
 
 

  

Des del 2010, en què l’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa 
aquest programa, ha destinat 9,9 milions d’euros a 139 projectes 

 
RecerCaixa lliura 1,6 milions d’euros  

a 19 noves investigacions d’excel·lència 
que aposten per millorar el benestar social 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” i l’Associació Catalana d’Universitats 

Públiques lliuren avui els 19 nous ajuts de la convocatòria del 2015 del 

programa RecerCaixa per dur a terme projectes d’excel·lència en 

l’àmbit de les ciències socials i de la salut, als quals es destinarà un 

total d’1,6 milions d’euros. 

 

• La iniciativa es va posar en marxa l’any 2010 per impulsar els millors 

projectes dels grups i els investigadors que treballen a Catalunya, 

procedents tant d’universitats públiques i privades com de centres de 

recerca, i, en especial, per donar una empenta a la recerca en ciències 

socials, àmbit en el qual s’ha consolidat com a programa de referència. 

 

• A la convocatòria d’enguany, que correspon a la sisena edició, s’hi han 

presentat un total de 211 projectes de 42 centres, el 34 % dels quals 

són recerques en l’àmbit de les humanitats i la cultura; el 28 %, de les 

polítiques públiques; el 22 %, de l’educació, i el 18 %, de la inclusió 

social. 

 

• Reduir les desigualtats en la prevenció del càncer de coll uterí és un 

dels projectes seleccionats en aquesta convocatòria, que, juntament 

amb Integració dels nens amb autisme en la societat mitjançant les TIC 

i Impacte de la teràpia musical en la millora motora i emocional i de la 

qualitat de vida de pacients amb ictus, tots dos seleccionats en altres 

edicions, seran exposats avui pels seus investigadors.  
 

• El programa RecerCaixa de l’Obra Social vol impulsar la posició 

capdavantera de Catalunya en el camp de la recerca d’excel·lència. 

Parteix de la idea que la investigació és un element estratègic per 

fomentar el progrés econòmic, transformar la realitat i aportar millores 

que contribueixin a incrementar el benestar social. 



  

 
Barcelona, 27 de gener de 2016. Jordi Portabella, director de l’Àrea de Recerca i 
Coneixement de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i Sergi Bonet, Sergi Bonet és 

vicepresident de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rector de 
la Universitat de Girona acompanyats de Claudi Alsina, Secretari General del 
Consell Interuniversitari de Catalunya, han lliurat avui a CosmoCaixa els 19 nous 

ajuts atorgats als projectes seleccionats a la sisena convocatòria del programa 
RecerCaixa, que pretén impulsar i fomentar la recerca d’excel·lència a Catalunya, 
incrementar el progrés social i econòmic, i millorar el benestar de les persones.  

 
La dotació total que han rebut el nous projectes ha estat de més d’1.605.400 milions 
d’euros. Amb aquesta nova edició, i sumant totes les convocatòries anteriors, des 

del 2010 fins al 2015, el programa RecerCaixa ha impulsat 139 projectes de 31 
centres de recerca i universitats de tot Catalunya, als quals s’ha destinat, en 
conjunt, 9.905.408 euros.  

 
A aquesta sisena convocatòria del programa, s’hi han presentat un total de 211 
projectes de 42 institucions diferents, dels quals el 34 % són recerques de l’àmbit 

de les humanitats i la cultura; el 28 %, de les polítiques públiques; el 22 %, de 
l’educació, i el 18 % restant, de la inclusió social. Els 19 projectes seleccionats 
representen el 8,6 % del total i estan liderats per investigadors de 14 centres de 

recerca i universitats de Catalunya. D’aquests, n’hi ha 7 que pertanyen a l’àmbit de 
les polítiques públiques, 5 al de les humanitats i la cultura, 4 al de la inclusió social i 
3 al de l’educació.  

