalistes, i del pòster 

guanyador. Alumnes autors dels treballs. 

19.30 h Cloenda de l’acte 

http://www.iec.cat/


Us convidem a assistir i participar en el XXXIV Debat de Química a l’Institut d’Estudis 

Catalans, organitzat per la Societat Catalana de Química i adreçat al professorat de 

química i de l’àmbit STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) de 

l’ensenyament secundari i universitari. 

En aquesta ocasió, s’ofereix una xerrada sobre l’emergència climàtica amb l’objectiu 

d’aportar dades i reflexions per fonamentar i orientar la presa de decisions. Sens dubte, 

els joves tenen un paper important en la promoció de formes d’actuació sostenible, tant 

com a ciutadans com en el seu futur professional. També gaudirem d’una breu 

presentació d’un dels darrers números de la col·lecció Clàssics de la Química, el 

Compendi d’un curs de filosofia química, de Stanislao Cannizzaro. 

Durant l’acte es lliuraran els guardons de la setzena edició de la convocatòria dels Premis 

als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la Química, així com els premis del 

concurs de vídeos «Molècules que en han canviat la vida». 

Desitgem que el tema del debat sigui del vostre interès i esperem la vostra presència i 

participació. 

 

 

 

Cal que comuniqueu la voluntat d’assistir-hi per correu electrònic a scq@iec.cat 

abans del dia 27 de maig de 2022. 

mailto:scq@iec.cat

