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Els Serveis Tècnics de Recerca (STR) de la Universitat de Girona (UdG) són un servei de suport  a la 

recerca especialitzat en donar suport tècnic i instrumental als grups d’investigació de la UdG, a altres 

institucions públiques i privades i a la societat en general, cobrint les demandes de l’entorn social i 

econòmic en activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació. Donem suport tècnic i 

instrumental en temes diversos com són: control de qualitat, caracterització de defectes de 

producció, màrqueting de producte, caracterització de residus, estudi de la qualitat d’aigües, 

conservació de patrimoni, determinació i caracterització d’estructures de molècules de síntesi, etc. 

Amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de les prestacions i la robustesa i traçabilitat dels resultats 

obtinguts, els STR treballem en l’entorn de la ISO 9001:2015 i disposem de la corresponent 

certificació vigent (octubre 2019). 

 

1. Novetats 2019. Inversions 

Aquest any s’ha adquirit 

 Equip de masses MALDI-TOF. Per treballar en l'àmbit biomèdic, o biologia i medicina, també 

químic, aplicacions en l'anàlisi de polímers (identificació), taxonomiamicrobiana 

(identificació de microorganismes). (FEDER, finançament propi i grups de recerca UdG). 

 Dilatòmetre NETZSCH DIL 402 Expedis. Possibilitat de fer mesures a baixa temperatura i en 

mode tracció (indicat per fibres i films) a part del mode d’expansió convencional 

 El grup de recerca QBIS-CAT ha cedit als STR un equip GC-TCD infrautilitzat. Per tal de poder-

ne treure el màxim partit s'hi ha instal·lat un port split/splitless amb automostrejador per 16 

mostres i un detector FID. Aquest aparell ens ha permès donar resposta a peticions d'anàlisi 

singulars  que fins ara no podíem atendre. Els cromatògrafs de gasos de que disposem als 

STR tenen una alta taxa d'ocupació i el canvi de configuració que requeria donar resposta a 

aquestes peticions implicava una gran disrupció en els serveis habituals. (Finançament 

propi) 

 

 

2. Assessorament i suport tècnic 

Al llarg de l’any 2019, hem atès un total de 164 consultes i peticions de nous serveis, de les quals 91 

han partit de la UdG i 73 corresponen a sol·licituds externes a la UdG. 

Hem acollit 14 visites de caire acadèmic i sessions de pràctiques del Grau de Química, Màster de 

Tecnologia dels Aliments i MACMOM. 

També hem rebut la visita de 19 instituts d’ensenyament secundari de l’àmbit de la UdG i 10 grups 

d’estudiants han visitat les instal·lacions del Centre d’Investigació en Robòtica Submarina (CIRS). 

Per sectors industrials, els clients aliens a la UdG pertanyen als grups següents d’activitats: 

 

 Indústria farmacèutica 

 Indústria alimentària 

 Indústria tèxtil 
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 Indústria paperera 

 Indústria química 

 Indústria veterinària 

 Indústria surera 

 Materials  

 Construcció 

 Centres tecnològics 

 Recerca alimentària 

 Peritatge / enginyeria 

 Consultories 

 Publicitat 

 Altres centres de recerca i universitats públiques o privades 

 

 

 

Els grups de recerca de la UdG i centres de recerca participats per la UdG que han fet ús dels STR són 

fonamentalment de l’àmbit científic, tècnic i mèdic: 

 Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (AMADE) 

 Grup de Recerca en Enginyeria de Procés, Producte i Producció (GREP) 

 Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica (GRMiT) 

 Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials Polímers (LEPAMAP) 
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 Tecnologia d’Aliments 

 Química Analítica i Ambiental (QAiA) 

 Laboratori d'Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica (LIPPSO) 

 Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) 

 Institut d’Investigació Biomèdica de Girona. Dr. Josep Trueta (IDIBGi) 

 Institut d’Ecologia Aquàtica (IEA) 

 Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) 

 Catàlisi i Sostenibilitat 

 Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició (DIMOCAT) 

 Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBIS-CAT) 

 Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) 

 Biomaterials Avançats i Nanotecnologia (BIMATEC) 

 Geologia i Cartografia Ambiental 

 Grup de recerca en Enginyeria de Fluids, Energia i Medi Ambient (GREFEMA) 

 Parc Científic i Tecnològic de la UdG (BIOTECH) 

 

3. Activitats formatives 

 
3.1. Estades de pràctiques 

Gràcies al projecte de beques del Consell Social de la UdG-Banco Santander, durant l’any 2019 s’ha 

acollit l’estada de dos estudiants dels Graus de Química i Enginyeria Química amb l’objectiu de donar 

suport a les activitats de transferència i innovació que es desenvolupen als STR. 

