
/35/

A l llarg de dues setmanes de juliol una seixantena 
d’estudiants de batxillerat van fer una estada 
d’investigació a la Universitat de Girona. No era una 

cosa nova, sinó una edició més del Jove Campus de Recerca 
(JCR), l’experiència que ofereix una oportunitat als joves 
per avançar en el seu treball de recerca de batxillerat. A la 
UdG han tingut el suport dels investigadors i dels grups de 
recerca. En el transcurs de les jornades els participants en 
el JCR han fet moltes activitats de formació, investigació i, 
encara, més activitats complementàries, com ara l’itinerari 
literari de la Facultat de Lletres, conduït per Mariàngela 
Vilallonga i Francesca Uccella, que els ha servit per conèixer 
de primera mà les instal·lacions de la Universitat, o el taller 
Reacciona i… explota!, a càrrec de Josep Duran. 

Unes coses i les altres els han aportat eines útils per 
desenvolupar el seu treball de recerca. Si més no és l’opinió 
majoritària entre els estudiants que hi han participat. És el 

cas de l’estudiant de l’IES Carles Rahola, Oriol Aymerich, 
que, sobretot, valora els consells que li ha donat el seu tutor 
de pràctiques a la UdG, Alexandre Deltell, professor a l’EPS. 
«A les pràctiques he pogut familiaritzar-me amb uns aparells 
amb què d’una altra manera no hauria pogut treballar-hi», 
explica l’Oriol. El professor de la Facultat de Ciències Crisanto 
Gómez va rebre un correu d’Alexandra Fabregat en què li 
demanava orientació per al seu treball sobre les formigues. 
Alexandra, que estudia a l’IES Escola Pia de Mataró i que vol 
fer medicina, està convençuda que la iniciativa és a la base 
de la bona relació que ha mantingut amb el seu tutor tot 
el temps que han durat les pràctiques. Sandra Castañé, de 
l’IES Rafael Campalans, d’Anglès, ha fet pràctiques en un 
laboratori que ha compartit amb tres becàries de doctorat 
que l’han feta sentir «com una més». Ha tingut com a tutora 
la professora Mariona Callís i considera que el JCR li ha 
proporcionat una experiència molt important per aprendre a 
moure’s en un laboratori i, en definitiva, li ha demostrat que 
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«allò que volia i la realitat coincideixen». El paper 
decisiu del tutor és, també, l’aspecte que destaca 
Olga Sabio, de l’IES S’Agulla de Blanes. L’atenció 
que li ha prestat el professor Genís Barnossell ha 
contribuït de manera decisiva a «madurar i centrar el 
meu treball de recerca sobre Joaquim Ruyra». Sergi 
Ruiz, de Sant Feliu de Guíxols, està convençut que, 
aviat, retrobarà els amics fets al JCR pels passadissos 
de les facultats de la UdG. El seu treball sobre els 
mitjans de comunicació i el futbol ha millorat gràcies 
al suport que ha rebut de la professora Carmen 
Echazarreta. Sandra Masó va arribar amb molts de 
dubtes respecte de l’orientació del seu treball sobre 
el fluor que contenen les pastes dentifrícies. Les 
tècniques que ha après al laboratori de la mà del 
seu tutor, Josep Duran, li han donat l’impuls que 
necessitava. Sandra, però, ja coneixia alguns detalls 
de la UdG, com la biblioteca, a la qual hi acudeix 
sovint perquè hi troba tot el que necessita i perquè 
«és oberta fins a la matinada: l’inconvenient és que 
no pot treure llibres... però tot arribarà».

En la cloenda del JCR, la rectora de la UdG, Anna 
M. Geli, va fer entrega als estudiants dels diplomes 
que els acrediten com a participants de l’experiència 
formativa. A la celebració hi van assistir, a més dels 
estudiants, els seus tutors de centre, els de la UdG 
i els familiars. L’acte es va clausurar amb l’actuació 
del grup Pep One, que va recrear d’una manera molt 
especial l’origen de l’univers.

   Els estudiants, al Parc Científic.

   Una pràctica d'Infermeria amb el professor Josep Olivet.

  La professora Mariàngela Vilallonga amb els 
estudiants al claustre de la Facultat de Lletres. 




