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Nit de la Recerca 2010
La pluja no va deslluir una nova festa de la ciència a Girona. Sota el lema 
‘Vine a sopar a la fresca amb els científics’, el passat 24 de setembre es 
van reunir a la Casa de Cultura unes 700 persones de totes les edats que 
van gaudir dels experiments dels investigadors de la UdG i del popular 
Dani Jiménez.

Al llarg de la jornada, diversos grups d’investigació de la Universitat de 
Girona van fer experiments davant del públic i van convidar els assistents 
a participar-hi per tal d’apropar-los a la recerca. Tots els experiments 
tenien un mateix fil conductor: Leonardo da Vinci. La Jornada va aplegar 
unes 700 persones, la majoria parelles joves amb mainada, que van gaudir 
de les activitats programades. Una de les activitats que va atreure l’aten-
ció dels congregats va ser la versió en directe de “Ciència a la cuina”, en 
què científics de la Universitat de Girona que participen en el projecte Re-
cerca en Acció van fer experiments davant del públic. A més, els assistents 
van poder passar una bona estona al compàs de la música dels Starsky 
Hutchers, una banda de música “científica”, o seguint l’espectacle del 
popular Dani Jiménez.

La Nit de la Recerca s’ha consolidat com una bona ocasió per viure la cièn-
cia de manera participativa i lúdica, una iniciativa que impulsa la Comissió 
Europea i que se celebra simultàniament a cent cinquanta ciutats de tren-
ta països. La Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de 
la Universitat de Girona va ser la responsable de coordinar l’esdeveniment 
a tot l’estat espanyol, amb la participació activa de Talència, Catalunya 
Recerca. La Nit de la Recerca es va dur a terme simultàniament a altres 
ciutats de l’estat espanyol com ara Burgos, Murcia, Oviedo, Las Palmas 
de Gran Canaria i Santiago de Compostela. La Nit de la Recerca es va re-
transmetre per Internet i va suposar una excel·lent oportunitat perquè els 
més menuts (i els que ja no ho són tant) s’apropessin a la ciència d’una 
manera divertida.

Dos nous honoris causa
Ferran Mir Estruch i Joan Roca Fontané seran els dos nous doctors 
honoris causa de la Universitat de Girona. La cerimònia d’investidura 
es farà el dia 14 de desembre vinent. La distinció, aprovada pel Con-
sell de Govern de la UdG, s’emmarca en la voluntat universitària de 
fer explícita una sòlida presència en el context català i europeu, i 
és, alhora, un homenatge a personalitats que han influït en l’entorn 
acadèmic o que han contribuït amb el seu esforç a dinamitzar el 
teixit social i intel·lectual.

Ferran Mir i Joan Roca presenten trajectòries ben diverses i són dues 
personalitats allunyades que coincideixen, tanmateix, en una ma-
teixa vocació docent. Ambdós, cadascun en el seu àmbit, han dedi-
cat bona part de la seva trajectòria professional a l’ensenyament. El 
primer, catedràtic de la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat 
la seva tasca docent i de recerca en l’àmbit de la comptabilitat, amb 
una presència constant no solament en el seu àmbit territorial sinó 
a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, en la qual, des 
de fa anys, exerceix un influx intel·lectual de primer ordre. El rigor 
de les seves anàlisis ha permès fer avançar la ciència comptable per 
tal d’adequar-la a la realitat econòmica, una elaboració que va més 
enllà de la reconstrucció formal per definir-se com un retrat fidel del 
món en què vivim i com una eina per incidir-hi.

Joan Roca és el gran dels tres germans que són al capdavant d’El Ce-
ller de Can Roca, reconegut unànimament com un dels cinc primers 
restaurants del món i punta de llança de la cuina catalana. Referent 
mundial en el concepte de la cuina tecnoemotiva, guardonat amb 
tres estrelles Michelin, representa una combinació eficaç entre la 
tècnica més depurada —amb procediments creats per ell mateix que 
ja formen part de la tradició culinària universal— i la fidelitat a uns 
orígens familiars i tradicionals. Cal ressaltar també la seva labor 
pedagògica, en el si de la reputada Escola d’Hoteleria de Girona i 
al llarg de tots els seminaris i congressos en què ha participat i par-
ticipa. La seva condició de nou doctor honoris causa per la UdG és 
també un reconeixement a la tasca duta a terme pels tres germans i 
a la potenciació del nom de Girona en el concert internacional.
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Alfonso Muñoz Cosme, en 
la presentació del màster 
en Patrimoni Cultural en 
l’Àmbit Local

