
  
 

Nota de premsa 

En total s’han presentat 293 projectes a la convocatòria 2011 procedents 
d’universitats i centres de recerca públics i privats d’arreu de Catalunya 

 
El programa RecerCaixa, promogut per l’ACUP  

i ”la Caixa”, atorga ajuts a 23 projectes de 
recerca d’excel·lència amb un finançament  

d’1,5 milions d’euros 
 

• RecerCaixa és un programa d’impuls a la recerca científica 

d’excel·lència a Catalunya promogut per l’Associació Catalana 

d’Universitats Públiques (ACUP) i l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

• Aquesta iniciativa es va posar en marxa l’any 2010 amb una 

convocatòria d’ajuts a la recerca amb la intenció d’impulsar els 

millors projectes de recerca dels grups i els investigadors que 

treballen a Catalunya, procedents tant d’universitats públiques i 

privades com de centres de recerca.  

 
• A la convocatòria RecerCaixa 2011, s’hi van presentar 293 

sol·licituds de 61 institucions, i s’han seleccionat 23 projectes. 

La gran qualitat científica dels projectes i la quantitat de 

propostes presentades han fet que la convocatòria sigui 

altament competitiva. Els àmbits en què es poden presentar els 

treballs van des de les ciències socials i les humanitats fins a 

les ciències de la salut.  

 
Barcelona, 20 de gener de 2012. L’Obra Social ”la Caixa” i l’ACUP han lliurat 
avui a CosmoCaixa Barcelona els ajuts als projectes seleccionats a la segona 
convocatòria del programa RecerCaixa, adreçat a impulsar i estimular la 
recerca a Catalunya i evitar així la fuga de talents. L’acte ha estat presidit per 
Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; Jaume Lanaspa, 
director general de la Fundació ”la Caixa”; Francesc Xavier Grau, rector de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) i president de l’ACUP; Lluís Ferrer, director 
del programa RecerCaixa, i Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència, 
Recerca i Medi Ambient de la Fundació ”la Caixa”. 



 
El programa RecerCaixa s’inscriu en un context en què Barcelona i el conjunt 
de Catalunya es consoliden com a referents mundials en el camp de la 
recerca d’excel·lència. A més, el programa parteix del principi que tota 
aquesta investigació d’excel·lència crea progrés i genera riquesa econòmica, 
en aquest cas a Catalunya i el seu entorn.  
 
A la segona convocatòria de RecerCaixa, s’hi van presentar un total de 293 
projectes. Dels 23 que es van seleccionar, 17 s’emmarquen en l’àmbit de les 
ciències socials i les humanitats, i es corresponen amb les línies següents: 
cultura, educació, economia i sociologia de la pobresa i la marginalitat, 
discapacitat, immigració i ocupació. Els altres sis projectes seleccionats 
pertanyen a l’àmbit de les ciències de la salut, amb iniciatives que van des del 
dolor fins a la salut pública. 
 

Ciències socials i humanitats 

 

Cultura: el patrimoni artístic i cultural com a motor de desenvolupament 

social i econòmic 

 

Arqueologia experimental al Camp d’Experimentació de la Protohistòria 

(CEP) de Verdú: recerca i servei als centres educatius 

Natàlia Alonso Martínez. Universitat de Lleida. Dotació: 71.449,07 € 

 

L’objectiu de la proposta és consolidar un camp d’experimentació 
arqueològica per a l’ús científic i el desenvolupament de la investigació sobre 
la protohistòria, i al mateix temps possibilitar-ne l’ús escolar i la divulgació. 
Amb aquesta finalitat s’està creant el Camp d’Experimentació de la 
Protohistòria als terrenys adjacents al jaciment ibèric ilerget dels Estinclells, 
propietat de l’Ajuntament de Verdú (l’Urgell). El fet que aquest jaciment estigui 
pràcticament tot excavat i en procés de museïtzació fa que sigui 
imprescindible potenciar-lo des del punt de vista científic i social.  
 
Millora de l’eficiència energètica del patrimoni cultural immoble: recerca 

sobre casos reals 

José Luis González Moreno-Navarro. Universitat Politècnica de Catalunya. 
Dotació: 60.671,84 € 

 

Des de fa poc temps s’ha estès a Europa l’opinió que els edificis patrimonials 
no poden quedar al marge de l’eficiència energètica, que ja és obligatòria en 
edificis de nova planta i rehabilitacions. Ara bé, els procediments constructius 
o els sistemes d’instal·lacions que tant en obres o rehabilitacions d’edificis no 
patrimonials contribueixen a l’eficiència energètica poden entrar en franca 



col·lisió amb la conservació dels valors patrimonials. L’objectiu del projecte és 
desenvolupar procediments que millorin el comportament energètic i no entrin 
en conflicte amb els valors patrimonials, sinó que els afavoreixin. 
 
