
WCCE10 – 10è Congrés Mundial d’Enginyeria Química. Jo també vull ser-hi! 

Un equip d’estudiants de quart del Grau en Enginyeria Química d’IQS estarà a la 
Competició Chem-E-Car 

http://www.aiche.org/chenected/2015/11/2015-official-chem-e-car-competition-video 
https://www.aiche.org/conferences/world-congress-chemical-engineering/2017/events/chem-e-car-competition 

Vols ajudar-los o patrocinar-los? jlnavarro@aiqs.es 

Ja queda menys per l’1 d’octubre quan es donarà el tret de sortida al 10è Congrés Mundial 
d’Enginyeria Química – WCCE10 a Barcelona. 

Els motors es varen engegar 6 anys enrere i uns quants hi hem dedicat hores, moltes hores i 
molta, molta il·lusió. Però com en les curses de resistència, queda el més dur però també el 
més emocionant, aconseguir les fites marcades inicialment. 

Ho aconseguirem? Això depèn de tots, de cadascun de nosaltres, de tu associat de l’AIQS. 

Què hem aconseguit? 

- Superar els 3.600 abstracts rebuts, d’autors de 81 països, d’excel·lent qualitat podent 
acceptar més del 90%, el que preveu un congrés de molt alt nivell. 

- La confecció d’un programa científic amb 9 conferències plenàries, 94 Key notes, 1187 
comunicacions orals, 242 comunicacions orals molt curtes i 1879 pòsters. 

- Tenir un programa d’estudiants de 4 dies de durada amb la Competició Chem-E-Car, 
promoguda per l’AIChE, 5 sessions de treball, una competició de pòsters científics i una 
competició de preguntes relacionades amb l’Enginyeria Química, més visites guiades a 
empreses de Barcelona i Tarragona i a la mateixa Expoquimia. 

- Patrocinis de 

“Main Congress Partners” Or Plata 

     

Bronze Gran repte 
energia Chem-E-Car Altres 

     
 

Però a més, aquella primera setmana d’octubre, Barcelona es vestirà de Química, de 
Sostenibilitat, de Futur, coincidint al mateix temps i lloc: 

 

De debò que no hi seràs? T’hi esperem per veure’ns i compartir experiències, fites científiques i 
pensar en les solucions que com a Enginyers Químics podem aportar a la societat de segle XXI. 

Ah! I encara queden espais i actes per donar a conèixer la teva empresa. Patrocina el més gran 
esdeveniment de la Indústria Química d’Espanya. 
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