 
Convocatòries RecerCaixa 2010-2015. Projectes seleccionats i dotació: 

 

 
 
 

 
 
 

Coincidint amb l’acte de lliurament dels ajuts, tres investigadors del programa 
RecerCaixa ―dos d’ells seleccionats en convocatòries anteriors i l’altre el 2015― 
han presentat avui a CosmoCaixa les seves recerques, els resultats obtinguts i els 

beneficis que se’n deriven per a la societat. Es tracta de Narcís Parés, professor 
del Departament de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de la 
Universitat Pompeu Fabra (DTIC-UPF), investigador principal del projecte Integració 

dels nens amb autisme en la societat mitjançant les TIC: IN-AUTIS-TIC (2013); 
Antoni Rodríguez, investigador ICREA de la Universitat de Barcelona i de 
l’IDIBELL, que lidera el projecte Impacte de la teràpia musical en la millora motora i 



emocional, i en la qualitat de vida, de pacients aguts amb ictus (2014), i Mireia 

Díaz, de l’Institut Català d’Oncologia – Institut d’Investigacions Biomèdiques de 
Bellvitge (ICO-IDIBELL) i investigadora principal del projecte Reduir les desigualtats 

en la prevenció del càncer de coll uterí: implementació d’un cribratge organitzat 

(2015). 
 
Integració dels nens amb autisme en la societat mitjançant les TIC (2013) 

 

El projecte, liderat per Narcís Parés, ha consistit en la creació d’un videojoc basat 
en un sistema d’interacció «de cos sencer» que té com a objectiu ajudar els nens 

amb trastorn de l’espectre autista (TEA) a manifestar i incorporar estratègies 
d’interacció social.  
 

La instal·lació que incorpora el joc ha estat desenvolupada en col·laboració amb el 
Departament de Psicologia de Goldsmiths, de la Universitat de Londres, i la Unitat 
de Trastorns del Desenvolupament, de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

Consisteix en una projecció circular sobre el terra, de 6 metres de diàmetre, que 
presenta un món màgic de quatre regnes amagats sota una boira virtual que els 
infants poden explorar activament movent-se en l’espai físic i virtual alhora. Tant els 

escenaris com les criatures màgiques que els habiten només apareixen i s’activen 
quan els infants exploren el territori, interactuen amb l’entorn o col·laboren entre 
ells. 

 
La instal·lació, adreçada a centres d’educació especial i centres d’educació 
inclusiva, s’ha provat ja en un grup de 68 nens, de 10 a 14 anys, en el marc d’un 

estudi de laboratori a la UPF i en una escola inclusiva a Londres.  
 
Els investigadors han comprovat que el joc va ser capaç d’augmentar i diversificar 

les actituds d’iniciació social i col·laboració ―com ara l’atenció conjunta, les 
demandes integrades, la coordinació, etc.―, contrarestant les deficiències en les 
capacitats de socialització i comunicació que solen caracteritzar els nens amb TEA.  

 
Impacte de la teràpia musical en la millora motora i emocional, i en la qualitat 

de vida, de pacients aguts amb ictus (2014) 

 

El projecte que lidera Antoni Rodríguez investiga l’efectivitat de la teràpia amb 
suport musical en el tractament de neurorehabilitació motora de pacients que han 

patit un ictus, una afectació neurològica que pot comportar l’aparició de dèficits 
motors, conductuals, perceptius o cognitius. Segons l’Organització Mundial de la 
Salut, l’ictus és la segona causa de mort i la tercera de discapacitat als països 

desenvolupats, ja que més del 50 % dels individus que han patit aquesta afectació 
presenten seqüeles de dèficit motor que afecten especialment les extremitats 
superiors.  



 

La recerca s’ha fet en col·laboració amb l’Hospital de l’Esperança de Barcelona, i 
consisteix en un assaig clínic en què, de moment, han participat 20 pacients amb 
ictus en fase subaguda (fins a sis mesos després de la malaltia), que no tenien cap 

formació musical prèvia. De manera aleatòria, la meitat dels pacients han fet una 
rehabilitació estàndard, i l’altra meitat han estat assignats a un grup en el qual han 
rebut, a més, tractament de musicoteràpia durant quatre setmanes. L’entrenament 

consisteix a realitzar un conjunt d’exercicis amb un piano i uns tambors elèctrics. 
Posteriorment s’avalua la funció motora i cognitiva dels pacients, així com el seu 
estat d’ànim i la qualitat de vida, i se’ls fan proves amb ressonància magnètica per 

estudiar els canvis en la plasticitat cerebral associats a la teràpia.  
 
