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Una recerca australiana
amb participació gironina
obté un premi mundial
 Un científic de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, Oriol Gutiérrez, va

participar en el projecte que ara s’aplica en col·lectors de la Costa Brava
Estudiants treballen al viver de la Unitat d’Escolarització Compartida.

DIARI DE GIRONA

GIRONA | PILI TURON

Un hort educatiu amb
restaurants del Pla de
l’Estany com a clients
Banyoles presentarà dos
projectes al XIII Congrés
de Ciutats Educadores que
se celebrarà a Barcelona
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eballot és el nom d’un
projecte d’hort i venda
dels seus productes –innovador i amb
només un any d’antiguitat– que
implica l’alumnat de la Unitat
d’Escolarització Compartida
(UEC) de Banyoles.
Aquests joves són part d’una
empresa amb ﬁnalitats educatives
que consisteix en la creació d’un viver i d’un hort que ven els seus productes a comerços i restaurants de
la zona. L’experiència s’explicarà en
el XIII Congrés Internacional de
Ciutats Educadores, que se cele-
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La Fundació
Estany presenta el
calendari solidari
 LES ENTITATS DEL PLA DE
L’ESTANY s’han implicat en el nou
calendari solidari de la Fundació
Estany, que va presentar ahir i que
inclou dotze fotografies –una per
cada mes– obra de Jaume Lis. De fet,
la voluntat d’aquesta fundació que
treballa amb persones discapacitades de la comarca, és reconèixer la
tasca de les persones implicades en
entitats socials. A més del calendari,
que val sis euros i que s’edita amb
l’objectiu de recaptar fons per als
projectes de la Fundació Estany,
també s’organitzarà una exposició
amb autoretats que els integrants
d’entitats s’han fet amb
discapacitats. La mostra es va
inaugurar ahir a l’Espai Eat Art de la
plaça Major de Banyoles.

brarà a Barcelona entre el 13 i el 16
de novembre.
Dos educadors de l’Associació
Educativa Vall del Terri –impulsora del projecte– seran els encarregats d’exposar el projecte, que
combina els conceptes agrícola,
empresarial i educatiu i en el qual
els alumnes porten a la pràctica els
seus coneixements sobre el cultiu
de verdures o la gestió de compres
i vendes. La UEC –situada a Palol
de Revardit– és un recurs educatiu
extern per a estudiants de Secundària Obligatòria (ESO), als quals
s’ofereixen activitats adaptades a
les seves necessitats i orientades a
la inserció laboral.
Banyoles encara presentarà una
altra experiència educativa, en
aquest cas impulsada pel Servei
d’Educació de l’Ajuntament al barri de Canaleta-Can Puig amb l’objectiu de millorar la convivència.
Amb aquesta ﬁnalitat, i des del
2005, es promou la participació, la
igualtat d’oportunitats i la millora
de l’entorn.

Un projecte per millorar la gestió de les xarxes de clavegueram
desenvolupat a Austràlia amb participació gironina ha rebut el màxim guardó mundial, de 2014, a la
innovació en investigació aplicada. L’objectiu d’aquesta recerca
és combatre els problemes de males olors i de corrossió a les xarxes
urbanes de sanejament d’aigües
residuals i ja s’està aplicant en
col·lectors del Consorci de la Costa Brava i l’Empresa Mixta d’Aigües Costa Brava S.A.
«Corrossió de claveguera i investigació de l’olor: posant les
ciències a les clavegueres» és el títol del projecte promogut per la
universitat australiana de Queensland que es va desenvolupar entre
2008 i 2013, amb la participació de
5 centres de recerca i 11 empreses.
La connexió gironina es troba en
el doctor Oriol Gutiérrez, investigador de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) de Girona,
que hi va treballar entre 2005 i
2010; i al qual, just al ﬁnal d’aquest
període, s’hi va afegir Ramon Ganigué, actualment adscrit al Laboratori d’Enginyeria Química i
Ambiental (Lequia) de la UdG.
Després d’haver-lo premiat al
juny com a millor projecte d’innovació i de recerca aplicada a la
regió d’Àsia-Pacíﬁc, ara, l’Associació Internacional de l’Aigua li ha
concedit el Premi Mundial a la millor innovació en la investigació

Oriol Gutiérrez i el catedràtic Zhiguo Yuan, de Queensland, amb el premi.

aplicada. El guardó es va entregar
al setembre a Lisboa, en el marc
del Congrés Mundial d’Aigües.
Ahir, Oriol Gutiérrez va destacar
la importància d’aquest «reconeixement de la comunitat cientíﬁca»,
perquè vol dir que «estem fent
bona feina i, sobretot, que desenvolupem eines que es poden aplicar». Com a prova d’aquesta aﬁrmació, els resultats de la recerca
efectuada a Austràlia –on ja s’aplica– s’estan duent a terme a les
comarques gironines.
Les millors eines del món
Quan va tornar a Girona, el Dr. Gutiérrez va començar a treballar en
el projecte europeu «Emissions
de sulfhídric i gasos d’efecte hivernacle en sistemes col·lectors
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mediterranis», del qual n’és l’investigador principal. El cientíﬁc va
destacar que això suposa que «les
millors eines a nivell mundial s’estan aplicant aquí» i que és el primer lloc d’Europa on es fa.
En concret, l’ICRA treballa en
conveni amb el Consorci de la
Costa Brava i l’Empresa Mixta
d’Aigües Costa Brava S.A. per millorar la gestió dels col·lectors de
l’Escala i Sant Pere Pescador. Els investigadors ja han completat la fase
de recollida de dades, per tal de determinar el comportament de les
instal·lacions, i ara estudien la informació i treballen en l’aplicació
d’un model matemàtic de predicció de sulfhídric fet a Austràlia
que permetrà determinar la millor
manera de gestionar els col·lectors.

Banyoles inicia la
segona fase de la
millora de carrils
bici a la ciutat
BANYOLES | DdG

La segona fase dels projectes
de millora dels carrils bici del passeig mossèn Lluís Constans i de la
Puda, de Banyoles, s’ha iniciat.
La primera d’aquestes actuacions
té un pressupost de 220.000 euros –per al qual l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 168.000 de
la Diputació de Girona–, mentre
que el cost de la segona és
171.000 –pagats íntegrament pel
Consistori.
Es tracta de la continuació de la
reforma dels carrils bici de les
dues voreres del passeig mossèn
Lluís Constans, des del carrer Pintor Manel Pigem ﬁns al carrer