Educació: ús i impacte de les TIC en l’educació i la didàctica de les 

ciències, les matemàtiques i la llengua 

 

La utilització de l’aula digital a les classes de ciències: anàlisi de l’estat 

actual i identificació de bones pràctiques (projecte Adigic) 

Roser Pintó Casulleras. Universitat Autònoma de Barcelona. Dotació: 
71.481,23 € 
 
El projecte Adigic té com a objectiu explorar la utilització que fan els 
professors de ciències de secundària de les aules digitals a partir de 
l’elaboració d’un diagnòstic sobre l’ús actual de les eines i els recursos 
digitals a les aules 1x1 de ciències de secundària, i de la identificació de 
bones pràctiques que puguin utilitzar altres professors. Els resultats d’aquests 
estudis es publicaran en diversos informes i articles per tal de fer-ne la 
màxima difusió tant en l’àmbit social com en l’àmbit acadèmic i de recerca.  
 
L’ús de continguts oberts a Internet en l’ensenyament universitari: un 

estudi empíric sobre les percepcions, les actituds i les pràctiques del 

professorat universitari respecte de Viquipèdia 

Eduard Aibar Puentes. Universitat Oberta de Catalunya. Dotació: 39.292,83 € 
 
Aquest projecte analitzarà la percepció i l’actitud del professorat universitari 
de diferents àmbits sobre la Viquipèdia i, en general, sobre els recursos 
oberts accessibles a Internet. També establirà correlacions entre aquestes 
percepcions i diverses característiques del professorat per tal de determinar 
fins a quin punt les actituds escèptiques tenen a veure amb factors 
generacionals o disciplinaris, d’una banda, o amb conflictes implícits entre la 
cultura cientificoacadèmica i la cultura específica de Viquipèdia, de l’altra. 
L’estudi s’elaborarà a partir d’entrevistes presencials i d’una enquesta en línia 
a tot el professorat de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat 
Politècnica de Catalunya.  
 
L’aprenentatge de l’anglès a primària, la seva transició a secundària i 

propostes pedagògiques 

Carme Muñoz Lahoz. Universitat de Barcelona. Dotació: 54.440,87 € 

La investigació aborda les deficiències existents en l’ensenyament de l’anglès 
a Espanya i permetrà fer propostes que millorin i accelerin el grau 
d’aprenentatge d’aquest idioma. Aquesta iniciativa també proposa elaborar un 



estudi de la transició de l’anglès de l’educació primària a la secundària i 
implementar propostes pedagògiques que accelerin l’aprenentatge d’aquesta 
llengua. 

Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i 

l’aprenentatge autònom del català 

Clàudia Pons Moll. Universitat de Barcelona. Dotació: 42.917,48 € 
 
En una societat com la catalana, en plena transformació demogràfica, és 
imprescindible desenvolupar recursos que promoguin el coneixement i l’ús del 
català entre les comunitats de persones no catalanoparlants i en facilitin la 
plena integració. El projecte investigarà les dificultats de tipus fonètic que 
troben els aprenents de català en funció de la seva llengua d’origen, i 
confeccionarà pautes d’ensenyament i materials electrònics que responguin a 
aquestes dificultats. La finalitat és crear una plataforma digital a la qual 
s’incorporarà tot un conjunt de recursos didàctics adreçats a assolir l’objectiu 
esmentat. 
 
Economia i sociologia de la pobresa i de la marginalitat: infants, joves i 

gent gran en situació de marginalitat i de risc 

 

Les famílies i els nens: repensant l’estat del benestar 

Nezih Guner. Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics 
(MOVE). Dotació: 71.481,23 € 

 

Durant les últimes dècades han tingut lloc canvis sense precedents en la vida 
familiar als països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE). En aquest context, la proposta investigarà les diferents 
pautes de fecunditat a Europa i les seves implicacions per als nens, i les 
diferències entre països en la participació femenina en el treball. La major 
part de països europeus s’enfronten a la difícil tasca d’oferir incentius a les 
famílies per conciliar la feina i les responsabilitats familiars. Comprendre de 
quina manera la política influeix en les decisions de les llars sobre el fet de 
tenir fills és un element clau a l’hora de dissenyar polítiques efectives per 
ajudar les famílies i combatre la pobresa.  
 
