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Aquella censura encara 
perdura
Divendres 22 de gener es va poder sentir l’investigador 
Jordi Cornellà explicar que la censura és un llegat invisible 
de la dictadura que ha sobreviscut en les llibreries i en les 
biblioteques, perquè són plenes d’edicions d’obres literàries 
censurades. Cornellà, antic estudiant de la UdG i professor a la 
universitat britànica de Bangor, ha estat becat pel British Council 
per investigar la censura, la traducció i la seva influència en la 
represa cultural en la Catalunya dels anys seixanta i setanta 
del segle XX. Ha tornat a Girona convidat per participar en un 
Seminari de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC).
L’investigador va denunciar que, fins ara, la recerca que s’ha fet 
“és una caricatura que només ofereix les transcripcions de les 
notes dels censors, sense cap mena d’aparell analític.” Els que 
s’hi han dedicat no han llegit les obres que els censors sí que 
llegien, la qual cosa fa que les publicacions que s’ha vist fins ara 
“no hagin restituït la dignitat de l’obra literària.”
L’estudi que ha emprès Cornellà pretén confrontar trenta obres 
literàries originals amb aquelles que van resultar del pas per la 
censura. A més, espera poder arribar a entendre els motius pels 
quals encara es continuen reeditant les versions mutilades i no 
s’acut a les originals, la qual cosa es dóna especialment en les 
edicions en llengua catalana.

El Consell Social de la UdG i la 
Demarcació de Girona del COAC 
convoquen una nova edició dels 
Premis per a treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat
El Consell Social de la Universitat de Girona, juntament amb la Demarcació de 
Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) convoca la 11a i 8a edició, 
respectivament, dels Premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 
amb l’objectiu de promoure la recerca dels estudiants en totes les àrees de 
coneixement. 
Per saber-ne més: http://www.udg.edu/premis_recerca
Data de presentació
Els aspirants cal que presentin els treballs abans del 16 d’abril de 2010. Han de ser 
treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2009-2010 elaborats pels 
alumnes dels centres de secundària de les comarques de Girona, del Maresme, 
d’Osona o del Vallès Oriental. Els premis per a la categoria de treballs de recerca 
sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per 
alumnes dels centres de secundària de les comarques de Girona. 
Lliurament de premis
Els premis es lliuraran l’11 de juny de 2010. Les Beques Botet i Sisó i el Campus 
de Recerca de la UdG pretenen, a més, acostar els estudiants a l’ensenyament 
superior, en un àmbit de proximitat i col·laboració entre els centres de secundària 
i la Universitat de Girona.
Premis
Els treballs guanyadors 
obtindran la matrícula 
gratuïta d’un curs 
complet de qualsevol 
titulació oficial en 
centres integrats 
de la Universitat 
de Girona durant 
l’any acadèmic 
2010 – 2011, un 
val per valor de 
700€ per adquirir 
llibres, música, 
material educatiu 
o informàtic i la 
difusió del treball. Els 
accèssits als treballs de 
recerca sobre arquitectura, 
urbanisme i ciutat rebran un 
val per valor de 400€.
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La Càtedra de Cultura Jurídica de 
la UdG i el Consejo General del 
Poder Judicial signen un conveni 
de col·laboració
El rector en funcions de la UdG, Joaquim Maria Puigvert, i el vocal del Consejo 
General del Poder Judicial, Carles Cruz, han signat un conveni pel qual ambdues 
institucions formalitzen un acord de col·laboració a través de la Càtedra de 
Cultura Jurídica. Al darrere de la signatura hi a l’interès per convertir Girona 
en la primera seu permanent d’un congrés biennal que reuneixi acadèmics i 
magistrats dels tribunals suprems de tota Amèrica Llatina, amb la finalitat de 
tractar problemes relacionats amb l’exercici de la democràcia i les garanties 
jurídiques a la regió.

