
Constitúese o Comité Galego para a celebración do Ano Internacional da Luz 2015

A Asemblea Xeral da ONU na súa sesión plenaria celebrada en decembro pasado proclamou 2015 
como Ano Internacional da Luz e das Tecnoloxías baseadas na Luz (IYL-2015). Ao facelo así a ONU 
quere poñer de manifesto a importancia de sensibilizar e concienciar sobre o papel fundamental 
da luz na ciencia e no pensamento e sobre as oportunidades que as tecnoloxías baseadas na luz 
proporcionan para atopar solucións aos retos globais que afrontamos en campos que van desde a 
educación ata a sostibilidade enerxética e ambiental.

O  IYL-2015  unirá  os  esforzos  de  moi  diversos  actores  sociais  (UNESCO,  sociedades 
científicas, centros de ensino e investigación, asociacións de divulgación científica e tecnolóxica, 
entidades sociais, plataformas tecnolóxicas, etc) para promover e celebrar a importancia da luz e 
as súas aplicacións ao longo de 2015. As actividades e proxectos estruturaranse en catro áreas 
temáticas: Ciencia da Luz, Tecnoloxías da Luz, Luz na Natureza e Luz e Cultura. A educación, a  
sostibilidade e as accións para a superación da desigualdade de xénero serán eixos transversais 
destes programas.

O pasado 21 de maio  constituíuse en Santiago de Compostela o  Comité Galego do IYL-
2015,  nunha reunión celebrada na Facultade de Óptica e Optometría  da USC que contou coa 
participación  dunha  vintena  de  profesionais  relacionados  coa  docencia  e  a  investigación  nos 
ámbitos da Óptica e a Fotónica e coa divulgación científica en xeral. Entre as decisións adoptadas 
están a de contactar de forma inmediata coas entidades e institucións relacionadas coa divulgación 
científica en Galicia para propoñerlles participar activamente no IYL-2015, reforzar as actividades 
que  xa  se  veñen  realizando  e  promover  novas  iniciativas,  e  organizar  unhas  Xornadas  de 
lanzamento do Ano Internacional da Luz no próximo outono.

O Comité, coordinado polo profesor Humberto Michinel da Universidade de Vigo, anima ás 
persoas  dedicadas  á  docencia  en todos  os  niveis  do  ensino,  á  investigación  e  á  divulgación  a 
sumárense a este ano internacional. Os e as interesadas en participar ou recibir información poden 
poñerse en contacto co Comité a través dos enderezos de correo abaixo relacionados.

Contacto:
Humberto Michinel (Coordinador), hmichinel@uvigo.es , Universidade de Vigo.
Ana X. López, ana.xesus.lopez@udc.es , Universidade da Coruña.
Salvador Bará, salva.bara@usc.es , Universidade de Santiago de Compostela.

Máis información en:
EPS: http://www.eps.org/light2015

ICTP: http://www.ictp.it/about-ictp/media-centre/news/2014/2/year-of-light.aspx
SPIE: http://spie.org/x105138.xml 
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