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La tesi doctoral de Marc Bigas -que desenvolupa una tecnologia que facilita la 

reconstrucció d'imatges 3D en temps real- ha obtingut el premi Eduard Fontserè 

de Ciències Físiques , en el marc dels Premis Sant Jordi 2008 que concedeix 

l'IEC.  

 

La tecnologia desenvolupada per Bigas permet encapsular xips electrònics en un 

espai menor i transmetre les dades de xip a xip a més velocitat que els encapsulats 

tradicionals. Aquesta tecnologia s’ha aplicat en un mamògraf digital i ha obtingut 

una patent útil per a la fabricació d’un sensor per a la reconstrucció d’imatges 3D 

en temps real.  

 

L’Institut d’Estudis Catalans (www.iec.cat), corporació acadèmica, científica i 

cultural l’àmbit d’actuació de la qual s’estén a les terres de llengua catalana, fou 

fundat l’any 1907 amb l’objectiu de promoure l’alta investigació científica, 

principalment la de tots els elements de la cultura catalana. 

Recull de notícies     

L'IEC premia una tesi doctoral de la UdG 
 

08/05/2008

Tecnologia ,  Universitat  

Envia-ho a un amic  

Recull de notícies  
Del curs 03-04 al 05-

06 

 

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) premia la tesi 

doctoral "Integració 3D de detectors de píxels 

híbrids" de Marc Bigas, responsable de 

Desenvolupament del Parc Científic i Tecnològic de 

la Universitat de Girona. 

 

  
 

Cerca de notícies

Calendari

<< 2008 >> 

gener febrer març 

abril maig juny 

juliol agost 

setembre

octubrenovembre

desembre

Classificació

Activitats culturals  

Congressos  

Cursos  

Estudis  

Gent  

Jornades  

Lletres  

Societat  

Tecnologia  

Universitat  
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 L'ENTREVISTA 

> Paula Elguezábal.:  «Els mitjans estrangers tenen una 
visió negativa de Catalunya»  
 
La seva anàlisi del tractament informatiu del debat estatutari als diaris 
argentins ha estat premiada per l'Institut d'Estudis Catalans  
 
-No és un tema estrany per a un periodista argentí? 
-«Després de passar uns mesos a Catalunya vaig tornar a l'Argentina per 
fer la tesi de final de carrera, i vaig triar aquest tema, que m'havia 
despertat una profunda curiositat. Volia saber per què les informacions 
sobre Catalunya arribaven tan distorsionades. Vaig limitar l'àmbit de la 
recerca als dos principals diaris argentins, La Nación i Clarín, i al tema de 
l'Estatut del 2006, que hi va tenir un ressò relativament important. Tot i les 
dificultats inicials, la tesi va resultar aprovada amb la màxima qualificació. 
Després, vaig adaptar-la i traduir-la per presentar-la als premis Sant Jordi 
de l'IEC, i vaig tenir la satisfacció de guanyar el Joan Givanel de 
comunicació social.»  
 
-Quines van ser les dificultats? 
-«En primer lloc, a la universitat van trobar el tema massa llunyà i poc 
rellevant. Vaig haver de convèncer el tribunal de defensa i fins i tot el meu 
director de tesi. A més a més, vaig triar un marc teòric anomenat 
intencionalitat editorial, que no només analitza el discurs, sinó que alhora 
intenta descobrir els interessos polítics, econòmics i ideològics que hi pot 
haver rere una notícia. Aquest model metodològic, creat pel professor 
Victor Ego Dugrot, és molt nou i també vaig haver de lluitar per tirar-ho 
endavant.»  
 
-L'idioma no va ser un problema? 
-«En principi no havia de ser-ho, perquè jo volia analitzar el tractament 
als diaris argentins del debat de l'Estatut del 2006 (més tard vaig afegir el 
del 1979 per poder fer comparacions). El treball no és res més que un 
observatori de mitjans. Tanmateix, jo no tenia cap coneixement previ de 
la realitat catalana, per la qual cosa em vaig apropar al Casal dels Països 
Catalans de La Plata, per aconseguir bibliografia que em donés un marc 
de referència. De seguida vaig adonar-me que calia saber una mica de 
català per aprofitar el potencial de la biblioteca del Casal i per poder llegir 
alguns diaris catalans. Aleshores vaig apuntar-me als cursos intensius de 
català.»  
 
-El Casal de La Plata va donar-vos suport? 
-«Moltíssim. De seguida em van obrir les portes i em van oferir tot l'ajut 
possible. La professora Esther Barnet ha estat decisiva per poder fer 
l'adaptació i traducció al català que ara ha obtingut el premi de l'IEC. 
Finalment, em vaig fer sòcia del Casal i ara col·laboro en la producció del 
programa setmanal de ràdio i amb el Grup de Joves. Es pot dir que he 
esdevingut una catalanòfila de pedra picada!»  
 