Factors explicatius del desistiment de carreres delictives en joves en la 

transició a la vida adulta 

Josep Cid Moliné. Universitat Autònoma de Barcelona. Dotació: 33.798,94 € 

 
El projecte té la finalitat d’incrementar el coneixement científic sobre els 
factors que expliquen que les persones sotmeses a intervenció penal deixin 
de delinquir, i de transferir aquest coneixement per aconseguir que les 
intervencions que es duen a terme des del sistema penal tinguin les garanties 



d’efectivitat més grans i gaudeixin d’un grau d’acceptació social més ampli. 
En la seva dimensió pràctica, el projecte pretén elaborar propostes de 
reinserció sobre els factors que promouen el desistiment i transferir-les al 
sistema penal (juvenil i d’adults) amb l’objectiu que aquestes intervencions 
puguin millorar els resultats relatius a la prevenció de la reincidència. 
 
El paper de la sexualitat en l’envelliment actiu i saludable: evidència i 

intervencions efectives 

Glòria Pérez Albarracín. Agència de Salut Pública de Barcelona. Dotació: 
71.481,23 € 

 
Actualment no se sap quins són els determinants i els factors relacionats amb 
la salut sexual entre les persones de 60 anys i més al nostre país. Una 
informació rellevant sense la qual no es poden dissenyar programes i 
intervencions per a aquesta població adreçats a millorar la informació 
necessària per gaudir d’una sexualitat satisfactòria. L’objectiu general és 
explorar la sexualitat en persones de 60 anys i més residents a Espanya el 
2009 i revisar les intervencions efectives pel que fa al gaudi de la sexualitat i 
a la reducció de la discriminació en aquesta població. 

 

Discapacitat: adaptació de la casa i de la ciutat a la discapacitat 

 

La tecnologia aplicada a la independència a l’hora de comprar per a 

persones amb discapacitats visuals o físiques 

Rafael Pous Andrés. Universitat Pompeu Fabra. Dotació: 71.189,59 € 
 
Als països desenvolupats, els ciutadans amb discapacitats greus (com ara les 
persones cegues i les que van amb cadira de rodes) gaudeixen d’una 
accessibilitat gairebé universal gràcies a l’àmplia legislació aprovada a aquest 
efecte. No obstant això, l’accessibilitat, és a dir, la possibilitat de desplaçar-se 
a diferents llocs, és només una fita inicial. L’objectiu final dels ciutadans amb 
discapacitat és una vida independent. Per vida independent en general 
s’entén la capacitat de dur a terme totes o la major part de les activitats 
quotidianes sense l’ajuda dels altres. El projecte es basa en unes poques i 
ben escollides tasques que compondran la primera versió d’una experiència 
de compra independent.  
 
3SENS. Tercera generació de teleassistència de la tercera edat basada 

en xarxes de SENSors sense fil  

Pedro de Paco Sánchez. Universitat Autònoma de Barcelona. Dotació: 
71.481,23 € 
 



El concepte de teleassistència i ajuda a la dependència és molt ampli i, en 
general, s’engloba dins el que es coneix com a Ambient Assisted Living 
(AAL), que inclou totes les activitats que pretenen millorar la qualitat de vida 
de les persones amb limitacions funcionals. En aquest context, la 
teleassistència domiciliària és una de les solucions més prometedores. 
L’objectiu fonamental del projecte és proporcionar, mitjançant l’ús de les TIC, 
protecció, seguretat, tranquil·litat i companyia de forma remota i a qualsevol 
hora del dia amb un sistema unificat, eficient i fàcil d’instal·lar.  
 

ReMedi: tecnologia assistencial multimodal per a llars amb malalts de 

demència i d’Alzheimer 

Oriol Pujol Vila. Universitat de Barcelona. Dotació: 71.060,75 € 

 

La manca de consciència de la malaltia és el problema més habitual 
relacionat amb les malalties com ara l’Alzheimer i la demència en general. 
Aquest problema planteja una seriosa amenaça i un perill potencial per al 
malalt i les persones que hi conviuen. En aquest context, la tecnologia 
d’assistència permet al malalt fer tasques que d’una altra manera seria 
incapaç de fer, o augmentar la facilitat i la seguretat amb què es pot dur a 
terme la tasca. L’objectiu d’aquesta proposta és desenvolupar una prova de 
concepte basada en un multisensor intel·ligent no invasiu en el marc de 
l’atenció domiciliària per ajudar les persones afectades de demència en les 
tasques de la casa. 
 