 

3.2. Els tècnics dels STR hem rebut formació en els camps de: 

 
 Qualitat 

 Organització 

 Equips de treball 

 Especialització en tècniques (MALDI) 

 Salut laboral 

 

3.3. Participació a jornades, congressos i altres 

Amb l’objectiu d’assegurar la qualitat en la prestació del servei participem, amb informe positiu, en 

activitats d’aptitud per diferents tècniques 

 Ensayo de aptitud sobre análisis elemental orgánico y análisis isotópico 2019 (22ºAEO) 

 4rta Reunió de Tècnics i Responsables de Serveis de Difracció (Red Recíproca). 26 i 27 de 

juny de 2019. ICIQ Tarragona 

http://grefema.udg.edu/
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3.4. Cursos impartits 
 

 Cursos utilització de equips de RMN per estudiants TFG 

 Cursos utilització de equips de RMN per estudiants Master i Doctorat 

 XIII "Manuel Rico" NMR Summer School (Jaca, 16-21 junio 2019) 

 Curso avanzado de Resonancia Magnética Nuclear CIPF (Valencia, 23-25 octubre 2019) 

 Col·laboració a l’assignatura Experimentació en Síntesis Química, Grau en Química, de la 

Universitat de Girona. Seminari sobre les bases de la difracció de raigs X i visita al 

laboratori de raigs X. Febrer de 2019 

 

4. Altres outputs 

 
4.1. Projectes de recerca als quals s’ha donat suport: 

 EuroFleetsPlus 

 DeepField 

 Tecniospring 

 EUMarineRobots 

 GIRONA1000: Cooperative Underwater Robot for intervention. UDRONE 

 Projectes Reptes 2016; EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CAMBIO 

GLOBAL SOBRE LA ICTOFAUNA NATIVA FLUVIAL  (STRESSFISH) 

 Projectes Reptes 2016. ref DPI2016-77156-R/ 4. Títol: FABRICACION DE PRODUCTOS 

MEDICOS CON MATERIALES AVANZADOS USANDO TECNOLOGIAS DE SERIES CORTAS 

 AEI; Programació Conjunta Internacional 2018; ref PCI2018-092946  

 H2020; Water-2015-two-stages; ref 689817; INNOQUA - INNOVATIVE ECOLOGICAL ON-SITE 

SANITATION SYSTEM FOR WATER AND RESOURCE SAVINGS  

 H2020; NMPB-BIO-2017; ref 760431; BIORECO2VER - BIOLOGICAL ROUTES FOR CO2 

CONVERSION INTO CHEMICAL BUILDING BLOCKS  

 H2020; NMBP-TR-IND; ref 826244; ELECTRA - ELECTRICITY DRIVEN LOW ENERGY AND 

CHEMICAL INPUT TECHNOLOGY FOR ACCELERATED BIOREMEDIATION  

 H2020; Marie Curie ITN; resol 2015/NoNoMeCat 

 Junior Leader "La Caixa"-Retaining - projecte investig postdoc Univ i Centres Espanyols 

 MINECO_Excel.lencia/3/ ref CTQ2017-83587-P 

 Projecte MINECO; COOMET - A SECOND CHANCE TO CO2: TECHNOLOGICAL PLATFORM 

BASED ON BIOELECTROCHEMICAL SYSTEMS  

 SGR2017-2019 AGAUR, ref 2017SGR0264 

 ICREA ACADEMIA 2015 X. RIBAS 

 Ministerio, ref. RTI2018-099410-B-C22,"PEPTIDOS DIRIGIDOS A DIANAS Y PROCESOS 

CLACE..." 

http://www.lequia.udg.edu/ca/recerca/projectes-vigents/item/2574-bioreco2ver.html
http://www.lequia.udg.edu/ca/recerca/projectes-vigents/item/2574-bioreco2ver.html
http://www.lequia.udg.edu/ca/recerca/projectes-vigents/item/2663-electra.html
http://www.lequia.udg.edu/ca/recerca/projectes-vigents/item/2663-electra.html
http://www.lequia.udg.edu/ca/recerca/projectes-vigents/item/2677-coomet.html
http://www.lequia.udg.edu/ca/recerca/projectes-vigents/item/2677-coomet.html
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 FEDER/Projecte /CTQ2017-85341-P 

 FEDER/Ministeri/ ref PGC2018-101737-B-100/"CATALISIS DE OXIDACION BIOINSPIRADA 

MEDIANTE DISEÑO....." 

