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La UdG premia
els treballs de
recerca d’onze
estudiants
0 Els guardons reconeixen les millors

recerques de Batxillerat en àmbits com les
ciències socials, la tecnologia o l’arquitectura
GIRONA | DdG

Onze estudiants van rebre ahir
els premis als treballs de recerca de
Batxillerat que, des del 2000, atorguen el Consell Social de la Universitat de Girona en col·laboració
amb la Demarcació de Girona
del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la Direcció General de Joventut de la Generalitat i l’Ajuntament de Girona. L’objectiu d’aquests premis, que des del 2012
compten també amb el patrocini
de les dues escoles adscrites a la
UdG amb seu a Salt, l’Escola Universitària ERAM i l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport

(EUSES), és promoure i potenciar
la recerca entre els joves en un àmbit de proximitat entre l’ensenyament secundari i la UdG.
En l’apartat d’humanitats i ciències socials, els treballs premiats
eren de Pau Ruiz (Ramon Muntaner, Figueres) i Sara Vilà (Sant
Miquel dels Sants, Vic). Pel que fa
a l’àmbit de ciències, els guanyadors van ser Mònica Collell (Josep
Brugulat, Banyoles) i Òscar Lara
(Miquel Martí i Pol, Roda de Ter);
mentre que en tecnologia van ser
Ernest Vidal (Montsoriu, Arbúcies)
i Josep Maria Pla (Josep Brugulat,
Banyoles). El premi de recerca

Un moment de l’entrega de premis a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

sobre arquitectura, urbanisme i
ciutat va anar a Anna Pagès (Montgrí, de Torroella) i el d’arts visuals
i escèniques a Laura Bisbe (la Miquela, Bescanó). Alba Esparza (la
Garrotxa, Olot) va rebre el premi
per temes relacionats amb la joventut; Laura Aparicio (Montessori-Palau, Girona) el de l’àmbit de
salut i esport, i Maria Majó (Maristes, Girona) el de recerca sobre
JOAN COMALAT

Presenten una
crema feta amb
aigua de la Puda
0 AHIR VAN PRESENTAR A
BANYOLES la crema de la Puda,
formulada amb aigua del manantial
de la font Pudosa de la capital del
Pla de l’Estany. La presentació va
anar a càrrec d’Esteve Alsius, de la
farmàcia Alsius, i el doctor Francesc
Xavier de Carreras va fer esment al
context històric de l’elaboració
d’aquest producte.

la ciutat de Girona.
Els guanyadors obtenen un ajut
per l'import dels crèdits matriculats en el primer any d'alguna de
les titulacions oﬁcials de la Universitat de Girona, per al curs acadèmic 2016-2017, ﬁns a un màxim
de 1.800 euros, en el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta, o una reducció equivalent al
preu públic en la matrícula als

Uns 60 ajuntaments i pimes
participen en una jornada
sobre energia sostenible
GIRONA | DdG

QUART EL CELRÉ
Cases adossades en venda,
a partir de 280.000€
> Local comercial de 950 m2
amb 29 places d’aparcament,
totes amb accés directe
al local
> Parcel·les unifamiliars
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Visites Obra: DIMECRES i DIUMENGES MATÍ. Hores convingudes: 609 31 00 00

centres adscrits a la UdG EUSES i
Escola Universitària ERAM, exclusivament per a l’any acadèmic
2016-2017.
A més, el premi inclou la difusió dels treballs i una quantitat per
adquirir llibres, música, material
educatiu o informàtic repartida
entre l’autor del treball, el tutor i el
centre de secundària on s’ha dut
a terme el treball.

Els programes Beenergi i Enerinvest de la Diputació de Girona
van organitzar ahir al matí, a la
Casa de Cultura de Girona, la jornada «Opcions de ﬁnançament
per a inversions en energia sostenible», en què una seixantena de
pimes i ajuntaments van rebre informació, de tècnics i d’onze entitats ﬁnanceres, sobre com obtenir
ﬁnançament per a projectes d’energia sostenible.
Els tècnics i empresaris assistents a la jornada van poder establir un contacte directe amb els
professionals ﬁnancers d’Arboribus, Banc Sabadell, BBVA, BBVARent and Tech, CaixaBank, Caixa
d’Enginyers, ECrowd!, Finanzarel, Si Capital, SomEnergia i Triodos Bank.
Durant la jornada d’ahir també
es va presentar el programa Enerinvest, en el qual participa la Diputació de Girona, que té com a
objectiu esdevenir el punt de referència entre els principals actors
clau del sector ﬁnancer, de les energies renovables, dels responsables polítics i de la societat per fer
possible l’execució de projectes
d’energia sostenible en l’àmbit estatal.
A més, també es va parlar de sistemes que permeten desenvolupar

accions relacionades amb les energies renovables, com ara el foment de la instal·lació de calderes
de biomassa i de la producció
d’estella local i sostenible, que facilita la prevenció d’incendis forestals i redueix les emissions de
CO2. Aquesta actuació s’emmarca en el Pacte dels Alcaldes de les
Comarques Gironines que lidera
la corporació i al qual hi ha 205
municipis adherits, segons informen des de la Diputació.
Treball en xarxa
El diputat de Medi Ambient, Lluís Costabella, va destacar que «la
Diputació vol col·laborar a facilitar la superació dels reptes ﬁnancers que suposen les inversions en
eﬁciència energètica sostenible.
Per aquest motiu, es conceben
jornades com aquesta, que fomenten el contacte i el treball en
xarxa a partir de reunions bilaterals successives entre tècnics i
empresaris amb professionals del
sector».
En acabar l’acte, Costabella va
lliurar els certiﬁcats d’assistència
als participants de les tres edicions del Curs de PIME a MESE
(microempreses de serveis energètics), que Beenergi va organitzar
a Girona, Vidreres i Figueres el
primer semestre del 2016.

