
/10/

Els premis, que arriben a la 12a edició (9a dels premis del 
COAC), representen, juntament amb les Beques Botet i Sisó i 
el Campus de Recerca, un acostament de l'ensenyament su-
perior als estudiats de batxillerat i un marc de col·laboració 
entre els centres de secundària i la Universitat de Girona.

A la convocatòria s'afegeix, també, un premi per als treballs 
que tractin temàtiques relacionades amb la joventut, promo-
gut per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya, un altre per a treballs de recerca que tinguin 
com a àmbit la ciutat de Girona i, d’acord amb els consells 
comarcals de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la 
Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva, 
uns premis per a treballs de recerca d'àmbit comarcal amb la 
intenció d’estimular la investigació local. Els premis –junta-
ment amb les Beques Botet i Sisó i el Campus de Recerca de 
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la UdG– donen suport a l’elaboració dels treballs de recerca 
i volen acostar els estudiants a l'ensenyament superior en un 
ambient de proximitat i col·laboració.
En l’edició 2011 s’han presentat dos-cents setanta-nou es-
tudiants procedents de vuitanta-set centres d’ensenyament 
secundari de les comarques gironines, d'Osona, del Mares-
me i del Vallès Oriental. Els treballs han estat avaluats per 
professors de la Universitat de Girona i de batxillerat.

Vint-i-dos treballs premiats

En total, hi ha vint-i-dos treballs premiats en les diferents 
seccions a concurs. Pel que fa a l'àmbit de la tecnologia, 
les ciències de la naturalesa i de la salut, han resultat selec-
cionats La processionària del pi, de Judit Costa Parramon 
(IES Castell del Quer), Les polseres Power Balance: eficàcia, 
placebo o engany?, de Roger Noró (IES Gàllecs), Les proteï-
nes, protagonistes de l'evolució, de Laia Herrero (IES Monst-
sacopa), La gestió de la música escrita, de Marta Moreno 
(IES Olivar Gran) i Estudi de l'alimentació de l'òliba a partir 
de l'anàlisi de les egagròpiles, de Mar Domingo (IES Jaume 
Vicens Vives). En l'àmbit d'humanitats, art i ciències socials, 
els guardonats han estat Diagnòstic mèdic i art, de Maria 
Brunsó (IES Pere Alsius i Torrent), Huye del que te adora, de 
Patrícia Marca (Saint George School), Allò que no va explicar 
Rousseau, de Max Pérez (IES Alexandre Deulofeu), Els nens 
d'Àustria, d’Andrea Jiménez (IES Montsacopa) i Genealogia: 

la descoberta dels nostres orígens, de Cristina Riera (IES Ra-
mon Turró). Els set premis d'àmbit comarcal han estat per a 
Yankees a l'Empordà, de Daniel Navarro (IES Ramon Munta-
ner), Reforma de l’antic hospital en un centre cultural juve-
nil, d’Anna Lletjós (IES Sant Elm), Relats olotins, de Brenda 
Nogué (EASD d'Olot), El comitè de milícies antifeixistes de 
Celrà, de Mercè Amic (IES Jaume Vicens Vives), Seguiment 
d'una població d'ocells de la Puda, de Gerard Funosas (IES 
Josep Bragulat), Plantes medicinals de la conca del riu Mer-
dàs, de Laia Creixans (IES Abat Oliva) i Els rellotges de sol, 
d’Isabel Plata (IES Vescomtat de Cabrera). El Premi Ciutat de 
Girona ha estat per al treball El mosquit tigre, de Jordi Bat-
llori (Montessori-Palau). El de temàtiques relacionades amb 
la joventut per a Estudi dels factors que predisposen els ado-
lescents a fumar: ansietat i altres variables, de Meritxell Cufí 
(Escola Vedruna). Pel que fa als premis COAC, Intervencions 
paisatgístiques en el camí de ribera de Fornells de la Selva, de 
Carlota Padrosa (Saint George School) ha obtingut el d’ar-
quitectura, urbanisme i ciutat, mentre que L’obra de Josep 
Azemar a l’Alt Empordà, de Jordi Costa (IES Pere Alsius) i 
Can Fàbregas: present, passat i futur, de Robert Zaera, han 
obtingut un accèssit.

Les Beques Botet i Sisó

A les Beques Botet i Sisó s’hi han presentat cent cinquanta-
dues sol·licituds de vint-i-set centres de secundària de les co-
marques gironines. Les notes dels expedients acadèmics dels 
alumnes són entre 7,5 i 10. Els ajuts responen a la voluntat 
de la UdG d'enfortir les relacions amb els centres, professors 
i estudiants d'ensenyaments preuniversitaris, especialment 
amb accions d'iniciació a la recerca per a aquests estudiants, 
i han estat convocats pel Vicerectorat d'Estudiants, Coopera-
ció i Igualtat amb el suport del Consell Social. Els ajuts Botet i 
Sisó volen facilitar l'elaboració de treballs de recerca, i és per 
això que posen a disposició dels estudiants seleccionats el 
suport –concretat en la figura del tutor– del personal docent 
i investigador de la Universitat, que facilita l’assessorament 
de manera coordinada amb el professor tutor del centre de 
secundària, i l'accés a les instal·lacions i serveis de la UdG.
Els ajuts Botet i Sisó, que reben aquest nom en reconeixença 
a la figura de l'insigne investigador gironí, ofereixen a més 
un ajut de 200 euros per a les despeses derivades del treball 
i un finançament de 400 euros per a la matrícula de primer 
curs en qualsevol estudi oficial de la Universitat de Girona. 
Així mateix, destinen una aportació econòmica als centres de 
secundària que contribueix a sufragar les despeses generals 
relacionades amb el projecte de recerca dels seus estudiants.




