
/40/

Un grup de recerca de la UdG 
avalua, a escala europea, el 
nivell educatiu dels menors 
tutelats
L’Equip de Recerca sobre Infants, Adolescents, Drets dels Infants i la seva 
Qualitat de Vida, adscrit a l’Institut de Recerca sobre Qualitat de vida, ha 
participat en un estudi internacional juntament amb les universitats de 
Londres (Regne Unit), Aarhus (Dinamarca), Göteborg (Suècia) i l’Institute 
for Social Policy and Labour d’Hongria, per tal de dur a terme una recerca 
finançada per la Unió Europea sobre el nivell educatiu i les expectatives 
socials i laborals dels menors tutelats per l’Administració o que viuen en 
famílies d’acollida. 

Un projecte anomenat YIPEE
El projecte europeu rep el nom de YIPPEE (Young people from a public care 
background: pathways to education in Europe), i presenta unes dades que 
parlen de resultats decebedors quant als indicadors educatius d’aquests 
joves: només un 20 % assoleixen el títol de secundària. «Cal que l’escola 
sigui el centre dels objectius per solucionar un problema que, si més no, i 
gràcies a l’estudi, ara podem visualitzar». Són les declaracions de Carme 
Montserrat, una de les professores que hi ha participat, juntament amb 
Sara Malo i amb les becàries Irma Bertran i Dolors Navarro, que han treba-
llat sota la coordinació del doctor Ferran Casas.

Estudiants i flors
S’acosta la mostra Girona, Temps de Flors, i la Universitat hi torna a tenir 
protagonisme. Més enllà de les accions que es duran a terme al pati de Les 
Àligues, estudiants de Publicitat i relacions Públiques, amb la voluntat de 
posar en pràctica els seus coneixements i la seva capacitat organitzativa, 
oferiran, conjuntament amb companys d’Història de l’Art, Comunica Cul-
tural i Magisteri, un seguit d’activitats sota l’epígraf Flow Art. Es duran a 
terme del 9 al 13 de maig i s’hi desenvoluparan accions artístiques, gastro-
nòmiques, musicals i pedagògiques.

El llegat de Raimon Panikkar 
a la Biblioteca de la UdG 
Des del 16 de novembre de 2010, el fons personal del filòsof i teòleg Rai-
mon Panikkar, doctor honoris causa de la UdG, és a la Biblioteca de la UdG. 
El personal de la Biblioteca de la UdG s’ha desplaçat fins a Tavertet per 
tal d'encaixar la biblioteca personal de Panikkar. El fons està compost per 
prop de 450 caixes que contenen uns 12.000 volums, entre llibres i re-
vistes. La temàtica abraça des de la filosofia, la teologia, la mística i la 
història de les religions fins al diàleg interreligiós entre Orient i Occident.

El fons Raimon Panikkar passarà a formar part dels fons especials de la 
Biblioteca de la UdG, on ja hi trobem noms destacats com Jaume Vicens 
Vives, Josep Ferrater Mora, Pierre Vilar, Aurora i Pudenci Bertrana, etc.

S’inaugura la nova seu de la 
Càtedra d’Esport i Educació 
Física a Banyoles
El Centre de Tecnificació Esportiva La Farga, a Banyoles, és la nova seu de la 
Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona, després que 
el 15 de desembre va ser inaugurada per l’alcalde de Banyoles, Miquel No-
gué, i per Anna M. Geli, rectora de la UdG. En el decurs de l’acte, Pere Miró, 
director de Solidaritat Olímpica i de Relacions amb els Comitès Olímpics 
Nacionals del Comitè Olímpic Internacional, va pronunciar la lliçó inaugu-
ral de la càtedra d’investigació creada fa sis anys per completar la qualitat 
i l’excel·lència acadèmica de la UdG amb les característiques geogràfiques 
i de desenvolupament esportiu de Banyoles, amb la intenció de disposar 
d’un organisme que reflexioni i ajudi a establir paràmetres de recerca i di-
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vulgació sobre l’esport, l’educació, l’entrenament i el rendiment esportiu, 
l’educació física, el turisme i el desenvolupament territorial i l’olimpisme.

La Càtedra, dirigida pel doctor Víctor López Ros, disposa de les instal·lacions 
del Centre de Tecnificació Esportiva de Banyoles, que acull també activitats 
d’entitats de la vila i cursos d’estiu, conferències i jornades diverses.

Innovem Junts: recerca TIC per 
a la innovació de les empreses
De fer transferència, no n’hi ha mai prou. Si més no és el que pensen els 
responsables de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions (IAA). L’any 2009 
aquest centre de la Universitat de Girona va facturar més de mig milió 
d’euros a través de contractes i serveis de transferència de tecnologia amb 
empreses i entitats del seu entorn. Jordi Freixenet, director de l’Institut, 
considera que, malgrat la bona xifra, «ens cal incrementar la nostra parti-
cipació en projectes de recerca proposats i ideats per les empreses, volem 
fer més recerca aplicada pensada per les empreses i des de les empreses».

