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 Programa

 La taula periòdica contra el càncer, Jamal Qualai, estudiant de 
Biotecnologia de la Universitat de Girona.

 Cooperació i creixement, Elisabet Samitier, estudiant de l’ERAM.

 El gran humanoide, Louis Clergue, estudiant de Batxillerat Tecnològic a 
l’Institut Els Cendrassos de Figueres.

 Xarxa educativa, espai de connexió, Pol Pardini, estudiant de Filosofia 
a la Universitat de Girona.

 Estrès?, Meritxell Valentí, estudiant de Batxillerat Científic Internacional a 
Les Alzines de Girona.

 La informàtica ens uneix per aprendre: projecte VullUn10, Pau Vila, 
estudiant de Batxillerat Internacional a l’Institut Jaume Vicens Vives de 
Girona. 

 The A Team, d’Ed Sheeran, Marianna Linares (veu i guitarra), estudiant 
de Batxillerat Internacional a l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona.

 Optimització dels programes d’intercanvi de ronyons, Borja Rodríguez, 
estudiant de Batxillerat Científic a l’Institut Carles Rahola de Girona

 El so del silenci, Paula Reixach, estudiant de Batxillerat a Les Alzines de 
Girona

 Opus spicatum al romànic altempordanès: un misteri al descobert, 
Max Pérez, estudiant de Filosofia a la Universitat de Girona

 Trenca el silenci, Carla Herrero, estudiant de Psicologia a la Universitat 
de Girona

Amb l’objectiu d’intensificar els ponts 
entre l’ensenyament secundari i 
universitari i en el marc de l’Universal 

Children’s Day, la UdG es va voler sumar a la 
convocatòria internacional del TEDxYouthDay 
que va tenir lloc el passat dissabte 17 de 
novembre. 

El resultat va ser un matí ple d’excel·lents 
intervencions de joves (alguna d’aquestes 
exposicions va ser feta en anglès) a l’auditori 
de l’edifici Narcís Monturiol del Parc Científics 
i Tecnològic de la UdG: idees innovadores, 
històries de superació personal, projectes de 
recerca. Quasi un centenar de persones, entre 
participants i ponents, van poder disfrutar a 
més d’intervencions musicals, d’activitats, 
vídeos i informació i promoció de la UdG.

Els estudiants seleccionats van haver d’assistir 
a una sessió de formació que els ajudava 
a preparar la seva intervenció. L’acte es va 
enregistrar en un vídeo que s’inclourà en el 
web general del TEDxYouth, i es va poder 
seguir a través del hashtag #TEDxYouthUdG 
a Twitter. i en directe via www.livestream.
com/canaludg.

Talent jove entre estudiants 
de secundària i universitaris 
al TEDxYouth@UdG


