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Prendre la mida a l’olor
Prendre la mida a una olor no és senzill. No hi ha recipients que indiquin la justa mesura i, de ben segur, tampoc no serà fàcil posar-se 
d’acord en els adjectius necessaris per definir-la. Traslladada a la indústria, l’anècdota esdevé un problema. Hi ha activitats fabrils que 
produeixen olors que poden arribar a molestar les persones. Per establir una escala de mesura el primer pas és disposar d’un «panell 
olfactomètric», és a dir, d’un grup de persones seleccionades per la sensibilitat que demostren a les olors. A la Universitat de Girona 
acaba de formar-se’n un.

En una primera etapa seran sis les persones que formaran el «panell olfactomètric» del grup de recerca LEQUIA de la UdG. La selecció 
dels candidats per formar part del panell s’ha fet amb l’ajut d’un olfactòmetre, un aparell que permet barrejar les partícules oloroses 
amb l’aire i fer-ho amb diferents nivells de dilució. Per a la prova es fa servir el gas N butanol com a olor de referència. L’aparell parteix 
d’una concentració de gas inexistent i en va afegint en petites dosis fins que el candidat en detecta l’olor. Aquí és una qüestió de nas, 
de tenir-lo sensible i prou. Esther Vega és una estudiant de doctorat que ha passat la prova perquè ha detectat una mostra amb vuit 
parts per milió del gas de referència dissolt en aire. Esther explica que quan es treballi amb mostres reals les proves caldrà fer-les 
amb rapidesa, perquè no es conserven més enllà de trenta hores després d’haver-les recollit. A partir d’aquest moment, els compostos 
volàtils que caracteritzen l’olor es degraden. 

La missió d’aquest «panell olfactomètric» consistirà a mesurar les olors que generen les diferents mostres obtingudes en plantes de 
tractament d’aigües residuals, per tal d’obtenir una relació objectiva dels nivells d’olor emesos. A Espanya hi ha un buit legal pel que 
fa als nivells d’olor que és permès d’emetre, tot i que es disposa d’una normativa europea que, en aquests moments, només aplica 
Holanda. 

Còctel 1989 BBB de Xavier Albertí
Xavier Albertí, home de teatre que va inaugurar el curs 2009-2010 a la Fa-
cultat de Lletres, reclama que ens deixem de quotes i que retrobem el gust 
per la cultura més enllà de la dictadura del producte cultural. Albertí va 
fer un Còctel de bes que moren el 1989: Samuel Beckett, Bertran M. Kol-
tés i Thomas Bernhard i hi va afegir unes paraules foucaltianes de l’estil 
que qualsevol representació és una teoria de la representació del temps 
que l’ha vist néixer, paraules que ens acosten que la creativitat, les arts, 
l’escena, etc. pot ser un ritus d’una col·lectivitat, la que sigui, però no im-
posada pel comerç de la cultura.
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La física de l’estany 
de Banyoles
L’Institut d’Estudis Catalans, dins la col·lecció «Monografies de les 
Seccions de Ciències», acaba d’editar el llibre La física de l’estany de 
Banyoles, dels professors de la Universitat de Girona (UdG) Xavier 
Casamitjana, Jordi Colomer, Elena Roget, Xavier Sànchez, Teresa 
Serra i Marianna Soler. En el llibre s’explica, de manera accessible, 
els resultats de la recerca feta a l’estany en els darrers vint anys i 
escaig. 

Xavier Casamitjana defensa que Banyoles és «un magnífic laboratori 
que la natura ens ha posat a tocar de casa», un laboratori en què 
treballaven zoòlegs, microbiòlegs i geòlegs als quals, a mitjan anys 
vuitanta, es van afegir els físics. Fruit de la intervenció dels físics de 
la UdG ha estat possible «obtenir una visió física del funcionament 
de l’estany que resulta summament interessant i útil per a altres 
estudiosos», prossegueix l’investigador.

L’estany de Banyoles presenta algunes característiques que el fan 
únic, com és el color blau turquesa de les seves aigües, que es deu 
a les partícules que hi ha en suspensió, una suspensió que s’origina 
per les entrades subterrànies d’aigua que provoquen, a més, tot 
un seguit de fenòmens físics curiosos —com és el cas dels plomalls 
tèrmics— que ara han estat investigats i explicats pels autors del 
llibre.

