
L’expansió de la nostra civilització està íntimament lligada al 
descobriment de l’agricultura i a l’adquisició del coneixement 
necessari per conservar i transportar certs  aliments.  Des de 
temps remots usem conservants i ideem sistemes per allargar la 
vida dels aliments. 

Aquests darrers anys s’ha avançat molt en el coneixement de les 
causes del deteriorament dels aliments i hem pogut idear 
sistemes, cada vegada més e�cients i més innocus, per millorar-
ne la conservació. Ben segur que l’augment progressiu que 
experimenta l’esperança de vida de la població mundial està 
relacionada també amb la millora de l’alimentació. 

Conèixer una mica millor com estan regulats, com actuen i què 
persegueixen els sistemes actuals de conservació dels aliments, 
segur que ens ajudarà a desfer tabús i apriorismes que ens 
podrien predisposar contra aquesta tecnologia, que és  
indispensable per al manteniment de la nostra manera de viure.  

Presentació dels treballs de recerca guanyadors dels Premis Jordi 
Pujiula 2013 per a treballs de recerca de batxillerat en els àmbits 
cientí�c i tecnològic, organitzat pel Patronat d’Estudis Històrics 
d’Olot i comarca.

IMATGES CEREBRALS NO DESITJADES: EL TETRIS EN TÉ LA SOLUCIÓ, 
de Roser Obrador i Font, en l’àmbit sanitari. El treball té com a objectiu 
esbrinar si jugar al Tetris pot reduir el nombre de reviviscències que pot tenir 
una persona després d’haver viscut algun tipus d’experiència traumàtica.

MENGEM BACTERIS?, d’Eva Magret Descamps, en l’àmbit de Ciències 
Naturals.  El treball es basa a esbrinar la presència de bacteris en les hortalisses 
que utilitzem per preparar amanides, fent servir 23 mostres d’enciam, 
l’ingredient principal de totes les amanides. Arriba a detectar i conèixer els 
mètodes possibles per eliminar-ne la presència o com a mínim reduir-la.

ALLÒ QUE EL VENT ENS DUGUÉ, de Manel López Melià, en l’àmbit de 
Ciències Naturals. Estudia les espores fúngiques aerotransportades en l’aire 
dels diferents espais de l’institut. N’investiga la presència, la freqüència i la 
quantitat tenint en compte alguns factors com poden ser l’obertura de portes i 
�nestres, els canvis d’humitat i el vent.

FARAWAY, de Marc Ortiz i Torres, en l’àmbit tecnològic. El treball consisteix 
en la creació d’una aplicació professional per a telèfons intel•ligents amb 
sistema operatiu Android que, juntament amb una pàgina web que actua com 
a tauler de control del telèfon mòbil, permet obtenir tota la informació del 
telèfon, com per exemple on està situat, quanta bateria li queda, qui ha trucat, 
missatges rebuts... 

ELS GRANS INTERROGANTS 
DE LA CIÈNCIA

Premis Jordi Pujiula 2013
Què controla l’activitat 

volcànica de la Garrotxa? 
Quines implicacions té? 

Com ho estudiem?

Sense conservants? 
Jo no ho menjaria! 

El tèxtil ha estat històricament fonamental per al 
desenvolupament del nostre territori, amb un sens � de 
fàbriques que ens han vestit a nosaltres i ens han permès 
decorar les nostres llars. Amb la globalització sembla que en el 
futur no pot tenir cabuda a casa nostra i que han de ser altres 
països els qui subministrin les robes. 

Aquesta xerrada vol mostrar com, amb l’ajuda de les noves 
tecnologies, el tèxtil català pot tenir un lloc en el món en els 
nous camps, com són teixits tècnics per a agricultura i pesca, 
automoció, calçat, construcció, embalatge, enginyeria civil, 
esport i temps lliure, ús industrial, protecció del medi ambient, 
usos mèdics, protecció personal, teixits intel•ligents... S’estudia 
en cadascun d’ells els aspectes següents: absorció, aïllament, 
contenció, decoració, �ltració, moviment, reforç i protecció.

Es farà una ullada a l’estat actual d’aquestes noves tecnologies 
i també al seu horitzó de futur.

El tèxtil té 
futur?

Joan Barnadas Puigferrer
Biòleg i director tècnic d’Embutidos Turón SA

Divendres 25 d’octubre 
Roser Obrador i Font, Eva Magret Descamps, 
Manel López Melià i Marc Ortiz i Torres
Guanyadors dels Premis Jordi Pujiula 2013   

Joan Victori Companys
Professor jubilat de la Universitat Politècnica de Catalunya

Xavier de Bolós Granados
Geòleg, investigador predoctoral al CSIC, Grup de Vulcanologia de 
Barcelona. Guanyador de la Beca d'investigació Oriol de Bolós en 
Ciències Naturals 2011

Divendres 20 de setembre Divendres 15 de novembre Divendres 20 de desembre

A les 19 h, al Casal Marià
C/ Francesc Xavier de Bolós, 3

Olot, Girona

Per a més informació, Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de 
la Garrotxa, SIGMA, tel. 972 274 871 - sigma@consorcisigma.org ; 
Museu dels Volcans, tel. 972 266 762 – museuvolcans@olot.cat

Organitza:

Col·labora:

Comitè cientí�c assessor:
Albert Bramon - INS Garrotxa
Carme Ribalta -  INS Montsacopa
Concepció Ferrés 
David Casanova - UB
Emili Bassols - PNZVG

Fina Felisart - Hospital Sant Jaume
Helena Casas - INS Montsacopa
Joan Cros - INS Bosc de la Coma
Toni Bach - Associació Astronòmica de la Garrotxa
Toni Moreno -  INS Garrotxa
Xavier Oliver - ICHN delegació de la Garrotxa

Setmana de la Ciència

 

ELS GRANS 
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obertes a tothom
Casal Marià a les 19 h

¿

consorci de medi ambient i salut pública

ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA DE LA GARROTXA

 

Els factors que controlen l’activitat en el vulcanisme 
monogenètic, com el cas dels volcans de la Garrotxa, són poc 
coneguts. Aquest vulcanisme es caracteritza per una 
distribució aleatòria dels punts emissors, que di�culta la 
predicció de futures erupcions, tal com es va posar de 
manifest en la recent erupció de l’illa del Hierro. Estudis 
comparatius que estem fent revelen que la migració del 
magma és sensible a petites variacions dels camps d’esforços i 
provoca canvis en la localització de noves erupcions. Per tant, 
és crucial tenir un bon coneixement del sistema estructural 
que controla aquest tipus de vulcanisme. En aquest sentit, 
estem aplicant diversos mètodes que ens permetin entendre 
millor la geologia del subsòl de la Garrotxa i els camins que 
segueix el magma �ns a la superfície. Aquest treball està realitzat en paper 100% reciclat


