Projectes seleccionats a la convocatòria RecerCaixa 2014

Humanitats
1. Les humanitats per afavorir les capacitats creatives i crítiques
HumanismePlural.com: investigació i desenvolupament d’una eina a internet per a la participació en la construcció de coneixement
col·lectiu sobre la societat xarxa a Catalunya
77.508,03 €
Amparo Moreno Sardà
Universitat Autònoma de Barcelona

2. Tractament de dades digitals en les humanitats
EINES: eines i procediments per a la informatització massiva de les fonts històriques de població
Josep Lladós Canet
Centre De Visió per Computador
Albert Esteve Palós
Centre d'Estudis Demogràfics

78.391,06 €

Modernisme: Accés Obert
Mireia Freixa i Serra

Fundació Bosch i Gimpera - Universitat de
Barcelona

Tractament tecnològic d’arxius digitals (imatges i textos) de documentació papiràcia antiga
Alberto Nodar Domínguez
Universitat Pompeu Fabra

78.271,49 €

77.524,00 €

Educació
3. Fracàs escolar i abandonament prematur
Plasticitat cerebral associada a la intervenció reeducadora intensiva en nens amb dificultats en matemàtiques. Evidència per
ressonància magnètica cerebral
78.391,06 €
Josep M. Serra Grabulosa
Universitat de Barcelona
Esforç, informació i expectatives, com a determinants de l’èxit acadèmic: una anàlisi empírica en el context de l’educació secundària
Luis Díaz Serrano

Universitat Rovira i Virgili

61.050,96 €

4. Incidència de la formació professional en el món educatiu i professional
Formació professional i pimes: el repte de la innovació
Ignasi Brunet Icart

Universitat Rovira i Virgili

60.379,02 €

Inclusió social
5. Participació política i nous moviments socials
Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (#eMOVIX)
Carles Feixa Pampols
Universitat de Lleida

77.262,23 €

Modes emergents de protesta política: vies cap a la inclusió política
Eva Anduiza Perea
Universitat Autònoma de Barcelona

77.969,32 €

Els consells d’infants i el CNIAC. Noves formes de participació política i cívica dels nens i les nenes de Catalunya
Asun Llena Berñe
Universitat de Barcelona

70.433,76 €

6. Economia social
L’agricultura social: anàlisi econòmica i avaluació del retorn a la societat
Antoni Francesc Tulla Pujol
Universitat Autònoma de Barcelona
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Polítiques públiques
7. Avaluació d'impactes per evidències experimentals
“Prohabit”: anàlisi multidisciplinària de l’entorn habitat per promoure l’aplicació del dret a la ciutat
Enric Pol Urrutia
Universitat de Barcelona
Leandro Madrazo
Universitat Ramon Llull

77.810,97 €

La transició de la presó a la comunitat: programa experimental de reintegració social de persones empresonades amb risc de
reincidència
62.786,44 €
Josep Cid Moliné
Universitat Autònoma de Barcelona
Antonio Andrés Pueyo
Universitat de Barcelona
Avaluació de l’impacte de l’acció comunitària en la salut de la població
Raquel Gallego Calderón
Universitat Autònoma de Barcelona

73.849,85 €

Què pot realment millorar les nostres ciutats i barris: avaluació de l’impacte de les polítiques de desenvolupament urbà
Institut d’Economia de Barcelona - Universitat de
Albert Solé Ollé
78.391,06 €
Barcelona
Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l’alumnat d’origen immigrat
Fundació Bosch i Gimpera - Universitat de
Vanessa Bretxa i Riera
Barcelona
Universitat de Vic - Universitat Central de
Llorenç Comajoan Colomé
Catalunya

57.640,50 €

Ocupació
8. Atur juvenil
Restriccions financeres, contractació i acomiadament, i les carreres dels treballadors joves
Andrea Caggese
Universitat Pompeu Fabra

62.712,85 €

9. Igualtat de gènere
Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves necessitats de cura
Dolors Comas d’Argemir Cendra
Universitat Rovira i Virgili
Diana Marre Cifola
Universitat Autònoma de Barcelona
Estereotips, prejudicis i discriminació: tres estudis sobre trajectòries laborals de dones amb fills petits
María José González López
Universitat Pompeu Fabra
GENTALENT: incorporant, retenint i promocionant el talent de les dones al sector ocupacional de les tecnologies
Ana M. González Ramos
Universitat Oberta de Catalunya
Elisabet Almeda Samaranch
Universitat de Barcelona
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70.308,16 €

57.111,58 €
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Salut pública
10. Salut i desigualtat
Gate2Brain: llançadores peptídiques per a teràpia de reemplaçament en l’atàxia de Friedreich
Ernest Giralt Lledó
Institut de Recerca Biomèdica, IRB Barcelona

77.969,32 €

Avaluació dels efectes en la salut del programa Treball als Barris
Carme Borrell Thió
Agència De Salut Pública De Barcelona

78.359,71 €

Impacte de la teràpia musical en la millora motora, emocional i en qualitat de vida en pacients aguts amb ictus
Antoni Rodríguez Fornells
Universitat de Barcelona

75.267,81 €

Promovent l’autocura, l’alfabetització per a la salut i el capital social en persones grans de zones urbanes desafavorides
socioeconòmicament: un assaig clínic per reduir les desigualtats
Fundació Salut i Envelliment, Universitat
Sergi Blancafort Alias
78.111,60 €
Autònoma de Barcelona
Rosa Monteserín Nadal
Equip d’Atenció Primària Sardenya
Anàlisi de l’associació entre el nivell socioeconòmic i la malaltia cardiovascular
Roberto Elosua Llanos

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques

Quin és l’impacte de la inestabilitat laboral sobre les desigualtats en salut?
Joan Benach Rovira
Universitat Pompeu Fabra
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78.391,06 €

77.913,07 €

