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Felip Puig lliura els premis Manel Xifra Boada, que 
enguany reconeixen el treball a favor de les energies 
renovables

Carles Riba i Martirià Butinyà han rebut els premis Manel Xifra Boada 
2013, per una dilatada trajectòria professional i de recerca en l’àmbit 
de les energies renovables. L’entrega dels premis, que atorguen el 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Grup, ha 
tingut lloc a la sala d’actes de l’EPS de la UdG.

El Premi Manel Xifra Boada a la transmissió del coneixement cientifi-
cotècnic s’ha atorgat a Carles Riba i Romeva, per haver estat un dels 
impulsors, des del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social 
Sostenible, d’un projecte de recerca orientat a la transició energètica, 
que pretén impulsar el pas de l’actual model de desenvolupament ba-
sat en recursos fòssils a un altre, basat en recursos renovables. 
El Premi Manel Xifra Boada a la trajectòria professional s’ha atorgat a 
Martirià Butinyà Carrera que, després d’exercir professionalment en 
diverses indústries, es va incorporar, l’any 1972, a Agrienergia, de la 
qual ha estat durant més de quaranta anys director de la secció elèc-
trica. Butinyà va fundar, juntament amb altres professionals, l’APPA 
(Associació de Productors d’Energies Renovables), i va participar des 
del començament en l’ASEME (Associació d’Empreses Elèctriques), de 
la qual ha estat durant molts anys membre de la junta directiva.
Els premis Manel Xifra Boada també reconeixen el talent dels joves 
enginyers tècnics industrials que han rebut el Premi Patronat EPS al 
millor projecte de final de carrera, atorgat pel Patronat de l’Escola 
Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Els premiats han es-
tat David Jiménez Aparicio, Cristina Martín Castañé i Carles Candela 
González.
L’acte de lliurament de premis, que ha comptat amb la participació 
de Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació, s’emmarcava en l’En-
gidiada, la trobada anual dels enginyers tècnics industrials gironins. 

El doctor Carles Barceló, premi Jaume Vicens Vives 
a la qualitat docent

El professor Carles Barceló, director de la Càtedra Lluís Santaló d'Apli-
cacions de la Matemàtica de la UdG, ha rebut el guardó en el marc de 
l'acte d'inauguració de Curs Acadèmic de les Universitats Catalanes que 
s’ha dut a terme a Girona.

El premi Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent –concedit per la Ge-
neralitat de Catalunya i dotat amb 20.000 euros, que es destinen a 
projectes educatius– és el guardó català més destacat per refermar el 
compromís de les universitats amb la docència i s'atorga anualment a 
professors que hagin excel·lit en la seva comesa. En el cas de Barceló, 
per la tasca important que ha dut a terme en la innovació de les meto-
dologies docents en l'àmbit de l'estadística i per la labor duta a terme 
al capdavant de la Càtedra Lluís Santaló des dels seus inicis.
Carles Barceló va néixer a Girona l'any 1949. Llicenciat en Ciències per 
la UB i Doctor en Ciències per la UPC, és professor titular d'universi-
tat de l'àrea d'Estadística i Investigació Operativa del Departament 
d'Informàtica i Matemàtica Aplicada i Estadística de la Universitat de 
Girona. 
Així mateix, és el director de la Càtedra Lluís Santaló d'Aplicacions 
de la Matemàtica. El mes de febrer d'enguany ja va rebre la distin-
ció de Qualitat de la Pràctica Docent de la UdG per la seva trajectòria, 
"especialment en aspectes referits a la renovació de la docència, la 
formació del professorat i l’elaboració de materials docents”. També 
la va rebre el doctor Joaquim Garriga, catedràtic i director del grup 
de recerca Història de l'Art Modern, de l'Institut de Recerca Històrica.
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La UdG lliura els premis a treballs de recerca 
del Consell Social 

Tretze estudiants de batxillerat han rebut els premis a treballs de re-
cerca que atorga el Consell Social de la Universitat de Girona. Els gua-
nyadors obtenen la matrícula gratuïta en qualsevol dels estudis que 
s’imparteixen a la UdG i un ajut per a l’adquisició de material educatiu.

