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La UdG coordina el projecte AQUAdemia

AQUAdemia té per objectiu apropar dos sectors en l’àmbit de l’aigua: el 
de les empreses i el dels centres de recerca i d’ensenyament superior. 
El projecte, el finança el programa Lifelong Learning de la Comissió 
Europea.

L’impacte esperat d’AQUAdemia és l’enfortiment del paper de les ins-
titucions d’ensenyament superior (IES) com a motors de creativitat, 
innovació i ocupabilitat, i l’aprofitament del potencial innovador dels 
graduats, professors i personal de l’empresa. AQUAdemia uneix for-
ces per dissenyar formes innovadores i sostenibles que augmentin el 
capital humà en un dels sectors que es considera fonamental per al 
desenvolupament ambiental i econòmic del futur.

El projecte resulta de la convocatòria Knowledge Alliance, i s’anome-
na «Competence based training and internship model for innovation 
in water related HEI educational offer (AQUAdemia)», amb un pres-
supost de 460.372 €.

La coordinació d’AQUAdemia és a càrrec d’un equip multidisciplinari 
en tres àmbits d’expertesa: aigua, empresa i currículum. El campus 
d’excel·lència e-MTA representa la part de l’equip relativa a l’aigua; 
el PDI del Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny 
del Producte de la UdG, la part d’empresa, i el PDI del Departament de 
Psicologia aporta el component curricular. Lidera el projecte la Dra. 
Magüi Pérez Cabaní.

WUSMED, partenaire d’AQUAdemia, facilitarà el suport necessari al 
projecte perquè assoleixi els objectius financers i de funcionament. 
També ha prestat la seva col·laboració en la fase de preparació.
 

L’IRH recorda el desè aniversari de la mort de Pierre Vilar

L’efemèride ha estat recordada amb una jornada d’estudi que va convocar, entre altres 
experts, Josep Fontana, doctor honoris causa de la UdG, el qual va manifestar que 
considera l’obra de l’historiador francès una font metodològica que no pot ser me-
nystinguda, i que cal que es contribueixi a divulgar-la, «perquè una nova generació 
en pugui treure profit».

Lluís To, director de l’Institut de Recerca Històrica (IRH), que va presentar l’acte, 
va voler destacar que amb la jornada no només es pretenia «ser fidel als nostres 
historiadors i a la historiografia, no només honorar la memòria dels morts», sinó 
també conèixer millor les seves idees, conceptes i mètodes. Joaquim M. Puig-
vert, vicerector en funcions quan es va fer la jornada, va destacar la necessitat de 
l’acte de recordança que es duia a terme, per «coherència històrica» i també per 
correspondència amb la tradició que té la recerca historiogràfica a la UdG, «un dels 
epicentres de la nostra universitat». 

Seguidament, van tenir lloc les tres classes magistrals que componien la jornada. 
La primera, «Les lliçons d’història del jove Pierre Vilar», la va impartir Rosa Con-
gost, amb la intenció de completar el dibuix dels primers anys de Vilar, sobretot per 
descobrir per què el jove geògraf es va transformar en historiador. Xavier Torres, a 
«Un debat i una absència, Pierre Vilar i la discussió de les nacions i els nacionalis-
mes», va aprofundir en la idea de la desaparició de l’historiador francès dels prin-
cipals debats historiogràfics del present. «Sobta que el nom de Pierre Vilar hagi 
estat el gran absent en el debat historiogràfic». La classe que tancava la Jornada, 
«Pierre Vilar inèdit», va ser a càrrec de Josep Fontana, doctor honoris causa de la 
UdG, que va reprendre les afirmacions de Torres per assegurar: «Ens hem oblidat 
de la mort de Pierre Vilar, la qual cosa és lamentable si tenim en compte el que li 
devem els catalans». Durant el seu parlament, Fontana va fer servir el pensament 
de Vilar com a exemple útil per a la desqualificació dels conceptes que esgrimei-
xen els que justifiquen determinades accions polítiques, especialment en l’actual 
conjuntura de crisi econòmica. Va assegurar, finalment, que «el gran llibre que ell 
somiava encara està per escriure», i va recordar que va ser un gran mestre que 
estimulava els joves perquè seguissin el seu propi camí. 
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Joaquim Nadal assumeix la direcció de l’Institut 
Català de Recerca en Patrimoni Cultural 

El Patronat de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural ha nome-
nat Joaquim Nadal com a director, amb l’assessorament del Consell Científic, 
després d’un procés internacional de selecció. L’Institut de Recerca en Patri-
moni Cultural és un centre de la Generalitat de Catalunya, amb participació 
de la UdG, que investiga els processos de patrimonialització, els usos del 
patrimoni cultural i la museologia.

Joaquim Nadal i Farreras (Girona, 1948) és doctor en Història per la Uni-
versitat de Barcelona i catedràtic d'Història Contemporània a la Univer-
sitat de Girona (UdG). En declaracions al diari El Punt/Avui, Nadal ha 
manifestat que compaginarà el nou càrrec –al qual s’incorporarà imme-
diatament– amb les classes d’història a la universitat, que de moment 
no pensa abandonar, i que l’assumeix amb un doble propòsit: reforçar 
la projecció de l’Institut a tot l’àmbit català i estrènyer els lligams amb 
la universitat de la qual depèn, «en un doble moviment cap endins i cap 
enfora». En la mateixa línia, planteja eixamplar el camp de recerca, més 
enllà de l’arqueologia i l’antropologia, «a una noció àmplia de patrimoni 
cultural que abraci també la literatura, l’arquitectura i l’art contempo-
rani».