El director de l’Instituto del Patrimonio Cultural de España, Alfonso 
Muñoz Cosme, va presentar, el 27 de setembre, el màster en Patri-
moni Cultural en l’Àmbit Local. Aquesta edició aporta novetats inte-
ressants que, en paraules d’Eduard Carbonell, director del Màster i 
catedràtic d’Història de l’Art a la UdG, reforçaran la transversalitat de 
la docència amb la incorporació de professors d’àmbits tan diversos 
com el dret, el turisme o l’economia. L’eixamplament conceptual del 
curs és conseqüència del fet que el patrimoni ha esdevingut un mo-
tor econòmic i un factor de desenvolupament que abasta la pràctica 
totalitat del món que ens envolta. En aquest sentit, Alfonso Muñoz 
va destacar que, « avui, tot ho és i tots tenim el dret de gaudir-lo i, 
també, el deure de conservar-lo». Es va mostrar clar quan va dir que 
per fer front als reptes que es presenten «no serveixen els instru-
ments legislatius que tenim i cal reformar-los». Va destacar que un 
dels requisits per fer-ne una gestió correcta és la coordinació entre 
les diferents administracions que hi intervenen, i va revelar que les 
administracions públiques espanyoles inverteixen prop de mil cinc-
cents milions d’euros en la gestió i la conservació del patrimoni.

Genètica i Cultura 
a la Butaca
La Butaca Jaume Casademont va presentar el 28 de setembre una nova 
edició amb la presència del científic espanyol José Maria Ordovás, 
director del Laboratori de Nutrició i Genòmica del Human Nutrition 
Research de la Universitat de Tufts (Boston) i una de les personali-
tats més reconegudes a escala mundial en el camp de la genètica i 
l’alimentació.
Amb el títol «Cultura i temps, escultors del nostre genoma», Ordovás 
va fer un repàs exhaustiu i amb voluntat divulgadora de la influència 
que la nutrició ha tingut al llarg de la història evolutiva de l’espècie 
humana, començant per la progressiva disminució del volum intes-
tinal a mesura que s’engrandia la capacitat del cervell. La digestió 
més ràpida explica part de les diferències en relació amb els primats, 
que esmercen un quart del seu temps en el procés digestiu. La in-
fluència de la nutrició en la construcció del genoma es fonamenta en 
fets culturals, com ara el descobriment del foc i l’habilitat culinària, 
i la irrupció, en el Neolític, de l’agricultura, un canvi radical per a la 
humanitat. Ordovás va fer avinent que al llarg de mil·lennis, la inte-
racció amb el medi ambient ha modificat la cadena genòmica, i va 
posar exemples que il·lustren la contínua evolució.
L’acte, una iniciativa de la Fundació Jaume Casademont, la Universi-
tat de Girona i el Centre Cultural La Mercè, que va comptar amb la 
col·laboració de Dipsalut, la Facultat de Medicina de Girona i els labo-
ratoris Ferrer in Code, va tenir lloc al Centre Cultural La Mercè i hi van 
assistir més de 150 persones, en especial professionals del sector de 
la nutrició i de la medicina.
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Vibot, per cinc anys més
El Màster Erasmus Mundus Vibot, en el qual participa la Universitat de 
Girona, ha estat prorrogat per cinc anys més. És una bona notícia que 
consolida la internacionalització dels estudis en visió per computador 
i robòtica de la UdG.

Els màsters Erasmus Mundus promouen l’intercanvi d’estudiants 
extracomunitaris. Són una fórmula d’allò més efectiva per incorporar 
coneixements nous i, sovint, diferents, que provenen d’estudiants 
de països, sobretot, d’Amèrica, d’Àsia o de l’antiga Europa de l’Est. 
Els cursos del Màster són reconeguts per la qualitat de la docència 
i pel fet que han de ser impartits en tres universitats diferents, una 
de les quals n’és la coordinadora. En el cas del Vibot l’experiència 
es reparteix entre la Universitat de Borgonya (Le Creusot, França), 
la Universitat Heriot-Watt (Edimburg, Escòcia) i la Universitat de 
Girona (Girona, Espanya), que assumeix la responsabilitat de fer-
ne la coordinació. Per facilitar-hi l’accés dels millors estudiants, els 
programes de Màster Erasmus Mundus estan dotats amb una línia de 
beques que s’adrecen a aquells que tenen les màximes qualificacions 
acadèmiques. A la fi dels seus estudis els alumnes reben un diploma 
conjunt.