Immigració: la gestió de la interculturalitat i drets dels ciutadans 

immigrats 

 

Assentament de la població immigrada, canvi demogràfic i gestió 

municipal de la interculturalitat  

Andreu Domingo Valls. Centre d’Estudis Demogràfics. Dotació: 71.481,23 € 
 

L’objectiu principal de la recerca és l’anàlisi del discurs i de les pràctiques de 
l’Administració local en la gestió municipal de la interculturalitat, tenint en 
compte l’increment de la diversitat poblacional sorgida de la immigració 
internacional i les seves formes d’assentament al territori de tot l’Estat. La 
motivació principal és situar el cas d’Espanya al centre de la discussió teòrica 
sobre la relació entre l’assentament de la població immigrada i la gestió 
municipal de la interculturalitat, entre altres. 
 

Fills i filles de famílies immigrants a Catalunya: gestió de la 

interculturalitat per a la cohesió social 

Luisa Carlota Solé Puig. Universitat Autònoma de Barcelona. Dotació: 
71.481,23 € 



 
Davant els profunds canvis que les migracions internacionals han generat a 
les poblacions dels països de l’OCDE, Catalunya ocupa un escenari en el 
qual la gestió de la interculturalitat constitueix un repte clau. Dins 
l’heterogeneïtat de la realitat social catalana, hi ha situacions diferenciades al 
territori que afecten directament les trajectòries dels joves d’origen immigrant. 
El projecte pretén captar aquestes especificitats i analitzar les barreres i les 
oportunitats en les trajectòries dels fills i les filles de la immigració marroquina, 
romanesa i equatoriana a Catalunya, per tal de definir accions i formes de 
funcionament que millorin la gestió de la interculturalitat.  

 

Preferències d’ubicació dels immigrants i preferències de residència 

dels nadius a Espanya: els nous guetos?  

Ada Ferrer Carbonell. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Dotació: 71.481,23 € 

 
Quin és l’impacte que l’enorme flux d’immigrants té en la dinàmica de barri a 
Espanya? Quin és el futur de la segregació ètnica en l’àmbit residencial? Hi 
ha polítiques que podrien ajudar a silenciar el procés de segregació? La 
segregació residencial, la ubicació geogràfica dels individus i la formació de 
guetos són determinants molt importants pel que fa al benestar futur. El 
projecte proporcionarà una evidència empírica sobre els gustos de la 
diversitat o la segregació en la dinàmica residencial i en la formació de 
guetos. 
 
Ocupació: tipologies d’ocupació per a col·lectius en risc de marginació 

 

L’agricultura social en el desenvolupament local i en l’ocupació per a 

col·lectius en risc de marginació  

Antoni Francesc Tulla Pujol. Universitat Autònoma de Barcelona. Dotació: 
70.762,22 € 
 
A Catalunya, l’agricultura social s’ha desenvolupat principalment com a eina 
d’inserció sociolaboral i com a teràpia ocupacional per donar resposta a les 
necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. En el 
context europeu s’han posat de manifest els beneficis que pot aportar 
l’agricultura social quan s’amplia el ventall de beneficiaris que ofereix aquesta 
activitat. Els resultats de la recerca permetran disposar del coneixement 
necessari per facilitar que els diversos agents implicats puguin implementar 
estratègies de suport i creixement de l’agricultura social a Catalunya, tant des 
de les administracions públiques com des del sector privat. 
 



Repensant el concepte de treball. Quines ocupacions per a quins joves? 

Trobar feina o crear feina?  

Joan Subirats Humet. Universitat Autònoma Barcelona. Dotació: 67.179,92 € 

 
La situació actual de l’atur juvenil a Catalunya i al conjunt de l’Estat genera 
una necessitat important d’articular polítiques públiques i actuacions 
orientades a la formació i la integració en el mercat de treball dels joves, 
sobretot d’aquells en risc d’exclusió social. La recerca proposa repensar i 
actualitzar les polítiques per afrontar una realitat nova que supera les 
previsions i les condicions del marc d’intervenció vigent fins ara. Els resultats 
permetran visibilitzar el compromís de les empreses d’economia social en els 
processos d’inserció laboral dels joves en risc, la dinamització dels territoris i 
la seva promoció econòmica. 

 

Ciències de la salut 

 

Dolor: tractament i suport integral al malalt amb dolor crònic i al malalt 

terminal 

 

Desenvolupament i avaluació preliminar d’un programa de tractament 

psicològic en línia per a la prevenció secundària del dolor abdominal 

recurrent en nens i adolescents 

Rubén Nieto Luna. Universitat Oberta de Catalunya. Dotació: 71.478,20 € 

 
El dolor crònic en nens i adolescents constitueix un problema freqüent amb 
un elevat impacte en la persona, la família i la societat en general. Un dels 
dolors crònics més freqüents és el dolor abdominal recurrent (DAR). 
L’evidència disponible mostra que els tractaments psicològics són efectius per 
tractar els problemes de dolor crònic. L’objectiu del projecte és dissenyar i fer 
una avaluació preliminar per determinar el grau de factibilitat i els possibles 
efectes d’un tractament psicològic per a nens amb DAR d’inici recent. Per 
tant, el tractament pretén alleujar el dolor i prevenir el patiment.  
 