L’estudi té previst ampliar el nombre de pacients fins a 40 i presentar-ne els 

resultats el 2017. No obstant això, els resultats preliminars indiquen que els 
pacients tractats amb musicoteràpia presenten millores més notables respecte de la 
funcionalitat de l’extremitat superior afectada, i també en la seva qualitat de vida. En 

paral·lel, s’ha dut a terme un estudi de cas únic durant quatre mesos amb un 
pacient d’ictus en la fase crònica de la malaltia, i els resultats han demostrat que el 
pacient continua millorant i que les millores es mantenen en el temps. Això 

demostra que, a la fase crònica de l’ictus, encara hi ha potencial de millora si es 
continua fent rehabilitació amb teràpia amb suport musical.  
 

Reduir les desigualtats en la prevenció del càncer de coll uterí: implementació 

d’un cribratge organitzat (2015) 
 

La investigadora Mireia Díaz, líder del projecte ha explicat que aquesta recerca té 
com a objectiu avaluar el programa de cribratge cervical òptim a Catalunya tenint en 
compte totes les eines de prevenció actualment disponibles per promoure i facilitar 

l’accés equitatiu a les mateixes.  

El càncer de coll d úter o cervical és altament prevenible donat en gran mesura a la 
disponibilitat de proves de cribratge acceptades i validades internacionalment per al 

diagnòstic precoç. L’evidència científica és suficient i universal a favor de 
l’organització de programes de cribratge de càncer cervical enfront als programes 
de cribratge voluntari, en el que les taxes de participació estan fortament 

correlacionades de forma inversa amb el nivell socioeconòmic. 

El cribratge cervical a Catalunya és oportunista, a diferència dels programes de 
cribratge poblacionals de càncer de mama i colorectal. A Catalunya un 30% de les 

dones entre 25 i 65 anys no es realitza revisions ginecològiques regularment, 
majoritàriament dones amb un nivell educatiu baix, i per tant estan a risc de 
contraure aquest càncer. A més, el 80% de les dones diagnosticades anualment de 

càncer cervical, no tenen història prèvia de cribratge. 



La implementació de qualsevol estratègia de salut en un sistema públic necessita 

estar recolzada no només per la seva efectivitat, sinó també per la seva eficiència 
(cost-efectivitat) i viabilitat (impacte econòmic). Segons ha explicat, els resultats 
d’aquesta recerca facilitaran la presa de decisions orientades a redissenyar la 

política pública de prevenció del càncer cervical per tal que sigui més àmplia, 
equitativa, efectiva, eficient, viable i sostenible. 

 

Línies de recerca dels projectes seleccionats a la sisena convocatòria 

 

Tots els projectes seleccionats aborden problemes socials des d’una perspectiva 

innovadora, i una part destacada de les recerques se centren en el disseny de 
polítiques públiques en l’àmbit de la salut per corregir desigualtats, com, per 
exemple, l’impuls de noves opcions terapèutiques per a malalties rares pediàtriques 

a partir de la l'experiència en el coneixement i maneig de la malaltia dels pares dels 
pacients i dels metges a través d’una web col·laborativa. 

 

Altres recerques aposten per l’equitat en l’educació i analitzen la política d’atenció a 
la diversitat cultural a les escoles, així com la implementació de recursos per 
millorar l’expressió escrita de l’alumnat, especialment en entorns desafavorits.  

 
En l’àmbit de la inclusió i cohesió social, hi ha estudis que investiguen les 
estructures de suport real formals i informals amb què compten les llars amb pocs 

recursos, i el seu manteniment en el temps, o les causes de la bretxa salarial de 
gènere en el sector empresarial. Però hi ha molts més projectes d’interès en altres 
àmbits socials.  

 
*A l’annex que s’adjunta a la nota de premsa, es detallen els títols dels 19 projectes 
seleccionats, els investigadors i centres de recerca que els lideren, així com un breu 

resum dels seus objectius. 
 

Impacte de la producció científica a Catalunya 

 

El programa RecerCaixa vol contribuir a impulsar la posició capdavantera de 
Catalunya en el camp de la recerca d’excel·lència, evitar que els investigadors 

hagin de marxar fora del país per trobar feina i atreure nous talents. Segons 
l’Informe d’indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 

2015, l’impacte científic de la recerca que es fa a les universitats públiques 

catalanes és un 33% superior a la mitjana mundial, la qual cosa demostra l’alt nivell 
d’eficiència del sistema de recerca català. A més, l’any 2014 Catalunya va obtenir 
19 concessions de l’European Research Council (8 Starting Grants, 5 Advanced 

Grants i 6 Proof of Concept), que suposen 2,52 concessions per milió d’habitants, 
una dada molt per sobre de la mitjana, situada en 1,3 concessions per milió 
d’habitants. 



