
 
Resum: 
 
La refrigeració ha esdevingut una tecnologia indispensable en la nostra vida quotidiana.            
Tant a nivell domèstic com industrial, els dispositius de refrigeració funcionen mitjançant            
processos cíclics de compressió i expansió de fluids. Aquesta tecnologia es va començar a              
desenvolupar fa poc més de cent anys, i en l'actualitat ha assolit un nivell d'eficiència               
considerable. Malgrat aquest fet, els fluids criogènics utilitzats tenen el greu inconvenient de             
ser poc respectuosos amb el medi ambient ja que les seves emissions són nocives per a la                 
capa d’ozó i/o potencien l'efecte hivernacle. Per tant, contribueixen activament a           
l’escalfament global. El repte actual té com a objectiu desenvolupar sistemes de refrigeració             
en estat sòlid respectuosos amb el medi ambient, eficients i sostenibles que puguin             
substituir la tecnologia de compressió de fluids. L’alternativa més prometedora és la basada             
en els nous materials calòrics que responen a un estímul extern amb grans canvis tèrmics               
reversibles. 
En aquesta xerrada, després d’una breu introducció de la situació actual de les tecnologies              
de refrigeració i dels principis termodinàmics generals que les sustenten, es discutiran els             
efectes mecano, electro i magnetocalòrics i la possibilitat d’utilitzar aquests efectes en            
sistemes de refrigeració en estat sòlid. S’analitzaran a continuació les característiques           
essencials que han de satisfer els nous materials necessaris per implementar d'una manera             
efectiva aquestes noves tecnologies. Finalment es discutiran les perspectives de futur en            
aquest camp. 
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