2006. Per al 2007 s'han sol·licitat 760.643 euros per
cobrir les expectatives que es presenten. Les principals
vies de finançament de la recerca provenen del sector
privat, que proporciona un 70-75 % del total, mentre
que el diner públic satisfà el 20 %. La resta es cobreix a
partir dels serveis que es presten a la indústria. Amb el
creixement del finançament s'espera poder estendre el
camp de recerca cap a altres espècies animals, com l'equina, la bovina, l'ovina o la canina, entre altres. En tres
o quatre anys es proposen estendre la seva activitat
científica al camp de la reproducció humana, per a la
qual disposen de tots els equipaments i el bagatge cientificotècnic necessaris. La manipulació genètica entre els
animals i els humans la separen més els protocols de treball, com ara les velocitats i temperatures a les quals cal
practicar la congelació, o les reserves morals i legals,
que no pas l'especialització de l'utillatge tècnic. La possibilitat d'adquirir, mantenir i renovar l'equipament
d'alta tecnologia amb què s'ha dotat TechnoSperm la
fan possible els rendiments econòmics que proporciona
la recerca que es fa per a la indústria privada. D'altra
manera no hauria estat possible assolir aquest nivell.

Notícies Gent /////////////////////////
A la UdG en bus
La baixada en el preu del bitllet té com a conseqüència un espectacular augment de la demanda.
Aquest curs la reducció en un 20% del preu que els estudiants de la UdG paguen per l’abonament del bus s’ha
traduït en un augment de més del 600 % en la venda de
títols de transport. La ciutat de Girona atreu diàriament
per motiu d’estudis més de dotze mil desplaçaments,
dels quals un 80% es fa en vehicle privat, per la qual cosa
es fan necessàries polítiques responsables per invertir la
tendència.

En la mateixa mesura que el finançament, les publicacions internacionals del grup han crescut en gran manera, i han passat de sis, en el sexenni 1990-1995, a vint-iquatre en el sexenni 2002-2007.
Sergi Bonet declara haver “aconseguit un laboratori
que és un referent mundial, en el qual el valor és el treball continuat” i en què es busca “augmentar les competències i, alhora, oferir-les als altres perquè puguin
ser, també, millors”.

El sector porcí, motor econòmic de Catalunya
Els 14.282.677 porcs sacrificats el 2004 representaven el 64,35 % de la
producció càrnia, respecte al 7,96 % del boví o el 24,82 % de l’aviram.
Catalunya és la sisena regió europea en producció de porcí, activitat que
lideren els Països Baixos, i la primera de l’Estat espanyol, seguida de
Castella i Lleó i Aragó.
La indústria catalana transforma 400.000 tones l’any i representa el 32 %
del valor i el 65 % del volum de les exportacions espanyoles del sector. Un
valor que ha suposat per a les empreses uns 625 milions d’euros de facturació.
Amb tot, el sector té al davant reptes importants en diversos fronts, com
ara una major regulació sanitària, els riscos que per al medi ambient té
aquesta concentració tan gran de productors i assolir una major productivitat millorant, alhora, el benestar dels animals.

Del porc s’aprofita tot
La criopreservació del semen porcí per a una posterior inseminació postcervical de la truja és un mètode més dels que avui s’utilitzen per a la
reproducció assistida del porc. D’un mascle s’extreuen, dos o tres cops per
setmana, 300 cc de semen, dels quals se n’aprofiten uns 70. Aquests es
dilueixen en una sopa de nutrients de tal manera que s’obtenen uns 700 cc
de producte que es conserven a 15,6º al frigorífic. En aquestes condicions
es pot mantenir per espai d’una setmana. A partir d’aquí les mostres poden
prendre el camí de la inseminació tradicional o ser enviades al laboratori
per tractar-les i congelar-les.
A TechnoSperm el semen s’envasa en palletes de 0,5 ml i es congela en
nitrogen líquid a -190º. Per fecundar una truja es necessiten quinze palletes i de l’embaràs en resultaran deu o onze porcells. No és el rendiment,
doncs, el que persegueix el laboratori, perquè ja hi ha altres mètodes
millors per a aquest fi, sinó potenciar la qualitat de la cabanya i elaborar
un banc genètic que permeti reproduir, quan es consideri necessari, els
exemplars més excepcionals.

Per primer cop i com a conseqüència de la creació de
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM), els estudiants de la UdG s’han pogut beneficiar d’una rebaixa
significativa en el preu de l’abonament de l’autobús, que
ha passat dels 100 euros anuals als 80. Aquesta oferta no
és fruit d’un conveni formal entre la Universitat i
l’Autoritat de la Mobilitat, sinó que ha estat la resposta
a una demanda que s’anava fent des de la UdG, que,
amb dades a la mà, sabia que el preu elevat era un dels
factors que apartaven els estudiants d’aquesta oferta de
transport.
En un futur pròxim la integració de les tarifes dels diversos operadors que treballen a les comarques gironines es
traduirà en una disminució apreciable dels costos que el
transport té per als estudiants i en una millora de les
comunicacions. Els campus, especialment Montilivi,
milloraran la seva relació amb la terminal d’autobusos i
fins i tot poden esdevenir un punt d’aturada de diversos
serveis discrecionals.
La UdG, part del problema
Josep Juandó, tècnic de l’Oficina Verda, defensa el paper
actiu de la Universitat en la gestió de la mobilitat, perquè “forma part del problema i també ha d’aportar solucions”, unes solucions que inclouen la pacificació dels
campus i el progressiu allunyament dels cotxes dels seus
vials, accions amb les quals es pretén persuadir els estudiants dels avantatges de fer servir el transport públic.
Per assolir els objectius, a Montilivi està prevista la imminent conversió en via restringida al trànsit de l’avinguda
Maria Aurèlia Campmany, per la qual només podran circular els vehicles de transport públic i els autoritzats.
Això comportarà la supressió d’un bon nombre de places
d’aparcament, incloses les que hi ha a tocar de l’edifici
de la Facultat de Ciències.

A hores d’ara Montilivi ofereix més de mil places d’estacionament (reservades o no) per a una comunitat de més
de deu mil persones, entre estudiants, docents i personal
d’administració i serveis. Al Barri Vell les places no arriben a les tres-centes per a gairebé quatre mil persones,
mentre que al campus Centre s’ofereixen setanta-cinc
places per als 1.550 membres de la comunitat universitària.
L’Oficina Verda és un òrgan institucional de la
Universitat de Girona que ofereix també altres solucions
per a la mobilitat de la comunitat universitària, com són
la borsa per compartir cotxes o les bicicletes de lloguer.
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