 

  
+ Paula Elguezábal, periodista argentina. 
 Foto: G.C.  
 
Paula Elguezábal. 
PREMI JOAN GIVANEL DE 
COMUNICACIÓ SOCIAL DE l'IEC  
 

Paula Elguezábal és una periodista 
argentina que va visitar Catalunya 
per primera vegada el 2005. 
Malgrat no tenir cap contacte previ 
amb la realitat catalana, de seguida 
va advertir que es trobava en un 
entorn molt diferent del que 
explicaven els mitjans de 
comunicació argentins. Va decidir 
investigar, tot centrant-se en el 
tractament del debat estatutari del 
2006. Després d'un any de feina, el 
seu treball ha estat guardonat per 
l'Institut d'Estudis Catalans.  

 
 
Barcelonès Nord  
25/04/2008  
 
 
 
 

 
 
# Pere Colomé.  
PROPIETARI D'EL TRULL 
25/04/2008  
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-Quines són les conclusions de la recerca? 
-«Les informacions sobre Catalunya arriben molt distorsionades. Hi ha 
una imatge que no es correspon amb la realitat. En el cas del debat 
estatutari del 2006 i la posterior aprovació del text, es va fer una 
simplificació molt gran d'un procés complex, amb connotacions negatives 
de les reivindicacions catalanes davant Espanya, com ara la definició de 
nació associada al separatisme violent o el sistema tributari propi com 
una mostra d'insolidaritat. En resum, la conclusió més clara és que els 
dos principals mitjans de comunicació de l'Argentina tenen una visió 
negativa del procés autonòmic català.»  
 
-Tant de ressò hi va haver a l'Argentina? 
-«Déu n'hi do. En termes relatius, la presència mediàtica va ser força 
rellevant. Cal entendre que una notícia sobre Catalunya ha de passar per 
molts filtres fins a obtenir un espai en un diari estranger: secció 
internacional i, dins d'aquesta, temes europeus i, al seu torn, temes 
espanyols i, finalment, una regió espanyola. Tot i amb això, durant el 
debat, vaig trobar un 8% de notícies sobre Catalunya, que és molt, amb 
portada inclosa en tots dos diaris, el dia de l'aprovació de l'Estatut.»  
 
-A què es pot atribuir la distorsió esmentada? 
-«A diversos factors. En primer terme, les notícies vénen produïdes per 
corresponsals establerts a Madrid, la qual cosa resulta en una visió 
allunyada de Catalunya i força contaminada pels mitjans de comunicació 
de la capital de l'Estat. En segon lloc hi ha una greu manca de formació i 
d'informació d'aquests corresponsals. El més curiós és que l'anàlisi del 
discurs periodístic sobre l'estatut del 1979 va donar els mateixos 
resultats, la mateixa visió esbiaixada de la realitat.»  
 
-El premi de l'IEC ha estat una sorpresa? 
-«No m'ho esperava pas! Abans de començar a investigar, em va 
sorprendre molt que no hi hagués pràcticament cap recerca prèvia sobre 
el tema, per la qual cosa no m'esperava gaire interès en una anàlisi sobre 
mitjans argentins. És un orgull molt gran ser reconeguda per una de les 
acadèmies científiques més importants d'Europa. I ara podré explicar al 
director de la meva tesi que la tria del tema no va ser tan equivocada, 
finalment!»  
 
GERMÀ CAPDEVILA 

# Àlex Gabriles Cohen.  
HOUSTON 
25/04/2008  
 
# miquel tomàs  
Líder de la plataforma per l'aturada de tots 
els trens a Montgat 
25/04/2008  
 
-----------  
+ Entrevistes anteriors  
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L'IEC entrega els LXXVII premis Sant Jordi amb un valor total de 
121.400 euros

BARCELONA, 24 d'abril (EUROPA PRESS) - L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha entregat aquesta tarda els LXXVII premis Sant Jordi, formats per 13 premis 

generals, 12 per a estudiants i cinc borses d'estudi que oscil·len entre els 600 i els 12.000, en conjunt, sumen 121.400 euros. Alguns dels premiats han estat Josep 

Peñuelas, amb el premi Medi Ambient, i Paula Elguezabal, amb el premi Givanel i Mas de Comunicación Social. 

L'acadèmia catalana també ha premiat un treball històric de Ramon Agustín, un sobre els fonaments dels territoris de parla catalana realitzat per Arnau González i 

un sobre la integració tres dimensions de detectors de píxels híbrids creat per Marc Bigas. 

A l'acte de lliurament, que ha protagonitzat el president de l'IEC, Salvador Giner, també ha assistit un representant del Consell General dels Pirineus Orientals, els 

vicepresidents de l'IEC, Salvador Alegret i Antoni Riera, i el secretari general, Joandomènec Ros. 
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