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El científic berguedà Lluís Torner,
nomenat membre de l'Institut
d'Estudis Catalans
L'IEC ha incorporat sis nous membres a les seccions de Ciències Biològiques i
Ciències i Tecnologia

Lluís Torner, científic berguedà. Foto: Creacció

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha incorporat sis nous membres, dos adscrits a la de Ciències
Biològiques i quatre, a la de Ciències i Tecnologia. Entre aquests nous membres, hi ha el científic
berguedà Lluís Torner, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que s'afegeix així
al departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de l'IEC, a la secció de Ciències i
Tecnologia.
Els altres nous membres de l'IEC són Joaquim Bruna, doctor en matemàtiques per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i director del Centre de Recerca Matemàtica (CRM) del 2007 al
2015; Leonor Ventosa, doctora en enyineria química i investigadora del CSIC; Joasep Anton
Muñoz, catedràtic de geologia estructural de la Universitat de Barcelona (UB); a la secció de
Ciències i Tecnologia. I Francesc Xavier Turon Barrera, professor d'investigació en el Centre
d'Estudis Avançats de Blanes, pertanyent al Consell Superior d'Investigacions Científics (CSIC) i
Antoni Trilla i Garcia, doctor en medicina i cap del servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia
de l'Hospital Clínic de Barcelona, a la secció de Ciències Biològiques.
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L'IEC és un centre de catalanística i, amb les seves seccions, promou i desenvolupa la recerca en
els diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia, però principalment en la de tots els elements de
la cultura catalana. Actua com a centre divulgador de la recerca i també acull, en la seva seu,
iniciatives d'altres institucions que estan en estreta relació amb la investigació i la cultura.
El berguedà Lluís Torner és llicenciat en ciències físiques per la UAB, doctor per la UPC i catedràtic
de la UPC des del 2000 al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. Ha estat
president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER) i el 2002 va fundar l'Institut de
Ciències Fotòniques (ICFO), que dirigeix des que es va crear. Ha participat, organitzat i dirigit més
de trenta projectes d'investigació, ha estat president de l'Associació Catalana d'Entitats
d'Investigació i ha rebut diversos premis i distincions.
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