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Lliuren les Beques 2010 del Patronat Eiximenis
Enguany són per una metodologia analítica del suro a Girona i un estudi
del patrimoni industrial del Pla de l’Estany.
El Patronat Francesc Eiximenis ha atorgat un any més les Beques d’Investigació en
Ciències Socials i Humanes i en Ciències Naturals convocades per a aquest any 2010.
El veredicte del jurat es va fer públic el passat dimecres 21 d’abril de 2010, i els premis
han correspost als projectes de recerca "La força de l’aigua, el patrimoni industrial a
Banyoles i la comarca del Pla de l’Estany", de Guerau Palmada (en la modalitat de
Ciències Socials i Humanes) i "Posada a punt d’una metodologia analítica del suro a
Girona", de Maria Dolors Company (en la modalitat de Ciències Naturals).
Beques 2010
Amb la convocatòria d’aquestes beques d’investigació, el Patronat Francesc Eiximenis,
organisme autònom de la Diputació de Girona, treballa, any rere any, amb l’objectiu de
fomentar la recerca en l’àmbit de la circumscripció de Girona i col·laborar en
l’adquisició d’un major coneixement del territori des de tots els àmbits possibles.
Aquestes beques estan pensades per premiar els dos millors projectes de recerca inèdits,
referents a les comarques gironines, en els camps científics de l’antropologia, la
sociologia, la història, la geografia, la literatura, el dret, la filologia, l’art, l’economia, la
botànica, la zoologia, la geologia i les ciències ambientals.
Cada beca està dotada amb 4.500 euros. La meitat d’aquest import es fa efectiva una
vegada aprovada la resolució, i l’altra meitat, un any després de la data de la concessió,
un cop finalitzat el treball i quan el jurat ha dictaminat la qualitat de la investigació.
En total, aquest any s’han presentat 26 projectes (16 per a les Beques d’Investigació en
Ciències Socials i Humanes, i 12 per a les Beques d’Investigació en Ciències Naturals)
que destaquen per ser propostes d’un alt nivell d’interès i de qualitat.
Els projectes premiats
Els dos projectes de recerca que han aconseguit les beques d’investigació d’aquest any
2010 treballen temes relacionats amb la biologia i la història. Un cop finalitzats,
permetran elaborar per primera vegada un estudi conjunt i unitari sobre el ric patrimoni
industrial de la ciutat de Banyoles i la comarca del Pla de l’Estany, d’una banda, i

generar una llibreria de compostos que permeti identificar i quantificar la composició
suberina, compost d’elements químics característic del suro, de l’altra.
El projecte becat en la modalitat de Ciències Naturals, "Posada a punt d’una
metodologia analítica del suro a Girona", de Maria Dolors Company, proposa elaborar
un mètode cromatogràfic per analitzar la composició suberina a Girona, basant-se en
l’utillatge i l’experiència del grup de Química Analítica i Ambiental i del Laboratori del
Suro de la UdG.
El desenvolupament d’aquest treball pot tenir utilitat per a la indústria, per al
desenvolupament de nous derivats del suro i la recerca biològica.
Pel que fa a la beca guanyadora en la modalitat de Ciències Socials i Humanes, "La
força de l’aigua, el patrimoni industrial a Banyoles i la comarca del Pla de l’Estany", de
Guerau Palmada, consistirà en l’estudi, a través de les fonts documentals i arxivístiques,
de l’evolució històrica del conjunt d’edificis del patrimoni industrial del Pla de l’Estany.
L’àmbit cronològic se centrarà a l’època moderna, perquè la majoria d’edificis
d’aquestes característiques es van construir, reformar o bé modificar en aquest període
(s. xvi-xviii), i la recerca es durà a terme a la ciutat de Banyoles i a la comarca del Pla
de l’Estany, on es conserva un patrimoni industrial molt remarcable que va aprofitar la
força de les aigües de l’estany, canalitzada per mitjà de recs, i els cursos fluvials que
travessen la comarca, com ara el Terri, el Fluvià o el Ser.
El Patronat Francesc Eiximenis
El Patronat Francesc Eiximenis és un organisme autònom de la Diputació de Girona que
agrupa i coordina els centres i instituts d'estudis de les comarques de Girona.
La seva missió bàsica és donar suport a les entitats que s’hi adscriuen, mitjançant la
convocatòria periòdica (anual) d'ajuts a l'edició de publicacions científiques i a la
realització d'activitats culturals de difusió.
El seu segon àmbit de treball, en el qual cal situar les Beques d’Investigació en Ciències
Socials i Humanes i en Ciències Naturals, és el suport genèric a la comunitat
investigadora, ja sigui a través d’aquestes ajudes a projectes de recerca, ja sigui
facilitant la connexió a jornades, sessions de treball i a la xarxa d’Internet per mitjà de la
pàgina web