El Màster Erasmus Mundus suposa una oportunitat per a la projecció 
internacional de la UdG que el Vibot de l’Escola Politècnica Superior 
comparteix amb l’European Tourist Management, de la Facultat de 
Turisme.

El SIGTE, al servei 
de la comunitat UdG
La informació geogràfica ha esdevingut un element estratègic en la 
societat actual. La seva incorporació en empreses i institucions ha aportat 
coneixement i valor afegit. El poder de la informació espacial és present 
en qualsevol àrea de coneixement, des de l’urbanisme fins al màrqueting, 
passant pel medi ambient, la salut, el turisme o l’educació. Els sistemes 
d’informació geogràfica resulten una eina imprescindible quan cal 
prendre decisions importants.

El Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona 
proporciona suport i assessorament a la comunitat universitària en 
projectes de qualsevol disciplina que incorporin el component geogràfic:  
El SIGTE us ajuda en qüestions com les següents:

- Creació de mapes: confecció de mapes a partir de dades de fenòmens, 
estudis o investigacions, per tal d’incrementar el poder de comunicació 
del que es vol transmetre o analitzar.

- Tractament de dades geogràfiques: obtenció de dades geogràfiques i el 
seu tractament posterior per a una manipulació correcta. 

- Sistemes d’informació geogràfica: construcció de sistemes d’integració 
de dades espacials per a la seva anàlisi, tractament i emmagatzematge; 
assessorament a mida al llarg de tot el procés.

- Servei GPS: servei de lloguer al PDI i PAS del dispositiu GPS Leica SR20, 
que permet aplicar tècniques de postprocessament i amb el qual és 
possible obtenir dades de precisió centimètrica. 

Contacta amb nosaltres: http://www.sigte.udg.edu/
info@sigte.udg.edu · Telèfon: 972 41 80 39
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La predicació de sant Vicenç 
Ferrer a Girona
Una inscripció epigràfica al claustre de la Facultat de Lletres commemora el 
sermó que sant Vicenç Ferrer va fer a Girona.

PREDICANT EN AQUESTA ESCALA LO GLORIÓS
S. VICENT FERRER DEL ORDRE DE PREDICADORS

ACERCA DE VINT MIL PERSONES A 13 DE ABRIL
1409 DIGUÉ QUE ACABAT LO JUDICI FINAL QUANT

LOS ANGELS ACOMPANYARAN ALS BENAVENTURATS
AL CEL A CADA HU DELLS CANTARAN LO SEGUENT

FOELIX DIES FOELIX HORA
FOELIX TEMPUS FOELIX MORA

QUIBUS PECCATA DIMISISTI
FOELIX DIES FOELIX HORA

FOELIX TEMPUS FOELIX HORA
QUIBUS CHRISTO ADHAESISTI

FOELIX DIES FOELIX HORA
FOELIX TEMPUS FOELIX MORA

QUIBUS PAENITENTSIAM EGISTI
A FUNDATIONE CONVENTUS ANNO 156

L’any 1409 sant Vicenç Ferrer, mentre recorria les terres del Rosselló, fou cridat 
a Girona, on arribà el 30 de març. El dia 13 d’abril va predicar per a vint mil per-
sones des del capdamunt de les escales que porten a l’església de Sant Domè-
nec. El tema del sermó era el judici final. El lloc on es va situar per parlar va ser 
assenyalat amb una reixa de ferro en forma de creu, i a la paret es va obrir una 
fornícula on es posà una creu damunt una llosa on es van gravar uns versicles 
que el sant havia recitat en el sermó. Aquest lloc commemoratiu fou destruït el 
1970. La làpida fou conservada per l’Ajuntament de Girona que, a petició dels 
Pares Predicadors i d’acord amb la Universitat de Girona, la va fer posar l’agost 
de 1998 al lloc que ocupa en el claustre.

  Imatge de sant Vicenç Ferrer esculpida per Francesc Bacquelaine 
el 1955 i feta per anar a la fornícula original en una paret lateral del 
convent, juntament amb la inscripció epigràfica; peanya de la imatge 
s. XV-XVI (avui tot ressituat al Claustre de la Facultat de Lletres).




