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EDUCACIÓ

CIÈNCIA

Nova escola de
doctorat a la UdG

Estudi de la
UdG sobre la
propagació de
les infeccions

a És una de les novetats que preveu la modificació dels
estatuts a La Generalitat en va aprovar ahir els canvis

N.A.

Mònica Cabruja

Fan visitable el refugi antiaeri
Roses ultima els treballs
d’adequació de les instal·lacions del refugi antiaeri de la
plaça de la Pau, un projecte
amb el qual es completa el
procés per fer aquest espai visitable i possibilitar així la se-

va obertura al públic. Els treballs que s’han dut a terme
han consistit en l’adequació
de l’accés, la il·luminació de
tot l’espai interior i la dotació
de sistemes d’àudio per complementar les visites. ■ M.V.
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GIRONA

Anàlisi del malestar dels joves
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La Fundació Ser.gi va organitzar ahir, al centre cultural La
Mercè de Girona, una taula
rodona en què diferents experts van analitzar la situació
del malestar dels joves. Es va

fer referència al fenomen dels
“indignats”, l’atur juvenil, el
fracàs escolar i les retallades
en polítiques socials, amb
l’objectiu de recollir propostes
de millora. ■ M.C / M.LL.

GIRONA

La nova escola de doctorat, creada per la UdG, es
desenvoluparà a partir del
curs vinent i serà un eix
vertebral de la recerca.
Aquesta nova escola està
situada en un espai de la
biblioteca del campus de
Montilivi.
Es tracta d’un dels projectes que es recullen en la
modificació dels estatuts,
que s’ha fet per adaptarlos al nou marc jurídic vigent, però també s’han
aprofitat els canvis per introduir millores, segons
destaca la rectora de la
UdG, Anna Maria Geli.
El govern de la Generalitat va aprovar ahir la modificació. “En l’àmbit acadèmic, “s’estableix la integració dels professors catedràtics i doctors d’escoles universitàries al cos de
professors titulars”, segons s’indica en la informació difosa pel Departament de Presidència.
També desapareix (amb
vista al futur) la categoria
de professor col·labora-

Jornada de portes obertes aquest any a la Universitat de
Girona ■ MANEL LLADÓ

dor. Geli va explicar que
ara hi ha pocs professors
col·laboradors a la UdG. Es
tracta de persones que hi
treballen a temps complet
i amb una col·laboració de
durada temporal.
Una millora que ha introduït la Universitat de
Girona és la creació de comissions delegades que
agilitaran la presa de deci-

sions.
Pel que fa a la recerca,
“s’amplia el redactat dels
instituts universitaris de
recerca i s’inclou la descripció dels diferents tipus
de centres per promoure
la vinculació entre la recerca universitària i l’entorn productiu del sistema
de ciència i tecnologia”, segons s’hi destaca. ■

GIRONA

Els físics de la UdG Daniel
Rodríguez i Joaquim Fort
han demostrat que els sistemes d’equacions de reacció-difusió permeten
explicar la velocitat de les
infeccions del virus d’estomatitis vesicular (VSV).
Aquest virus, que afecta
sobretot animals, produeix vesícules a la boca i a
les potes. L’estudi, publicat a la revista Physical
Review E, posa en relleu
que per explicar el fenomen de la propagació del
virus cal afegir termes addicionals a les equacions
clàssiques. Els nous termes tenen en compte el retard degut al temps que
passa des de l’absorció
d’un virus per una cèl·lula
fins que la següent generació de virus surt de la cèllula infectada. Els resultats de l’estudi tenen aplicacions pràctiques en el
tractament d’aigües residuals, en la detecció i l’eliminació de contaminació
bacteriana, i en medicina,
on s’utilitzen virus en vacunació i en algunes teràpies específiques. I, finalment, també té aplicació
en el camp de la biotecnologia. ■