 FEDER; Projecte Reptes 2017; MINECO; ref CTM2017-83598-R; WATSON - HACIA EL 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE AYUDA A LA DECISION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

POTABLES: DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA A LA ÓPTIMA OPERACIÓN EN PLANTA REAL  

 FEDER/Projecte Excel·lència 2017/MINECO. ref BIA2017-84975-C2-2-P 

 FEDER/Ministeri/ref. RTI2018-095853-B-C22. Títol: ANÁLISIS TERMICO PARA EL 

CRECIMIENTO DE CINTAS GRUESAS SUPERCONDUCTORES 

 FEDER/Projecte Reptes 2017/MINECO/ref. CTQ2017-85654-C2-1-R 

 FEDER/Ministeri/ref. RTI2018-102070-B-C22. Títol: NANOCOMPUESTOS CONDUCTORES DE 

CELULOSA PARA CIRCUITOS 

 PROJECTE EXCEL·LÈNCIA 2016/ 3. ref MAT2016-75967-P. Títol: ALEACIONES CON MEMORIA 

DE FORMA ACTIVADA POR CAMPO MAGNETICO EN MICROESCALA 

 PROJECTE EXCEL·LÈNCIA 2016, ref CTQ2016-77989-P, PLATAFORMAS MODELO PARA LA 

COMPRESION MECANISTICA DE FUNCIONALIZACIONES C-H Y C-X 

 PROJECTE EXCEL·LÈNCIA 2017, CTQ2017-85341-P  

 Proj. Europeu/Onterreg Poctefa/EFA253/resol 16/BIOPLAST 

 

4.2. Publicacions Científiques 

 

Un dels punts que ens permet valorar quin és l’impacte dels STR a la recerca que es fa a la UdG és el 

del repositori de publicacions en que algun membre dels STR són coautors o a les quals s’esmenten 

els STR: 

 

 A Ruthenium(II) Aqua Complex as Efficient Chemical and Photochemical Catalyst for Alkene 
and Alcohol Oxidation 
European Journal of Inorganic Chemistry 2019-04-24 
DOI: 10.1002/ejic.201801206 

 A Heterogeneous Ruthenium dmso Complex Supported onto Silica Particles as a Recyclable 
Catalyst for the Efficient Hydration of Nitriles in Aqueous Medium  
Inorganic Chemistry 2019-07 
DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b00664 

 Aerobic C–C and C–O Bond Formation Reactions Mediated by High-Valent Nickel Species. 
Chem. Sci., 2019 
DOI: 10.1039/C9SC03758F 

 First attempts towards the restoration of gorgonian populations on the Mediterranean 
continental shelf 
Aquatic Conservation 2019, vol 29, 1278-1284 
DOI: 10.1002/ aqc.3118 

  

http://www.lequia.udg.edu/ca/recerca/projectes-vigents/item/2565-watson.html
http://www.lequia.udg.edu/ca/recerca/projectes-vigents/item/2565-watson.html
http://www.lequia.udg.edu/ca/recerca/projectes-vigents/item/2565-watson.html
https://doi.org/10.1002/ejic.201801206
https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b00664
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4.3. Projectes singulars 

 

 Pòster de difusió de les tècniques de RMN amb la comparació contingut begudes 

energètiques (BTIE 2019) 

“Stimulating Beverages by 1H-NMR Spectroscopy” (Marta Salleras, Sergio Gil Caballero) 

 

 Publicació de l’article: “Supramolecular Fullerene Sponges as Catalytic Masks for 
Regioselective Functionalization of C60" (Chem, 2020, DOI: 10.1016/j.chempr.2019.10.010) 
per part d'investigadors de la Universitat de Girona. El grup de recerca QBIS-CAT de la 
Universitat de Girona (UdG, adscrit a l'IQCC), en col.laboació amb l’Institut Català de 
Nanotecnologia (ICN2), el sincrotró ALBA-BCN i el Servei de RMN de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), ha descrit una nova estratègia sintètica per modificar esferes de 
carboni, com els ful·lerens, de manera selectiva. Part de l’estudi s’ha realitzat utilitzant 
tècniques d'espectrometria de masses dels Serveis Tècnics de Recerca. Concretament, part 
de la caracterització dels nous ful.lerens obtinguts i el seguiment de les diferents etapes de 
la reacció s'ha realitzat mitjançant l'espectròmetre de masses micro-TOF-Q(II) dels Serveis.  

 

L’equip científic de la UdG, liderat per l’investigador Xavi Ribas, ha pogut encapsular dins una 

“gàbia nanoscòpica” el ful·lerè C60. Aquest tipus de ful·lerè també és conegut com futbolè 

perquè presenta una geometria idèntica a una pilota de futbol. Els investigadors de la UdG 

han aconseguit “obrir la gàbia a través de les seves finestres”, donant accés a regions molt 

concretes de l’esfera de carboni i permetent la modificació selectiva d’aquestes zones. 

