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Media Lab

L’Ajuntament de la ciutat, a través del Projecte FEDER-Clúster Tic-
Media de Girona, vol dotar d’uns equipaments diferencials l’edifici 
Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic de Girona, amb 
l’objectiu de crear un laboratori audiovisual, el Medi Lab, que serveixi 
per dinamitzar el Clúster TIC-Media local. El projecte preveu una 
inversió d’1,6 milions d’euros en equipaments.

Els promotors del Media Lab van demanar una reflexió estratègica 
per cobrir un conjunt d’objectius, entre els quals hi ha definir un 
criteri d’oportunitat tecnològica, aparellada a una demanda de 
mercat. A més, calia tenir en compte les sinergies i oportunitats de 
col·laboració amb diversos entorns tecnològics, amb independència 
de la seva localització geogràfica. La institució promotora ha defensat 
que el projecte havia de ser ambiciós i que havia d’incorporar una 
oferta diferencial, que ha estat identificada en el desenvolupament 
de la imatge en 3D.

El Media Lab arrencarà amb dos projectes. Un primer posarà en 
funcionament un canal de televisió experimental en 3D, amb la 
intenció d’estimular la demanda i el coneixement de la realització de 
programes amb aquesta característica. No es tracta de posar en marxa 
un canal comercial, en part perquè no hi ha prou aparells receptors 
en 3D, però també perquè no es persegueix el desenvolupament 
dels continguts sinó la creació de coneixement al voltant de tota la 
cadena de producció: des de la captació de la imatge fins a l’emissió, 
passant per la realització. Planteja reptes tecnològics molt aplicats, 
com són la integració del maquinari amb un programari que encara 
no ha estat industrialitzat i, també, el fet d’analitzar les reaccions del 
públic davant el nou format.

El segon projecte també té relació amb el 3D, però centra la seva 
mirada en la postproducció, és a dir, en els efectes especials, 
l’animació i la realitat virtual. És un camp en què hi ha reptes 
importants pel que fa a l’R+D. A més, coincideix amb la recerca que 
fan diversos grups de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la UdG.

La posada en marxa del Media Lab a Girona ha de tenir 
conseqüències importants. La primera és posar el territori gironí en 
el mapa audiovisual. Una altra és dotar les empreses del sector d’un 
instrument de gran potència i de la possibilitat d’establir contactes 
amb empreses de fora que s’hi estableixin per utilitzar la nova 
plataforma tecnològica. En darrer terme, el Media Lab ha de ser el 
centre en què es formin els professionals de la imatge en 3D que 
contribueixin a estendre i normalitzar la nova tecnologia. 

El projecte calia que fos ambiciós i havia 
d’incorporar una oferta diferencial, que ha estat 
identificada en el desenvolupament de la imatge 
en 3D

La posada en marxa del Media Lab a Girona ha de 
tenir conseqüències importants. Una primera és 
posar el territori gironí en el mapa audiovisual.
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Càtedra d’Enginyeria, 
Sistemes 
i Processos de l’Aigua
Els processos relacionats amb l’aigua tenen una especial significació 
en la societat i en l’economia de Catalunya. És per aquest motiu que 
la Universitat de Girona ha fet un pas per incorporar-los a la carrera 
docent i investigadora. La fórmula triada ha estat la creació de la 
Càtedra d’Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua. 

Una càtedra, sí, perquè és la millor solució per unir els diferents 
interessos, els uns procedents de l’empresa privada i els altres, de la 
mateixa universitat. El nom de la institució proporciona pistes dels 
dos actors que se situen, ara, sota un mateix paraigües. En el camp de 
l’empresa privada hi ha Bombas ESPA; en el de la Universitat, un total 
de set grups de recerca de l’àmbit tecnològic. La voluntat és clara: 
aglutinar les diferents recerques i la transferència de coneixement que 
s’ha fet i es fa al voltant de l’enginyeria, els sistemes i els processos 
de l’aigua.

La relació de Bombas ESPA amb la UdG és intensa i diversa, i ve de lluny. 
La Càtedra reforça la recerca i la transferència, aglutina els esforços 
i legitima la tradició. Representa, d’una banda, la culminació d’un 
procés que es va iniciar fa trenta anys, quan els professors de l’Àrea 
de Mecànica de Fluids de l’Escola Politècnica Superior i el fabricant de 
bombes es van posar d’acord per col·laborar en el disseny d’àleps per 
millorar-ne el rendiment. La col·laboració s’ha mantingut al llarg dels 
anys i encara dura. A més, s’ha eixamplat amb el concurs d’altres grups, 
que han procurat nous coneixements. Ha estat el cas del Centre CID, pel 
que fa a l’optimització dels aspectes formals i funcionals del producte; 
del VICOROB, que s’ha encarregat del desenvolupament d’un sistema de 
neteja intel·ligent dels fons de les piscines; del LEQUIA, que ha estudiat 
la manera d’aprofitar i reutilitzar les aigües grises; del d’Enginyeria i 
Gestió del Rec, pel que fa a estudis d’aprofitament i optimització dels 
sistemes de reg avançats; del Grup d’Enginyeria de Control, que ha 
cercat la millora dels sistemes de control de les bombes, i del LEPAMAP, 
que ha dissenyat i desenvolupat materials compostos de matriu plàstica 
reforçats amb materials vegetals.

Manuel Poch, director del LEQUIA, ha estat nomenat responsable de la 
Càtedra. En destaca la vocació integradora amb la que neix, una visió 
necessària davant la relació panoràmica que Bombas ESPA manté amb 
la Universitat de Girona i que, amb la iniciativa que ara s’enceta, tendirà 
a intensificar-se.