En la catorzena edició dels premis a treballs de recerca d’estudi-
ants de batxillerat, s’hi han presentat 336 estudiants de 124 centres 
d’ensenyament. Procedeixen de les comarques gironines, d’Osona, 
del Maresme i del Vallès Oriental. Els treballs premiats tracten un 
ampli espectre de temàtiques, com ara la comunicació no verbal, 
la gestió de les emocions en el lideratge, l’efecte dels antibiòtics 
sobre els bacteris, la síndrome d’Asperger o l’evolució de les hortes 
de Salt. Els treballs han estat avaluats de manera conjunta per pro-
fessors de la Universitat de Girona i de centres de batxillerat.
Els premis tenen, a més del suport del Consell Social, la col·laboració 
del Col·legi d’Arquitectes, de la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Girona, de la Diputació 
de Girona i dels consells comarcals de la demarcació. També, des del 
2012, compten amb el patrocini de les dues escoles adscrites a la 
UdG, amb seu a Salt: l’Escola Universitària ERAM i l’Escola Universi-
tària de la Salut i l’Esport (EUSES).
L’acte de lliurament dels premis, l’ha presidit la rectora de la UdG, 
Anna M. Geli, acompanyada de la presidenta del Consell Social, 
Rosa-Núria Aleixandre, de Carles Puigdemont, alcalde de Girona, de 
Jordi Ortega, tresorer de la demarcació de Girona del COAC, i d’An-
na Prior, coordinadora territorial de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya a Girona. Hi han assistit, a més, representants de totes 
les institucions patrocinadores. En el transcurs de l’acte, Carles Do-
mingo, enginyer industrial i esportista d’ultrafons que va ser pre-
miat en l’edició de 2001 dels premis, ha pronunciat la conferència 
«Enginyeria i esport com a forma de vida».

La rectora de la UdG, padrina de la sisena edició 
de les Beques Jaume Casademont 

Atorgades per la Fundació Jaume Casademont, i amb l’impuls de la Uni-
versitat de Girona, l’Ajuntament de Girona i Dipsalut, les beques cer-
quen la promoció de valors i hàbits saludables en alimentació, activitat 
física, cultura popular i emprenedoria juvenil.

Anualment, la Fundació Jaume Casademont designa un padrí de la 
promoció de beques, i enguany ha estat escollida la rectora de la Uni-
versitat de Girona, Dra. Anna M. Geli, en reconeixement de la tasca 
de la institució universitària i de l’estreta col·laboració amb la Fun-
dació des dels seus inicis. La rectora, en el seu parlament, va detallar 
la importància de la figura de Jaume Casademont en el seu paper de 
primer president del Consell Social de la UdG i va dir que el seu llegat 
es transmet a través de la Fundació que du el seu nom i de les beques 
que certifiquen la bona salut de les iniciatives a favor de la cultura, la 
sanitat i l’educació.
Durant l’acte, es van fer públics els 16 projectes guanyadors en 
aquesta sisena edició: set beques en la categoria Educar Menjant a 
nous projectes que promocionin els hàbits alimentaris entre els jo-
ves; dues Actívica a projectes que fomentin l’activitat física; una de 
Cultura Popular per a projectes innovadors en el camp de la cultura 
tradicional catalana; i sis Joves10 a projectes de joves de batxillerat i 
FP que aportin un valor a la societat.
Les Beques Jaume Casademont també compten amb la col·laboració 
de Llet Nostra, Fundació Teknon, Vinyals Soler, Alcesa, Vegetàlia, Em-
pordàlia, Fundació Humana, Espai Gironès i Galetes Trias, així com els 
departaments de Salut, Ensenyament i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, El Celler de Can Roca, la Fundació FC Barcelona i la Fira 
Mediterrània de Manresa.