Jornada Innovem Junts
Per assolir l’objectiu, es va dur a terme la Jornada Innovem Junts, que va 
tenir lloc al Parc Científic i Tecnològic. S’hi van aplegar, d’una banda, els 
investigadors dels diferents grups de recerca que componen l’Institut i, de 
l’altra, representants de diverses empreses gironines de base tecnològica. 
L’èxit de la iniciativa, que va comptar amb el suport de Caja Madrid, ha 
fet que els organitzadors treballin a hores d’ara en una nova edició, que 
es farà la tardor vinent i en la qual es preveu que hi participarà un ventall 
encara més ampli d’empreses.

Els grups de recerca de l’IAA
Sis són els grups de recerca que componen l’Institut d’Informàtica i Aplica-
cions: Agents Research (ARLAB), Sistemes Distribuïts i Comunicacions en 
Banda Ampla (BCDS), Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (eXIT), 

Laboratori de Gràfics i Imatge (GILAB), Modelat, Identificació i Enginyeria 
de Control (MICELAB) i Visió per Computador i Robòtica (VICOROB). Tots 
els grups formen part de la Xarxa Tecnio, promoguda per ACC1Ó, que agru-
pa els principals centres i agents de transferència de tecnologia de Catalu-
nya. A més, la seva activitat ha donat lloc a diverses patents i al naixement 
de mitja dotzena d’empreses derivades (spin-off).

La UdG aprova un programa 
d'impuls als investigadors en 
formació 

El Consell de Govern de la UdG ha aprovat el Programa d’ajuts per a in-
vestigadors en formació 2011-2014, que té un doble objectiu: assegurar 
l’augment de tesis doctorals a la UdG, i captar i retenir talent. Per a aquest 
programa, que també vol potenciar els estudis de doctorat impartits a la 
UdG, es preveu un pressupost anual que supera el milió d’euros, correspo-
nent al cost de vuitanta ajuts, inclosos els costos de matriculació (tutela 
acadèmica de la tesi doctoral) dels beneficiaris.

El Programa d’ajuts per a investigadors en formació 2011-2014 implica, 
bàsicament, la convocatòria anual d’ajuts predoctorals. La novetat princi-
pal d’aquest programa és que separa clarament les beques per fer la tesi, 
adreçades a estudiants en fase de recerca de doctorat, d’uns altres ajuts, 
adreçats als estudiants que estan fent el màster. Les primeres són de tres 
anys de durada (un any de beca i dos de contracte). Els segons són ajuts 
econòmics per fer front a la matrícula del màster i una dotació addicional.
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La UdG forma part de la Xarxa 
Espanyola de Laboratoris 
Sostenibles 
La Universitat de Girona és membre de la Xarxa Espanyola de Laboratoris 
Sostenibles (LAB*S), juntament amb altres centres de recerca i empreses 
privades. La rectora, Anna M. Geli, ha signat recentment el document 
d’adhesió a aquesta xarxa, que persegueix el desenvolupament d’un model 
de referència de laboratori sostenible adaptat a les diferents tipologies de 
laboratoris que hi ha. LAB*S és un projecte impulsat per la Fundación MAITE

A més, la CRUE, com a membre del Patronat de la Fundación MAITE, va 
acordar en la passada assemblea general delegar la seva representació en 
Anna M. Geli, en qualitat de rectora de la UdG i presidenta de la Comissió 
Sectorial de Qualitat Ambiental, Desenvolupament Sostenible i Prevenció 
de Riscos de la mateixa CRUE.

El Centre TIG de la UdG 
s’incorpora a la Xarxa TECNIO
El Centre Tecnologies d’Imatge i Gràfics (TIG) de la Universitat de Girona, 
format per un equip d’investigadors experts en imatge mèdica i videojocs, 
ha passat a formar part de la Xarxa TECNIO. Amb el Centre TIG són onze els 
grups de la UdG que s’han incorporat a la plataforma que impulsa l’agència 

ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya. TECNIO aglutina els agents catalans 
amb una alta capacitat de transferir tecnologia a les empreses, i potencia la 
tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència a Catalunya.

La recerca del TIG
Com a eixos principals de la transferència del Centre TIG, destaquen els jocs 
seriosos «Llegendes de Girona» i «Jaume I», desenvolupat recentment amb 
l’ajut i el suport de l’Ajuntament de Girona i la Facultat de Lletres de la UdG. 
En el camp de la imatge mèdica, el Centre ha desenvolupat la plataforma de 
visualització especialitzada Starviewer, que representa una revolució en el 
camp de la visió de tot tipus d’imatges mèdiques en alta.