Aglutinar les diferents recerques i la 
transferència de coneixement que s’ha fet i es 
fa al voltant de l’enginyeria, els sistemes i els 
processos de l’aigua.
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Educació en la ciència 
per a petits i grans
El divendres 14 de maig va tenir lloc la Fira de la Ciència per a Petits i Grans 
Científics. La Universitat de Girona i l’Ajuntament de Girona han estat els im-
pulsors de la jornada.

Més de mil cinc-cents nens i nenes van passar pel Palau Firal de Girona per 
descobrir, una mica, la ciència. La ciència com un joc que els captivava i els 
feia participar, perquè es tractava d’escoltar, de veure i, també, de tocar. Lídia 
Ochoa, organitzadora de la Fira, va explicar que els antecedents de la jorna-
da calia buscar-los tres anys enrere, quan a la UdG es va iniciar un projecte 
d’educació científica que, en tot aquest temps, ha treballat a diferents escoles, 
tant amb els infants, com amb els mestres. «Avui és una mena de fi de festa de 
la feina que hem fet tot aquest temps», prosseguia Ochoa. 

L’organització la formaven unes dues-centes persones entre estudiants i pro-
fessors dels estudis d’Educació i Psicologia i de Ciències de la UdG. A més, es va 
valorar de manera molt positiva la participació d’estudiants de secundària i de 
cicles formatius, que van preparar tallers i van acompanyar els grups d’infants. 
Josep Calbó, vicerector de Recerca i Transferència, destacava la implicació de 
la UdG en activitats orientades als infants amb l’objectiu que coneguessin la 
ciència i la recerca i, sobretot, les persones que la fan possible: els investiga-
dors. Ochoa i Calbó van insistir en la interacció que s’havia donat entre perso-
nes de diferents edats i procedències, entre petits i grans, i entre estudiants 
d’Educació i de Ciències.

A Girona, la Universitat 
i l’Ajuntament han dut a 
terme un cicle per donar a 
conèixer a la ciutadania les 
investigacions més 
punteres
Cultura i recerca són conceptes íntimament relacionats, però que 
sovint no es mostren de forma conjunta. Girona Recerca els ha 
posat de costat i a l’abast del públic per explicar, de forma divul-
gativa, quines són les grans línies d’investigació i innovació que 
s’estan cuinant en els laboratoris i els despatxos de la Universitat 
de Girona, en diversos àmbits de la ciència i les humanitats. El 
format ha possibilitat que els joves doctors i doctores de la UdG 
donin a conèixer les recerques que, tot just ara, surten a la llum i 
que s’assumiran com a part de l’evolució del coneixement. Joaquim 
Maria Puigvert, vicerector de relacions Institucionals, Societat i 
Cultura de la UdG, que juntament amb el Centre Cultural La Mercè 
ha estat l’impulsor del cicle, opina que es tracta d’una «aposta que 
cal que tingui continuïtat, tant perquè ha obtingut una acollida 
excel·lent per part dels investigadors que hi han participat com per 
part del públic que hi ha assistit».
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International 
Workshop 
on Digital 
Mammography 
a Girona
Entre els dies 16 i 18 de juny tindrà lloc a la Universi-
tat de Girona l’International Workshop on Digital Ma-
mmography. A les sessions de treball es presentaran 
els darrers resultats de la recerca pel que fa a l’ús de 
la imatge com a suport al diagnòstic precoç del càncer 
de mama. Es tracta del congrés més important, a nivell 
mundial, de mamografia digital.
El grup de recerca de Visió per Computador i Robòti-
ca (VICOROB) de la UdG és qui organitza les jornades, 
que, enguany, arriben a la desena edició. Joan Martí, 
professor titular del Departament d’Arquitectura i Tec-
nologia de Computadors, va defensar en el darrer con-
grés que va tenir lloc a Tucson (Arizona) la candidatura 
de Girona, que es va imposar per davant de la resta de 
candidates. Els organitzadors expliquen que s’hi han 
inscrit més de dues-centes persones, entre investiga-
dors de diferents universitats, metges i professionals 
de la indústria de la imatge mèdica. 
La Direcció General de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya ha considerat el projecte encapçalat per 
l’investigador de la UdG Jordi Freixenet, un dels que es 
presentarà en el congrés, per rebre l’única subvenció 
del programa CatSalut. L’ajut, dotat amb 100.000 euros 
per als propers dos anys, es destina al desenvolupa-
ment de noves tecnologies per a la detecció precoç del 
càncer de mama. El projecte compta amb la implicació, 
a més d’aquest grup de recerca de la Universitat de 
Girona, de diversos equips de radiòlegs d’hospitals de 
Girona i de l’àrea de Barcelona.  

On són les flors? 
Al pati de Les Àligues 
La Universitat de Girona va participar en la mostra «Girona, Temps de Flors» amb una agosara-
da i irònica intervenció conjunta dels artistes Ignasi Esteve i Marc Vicens al pati de Les Àligues, 
al pati interior de la seu del Consell Social i a les escales d’accés a Sant Domènec. 

Amb el títol «On són les flors?», Esteve 
i Vicens van executar un exercici que en 
certa manera rememora el mural de la 
Camera degli sposi de Mantegna, amb 
tot de personatges que observaven el 
pati i es feien les preguntes habituals 
en l’itinerari d’aquests dies florals. La 
intervenció de Marc Vicens, dissenya-
dor de la UdG, també es va reflectir en 
els palots dibuixats per ell mateix i que 
funcionaven com a testos gegants. 
Ignasi Esteve, també artista, expressava, en el seu vessant de paisatgista, un diàleg entre 
«l’estètica i la recerca en la producció agrícola» a partir de la «genealogia compartida de les 
rosàcies, que aixopluga herbàcies, arbustos i arbres».
«On són les flors?» es va poder contemplar del 8 al 16 de maig de 2010.


