El Centre de Genètica Cardiovascular, laboratori de referència a
l’Estat en genètica de la mort sobtada
Es presenta el conveni de col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa”, que en quatre
anys ha permès posar en marxa quinze projectes de recerca.
El centre, liderat pel Dr. Ramon Brugada i amb seu al Parc Científic i Tecnològic de
la UdG des de l’any 2009, s’ha consolidat com el laboratori de referència de l’Estat
espanyol en genètica de la mort sobtada. En només tres anys ha realitzat l’anàlisi
genètica de més de 700 famílies d’arreu del món que han patit la mort sobtada
d’algun dels seus membres. Això correspon a uns 3.800 estudis genètics, 450 dels
quals han evidenciat defectes genètics. Des que va ser traslladat a Girona des de
Montreal, el Centre de Genètica Cardiovascular s’ha convertit en el laboratori de
referència pel que fa a la genètica de la mort sobtada arreu de l’Estat. Actualment
hi treballen 25 investigadors i hi ha en marxa quinze projectes de recerca. La
principal font de finançament del Centre de Genètica Cardiovascular són els ajuts,
i en aquests tres darrers anys ha estat fonamental la col·laboració de l’Obra Social
“la Caixa”, que ha aportat més de tres milions d’euros a aquest macroprojecte de
cardiologia.

Setmana de la Ciència a la UdG
La Universitat de Girona ha organitzat la 17a edició de la Setmana de la Ciència, una
iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació que té
com a objectiu apropar el coneixement científic i tecnològic a la societat.
Les activitats, dutes a terme entre el 16 i el 25 de novembre, han tingut relació, de
manera especial amb l’Any Internacional de les Energies Renovables.
S’hi ha fet tallers, demostracions, conferències i concursos i fins i tot una obra
de teatre de producció pròpia, adreçada a escoles i instituts. “Un planeta amb
energia” s’ha representat amb èxit a l’edifici Giroemprèn del Parc Científic
i Tecnològic i ha buscat l’aprofundiment en la presa de consciència sobre la
importància d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència energètica i
l'energia renovable.
Dins la Setmana de la Ciència també s’hi ha inclòs la 8a Fira de la Química i
la celebració de la Diada de Sant Albert, amb motiu de la qual s’han organitzat
exposicions, visites guiades i conferències amb el lema “La ciència al teu abast”.
Aquest any, com a novetat, la Universitat de Perpinyà Via Domitia ha col·laborat
amb la Universitat de Girona amb la realització de tallers de ciència dins el marc de
col·laboració transfronterera.
www.udg.edu/setmanaciencia

El doctor Josep M. Nadal, exrector de la UdG, inaugura el curs a
l’Institut d’Estudis Catalans
Nadal exposa en la seva lliçó, a la Sala Prat de la Riba, les relacions entre la llengua
i el sentiment, en una intervenció de caire interdisciplinari en què parla de les
evolucions culturals
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La lliçó de Josep M. Nadal, «“I si escric llengua, veus? El dolor em trenca
l’ànima”: Per què vivim les llengües amb tanta passió?» es pot consultar a http://
publicacions.iec.cat/. En l’acte d’inauguració, que es va fer el 27 de setembre, el
president de l’IEC, Salvador Giner, va parlar de l’actualitat política i cultural i es va
referir al present com un «moment notablement singular per a la història del nostre
poble». També van intervenir en l’acte el director de la Real Academia Española de
la Lengua, José Manuel Blecua, i el músic Jordi Savall.

L’assignatura Gastronomia i Enologia comença al restaurant El
Celler de Can Roca
Una trentena d’estudiants de quart curs del Grau de Turisme de la Universitat
de Girona han fet la primera sessió de l’assignatura Gastronomia i Enologia al
restaurant El Celler de Can Roca
El divendres 5 d’octubre, una trentena d’estudiants de quart curs del Grau de
Turisme de la Universitat de Girona van fer la primera sessió de l’assignatura
Gastronomia i Enologia al restaurant El Celler de Can Roca. L’assignatura fa un
repàs dels aspectes més significatius de la gastronomia i l’enologia, des de la
creativitat i la innovació fins a l’organització de banquets, passant per la gestió de
reserves, els vins de l’Empordà i els maridatges.

En aquesta primera sessió hi van intervenir Joan Roca, Josep Roca, Manuel de la
Rubia, David Vives i Quim Garriga. Per a les sessions següents, es compta també amb
la col·laboració de Jordi Roca, Encarna Tirado, Carles Aymerich, Èric Oliu i Amanecer
Ramírez.
Aquesta formació, de caràcter optatiu, forma part dels diversos itineraris cap a
l’especialització que la facultat ofereix als estudiants d’últim curs del Grau de
Turisme, en el marc de l’espai europeu d’educació superior, la primera promoció
del qual es graduarà al final d’aquest curs acadèmic. El pla d’estudis abraça, a més
de la gastronomia, l’hostaleria, les agències de viatges, els operadors turístics, la
informació turística, el turisme cultural, la planificació i gestió turística, els esports
d’aventura i el sector dels esdeveniments i congressos. El Grau de Turisme de la
Universitat de Girona, que compta amb més de 400 estudiants distribuïts en quatre
cursos, completa la formació amb pràctiques externes.

La Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani rep
la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat de la docència
universitària i homenatja al filòsof en el seu centenari.
En el marc de la inauguració del curs acadèmic 2012-2013 del Sistema Universitari
Català, que ha tingut lloc a la Universitat Pompeu Fabra, Josep Maria Terricabras,
director i fundador de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, ha
recollit la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat de la docència universitària.
Claudi Alsina, secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha llegit l’acta del
jurat, que, en l’àmbit de premis col·lectius, ha concedit la Distinció Jaume Vicens
Vives a la qualitat de la docència universitària a la càtedra degana de la UdG. Els
motius esmentats han estat la difusió de l’obra de Ferrater Mora, el debat i la
reflexió que han aportat la llarga llista de convidats que durant vint anys han passat
per les sessions de la Càtedra Ferrater Mora, la plataforma en línia, i les activitats
paral·leles de debat, reflexió i suport a la docència i a l’estudi de la filosofia que la
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani organitza o en què col·labora.

El Govern de la Generalitat ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN)
la muntanya de Sant Julià de Ramis, en la categoria de zona arqueològica. L’expedient
que ha precedit la catalogació ha estat redactat per l’Institut de Recerca en Patrimoni
Cultural (ICRPC), que depèn de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat de Girona
i té la seu al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
Els arqueòlegs del Departament d’Arqueologia de la UdG han fet campanyes
sistemàtiques d’excavació a la muntanya de Sant Julià des de l’any 1996. Ho han fet,
sovint, ajudats d’estudiants, per la qual cosa es pot considerar com una escola per als
joves arqueòlegs dels país. Al perímetre que ara ha quedat protegit es comptabilitzen
una quinzena de jaciments, que abracen des del Paleolític del Cau de les Goges fins a
la modernitat del Fortí, amb troballes com ara la cova sepulcral de Sant Vicenç (edat
del bronze), el sitjar ibèric del Bosc del Congost, la vil·la romana de la Casa del Racó,
el castellum tardoromà, el cementiri medieval, l’església paleocristiana o els Sants
Metges.
Josep Burch, professor de la UdG, afirma que «els treballs que hem fet de manera
continuada els arqueòlegs de la UdG han contribuït decisivament a la consolidació de
la muntanya de Sant Julià en el mapa de la recerca arqueològica a Catalunya». I es
tracta d’un espai que encara pot donar sorpreses. En efecte, aquest expert relata, a
tall d’exemple, que del poblat ibèric només se n’ha excavat una vessana, de les quatre
hectàrees que ocupava, la qual cosa proporciona la mida de la feina que encara està
per fer i, per què no, del coneixement que encara queda per descobrir i difondre.

Una sentència del Tribunal Suprem recull de manera íntegra la tesi
doctoral de Daniel Varona
Una sentència recent del Tribunal Suprem ha revocat una anterior, de l’Audiència
Nacional, i ha eximit dues germanes acusades de fer el pagament de l’impost
revolucionari a la banda terrorista ETA. La sentència definitiva, que s’ha conegut fa
pocs dies, recull de manera íntegra els principals arguments de la tesi doctoral que
Daniel Varona va defensar a la Universitat de Girona, el 1999, i que feia referència a
l’article 20.6 del Codi Penal on es contempla l’eximent de “por insuperable”. L’objectiu
principal de la recerca de Varona va ser dotar de contingut aquesta causa d’exempció
de la responsabilitat penal, per tal que trobés un reconeixement adequat als tribunals.
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En l'homenatge al centenari de Ferrater Mora, el professor Josep M. Terricabras
ha fet un elogi encès del filòsof català, en el qual ha destacat la seva contribució
intel·lectual “més a través de l’estil que del dogma”. Ha afirmat que Ferrater
rebutjava els dualismes i que basava el seu pensament en l’integracionisme, la
voluntat d’entendre la realitat com un tot divers i sense compartiments. Després,
ha intervingut Priscilla Cohn, la seva vídua, i han clos l’acte l’alcalde de la ciutat i la
rectora de la UdG, que ha dit que “l’abril de 1989 el filòsof va acceptar l’oferiment
de l’aleshores Estudi General per tal de batejar amb el seu nom la càtedra de nova
creació a l’entorn de la reflexió i el pensament contemporanis. Allà es va iniciar un
procés que va acabar amb dos esplèndides realitats. La consolidació de la Càtedra
Ferrater Mora i la posterior donació de la Biblioteca de Josep Ferrater Mora a la
Universitat de Girona, un fet que va significar, la primavera de 1992, ara fa vint anys,
un esdeveniment de primera categoria que venia a reforçar l’excel·lència de la UdG,
acabada de crear pel Parlament de Catalunya”.

La muntanya de Sant Julià de Ramis, declarada bé cultural d’interès
nacional

