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Seixanta joves investigadors es reuneixen 
a l’UJI en el concurs ‘El gust d’investigar’
Seixanta joves investigadors 
i investigadores participen 
avui amb els seus treballs de 
recerca en la desena edició 
del concurs El gust d’investigar, 
que enguany ha rebut 23 tre-
balls que es presenten des de 
les 9.00 h a l’aula magna de 
l’Escola Superior de Tecno-
logia i Ciències Experimen-
tals de l’UJI, durant la reunió 
científica. Paral·lelament 
s’exposen els pòsters explica-
tius al vestíbul de l’escola. La 

jornada finalitza a la vespra-
da amb el lliurament dels pre-
mis als equips guanyadors.

Aquest concurs, organit-
zat per l’ESTCE i el CEFIRE de 
Castelló, amb la col·laboració 
d’UBE i Aquarama i els vice-
rectorats d’Estudiantat i In-
vestigació, ha comptat amb 
la participació d’alumnat de 
quart d’ESO i primer de Ba-
txillerat, tutoritzats per dot-
ze membres del professorat, 
de centres de Benicàssim, 

Borriana, Castelló de la Pla-
na, Llíria, Torreblanca, Vall 
d’Alba i Vila-real.

L’objectiu del concurs és 
que els joves, en equips de 
dos, tres o quatre i tutorit-
zats per un membre o dos del 
seu professorat, desenvolu-
pen un treball d’investigació 
en diverses àrees de coneixe-
ment, com ara les matemàti-
ques, les ciències de la vida, 
la salut, el medi ambient o la 
tecnologia. H 33Reunió científica 8 Els participants de l’edició de 2017 a la porta de l’ESTCE.
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L’optimització dels sistemes 
tèrmics es considera fonamen-
tal en l’àmbit de l’eficiència i 
de la lluita contra el canvi cli-
màtic. Al voltant del 50% de la 
reducció d’emissions d’efecte 
hivernacle, promotores de 
l’escalfament global, haurà de 
produir-se, durant les pròximes 
dues dècades, per la millora dels 
sistemes actuals de generació i 
consum de recursos energètics, 
segons l’Agència Internacio-
nal de l’Energia. Per aquest mo-
tiu, la Universitat Jaume I (UJI) 
promou projectes com ara Na-
nouptake, el qual compta amb 
finançament del programa Ho-
ritzó 2020 de la Unió Europea.
    Una de les missions principals 
de la COST Action Nanoupake 
és crear una xarxa europea que 
fomente l’ús de nanofluids de 
transport de calor i emmagat-
zematge tèrmic avançat per a 
incrementar l’eficiència dels 
sistemes d’intercanvi tèrmic. 
Aquesta iniciativa, la qual es 
va engegar al maig de 2016 i 
s’estendrà fins al mes d’abril de 
2020 amb un pressupost aproxi-
mat de 130.000 euros per any, 
aglutina 45 grups de científics 
de 23 països amb representació 
d’universitats, centres de recer-
ca i empreses del sector.

Xarxa europea
El projecte Nanouptake va cele-
brar la tercera trobada a finals 
de maig a Nàpols, on es va con-
solidar el treball de 67 investiga-
dors procedents d’universitats, 
centres tecnològics i empre-
ses de 18 països europeus. 

L’obertura de l’acte, a càrrec de 
Leonor Hernández, va estar dedi-
cada a la memòria del professor 
de l’UJI Enrique Juliá Bolívar, al-
ma mater del projecte, qui, malau-
radament, ens va deixar al passat 

Nanofluids pel clima
El projecte europeu Nanouptake fomenta el desenvolupament de la nanotecnologia aplicada al 
transport de calor i l’emmagatzematge tèrmic avançat i integra 45 grups de científics de 23 països

Universitats, 
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mes de gener. La comunitat Na-
noupake va expressar un sincer 
agraïment a tot el treball, liderat-
ge i coordinació d’Enrique Julià.

Nanouptake ha superat la mei-
tat del seu període d’execució i 
entre les prioritats que es van de-
cidir a Nàpols destaca «la neces-
sitat de seguir potenciant la par-
ticipació de les empreses en la 
recerca dels nanofluids», en pa-
raules de Leonor Hernández, pro-
fessora de Mecànica de Fluids. 

A més a més, el projecte reforça-
rà la investigació socialment res-
ponsable --gènere, joves, coope-
ració per al desenvolupament, 
etc.-- amb l’objectiu d’aconseguir 
que el projecte tinga continuïtat 
quan el projecte europeu arri-
be al seu final. Més: informació: 
http://nanouptake.uji.es/ H

33Trobada 8 La professora de l’UJI Leonor Hernández en la trobada científica Nanouptake a Nàpols.
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«L’objectiu d’aquesta gran re-
unió era compartir els avanços 
en la matèria i començar a perfi-
lar un full de ruta que afavorisca 
la sostenibilitat del projecte en el 
temps, de fet, hem creat una xar-
xa europea d’investigació sobre 
nanofluids», argumenta Leonor 
Hernández, professora del Depar-
tament d’Enginyeria Mecànica i 
Construcció de l’UJI, alhora coor-
dinadora de la COST Action.

La trobada a Nàpols va estar in-
tegrada per tres activitats com-
plementàries i interrelaciona-
des: els grups de treball, el taller 
estratègic i la reunió del comi-
tè de coordinació. A més de les 
conferències d’Annalisa Carde-
llini, Politecnico di Torino, i de 
Martina de Sole, punt de contac-
te a Itàlia per a projectes H2020.  

GUARDÓ

Un monòleg de 
l’UJI, premiat per 
Compostel·la 
Universitats

La professora d’Anatomia 
de la Facultat de Ciències de 
la Salut i directora del Grup 
d’Investigació en Neurobiotec-
nologia de l’UJI, Ana M. Sán-
chez, ha aconseguit el tercer 
premi de la segona edició del 
Research Pitches Contest del 
Grup Compostel·la Universi-
tats (GCU). El vídeo amb el 
qual ha obtingut el premi es-
tà centrat en com transformar 
virus per a estudiar cèl·lules. 
El grup coordinat per Sánchez 
desenvolupa tres línies bàsi-
ques de recerca. La primera se 
centra en els models animals 
de malalties del desenvolupa-
ment, com ara l’autisme, i al-
tres de neurodegeneratives. 
D’altra banda, també estudien 
la senyalització intracel·lular 
al cervell induïda per pèptids 
de la família insulina-relaxina 
i els seus efectes en el compor-
tament. I, per últim, aborden 
la construcció de partícules ví-
riques modificades per biotec-
nologia per a la modulació in 
vivo de l’expressió gènica.

El treball de Sánchez va 
accedir al concurs del Grup 
Compostel·la Universitats des-
prés d’haver estat guardonat 
en la segona edició del con-
curs de divulgació científi-
ca Research Pitches organit-
zat per la Universitat Jaume 
I el 2017. El jurat va estar in-
tegrat pel president del Grup 
Compostel·la Universitats, 
Marek Kreglewski; la vicepre-
sidenta del GCU i vicerecto-
ra d’Internacionalització, Co-
operació i Multilingüisme de 
l’UJI, Inmaculada Fortanet, 
així com per tres membres 
d’universitats de Polònia, Suè-
cia i Santiago. H
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