 
Més informació 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) 
Carme Pérez: 933 160 912 / 667 580 997 
comunicacio@recercaixa.cat  
 
 
 



ANNEX 
PROJECTES SELECCIONATS A LA CONVOCATÒRIA RECERCAIXA 
DEL 2015 
 

 

Humanitats 

 
1. El patrimoni i el llegat d’Europa: elements per a la construcció d’una 
narrativa europea 
 
El llegat trobadoresc en la construcció de la identitat europea: l’aportació de 

les Corts catalano‐‐‐‐aragoneses medievals. Miriam Cabré Ollé, Universitat de 
Girona 
El projecte vol reexaminar els canals de la recepció històrica d’aquest llegat, un 
aspecte que encara presenta importants llacunes, mitjançant l’estudi interdisciplinari 
de les Corts i dels manuscrits que el van transmetre, i destacant la importància de la 

contribució catalano-aragonesa en un fenomen d’abast europeu. Aquesta 
informació es posarà a l’abast de tothom a través de la creació d’un portal de 
referència, que inclourà un mapa interactiu de les Corts trobadoresques, i una 

exposició que es durà a terme en col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya. 
 

Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats catedralícies com a records 

vius. Gerardo Boto, Universitat de Girona, i Mario Arias, Universitat Rovira i Virgili 
L’objectiu del projecte és protegir l’autenticitat i habitabilitat sostenible dels nuclis 
històrics de les ciutats, així com proveir de pautes per afavorir una planificació 

harmònica, responsable i transparent, proposant polítiques socials equilibrades i 
eficaces, i satisfactòries tant per a visitants com per a ciutadans. També es vol 

promoure la comprensió multicultural de l’herència europea i conscienciar la 

ciutadania del valor d’aquests espais com a patrimoni cultural viu compartit. 
 
Pensament pedagògic i discursos educatius en la construcció europea cent 

anys després de la Gran Guerra. Entre el passat i el futur. Isabel Vilafranca, 
Universitat de Barcelona 

La recerca pretén analitzar la manera com l’ideari filosòfic i pedagògic europeu 

durant la segona meitat del segle XX va impulsar, a través de l’educació i el 
moviment Escola Nova, una àmplia reforma social sobre la base de la democràcia, 
la tolerància i el progrés, que va fer possible modernitzar el vell continent i 

reconstruir la pau a Europa. El projecte també estudiarà les influències de la tradició 
jueva en la cultura del centre d’Europa i l’impacte del pensament americà en aquest 
procés. 



 
2. Humanitats digitals: tecnologies aplicades a les qüestions crucials 
de creació i innovació de coneixement humanístic i cultural 

Reconstrucció digital del passat prehistòric: realitat virtual i intel·ligència 

artificial per entendre la vida social al neolític. Raquel Piqué, Universitat 
Autònoma de Barcelona, i Juan Antonio Rodríguez, Consell Superior 
d’Investigacions Científiques. 

El projecte desenvoluparà noves formes de representació virtual (modelització 3D) i 
mètodes d’anàlisi computacional de la forma i la textura d’objectes arqueològics i 
edificis prehistòrics que permetin reconstruir com va ser el poblat neolític de la 
Draga (Banyoles). El seu objectiu és utilitzar la simulació com a instrument per a la 
investigació del passat, la divulgació científica en museus i la producció de 
materials docents per a les escoles.  

ARREL. Aplicació de jocs seriosos en entorns col·laboratius per a la 

transmissió del patrimoni cultural de Catalunya. Josep Maria Macias Solé, 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica, i Juan José Ramos González, Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 

El projecte té previst crear un vídeojoc educatiu adreçat a les escoles i centres 
docents de secundària perquè els estudiants puguin aprendre de manera lúdica i 
interactiva aspectes del Patrimoni Cultural de Catalunya. En concret, el joc vol 
mostrar quin va ser l'origen i les causes de la configuració actual i l' evolució 
històrica d'una part de la ciutat de Tarragona i les seves infraestructures, que va 
estar condicionada en part per la ubicació de l'antic circ romà en el centre de la 
ciutat. Un fet que els alumnes hauran de descobrir per si mateixos formulant 
hipòtesis i treballant en equip L’objectiu final és potenciar les habilitats i 
l’aprenentatge en l’àmbit de les Humanitats i despertar la curiositat i l'interès dels 
alumnes per descobrir el nostre passat. 