A la mesa, a més de Puigvert i Cruz, hi han estat presents la consellera de 
Justícia, Montserrat Tura, l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, el degà de la 
Facultat de Dret de la UdG, Xavier Arbós i Jordi Ferrer, director de la Càtedra. 
En el torn de parlaments, el rector en funcions ha considerat que la signatura 
del conveni representa una oportunitat més per a la projecció internacional 
de la UdG, que “farà una contribució a la cultura jurídica, de manera especial, 
d’Amèrica Llatina.” Carles Cruz ha volgut destacar el valor de la cooperació com a 
mecanisme per a l’enfortiment internacional de la justícia i de l’Estat de Dret. Ha 
felicitat la UdG i la Càtedra de Cultura Jurídica “per aquesta iniciativa compartida 
que serà un èxit.” Jordi Ferrer ha explicat que la signatura del conveni representa 
un pas molt importat per convertir la Càtedra en un “centre permanent de la 
reflexió jurídica,” a la vegada que admetia que es tractava d’un desafiament que 
perseguia establir una vinculació efectiva entre democràcia i seguretat jurídica. 
Anna Pagans ha assegurat que la ciutat està preparada per acollir aquesta 
mena d’esdeveniments i que l’ajuntament hi col·labora “per la seriositat de 
l’empresa i l’abast dels seus objectius.” Per cloure l’acte ha pres la paraula la 
consellera de Justícia, Montserrat Tura, que ha agraït l’interès de la Càtedra per 
saber què passa en una societat que evoluciona vertiginosament, “de vegades 
més de pressa que el seu marc jurídic.” Ha advertit, però, que “no es produeix 
cap canvi que no sigui estrictament necessari” i que els ciutadans mereixen 
una millora en la intel·ligibilitat de la justícia. “Em sembla extraordinari –ha 
afegit– que siguem complaents amb Amèrica Llatina, amb la intenció que és 
doti d’instruments democràtics i de garanties jurídiques, però els he de dir que, 
mostrar-los experiències pròpies que han reeixit, és alhora l’únic camí per posar 
a l’alçada del segle XXI les demandes que els ciutadans d’aquí fan de la justícia.” 
Tura ha recomanant que “les nostres relacions amb Amèrica Llatina, es facin amb 
humilitat perquè tenim molt per ensenyar, però també molt per aprendre.”
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Conclou la neteja de l’art 
rupestre sahrauí malmès 
per oficials de MINURSO 
destacats a la regió
Els treballs de neteja de l’art rupestre sahrauí, que va ser 
malmès per oficials de MINURSO, a finals de 2007, han estat 
donats per finalitzats dos anys després. L’arqueòleg Joaquim 
Soler ha tingut un paper actiu en la resolució del problema.

A finals de 2007 van començar a arribar les primeres notícies sobre 
els desperfectes en l’art rupestre sahrauí, que havien estat infligits 
per oficials de les forces militars que Nacions Unides té destacades al 
Sàhara Occidental. L’arqueòleg de la UdG Joaquim Soler va ser informat 
mentre treballava en la reconstrucció del museu del poble sahrauí, a 
Tindouf, un equipament construït amb la col·laboració de la Universitat 
de Girona, l’Ajuntament de Girona i els Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, que havia quedat malmès per unes inundacions. Soler 
va formar part del primer grup que es va desplaçar als jaciments de Rekeiz 
i de la Cova del diable per tal d’identificar i valorar els desperfectes. “Vam 
trobar pintades fetes amb esprai de més de quatre metres d’alçada, en 
què constaven els noms, cognoms, rang i país d’origen d’alguns membres 
de la MINURSO,” explica l’investigador. Tot i que l’autoria dels danys 
semblava que no oferia dubtes, i que Nacions Unides va admetre la seva 
responsabilitat, han estat necessaris gairebé dos anys per posar en marxa 
els procediments que, a la fi, han permès la intervenció en els jaciments 
i la seva restauració. Va ser justament la MINURSO (Missió de les Nacions 
Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental) que va demanar a Soler 
que reunís l’equip necessari per resoldre la qüestió. Ell, a la vegada, va 
aconseguir la implicació del reconegut restaurador d’art rupestre Eudald 
Guillamet perquè s’encarregués del condicionament dels dos jaciments.

De tot el procés en queda una conseqüència positiva, que és una major 
implicació de Nacions Unides, i del personal que hi té a la regió, en la 
preservació del patrimoni rupestre sahrauí que, després de la peripècia, 
els experts consideren que ha estat restituït de manera satisfactòria.