Tractament psicològic per al dolor crònic en adolescents 

Jordi Miró Martínez. Universitat Rovira i Virgili. Dotació: 70.955,13 € 
 
Els objectius d’aquest projecte són reduir el dolor i el patiment en nens amb 
dolor crònic, i intentar definir un model biopsicosocial del dolor crònic 
aplicable als nens. L’estudi avaluarà els efectes d’una intervenció de 
reestructuració cognitiva sobre el dolor en una mostra de nens d’entre 14 i 18 
anys. Els resultats ajudaran a perfeccionar estratègies de tractament que 
redueixin el patiment i millorin la qualitat de vida dels nens amb dolor crònic. 
 



 

 

Salut pública. Protecció de la salut: a) qualitat ambiental i salut; b) 

seguretat alimentària 

 

La resistència als antibiòtics en el medi ambient 

Maria Teresa Muniesa Pérez. Universitat de Barcelona. Dotació: 62.639,01 € 
 

La resistència als antibiòtics és un problema global molt seriós que dificulta el 
tractament d’infeccions bacterianes. L’ús i l’abús d’antibiòtics, la 
industrialització i els moviments poblacionals han exercit una pressió selectiva 
sobre les comunitats bacterianes que ha donat com a resultat l’emergència de 
noves resistències als antibiòtics. Aquest projecte vol determinar el paper dels 
bacteriòfags en la transferència de gens de resistència als antibiòtics i 
generar informació sobre l’abundància de gens de resistència en fags i 
bacteris al nostre medi ambient, així com determinar els mecanismes de 
transferència d’aquests gens a fi de reduir la transmissió i controlar 
l’emergència de noves resistències. 
 

Els mosquits autòctons i el mosquit tigre poden transmetre noves 

malalties emergents a Catalunya? El cas de Chikungunya i la febre del 

Nil occidental 

Nonito Pagès Martínez. Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA). 
Dotació: 71.361,15 € 

 
A molts països desenvolupats s’està incrementant la incidència de malalties 
emergents transmeses per mosquits. La Unió Europea ha patit brots i 
epidèmies de dues d’aquestes malalties: la febre del Nil occidental (FNO) i la 
de Chikungunya (CHIK). Els resultats de la recerca permetran saber si 
algunes poblacions de mosquits són competents o refractàries davant 
aquestes malalties i la seva sensibilitat als insecticides per controlar-les en 
cas d’alarma. Aquesta informació serà clau per al sistema de salut pública a 
l’hora de comprendre la manera com aquestes dues malalties poden afectar 
Catalunya. 
 
Detecció basada en aptòmers del tramús com a al·lergen alimentari 

Ciara O’Sullivan. Universitat Rovira i Virgili. Dotació: 71.319,16 € 

 
El tramús és una planta herbàcia de la família de les lleguminoses molt 
nutrient que s’utilitza en la producció de molts aliments, però que per a una 
gran part de la població és tòxica. Aquest estudi pretén detectar de forma 
eficaç els quatre components d’aquest al·lergogen alimentari per prevenir 
possibles afectacions tòxiques dels consumidors finals.  



 
Una ciutat adaptada per a un envellir saludable 

Josep Maria Haro Abad. Fundació Privada per a la Recerca i la Docència 
Sant Joan de Déu. Dotació: 69.115,21 € 
 
Una ciutat amigable fomenta un envelliment reeixit mitjançant l’optimització de 
les oportunitats de salut, participació i seguretat per tal de millorar la qualitat 
de vida i el benestar de la gent gran. L’objectiu d’aquest estudi és demostrar 
que les nostres ciutats i pobles estan preparats per a un envelliment reeixit i, 
per tant, es poden considerar ciutats amigables. S’espera demostrar que 
l’entorn construït i les xarxes socials contribueixen d’una manera significativa 
a les condicions de vida de la gent gran (incloent-hi la salut física i mental, la 
qualitat de vida i el benestar).  
 
Més informació: 

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) 

Alba Morales, tel. 93 581 7151, alba@acup.cat 
 
Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch, tel. 93 404 60 27 / 669 45 70 94, iroch@fundaciolacaixa.es 
Sala de premsa multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Universitat Rovira i Virgili, Gabinet de Premsa 

Ignasi Soler, tel. 977 55 82 43, ignasi.soler@urv.net 
 
 
 
 
 