 

Educació 

 
3. Apoderament del professorat i dels centres educatius 
 

CoT. Comunitats d’ensenyament com a ciència de disseny de dades 

informades i pràctica contextualitzada. Davinia Hernández, Universitat Pompeu 
Fabra 
La col·laboració en el disseny de pràctiques educatives és un mecanismes rellevant 

per millorar la qualitat de l’ensenyament. Per aquest motiu la recerca vol apoderar 
als professors, centres i comunitats educatives perquè comparteixin coneixements 
sobre diferents pràctiques d’aprenentatge indicant els resultats obtinguts, de 

manera que uns puguin aprendre de l’experiència dels altres tenint en compte la 
singularitat de cada context. Per contribuir a aquest objectiu, el projecte se centra 



en l'estudi del paper que l'anàlisi de dades poden exercir per donar suport a 

l'aprenentatge dels processos de disseny de continguts de ciència en el context de 
les comunitats educatives. 
 
4. Equitat en l’educació 
 
Diversitat cultural i igualtat d’oportunitats a l’escola. Jordi Garreta Bochaca, 

Universitat de Lleida 
L’objectiu general del projecte és analitzar com s’ha desenvolupat la política 

d’atenció a la diversitat cultural en els centres d’educació infantil i primària de 

titularitat pública i privada de Catalunya, i identificar els factors que influeixen en els 

discursos i les pràctiques interculturals en l’educació, i com aquestes afecten a la 

igualtat d’oportunitats i a l’equitat. Els resultats obtinguts comportaran beneficis: en 

dos àmbits: el d’aplicació pràctica, (a través del disseny d’intervencions socials i 

educatives i la introducció de millores en els centres) i l’acadèmic (avenç en el 

coneixement científic de la temàtica d’estudi). 

 
 
I ara, escriptura! Millorar l’expressió escrita per garantir l’equitat de l’alumnat. 

Naymé Salas, Universitat Autònoma de Barcelona 
L’objectiu de la recerca és donar eines que permetin millorar aquesta competència 
bàsica, així com dissenyar intervencions educatives innovadores, basades en els 

resultats d’investigacions del mateix equip que fa la recerca i alienes, tant de l’àmbit 
nacional com internacional. Aquestes intervencions es volen adreçar tant a alumnes 
de primària com d’ESO, i sobretot de centres d’entorns desafavorits. En aquest 

procés tindran un paper destacat els diferents actors que hi intervenen: alumnes, 
docents i pares. 
 

Polítiques públiques 

 
5. Efectes de la desigualtat en salut: repensant el disseny de les 
polítiques públiques en salut 
 
JUNTS. Superar barreres socioeducatives i afavorir l’alfabetització pel que fa 

a les interferències i dificultats de comprensió de la informació i la 

documentació dirigida a famílies d’infants afectats per malalties. Rosa Estopà, 
Universitat Pompeu Fabra, i Manel Armayones, Universitat Oberta de Catalunya 

El projecte es planteja millorar la informació i la comunicació entre els professionals 
de l’entorn sanitari i les famílies que tenen infants que pateixen malalties 
minoritàries. Per aconseguir-ho, analitzarà la informació escrita que reben les 

famílies per part dels professionals i de les associacions, i la manera com 
s’assimilen, així com els problemes que dificulten l’accés a la sanitat de forma 
igualitària. A partir d’aquí, redactaran un protocol d’acció que contribueixi a informar 



adequadament les famílies i una app que complementi les accions d’inclusió i els 

coneixements de la població sobre aquestes malalties, per tal que els pares 
d’aquests infants puguin prendre les decisions que considerin més adients a partir 
d’una bona informació. 