La Universitat de Girona 
comercialitza un programa 
per gestionar la docència 
La Universitat de Girona ha elaborat un programa informàtic per facilitar 
l’adaptació al procés de Bolonya. L’eina es va començar a implantar l’any 
2004 i, avui, tots els graus i màsters i totes les assignatures de la UdG la 
utilitzen. Aquest programa ha estat molt ben valorat en els diferents fòrums 
en què s’ha presentat, de manera que la UdG ha decidit transferir-lo, és a 
dir, comercialitzar-lo. L’empresa encarregada d’aquesta comercialització és 
l’empresa derivada (spin-off) DSET, mitjançant un conveni amb la Universitat 
de Girona. El control de qualitat del producte que es posa a la venda, que 
porta el nom Teaching Management Tools (TMT), és a càrrec dels professors 
Ma. Lluïsa Pérez Cabaní i Josep Juandó Bosch. Ells són els mateixos autors 
conceptuals del programa que utilitza la UdG i formen part del grup de recerca 
Qualitat del Procés d’Ensenyament-Aprenentatge i Formació del Professorat 
de la UdG.

ESADE, primer usuari extern
La primera entitat que ha pres la decisió d’utilitzar TMT ha estat l’escola de 
negocis ESADE, tot i que en aquests moments són diverses les universitats 
de diferents països que hi estan interessades. TMT té també una versió per a 
educació no universitària. La primera entitat a utilitzar-la ha estat l’Escola de 
La Vila de Banyoles.

La rectora Anna M. Geli, signa el conveni.
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Nous moviments migratoris 
al Sàhara
Investigadors de la Universitat de Girona han fet una estada als territoris 
alliberats del Sàhara occidental per prendre contacte amb la nova realitat.

Els antropòlegs de la UdG Joan Lluís Alegret i Carles Serra han viatjat als 
territoris alliberats del Sàhara Occidental per recollir informació de pri-
mera mà del fenomen migratori que està duent centenars de sahrauís des 
dels camps de refugiats cap als territoris alliberats (la franja del Sàhara 
Occidental no ocupada pel Marroc). La migració es pot considerar un re-
torn al seminomadisme. En aquesta zona els darrers anys s’han creat di-
ferents nuclis de població (Bir Lehlu, Bir Tagazit, Tifariti, Mehairiz, entre 
d’altres) que es relacionen amb rutes comercials preexistents. Al voltant 
d’aquests nuclis, i ocupant un territori extensíssim, s’hi ha anat instal·lant 
un nombre de població cada vegada més gran.

Els motius de la migració a estudi
Els motius que condueixen al retorn al nomadisme i al desert estan sent 
estudiants pels antropòlegs de la UdG. D’entrada, el procés obeeix a una 
estratègia política (fer efectiva l’ocupació real d’un territori en disputa), 
però també a la iniciativa d’una població que evita acomodar-se en uns 
camps de refugiats que es varen crear trenta-cinc anys enrere. Què és allò 
que mou alguns refugiats a instal·lar-se en aquests territoris (on fins fa 
poc amb prou feines no hi vivia ningú), l’establiment del perfil i de les 
necessitats de la població que s’hi instal·la i el coneixement de les estra-
tègies que aquesta població desenvolupa per adaptar-se a aquesta nova 
realitat són els tres eixos del projecte que els experts de la UdG duen a 
terme en col·laboració amb les autoritats sahrauís. Aquest treball de camp 
representa la continuació d’estudis anteriors que s’han dut a terme als ter-
ritoris sahrauís i que confirmen l’estreta vinculació de la Universitat amb 
aquest poble, amb el qual es coopera des de fa temps, una vinculació que 
ha donat com a resultat diferents realitzacions, com ara la construcció d’un 
museu o la identificació i restauració de diverses obres d’art rupestre.

Laura Montoliu rep el premi 
Jóvenes Investigadores 2010
Laura Montoliu, estudiant de primer curs de Química, ha estat distingida 
amb el primer premi de la categoria de Ciències de la Terra i de la Vida de 
la convocatòria Jóvenes Investigadores 2010. Promoguts pels ministeris 
d’Educació i Igualtat, els premis són un reconeixement als joves investiga-
dors que han fet una recerca destacada mentre eren estudiants d’ESO, Bat-
xillerat o Formació Professional, i consisteixen en una dotació econòmica i 
una estada en un centre de recerca del CSIC.

Montoliu ha estudiat la síndrome Guillain-Barré
El treball de Laura Montoliu està relacionat amb la síndrome de Guillain-
Barré, una malaltia autoimmune causada per l’atac del sistema defensiu 
a les neurones dels nervis de la medul·la espinal. L’atac es produeix per 
la semblança molecular d’alguns antígens neuronals amb l’estructura d’al-
guns microbis responsables d’una infecció prèvia del pacient. El fenomen 
es coneix amb el nom de mimetisme molecular. Part de la seva recerca ha 
consistit en estudis de química computacional supervisats pel Dr. Jordi Po-
ater, de l’Institut de Química Computacional de la UdG.

Laura Montoliu en el moment de recollir el premi.