Girona, node en l’estudi del Noucentisme

La Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la UdG, la Fundació Rafael Masó, 
l’Ajuntament de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya han organitzat la I Jornada d’estudi sobre el Noucentisme «Art, litera-
tura i arquitectura al voltant d’Athenea», que ha tingut lloc a la Sala de Graus 
de l’Edifici de Sant Domènec i a la Fundació Rafael Masó.

El record d’Athenea ha esperonat diferents institucions, amb la UdG al cap-
davant, per situar la ciutat de Girona com a focus de coneixement del movi-
ment noucentista. La iniciativa s’ha fet realitat amb la celebració de la I Jor-
nada d’estudi sobre el Noucentisme «Art, literatura i arquitectura al voltant 
d’Athenea, que ha convocat, a la Facultat de Lletres de la UdG i a la Fundació 
Rafael Masó, persones expertes i interessades en la temàtica d’estudi.

En la presentació, M. Lluïsa Faxedas, de la Càtedra d’Art i Cultura Contem-
poranis de la UdG, ha descrit la Jornada com un espai de reflexió i debat al 
voltant d’un moviment cultural i artístic que «va transcendir l’estricta esfera 
de l’art i la cultura». Joaquim M. Puigvert, vicerector en funcions de Re-
lacions Institucionals, Societat i Cultura, ha afirmat que l’acte demostrava 
l’existència «d’un campus més enllà dels campus de la UdG». Ha posat com 
a exemple la Fundació Rafael Masó, la qual ha definit com una «antena de 
la UdG al bell mig de la ciutat». Finalment, Carles Puigdemont, alcalde de 
Girona, es va mostrar satisfet que la col·laboració entre la universitat i la 
ciutat es fes realitat en una jornada així, perquè «és una reflexió que ens 
interessa i que farà una aportació rellevant al coneixement del Noucentis-
me». Va cloure la seva intervenció mostrant-se convençut que la Fundació 
Rafael Masó situarà Girona com «un node central en la reflexió sobre el 
Noucentisme».
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Àlex Rigola a la Facultat de Lletres

Àlex Rigola va parlar als estudiants del Grau de Comunicació Cultural sobre les 
seves experiències més recents, presentades totes dues en el marc del festival 
Temporada Alta: El policía de las ratas, una adaptació d’un text de Roberto 
Bolaño, i el projecte Migranland, dos muntatges d’arrels ben diferents. 

El professor Jordi Sala, en la presentació que va fer d’Àlex Rigola a la Sala de 
Graus de Sant Domènec, el 27 de novembre, va lloar la trajectòria escènica 
del director i va dir que havia significat, per al teatre català, "una alenada 
d’aire fresc."

El policía de las ratas és un elogi de la paraula dita i una aproximació 
minimalista a la literatura de l’escriptor xilè, de qui ja havia fet un muntatge 
a partir de la seva novel·la 2666. 

Migranland és un encàrrec de l’Obra Social de la Caixa per construir un taller 
de creació a l’entorn de la immigració al municipi de Salt. En lloc de muntar 
una peça convencional amb actors amateurs, Rigola va explicar que havia 
volgut recrear un espai –Migranland– que fos com un territori desconegut 
per als espectadors, abocats a viure en pròpia pell l’experiència de la 
immigració. Un cop allà, es tracta que les catorze persones que hi treballen 
expliquin les seves peripècies personals, la seva arribada a Catalunya i el 
seu procés vital, en paral·lel als viatges d’Ulisses. Rigola va remarcar que es 
tractava d’una mena de «teatre documental, amb la diferència que, aquí, els 
protagonistes els tens a tocar». Tant pel que fa a la «vivència íntima» com 
a la «vivència literària», l’objectiu declarat pel director era transmetre una 
visió positiva «d’un món on es parlen noranta llengües diferents, un món, 
Salt, que és un exemple de convivència». 

La FECYT finança, per segon any consecutiu, un 
projecte de divulgació científica de la UdG 

Quatre grups de recerca de la UdG –el Grup de Recerca sobre Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació en Educació (GreTICE), el Grup de Recerca 
en Educació Científica i Ambiental (GRECA), la UdiGital.edu i la Càtedra de 
Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D)– participen en un projecte 
que persegueix la transformació de l’escola Carme Auguet de Girona en 
un centre educatiu “imant de ciència i tecnologia”. La continuïtat del 
finançament de la FECYT permetrà que la feina duta a terme fins ara es 
consolidi. 

El projecte, que coordina M. Rosa Terradellas, treballa de manera 
multidisciplinària i transversal. L’objectiu dels investigadors se centra en 
la introducció d’un canvi metodològic perquè els infants, que tenen edats 
compreses entre els tres i els dotze anys, desenvolupin competències dels 
àmbits científics i tecnològics i assoleixin un pensament crític i creatiu. 

El projecte de la UdG compta, a més, amb el suport de l’Ajuntament de 
Girona i de la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