 
Reduir les desigualtats en la prevenció del càncer de coll uterí: implementació 

d’un cribratge organitzat. Mireia Díaz Sanchis, IDIBELL 

L’objectiu del projecte és avaluar el programa de cribratge cervical òptim a 
Catalunya tenint en compte totes les eines de prevenció actualment disponibles, per 
tal de promoure i facilitar un accés equitatiu a aquest cribratge, independentment de 

l’estatus socioeconòmic de les persones que se’n poden beneficiar. Actualment a 
Catalunya,  el 30 % de les dones d’entre 25 i 65 anys no es fan revisions 
ginecològiques regulars, i el 80 % de les diagnosticades de càncer de coll uterí no 

tenen història prèvia de cribratge. Els resultats facilitaran la presa de decisions 
orientades a redissenyar la política pública de prevenció del càncer cervical, per tal 
que sigui més àmplia, equitativa, eficient, viable i sostenible. 
 
Rare Commons. Investigació clínica participativa en malalties pediàtriques 

estranyes: famílies i metges junts per generar ciència. Mercedes Serrano 

Gimaré, Fundació Sant Joan de Déu 
Rare Commons és una plataforma web col·laborativa que permet el 
desenvolupament d’iniciatives de recerca clínica sobre malalties minoritàries que 

afecten infants. El projecte vol inferir noves hipòtesis d’investigació, així com 
promoure l’estudi de noves opcions terapèutiques, a partir de l’experiència en el 
coneixement i maneig de la malaltia per part dels pares dels pacients i dels metges 

que aglutina aquest web. La iniciativa és innovadora en l’àmbit de les malalties 
minoritàries, tant per la dificultat que comporta poder recollir mostres 
representatives de pacients com pel mètode d’estudi col·laboratiu i internacional. 
 

Anàlisi demogràfica de les desigualtats socioeconòmiques de la salut a 

Catalunya en el context de la darrera crisi econòmica: gènere, generació i 

territori. Jeroen Spijker, Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de 
Barcelona 
L’estudi vol analitzar les desigualtats en salut en funció del perfil socioeconòmic de 

la població catalana major de 50 anys, amb una atenció específica en l’impacte de 
la crisi socioeconòmica. L’objectiu és aportar informació útil per definir i concretar 
polítiques públiques de salut més efectives ―com a conseqüència del coneixement 

del perfil de la subpoblació més vulnerable― i que contribueixin a promoure l’equitat 
en la salut entre la població catalana. 
 

Sofriment al final de la vida: comprendre per alleugerir (dignitat percebuda, 

voluntat de control i desig d’avançar la mort en pacients amb càncer avançat). 
Cristina Monforte Royo, Universitat Internacional de Catalunya 



Amb freqüència, els pacients amb malaltia crònica o avançada veuen deteriorat el 

seu sentit de la dignitat. El projecte vol identificar, des d’una perspectiva 
multidisciplinària, els factors que influeixen en aquesta percepció, els pacients amb 
més risc de patir aquest deteriorament i com es relaciona el factor control (d’un 

mateix i sobre l’entorn) amb aquesta percepció i, específicament, amb el desig de 
morir. L’objectiu és que l’estudi contribueixi a detectar aquest patiment i a abordar-lo 
per millorar la qualitat de vida en aquests pacients, els seus familiars i els 

cuidadors. 
 
6. L’articulació de la vida a les ciutats: nous horitzons per a l’urbanisme 
 

Marc de presa de decisions per a la rehabilitació de corredors fluvials urbans. 
Pere Vall Casas, Universitat Internacional de Catalunya, i Anna Ribas, Universitat 

de Girona 
La rehabilitació dels rius s’ha abordat fins ara des d’una visió tècnica, de dalt a baix, 
encaminada a garantir la recuperació ambiental. En canvi, la recuperació social, des 

d’una visió vivencial, de baix a dalt, és encara un repte pendent. El projecte vol 
desenvolupar un marc metodològic de suport innovador que contribueixi a millorar 
la qualitat ambiental d’aquestes àrees, i ho vol fer mitjançant la implicació de la 

ciutadania en els processos de presa de decisions i en el mateix manteniment de 
les millores endegades.  
 
