
 

Conferència de la Societat Catalana de Tecnologia 
El president de la Societat Catalana de Tecnologia, Frederic Luque, té l’honor  
de convidar-vos a la conferència sobre la tecnologia energètica a Catalunya 

La sessió es durà a terme el dimarts 4 de novembre de 2014, a les 18 hores,  
a la Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona) 

 

Títol 
«De les màquines a un sistema» 

 
Ponent 

Joaquim Corominas i Viñas 

Màster en enginyeria elèctrica per la 
Universitat de Califòrnia, a Berkeley, i doctor 
en enginyeria per la UPC. La seva tesi doctoral 
versà sobre organització no jeràrquica de 
l’empresa. 

Ha treballat en els sectors empresarial, 
cooperatiu i associatiu, que ha compaginat 
amb l’ensenyament universitari en els àmbits 
del control automàtic, la informàtica i l’energia 
des de finals dels anys setanta. 

Coautor del llibre La ruta de la energía (1992), 
és l’autor dels capítols d’energia dels informes 
sobre el canvi climàtic a Catalunya, coordi- 
nador del document Enercatin: full de ruta de 
l’energia per a la Catalunya independent 
(2012) i impulsor del primer i del segon 
Congrés d’Energia de Catalunya (2013, 2014). 

Cofundador d’Ecotècnia (1981) i d’Ecoserveis 
(1992), ha participat en nombrosos projectes 
de la UE des del 1986. En el blog La setmana 
energètica comenta les notícies sobre energia 
dels principals diaris generalistes de 
Catalunya. 

Títol 
«L’impasse sense una reglamentació 

adient» 

Ponent 
Mariàngels Pérez Latorre 

Economista, ha desenvolupat tota la seva vida 
professional a França i a Bèlgica, i ha treballat 
sobretot en el camp de l’Administració i de 
l’energia.  

Ha estat cap d’unitat a la Comissió Europea del 
1985 al 2007 i responsable de la política 
d’energies renovables.  

Ha estat secretària general de l’Associació 
Europea d’Electricitat Termosolar (ESTELA) del 
2008 al 2013.  

Actualment viu a Barcelona i ha creat 
l’Associació Cultural Ca l’Antiga, a Teià. 
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