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Premis del Consell Social
a la recerca de batxillerat

El Consell Social de la Universitat de Girona, juntament amb la
Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC), convocaven la 8a i 5a edició, respectivament, dels
Premis per a  treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i els
Premis COAC d’arquitectura, amb l’objectiu de promoure i esti-
mular la recerca d’aquests estudiants en tots els àmbits cultu-
rals de la nostra societat. Es convocava també un premi espe-
cífic per als treballs que tractin temàtiques relacionades amb
la joventut, promogut per la Secretaria General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya. L’èxit de la convocatòria l’ava-
laven les entregues anteriors, en les quals la qualitat i la quan-
titat dels treballs presentats demostren que els estudiants de
batxillerat tenen molta qualitat. La realització del treball de
recerca és obligatòria per a tots els alumnes de segon de batxi-
llerat, ja que forma part del seu currículum.

Els treballs són jutjats per un grup d’avaluadors format  per
professors de la UdG i d’ensenyament secundari. Manel
Montoliu és un d’aquests avaluadors. Està convençut que “al
darrere d’un bon treball, normalment hi ha un bon tutor” i
mostra el convenciment que el sistema d’avaluació instituït pel
Consell Social és molt acurat. Cada treball és valorat per dos
avaluadors, que el qualifiquen en funció d’uns criteris esta-
blerts, i, amb posterioritat, es reuneixen tots els avaluadors
per precisar la qualificació i decidir els premis. Un altre dels
avaluadors és Jordi Rigall, professor de l’IES Olivar Gran de
Figueres, que considera que el premi té “funcions positi-
ves i engrescadores per a l’alumnat de batxillerat, perquè
difon la seva recerca fora del seu institut i perquè ofereix
la possibilitat de guanyar una matrícula gratuïta en el primer
curs universitari de la UdG”.

Francesc Aromir, Irene Gallardo i Roser Bech són tres dels estu-
diants premiats l’any passat i que avui estudien a la Universitat
de Girona. En Francesc va guanyar amb un treball sobre “El
pare pelegrí de Tossa”, un tema que li queda a prop perquè
coneix molt bé el darrer mas en què els pelegrins s’aturen abans
d’arribar a Tossa. Per a ell, el premi va ser “un reconeixement
a la feina feta, que va donar sentit a la iniciativa i a les ganes
de treballar”. La Irene se sentia “la persona més feliç del món”
mentre li lliuraven el premi pel seu estudi “El retorn de la llúdri-
ga a les nostres contrades”, un brillant treball de noranta-
quatre pàgines dirigit per  Josefina Massegú. La Roser va presen-
tar “Paraules en desús a l’Alt Empordà”, una feina en què va
esmerçar tot un estiu, fent entrevistes, buidant diccionaris i
que, a la fi, va tenir la seva recompensa. El premi per a ella
va significar “un gran reconeixement de la feinada que supo-
sa un treball de recerca”. Va decidir presentar-s’hi perquè a
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El 15 de juny de 2007 va tenir lloc una nova edició de l’atorgament dels premis de recerca a estudiants
de batxillerat del Consell Social de la UdG. Aquest any s’hi han presentat un total de 146 treballs, que
han competit en les vuit modalitats que integren aquest certamen.
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cop ets a la universitat, el principal director de la teva vida ets
tu, que decideixes què vols fer i què no, un lloc en què obres el
teu cercle d’amics i coneixes gent molt diferent de tu”.

El coordinador acadèmic del premi i professor de la UdG, Genís
Barnosell, considera que es tracta d’una iniciació a la recerca
en què, a través de la implicació amb la societat, es promociona
alhora la Universitat de Girona. Afirma que iniciatives com aques-
tes “contribueixen a reconciliar el divorci existent entre el batxi-
llerat i la universitat en benefici mutu”.

Aquest any s’han presentat als Premis un total de cent quaran-
ta-sis treballs procedents d’instituts de les vuit comarques giro-
nines, entre els quals destaquen els instituts Santiago Sobrequés
i l’IES La Garrotxa, amb sis treballs cadascun en cinc categories
diferents.

Els enquestats reclamen el màxim ressò mediàtic per al Premi,
perquè és “clau tenir bons exemples a l’adolescència i aquest
guardó en podria ser un de decisiu a casa nostra”.

Premiats edició 2007

 



· Premis dins de l'àmbit d'huma-
nitats, art i ciències socials
Catalunya: solidaria o espoliada?
Ferran Martí Torrent / IES Santiago
Sobrequés i Vidal

La música del silenci
Mireia Puigmal Bahí / IES Narcís
Monturiol

Anàlisi Psicològica del Vincle Afectiu
Anna Torrent Pujolràs / IES Sant
Elm

L'hort de la Vajol i les dites de les hor-
talisses
Helena Guardia Pujol / Les Alzines

Contextos de Charles Darwin i la
Teoria de l'Evolució de les Espècies
Guillem Navarra Ventura / IES
Santiago Sobrequés i Vidal

· Premis dins de l'àmbit de tecno-
logia, ciències de la naturalesa i
de la salut
El transportador de càrrega automàtic
Marc Coll Padrosa / IES Bosc de La
Coma

La publicitat dels productes làctics fun-
cionals i la salut 
cardiovascular
Ana Ricart Hernández /
Montessori-Palau

Anàlisi de la mobilitat en el barri de
Montjuic de la ciutat de Girona
Marc Boix Bruguera / IES Jaume
Vicens Vives

Sistemes de suspensió aplicats al món
de la bicicleta
Oriol Alamilla Font / Escorial

Desenvolupament pràctic d'un sistema
d'il·luminació d'alt rendiment
Eloi Cortada Vallicrosa / IES
Ramon Turró i Darder

· Premi sobre temàtiques 
relacionades amb la joventut
Crònica d'una Ruta. L'aventura del
Quetzal
Maria Espada Sabrià / IES Frederic
Martí i Carreras

· Premi sobre arquitectura, urbanis-
me i ciutat
A Girona, pis o casa?
Meritxell Ministral Rosa / IES
Montessori-Palau

· Accèssits sobre arquitectura,
urbanisme i ciutat
El tramvia també a Girona
Albert Mengual Mallol / Maristes

Quatre aigües 
Martí Ferrer Fornells / Maristes

· Premis d'àmbit comarcal
Alt Empordà
Les aranyes del Parc Natural dels
Aiguamolls de l'Alt Empordà
Jofre Espigulé Pons / IES Ramon
Muntaner

Baix Empordà
Pedres que parlen
Èlia Bantí Alabau / IES La Garrotxa

Garrotxa
Cancarbesseres.doc
Jaume Busquet Vilanova / IES Bosc
de La Coma

Gironès
Residus sòlids urbans a Cervià de Ter
Joel Salvatella Juanola / IES Celrà

Pla de l'Estany
Les entitats esportives banyolines
durant el franquisme (1950-1965)
Jordi Galí Farrés / IES Pla de l'Estany

Ripollès
La llúdriga a la Vall de Camprodon
Quim Bobi Gibert / IES La
Garrotxa

La Selva
Bolets a la Comarca de la Selva
Marina Noguer Martorell /
Montessori-Palau

Premis per a treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat

8a. edició Premis Consell Social de la UdG,
5a. edició premis COAC d’Arquitectura