Aquests nous ful·lerens modificats, obtinguts amb alt rendiment i puresa, no es poden 

obtenir per cap altra via sintètica. Aquesta és la primera vegada que s’aconsegueix formar 

ful·lerens polifuncionalitzats purs. El descobriment, realitzat principalment per l’estudiant de 

doctorat Carles Fuertes (QBIS-CAT), representa un pas endavant sense precedents cap a la 

propera generació millorada de plaques solars, de les quals els ful·lerens en són components 

essencials. A més, aquesta estratègia es pot aplicar a altres ful·lerens i a altres tipus de 

funcionalitzacions, generant noves oportunitats per sintetitzar i provar una gran quantitat de 

derivats de ful·lerens poli-funcionalitzats. Tots aquests compostos també es poden derivar 

selectivament per a donar-los un ús com a compostos biomedicinals actius. 

 

https://www.udg.edu/ca/str/Aparells-tecniques-disponibles/Espectrometria-de-Masses/espectrometria-de-Masses-dalta-resolucio
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 Publicació de l’article: "Factors triggering queen executions in the Argentine ant"(Scientific 

Reports, 2019,  doi.org/10.1038/s41598-019-46972-5) per part dels investigadors de la 

Universitat de Girona Sílvia Abril i Crisanto 

Gómez. Part de l’estudi s’ha realitzat utilitzant 

tècniques  cromatogràfiques dels Serveis 

Tècnics de Recerca. Concretament, l’estudi del 

perfil d’hidrocarburs cuticulars (CHC) de 

reines de formiga Argentina mitjançant GC-

FID/GC-MS: La comunicació química té un 

paper important en la reproducció i cohesió 

social de les colònies d’insectes socials.  Molts 

estudis indiquen que els hidrocarburs 

cuticulars (CHC) són els principals compostos 

químics que codifiquen l'estat reproductiu dels 

seus individus. La formiga argentina es troba 

catalogada com a una de les 100 pitjors 

espècies invasores del món. Aquesta espècie presenta nombroses reines a l’interior de cada 

niu, i curiosament, cada primavera les obreres n’executen aproximadament el 90%. En 

aquest cas, entre altres factors, han estudiat la diferència en el perfil CHC de reines de 

formiga argentina que havien estat eliminades per les obreres  en comparació amb les que 

havien sobreviscut en nius artificials al laboratori, mitjançant GC-FID i GC-MS. Aquestes 

tècniques han permès identificar i quantificar per primera vegada els compostos presents en 

el perfil CHC de reines eliminades de  formiga argentina i establir que el perfil CHC 

d’aquestes reines presenta una menor presència de certs hidrocarburs relacionats amb la 

seva productivitat. Aquests resultats suggereixen que les obreres seleccionen les reines que 

seran eliminades en funció del seu perfil de CHC. 

 

 Mapeig fons marí en entorns volcànics, Milos (Grècia) 

https://cirs.udg.edu/sparus-ii-auv-seabed-mapping-in-greece/ 

 

  

https://cirs.udg.edu/sparus-ii-auv-seabed-mapping-in-greece/
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 ICM-CSIC (RESCAP), Recuperació de gorgònies al Cap de Creus 

http://www.merces-project.eu/ 

 

 

  

http://www.merces-project.eu/
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 EU Marine Robotics 

Mapeig cova “Falconera” de Sitges en el marc de la “Revisió de la Carta Arqueològica 

Subaquàtica de Sitges” 

http://www.clubnauticgarraf.com/ca/default/news/newsitem/text/nueva-colaboracion-cn-

garraf-con-revision-carta-arqueologica-subacuatica-sitges-es/return/index 

https://www.facebook.com/groups/821548951232100/permalink/2353747448012235/ 

 

 

http://www.clubnauticgarraf.com/ca/default/news/newsitem/text/nueva-colaboracion-cn-garraf-con-revision-carta-arqueologica-subacuatica-sitges-es/return/index
http://www.clubnauticgarraf.com/ca/default/news/newsitem/text/nueva-colaboracion-cn-garraf-con-revision-carta-arqueologica-subacuatica-sitges-es/return/index
https://www.facebook.com/groups/821548951232100/permalink/2353747448012235/
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5. Els equips en números 
 

Des de la seva fundació, la dotació instrumental dels STR ha augmentat considerablement. Un dels 

indicadors útils per fer el seguiment i valoració de l’activitat del servei és estudiar quina és l’evolució 

de l’ús de les tècniques o equips que estan a disposició dels investigadors de la UdG.  

L’any 2019 l’activitat enregistrada en hores de servei o mostres ha sigut de 20.000, destinades a les 

següents tipologies de tècnica: 

 



  
 

MEMÒRIA STR 2019 /  11 
 

 

Per tècnica utilitzada: 

 

 

 

*aturat per avaria 
 

 

 

 

 

     

 