La física de l’estany de Banyoles
Xavier Casamitjana, Jordi Colomer, Elena Roget, Xavier Sànchez, 
Teresa Serra i Marianna Soler.
Edita: Institut d’Estudis Catalans
ISBN: 978-84-9258�-49-2/ 120 pàgines / Rústica / Idioma: català / 
PVP: 15,00€ (IVA inclòs)

Set professors 
de la UdG a l’IEC
Amb la incorporació de Josep Maria Nadal ja són set els professors de la UdG 
que formen part de l’Institut d’Estudis Catalans. Per àmbits de coneixement, 
n’hi ha tres a la Secció Filològica, el mateix Nadal, Mariàngela Vilallonga i 
Modest Prats; un a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, Josep Maria 
Terricabras, i dos a la Secció Històrico-Arqueològica, Joaquim Garriga i 
Narcís Soler. L’Institut d’Estudis Catalans, fundat i ampliat per iniciativa 
d’Enric Prat de la Riba, segons els acords de la Diputació de Barcelona del 
18 de juny de 1907 i del 14 de febrer de 1911, és una corporació acadèmica, 
científica i cultural que té per objecte l’alta recerca científica i principalment 
la de tots els elements de la cultura catalana.

Francesc Eiximenis, 
600 anys
La UdG ha dut a terme un col·loqui internacional sobre la figura 
de l’escriptor franciscà

Entre els dies 12 i 14 de novembre ha tingut lloc a Girona el Congrés 
Internacional Francesc Eiximenis, 600 anys (1409-2009). Ha estat la 
primera reunió científica internacional dedicada monogràficament a 
l’estudi de la vida i de l’obra de l’escriptor franciscà Francesc Eiximenis 
(Girona, c. 1��0 - Perpinyà, 1409). El pensament polític, les observacions 
sociològiques, les anotacions profètiques, els continguts teològics i 
enciclopèdics, la riquesa de la llengua o la magnitud de la transmissió 
manuscrita i impresa converteixen Eiximenis en un autor del màxim interès 
per a tots els camps del saber històric sobre l’edat mitjana. 
El Congrés ha comptat amb la participació de destacats especialistes 
que, sumades les comunicacions i les ponències, han aprofundit en més 
d’una vintena d’aspectes de la vida i l’obra de l’escriptor franciscà i el seu 
temps. L’organització dels actes ha anat a càrrec de l’Institut de Llengua i 
Cultura Catalanes de la UdG, i ha proporcionat tres crèdits metodològics als 
estudiants del màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: Història, Art, 
Filosofia, Llengua i Literatura que s’hi han inscrit.
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Nous materials per fabricar 
cadires de rodes a Cuba
El grup AMADE de la UdG col·labora amb la Universitat de Holguín (UHo) per 
desenvolupar nous materials compostos que substitueixin els plàstics presents a 
les cadires de rodes, perquè a Cuba són difícils de trobar.

L’experiència que acumula el GERD (Grup Editor de la Revista Discapacitat) en 
la tramesa de cadires de rodes a Cuba ha servit de trampolí perquè el grup de 
recerca AMADE de la UdG i el Centro de Estudios CAD-CAM de la universitat 
cubana d’Holguín hagin iniciat un projecte de col·laboració. L’objectiu dels grups 
de recerca ha estat trobar la manera de substituir les trameses de cadires de 
rodes i altres ajudes tècniques per als discapacitats, pel desenvolupament d’una 
indústria autòctona que sigui capaç de dissenyar-les i fabricar-les a l’illa a un 
preu assequible per a les persones discapacitades. Jordi Millastre, coordinador 
de projectes del GERD, veu en aquesta col·laboració una oportunitat per millorar 
la qualitat de vida dels discapacitats cubans.
Per assolir l’objectiu ha calgut dotar la UHo dels mitjans tècnics necessaris perquè 
els seus investigadors puguin fer-se càrrec del procés de disseny dels aparells. 
En segon terme, se’ls ha posat en contacte amb empreses catalanes del sector 
perquè coneguin els últims dissenys en aquest tipus de mecanismes i puguin 
transferir el coneixement adquirit a la indústria local. Daniel Roberto Hernández, 
de la UHo, considera que el que els calen són solucions tècniques senzilles i 
destaca el fet que treballen per adaptar el disseny de les cadires de rodes a Cuba, 
un país «tropical i del Tercer Món». 

S’amplia la xarxa de càtedres de la UdG
La xarxa de càtedres de la UdG s’amplia amb les càtedres de Cultura Jurídica amb la d’Enginyeria, Sistemes i Processos 
de l’Aigua i la Càtedra Bancaja de Joves Emprenedors.

