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Tercer congres del projecte
&
“Encén la llum…”
Bangalore, Índia
Març 12-14, 2015
>> Congres que segueix inspirant…
Després de sis mesos (Març 12-14, 2015), ha tingut lloc el Tercer Congrés així
com el Tercer dia de Formació del projecte

. Aquesta vegada, totes les

activitats es van desenvolupar en, probablement, el país més exòtic de tots els que
participen en el projecte: Índia, concretament a Bangalore, capital de Karnataka,
considerada avui dia el "Silicon Valley" Indi. Finalment es van reunir els 13 ESR, tenint
en compte les dues noves incorporacions, les quals aquest 2015 comencen la seva
carrera dintre del projecte a la mateixa ciutat on es celebra el congrés, Bangalore. A
més, també van assistir alguns dels sèniors del projecte provinents d’Espanya, Itàlia,
França i Índia.
És ben sabuda la
dificultat d'haver de
desplaçar a tanta gent a
una mateixa ciutat des
de tantes parts del
món, és per això, pel
que
molts
dels
integrants del projecte
van
arribar
en
moments
diferents
(abans o després de
l'inici
oficial
del
congres) i alguns van
tenir l'excel·lent oportunitat d'assistir a un altre congrés Indo-Italià que s'estava
celebrant simultàniament en el Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific
Research (JNCASR) i van poder gaudir i aprendre d'una altra sèrie de conferències que
concorren en un tema similar al de

.

Els congressos de

resulten tan enriquidors com necessaris ja que

són una excel·lent oportunitat en què tant investigadors sèniors com antics i nous
candidats poden intercanviar idees i punts de vista per complementar les
investigacions d'uns i altres amb el propòsit de millorar la qualitat i direcció del
projecte

.

No

obstant

això,

el

congrés

també

impulsa

el

desenvolupament de relacions més profundes tant entre els candidats com d'aquests
amb els investigadors sèniors, el que és sempre un punt a favor. A més, és una
excel·lent oportunitat per als nous candidats de donar-se a conèixer tant ells mateixos
com el seu rerefons i les experiències que estan tenint en algun dels països associats al
projecte que, en alguns casos, poden resultar molt interessants.
Finalment, sèniors i candidats del propi projecte, així com a joves científics de
diferents universitats índies, van poder assistir a diferents i interessantíssimes
xerrades, com per exemple; el control de la llum utilitzant materials orgànics nanofotònics o bé cristalls fotònics. D'altra banda, una part del congrés es va centrar en
donar importància no solament al fet de fer bona ciència sinó a saber comunicar-la.
Per això, gràcies a la col·laboració de P&G i també Alphanov (empreses
col·laboradores del projecte Nano2fun), els oients van tenir l'oportunitat d'aprendre
tant a nivell teòric com pràctic, les bases i estratègies a seguir per fer excel·lents
presentacions orals i poder mostrar de forma clara i lògica les idees i resultats
científics. Per acabar, el congrés va finalitzar amb les presentacions i mostres de
pòsters per part dels ESRs de

. En elles es resumeix la seva formació, el

centre on treballen o treballaran i una part del projecte en el qual prendran part i han
d'estar oberts a tot tipus de preguntes i qüestions que els visitants vulguin realitzar.

