Projectes seleccionats a la convocatòria RecerCaixa 2012
Ciències Socials i Humanitats

Cultura
1. La cultura com a motor d'integració social i desenvolupament econòmic
Cultura política democràtica i noves formes de participació ciutadana.

José Luis Martí Mármol

Universitat Pompeu Fabra

74.776,02 €

Educació
2. Ús i impacte de les TIC i de la tecnologia en l’educació
Media Kids: Aplicació per a mòbils per a la protecció dels menors i joves de continguts lesius multimèdia.

Marta Poblet Balcell

Universitat Autònoma de Barcelona

62.506,02 €

Els precursors del llenguatge. Una guia TIC per a pares i educadors.

Pilar Prieto Vives

Universitat Pompeu Fabra

74.917,61 €

3. Gestió de la interculturalitat en l'educació
Diversitat sociocultural i adquisició de l'autoconfiança lingüística en català i castellà.

F. Xavier Vila I Moreno

Universitat de Barcelona

73.507,40 €

Educació cívica a les aules interculturals: anàlisi de les representacions i idees socials de l'alumnat i
propostes d'acció educativa.

Joaquim Prats Cuevas

Universitat de Barcelona

73.232,72 €

Experimentant la diversitat cultural: conseqüències sociocognitives de la interculturalitat.

Veronica Benet Martinez

Universitat Pompeu Fabra
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74.917,61 €

Projectes seleccionats a la convocatòria RecerCaixa 2012
Ciències Socials i Humanitats

Inclusió social
4. Economia i sociologia de la pobresa i de la marginalitat
Barris desafavorits enfront la crisi: segregació urbana, innovació social i capacitat cívica.

Ismael Blanco Fillola

Universitat Autònoma de Barcelona

67.746,50 €

La segregació espacial de la pobresa a Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social.

Sebastia Sarasa Urdiola

Universitat Pompeu Fabra

66.530,50 €

Gent gran i mitjans de comunicació socials: trencant amb l’e-marginalitat.

Roser Beneito Montagut

Universitat Oberta de Catalunya

50.458,83 €

Discapacitat
5. La casa i la ciutat adaptades a les persones amb discapacitat (enfocament tecnològic, urbanístic i/o
sociològic i convivencial)
SIMPÀTIC: Sistema Intel•ligent de Monitorització Privada Autònoma basat en Tecnologies de la Informació i
de les Comunicacions.

Antoni Martínez Ballesté

Fundació Universitat Rovira i Virgili

74.446,56 €

InHANDS: robòtica interactiva per a l’assistència humana en l’entorn domèstic.

Joan Aranda López

Institut De Bioenginyeria De Catalunya
(Ibec)
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Ocupació
6.Accés al mercat de treball i precarietat laboral, en especial dels joves
La Gran Recessió espanyola no és una crisi com les anteriors: joves, habitatge i transició al mercat laboral.

José García Montalvo

Universitat Pompeu Fabra

74.917,61 €

Impacte de l'orientació professional de joves en el desenvolupament de competències per a l'accés i la
transformació del mercat laboral.

Marius Martínez Muñoz

Universitat Autònoma de Barcelona

74.580,12 €

Emprenedoria i universitat. Diagnòstic, bones pràctiques i línies d'actuació en l'àmbit universitari català.

Francec Imbernón Muñoz

Universitat de Barcelona

70.529,50 €

Estratègies del jovent per tirar endavant en la crisi espanyola.

Hannes Mueller

Institut D'Analisi Economica - Csic

56.000,00 €

7. Polítiques públiques i mercat de treball
Estudi d'eficiència i propostes de millora per a la reinserció laboral i social de persones que compleixen
penes de privació de llibertat, en el marc del programa “reincorpora” de Fundació “la Caixa”.

Pilar Heras Trias

Universitat de Barcelona

62.761,56 €

La transferència de l'aprenentatge en el context de les pràctiques laborals. La Formació Professional en
cooperació amb la Universitat i l'Empresa.

Manuel Fandos Garrido

Universitat Rovira i Virgili
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Salut pública
8. Envelliment actiu i saludable
Envelliment saludable de l'ull per corregir malalties oculars i deficiències visuals: un enfocament
epigenètic.

María Berdasco Menéndez

Institut D'Investigació Biomèdica De
Bellvitge (Idibell)

58.800,00 €

SENS-AGE: cura intel·ligent amb sensors per a un envelliment actiu i saludable.

Francisco Andrade

Universitat Rovira i Virgili

74.917,61 €

Anàlisi cost-benefici de l'adaptació funcional de la llar en persones grans.

Montserrat Guillén Estany

Universitat de Barcelona

42.500,00 €

Fundació Privada Clínic Per A La Recerca
Biomèdica

74.911,62 €

Envelliment pulmonar prematur i MPOC.

Alvar Agusti Garcia-Navarro

9. Seguretat i qualitat alimentària
Millora de les tècniques de seqüenciació profunda per a la ràpida identificació de patògens d’origen viral a
l’aigua i els aliments.

Rosina Girones Llop

Universitat de Barcelona

74.782,76 €

Aliments sans i de qualitat mitjançant el blat de moro reforçat antioxidant.

Paul Christou

Universitat de Lleida

74.917,61 €

Recerca de noves estratègies antibiofilm per controlar la contaminació per salmonel·la en la indústria
alimentària.

Carlos Balsalobre Parra

Universitat de Barcelona

74.917,61 €

Estudi de FGF21 com a un nou factor present a la llet, implicat en els efectes beneficiosos de la lactància
materna.

Francesc Villarroya Gombau

Universitat de Barcelona
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62.400,00 €