Càtedra de Cultura Jurídica
La Càtedra de Cultura Jurídica vol ser un referent social per a l’anàlisi dels problemes jurídics d’actualitat. Neix, també, amb l’ambició de posar a Girona 
en el centre de la recerca jurídica i és per això que per a l’any 2010 prepara el Congrés Neutralitat i Teoria del Dret, que portarà a la ciutat més de quatre-
cents investigadors d’arreu del món. La càtedra compta amb el patrocini de l’Editorial Marcial Pons, Miquel Roca i Associats i el Col·legi de Registradors de 
Catalunya.
Càtedra d’Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua
La UdG i Bombes ESPA han signat l’acord pel qual es posa en marxa la Càtedra d’Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua. Amb la creació de la Càtedra, 
Bombes ESPA i la UdG basteixen un marc que permetrà veure amb claredat la profunda vinculació que mantenen des de fa temps. Actualment hi ha vuit grups 
de recerca de la Universitat que treballen en projectes conjunts amb aquesta empresa, que té la seu central a Banyoles. La càtedra ha obert un laboratori al 
Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
Càtedra Bancaja per a Joves Emprenedors
La Càtedra neix de la voluntat de les institucions promotores de fomentar l’esperit i la vocació empresarial donant suport a les iniciatives emprenedores i a la 
generació de nous projectes empresarials a les comarques gironines. L’objectiu d’aquesta càtedra és contribuir, a partir de diferents activitats desenvolupades 
des de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, a alimentar el talent, estimular el lideratge en els estudiants, a aprendre dels seus errors i encerts, 
i oferir entrenament i oportunitats per als potencials emprenedors.

Per part seva, Joan Andreu Mayugo, director d’AMADE, explica que 
un cop s’ha abordat la transferència tecnològica, el repte que se’ls 
presenta és substituir tots els components que no es poden produir 
a l’illa per altres materials, en aquest cas materials compostos, 
fabricats a partir de fibres vegetals. Per poder tirar endavant aquest 
nou projecte han demanat una subvenció a l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). 

  Daniel Roberto Hernández i Andreu Mayugo
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Genètica per identificar tonyines
Una recerca de la UdG permet identificar les espècies de tonyina a partir 
de la seva carn

Tradicionalment, les tonyines han estat considerades els porcs del mar, de tantes com n’hi havia i per 
la indústria a la que donaven vida. Tanmateix, la sobreexplotació actual les posa en perill d’extinció, en 
especial a la tonyina vermella del Mediterrani, la més preuada. Per acabar-ho d’enredar, la demanda és 
més elevada que l’oferta i resulta un camp adobat per a la pesca furtiva i per a la substitució de la seva 
carn per unes altres de menor qualitat, per a l’engany.

Davant la situació, WWF-Adena es va posar en contacte amb Jordi Viñas, investigador del laboratori 
d’ictiologia genètica i professor de la UdG per tal que investigués una metodologia que permetés iden-
tificar l’espècie d’origen de la carn, encara que aquesta hagués estat manipulada. Calia poder identi-
ficar, fins i tot, la que es troba en una llauna de conserva. La gent de WWF-Adena coneixia Viñas per 
la seva expertesa en la genètica de la població de túnids, expressada en la seva tesi doctoral. També 
per recerques posteriors fetes als Estats Units i a l’Institut de Ciències del Mar, a Barcelona. L’estudi, 
que s’ha dut a terme amb el finançament de la institució conservacionista, ha tingut per objectiu la 
identificació de les carns de tonyina que hi ha al mercat, per tal que permeti una major traçabilitat de 
les captures i esdevingui un camí per detectar les que són furtives de les que són legals.

Per desenvolupar la nova tecnologia, Jordi Viñas va provar diversos marcadors genètics –els fragments 
del genoma amb variabilitat que permeten identificar les espècies– per concloure que la combinació 
dos d’ells eren suficients per identificar cadascuna de les espècies amb un cent per cent de certesa. 
La seva recerca ha estat publicada a PlosOne, revista d’alta qualitat científica d’un gran impacte me-
diàtic.

Existeixen vuit espècies de tonyina. No totes tenen el 
mateix valor comercial. La més preuada és la tonyina 
vermella, que es pesca al Mediterrani i en algunes zo-
nes de l’Atlàntic Nord i, de la qual, circula pel mercat 
el doble de quantitat del que les captures legals farien 
preveure. Si les captures s’han disparat ha estat per la 
moda del Sushi i el Sashimi, que està acabant amb les 
tonyines vermelles, les més preuades per preparar el 
famós plat japonès. Les úniques? Amb la tonyina nedant 
pel mar la distinció per espècies és relativament senzi-
lla, però un cop ha estat pescada i processada, esbrinar 
de quina de les vuit espècies procedeix el tall de carn 
havia estat, fins ara, gairebé impossible. Era fàcil fer 
passar una carn per una altra.