7. Seguretat i justícia: la gestió dels conflictes en un context de 
tensions i agudes diferències entre diversos grups per tal de preservar 
els drets fonamentals de tothom 
 
L’efecte de la cohesió social en els índex de criminalitat i les percepcions de 

seguretat: el paper de l’associacionisme cultural en un entorn urbà. Daniel 

Montolio Estivill, Universitat de Barcelona 
L’estudi vol analitzar la manera com la formació de l’anomenat capital social 
(aproximat per patrons històrics d’associacionisme cultural) determina tant les 

activitats criminals com la inseguretat que perceben els ciutadans. Atès el caràcter 
eminentment urbà del concepte de cohesió social, de l’activisme associatiu i també 
de les activitats delictives, la investigació es durà a terme amb un conjunt de dades 

únic per a la ciutat de Barcelona. L’objectiu final és proporcionar informació d’interès 
a les autoritats governamentals per dissenyar polítiques de reforç de la cohesió 
social i mitigar la criminalitat, així com generar nou coneixement en la recerca de 

l’impacte de la cohesió social. 
 



 

Inclusió social 
 
8. Igualtat de gènere 
 

El buit salarial com a fenomen multidimensional. Anàlisi de barreres 

institucionals, organitzacionals i culturals. Propostes per a la intervenció. Pilar 
Carrasquer, Universitat Autònoma de Barcelona 

La recerca vol analitzar per què les polítiques orientades a la reducció de la bretxa 
salarial són, en general, poc efectives, i també el motiu de la seva disparitat en 
determinats entorns sectorials, especialment l’empresarial. El projecte té previst 

crear un consell assessor extern i plural amb la participació dels agents socials i 
institucionals implicats, per tal d’aportar informació i eines que contribueixin a 
eradicar la desigualtat de gènere en aquest àmbit.  

 
Crisis i alternatives en femení: anàlisi d’impactes i estratègies de les dones a 

Catalunya en l’àmbit de l’economia social i solidària. Sandra Ezquerra Samper, 

Universitat de Vic 

La investigació vol analitzar com s’han vist afectades les dones per la crisi 
socioeconòmica i l’impacte d’aquesta crisi en el sorgiment de nous projectes 

d’economia social i solidària, així com la funció que tenen les dones en la 
configuració actual d’aquesta economia. Els principals impactes del projecte seran, 
en primer lloc, la contribució a l’elaboració de nous indicadors amb perspectiva de 

gènere i, en segon lloc, el plantejament de nous eixos per al disseny de polítiques 
de promoció de l’equitat de gènere i per a l’economia social i solidària.  
 
9. La lluita contra la pobresa: atenció als col·lectius més vulnerables 
 
Avaluació de programes de recerca de feina per reduir l’atur de llarga durada i 

l’exclusió social. Germà Bel, Universitat de Barcelona 
El projecte pretén avaluar l’efectivitat del programa innovador de recerca de treball 
Feina amb Cor, adreçat a aturats de llarga durada amb un elevat risc d’exclusió 

social o una clara situació de pobresa. Aquest programa està promogut per Càrites i 
es caracteritza pel suport i l’assessorament personalitzat en la recerca de feina. 
L’objectiu és identificar si els diferents elements del programa (facilitats 

informàtiques, assessorament personalitzat, formació, monitorització) contribueixen 
a incrementar les perspectives laborals dels participants. Dels resultats de l’estudi 
es podran extreure conclusions que contribuiran a millorar el funcionament i 

l’efectivitat de les actuals polítiques d’ocupació, i a afavorir la reducció de l’atur de 
llarga durada, el risc d’exclusió social i la pobresa econòmica. 
 



Estratègies de supervivència en llars pobres: el paper de les xarxes de suport 

formal i informal en períodes de crisi econòmica. Miranda Jessica Lubbers, 
Universitat Autònoma de Barcelona 
El projecte descriu les estratègies de supervivència dels col·lectius vulnerables dins 

els tres nivells de protecció social: informal, institucional i associatiu. Generalment, 
les enquestes avaluen el suport que els enquestats creuen que poden aconseguir, 
però aquest estudi es vol analitzat el suport real en una situació de necessitat, així 

com les seves transformacions al llarg de la situació de pobresa. Aquesta anàlisi és 
fonamental per dissenyar o reforçar polítiques dirigides a eradicar la pobresa entre 
els segments més vulnerables de la societat. L’equip inclou investigadors 

professionals i representants del tercer sector. 
 
 