El curtmetratge 501, amb 
guió de Cristina Valentí, 
guanya el Premi Gaudí a la 
millor pel·lícula documental
Quan l’any 2004 una multinacional tancava les portes a Bonmatí (Girona) 
els seus tres-cents empleats van ser empesos a una aventura vital 
inesperada. El documental 501, amb guió de Cristina Valentí, centra la 
mirada en quatre antigues treballadores de la fàbrica, cadascuna amb uns 
trets ben diferenciats, però que tenen en comú la voluntat de sobreposar-
se a les circumstàncies que els ha tocat viure. Tres anys després del 
tancament, els seus testimonis tracen la complexitat d’aquest dur procés 
i posen de relleu tots els sentiments que afloren davant la sortida d’una 
empresa a la qual havien dedicat més de vint anys de les seves vides.

Cristina Valentí treballa a la Unitat de Divulgació de la Cultura Científica de 
l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) de la Universitat 
de Girona.

Lliurament del premi
http://www.tv�.cat/videos/2685850

El documental
http://www.tv�.cat/videos/1174949
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Treball Social a la UdG
La Universitat de Girona disposarà d’un grau en Treball Social, que es 
posarà en marxa el setembre de 2010. 

El deganat de la Facultat d’Educació i Psicologia, amb el suport de l’equip 
de govern de la UdG, promou la creació del grau en Treball Social, que 
acollirà els primers estudiants el curs 2010-2011. La creació del grau 
respon a una doble necessitat. Per una banda, atendre la recomanació 
dels departaments de Benestar Social i el d’Innovació, Universitats i 
Empresa, que consideren que la intervenció social és una opció amb bones 
perspectives de futur. De l’altra, la d’implantar uns estudis que no existien 
a Girona, la qual cosa provocava un dèficit de professionals per atendre 
les demandes del sector. L’exercici del treball social es desenvolupa en 
un conjunt molt ampli d’àmbits d’intervenció i en serveis de promoció de 
l’autonomia i suport a la dependència, com són l’administració pública i 
les iniciatives socials (ONG, Càritas, Creu Roja, etc.).

El treball social promou el benestar social de persones i col•lectius molt 
diversos, facilita la cohesió social i ajuda a la promoció dels membres més 
vulnerables de la societat per a que puguin gaudir dels drets que tenen 
com a ciutadans. L’acció dels treballadors socials respon a la voluntat 
de conèixer i intentar prevenir o canviar les situacions socials que es 
troben al voltant dels problemes personals o col•lectius. També, procurar 
l’accés a les atencions, serveis i prestacions del sistema de benestar. És 
per aquests dos motius que el treballador social és una figura clau per 
promoure i estendre el benestar social a tota la població.

Més informació a la secretaria de la Facultat d’Educació i Psicologia, Plaça 
Sant Domènec, 9 17071 Girona. Telèfon 972 418 �00, o al correu electrònic: 
deg.educacio@udg.edu

Els gustos reunits
Un grapat de llengües, diferents mirades i gustos de tota mena. Ara bé, l’anglès 
és el morter que aguanta dreta la petita Torre de Babel en què s’ha convertit 
el ViCOROB, el grup de recerca en visió per computador i robòtica de la UdG 
en què hi treballen seixanta-set investigadors de vint i dues nacionalitats di-
ferents. Jordi Freixenet, el seu director, ha recollit la proposta de Shihav, un 
estudiant de Bangladesh que ha tingut la pensada d’aprofitar la celebració 
del Dia de la Llengua Materna, que se celebra el 21 de febrer, per fer que els 
investigadors es coneguin una mica més. Els ha convidat a dir unes paraules, 
a fer un esbós de la terra natal i cuinar un plat del país, potser el seu menjar 
preferit. Aquest ha estat el repte. La resposta s’ha escoltat, vist i degustat de 
tretze maneres diferents. A la manera del Pakistan, de l’Índia, de Bangladesh, 
d’Indonèsia, dels Estats Units, Uzbekistan, de la Xina, d’Andalusia, d’Hongria, 
d’Eslovàquia, de Romania, de Colòmbia... i de Catalunya, és clar. Llengües, 
mirades i gustos diferents que troben un denominador comú en la recerca del 
ViCOROB. Potser no és endebades que el logotip del grup de recerca sembli, 
ara més que mai, un mosaic.


