17

S O C I E TAT

EL PUNT | Dilluns, 9 de juliol del 2007

La URV encapçala un grup líder a l’Estat
de recerca en la seguretat informàtica

Espai Gironès
dóna 2.000 euros
als pallassos
d’hospital
XaropClown

Hi participen altres universitats dels Països Catalans i el CSIC i té 60 investigadors

● Salt. Espai Gironès ha

● La Universitat Rovira i Virgili (URV) serà
l’encarregada de coordinar un grup de recerca
avançada en seguretat i privadesa de la informació en el qual participen el CSIC, la Universitat

El projecte Ares: Equip de
recerca avançada en seguretat i privadesa de la informació encapçalat pel
catedràtic de ciència de la
computació de la URV, Josep Domingo, rebrà 5,5
milions d’euros durant
cinc anys per desenvolupar tecnologia que faci
compatible la seguretat
d’empreses i governs amb
la privadesa dels usuaris.
Domingo va resumir la filosofia del projecte com a
«filantròpica», en el sentit
que pretenen «que la xarxa
sigui humana».
La idea es concretarà en
el desenvolupament d’eines que afavoreixin la
«protecció d’infraestructures crítiques», com ara la
videovigilància i aquelles
que exerceixen un control
sobre els usuaris. Domingo defensa que atempten
contra la privadesa «dels
bons ciutadans». També
s’investigarà en l’àmbit de
la computació ubiqua i
mòbil, que són instruments com els GPS o les
etiquetes de radiofreqüència o Teletac, que, segons
el catedràtic, «tenen avantatges però també peatges
perquè delaten la localització de la persona que els
porta» i es pot establir «el
seu perfil d’activitats».
A més d’aquestes àrees,
la investigació també tindrà aplicació sobre el comerç electrònic i «com es
poden fer transaccions
sense deixar rastre», indicava el mateix Domingo.

Oberta de Catalunya, la Universitat de les Illes
Balears, la Universitat Politècnica de Catalunya
i la Universitat de Màlaga. Així ho ha aprovat el
Ministeri d’Educació i Ciència en la convocatòria Consolider 2007, un programa que «identifi-

ca els grups de recerca d’especial qualitat i que
han de ser el motor de recerca del país», va detallar el rector de la URV, Francesc Xavier Grau.
Funcionarà amb 60 investigadors i generarà 27
llocs de treball d’alta qualificació.

Nous llocs de
treball
qualificats

Garantir la privadesa dels usuaris de les tecnologies és un dels objectius. / GABRIEL MASSANA

Càtedra Unesco en el mateix àmbit
La URV també ha obtingut una segona càtedra Unesco, precisament de
privadesa de dades, que vol promoure
un sistema de recerca en aquest camp.
S’hi fan cursos de formació becats,
congressos científics, tasques de divulgació i intercanvis d’estudiants amb
universitats de països en via de desenvolupament, ja que el que es pretén és
formar les administracions d’aquests
països en tècniques que preservin la
privadesa així com promoure que el
●

Hi afegia com a quart àmbit d’actuació la protecció
i consum de continguts digitals: «No és clar que hagi

sector privat adopti les tecnologies per
fer-ho. Amb tot, tant el rector de la
URV, Francesc Xavier Grau, com Josep Domingo van coincidir a destacar
que «el problema de la manca de privadesa també és dels països desenvolupats» i van posar com a exemple la
Gran Bretanya, «el país amb més videocàmeres per ciutadà». La càtedra
s’adreça sobretot als estats euroasiàtics
perquè són els que tenen «una societat
de la informació organitzada».

de prevaldre la propietat
intel·lectual sobre la privadesa dels compradors»,
opinava Domingo, per ai-

xò es proposa protegir la
propietat intel·lectual dels
productes però sense registrar qui l’ha adquirit, tal

● Per tirar endavant el
projecte ARES, el primer
de la convocatòria Consolider del Ministeri d’Educació i Ciència coordinat
per la URV, hi haurà 60 investigadors que s’hi dedicaran i, a més, crearà 27
llocs de treball addicionals
d’alta qualificació. Set
d’aquests seran a la URV i
els altres 19, a la resta de
Catalunya. L’adjudicació
del projecte fa que la Universitat Rovira i Virgili encapçali un dels 34 equips
líders en el panorama científic de l’Estat i se situï en
el dissetè lloc dels 27 atorgats enguany.

com passa actualment per
després seguir el rastre si
el comprador redistribueix
els productes a través d’internet, per exemple.
A banda del projecte
Ares, el grup de recerca
Crises, del qual és responsable Josep Domingo,
també ha obtingut aquest
mes de juny un projecte
del pla estatal d’R+D denominat E-aegis, coordinat per la URV i en el qual
també participen el CSIC i
la UOC. Amb una durada
de cinc anys, fins al 2012,
se’l dotarà de 900.000 euros i més de la meitat aniran a parar a la universitat
tarragonina.

signat un conveni de
col·laboració
amb
l’ONG
Pallassos
d’Hospital
XaropClown per mitjà del
qual el centre comercial
de Salt patrocinarà el
grup amb vestuari i
amb una donació de
2.000 euros. L’acord
també preveu la cessió
de les instal·lacions
d’Espai Gironès perquè
el grup, que actua amb
finalitats terapèutiques
a l’hospital Josep Trueta de Girona, hi dugui a
terme quatre actuacions
a la plaça del Foc -la
primera serà el 21 de juliol- per donar a conèixer la seva tasca. / N.A.
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SEUR GEOPOST, S.L.
(Sociedad absorbente)
INTERMEDIACIÓN LOGÍSTICA, S.A.U.
JOBACU, S.L.U.
OSVALMA, S.A.
TRANSONYAR, S.A.U.
(Sociedades absorbidas)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se
hace público que las Juntas Generales Universales y Extraordinarias de las Sociedades arriba indicadas, celebradas el 30 de junio de
2007, aprobaron la fusión por absorción de las
cinco sociedades, siendo Intermediación Logística, S.A. Unipersonal, Jobacu, S.L. Unipersonal, Osvalma, S.A. y Transonyar, S.A. Unipersonal las sociedades absorbidas y Seur
Geopost, S.L. la sociedad absorbente, con disolución sin liquidación y extinción de las absorbidas y transmisión en bloque de sus patrimonios a la absorbente, que adquiere por sucesión universal todos los derechos y obligaciones y sin ampliación del capital social de
ésta por ser titular de la totalidad del capital
social de las sociedades absorbidas.
La fusión fue acordada sobre la base del proyecto de fusión suscrito por el Consejo de Administración de las sociedades intervinientes y
está depositado en los Registros Mercantiles
de Madrid, Barcelona y Gerona. Los balances
de fusión aprobados son los cerrados a 31 de
diciembre de 2006. La fusión tiene efectos
contables desde el día 1 de enero de 2007.
Según lo dispuesto por los artículos 242 y 243
de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace
constar el derecho que asiste a los socios y
acreedores de las sociedades participantes a
obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de fusión, y a los acreedores a oponerse a la fusión en los términos del
artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes contado desde la
fecha del último anuncio del acuerdo de fusión.
Madrid, 4 de julio de 2007.
El secretario no consejero de las sociedades
intervinientes, D. Carlos Sanza de la Rica.
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