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El 5 d'octubre va tenir lloc la presentació del Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus Mediterrani (PRESPM), a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la
UdG. Cinc universitats formen part d’aquest projecte:
Girona, Lleida, Illes Balears, Perpinyà i París VI (Observatori oceanogràfic de Banyuls). La col·laboració mútua ha
d’incloure projectes de recerca multidisciplinars, màsters
i doctorats interuniversitaris, tesis doctorals conjuntes,
programes de mobilitat d’estudiants i professorat, conferències,… tot un seguit d’accions que han de situar la
regió com un pol d’atracció de talent.
En moments de crisi econòmica com l’actual, una aposta semblant aporta claror. La fórmula implica diversos
agents socials: les universitats (formació, recerca, innovació i tranferència), les empreses (transferència del
coneixement), els polítics (suport incondicional a la societat del coneixement), i la societat civil (recuperar la
meritocràcia com a valor). Cal recalcar la importància
d’incorporar els doctors (màxima qualificació universitària) al món empresarial. El doctor és una figura que
mai ha estat valorada al nostre país, a l’inrevés del que
passa en països punters en innovació com són Alemanya,
Finlàndia o Holanda.

Moment de la presentació a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres.

Presentació amb accent 2.0

/10/

L’acte de presentació del PRES PM ha servit per estendre les experiències en amplificació d’events 2.0 que, darrerament, han estat dutes a
terme a la UdG. En aquest sentit, s’ha aprofitat la capacitat d’eines
de comunicació com el Twitter o la TV en streaming, la qual cosa ha
permès un públic remot de fer-ne el seguiment en directe. Les experiències que s’han posat en marxa tenen un bon precedent en les
propostes que l’expert en comunicació 2.0 i investigador de la UKOLN,
University of Bath, Bryan Kelly, va expressar fa unes setmanes a la
UdG i que fa pocs dies quedaven recollides en una entrevista al diari El
Punt. En paraules de l’expert anglès, ens cal una cultura d’universitat
oberta, d’educació oberta, perquè només podrem progressar si compartim la informació

Montse Casas, rectora UIB / Jean Benkhelil, president UPVD / Anna M. Geli,
rectora UdG / Joan Viñas, rector UdL / Philippe Lebaron, director de
l'Observatori Oceanogràfic de Banyuls de la Marenda UPMC.

