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Quim Salvi Mas 

Vaig néixer l’any 1969 a Sant Feliu de Guíxols. Vaig cursar els estudis primaris al Col·legi 
Gaziel. Malgrat la insistència de pares i mestres vaig renunciar a continuar cap a 
batxillerat i em vaig decidir pels estudis de formació professional. Vaig estudiar el cicle 
inicial i superior d’administratiu amb pràctiques d’inserció laboral a la Cambra de Comerç 
de la mateixa ciutat. 

Completats els estudis de formació professional, vaig renunciar a l’oferta laboral que 
m’oferia la Cambra de Comerç per matricular-me a la Diplomatura en Informàtica de 
Sistemes de l’Escola Universitària Politècnica de Girona, adscrita aleshores a la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Completats els tres anys corresponents, em vaig 
matricular a la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la UPC, on vaig fer el curs pont i em 
vaig llicenciar en Informàtica el juny de 1994. 

Aquell mateix setembre, el director del Departament d’Electrònica, Informàtica i 
Automàtica de la Universitat de Girona va trucar a casa perquè buscaven professorat per 
desplegar els estudis superiors d’Informàtica a Girona. Em va oferir un contracte a temps 
parcial que vaig acceptar immediatament. En poc temps em vaig incorporar al grup de 
recerca en Visió per Computador i Robòtica que s’acabava de crear. Em vaig matricular al 
programa de doctorat i vaig guanyar una Beca de Formació Docent i Investigadora. 
Combinava la docència amb la recerca, i amb estades predoctorals a la Université de 
Picardie Jules Verne, de la ciutat d’Amiens (França). El gener de 1998 em vaig doctorar 
per la Universitat de Girona, amb la menció de doctorat europeu, una de les primeres 
mencions europees que va atorgar la UdG, i vaig obtenir el Premi Extraordinari de 
Doctorat en Tecnologia. El 1999 vaig concursar per a una plaça de titular d’universitat i 
així va començar la meva carrera com a professor universitari. 

He fet classes a grau i a màster i he participat en diversos projectes d’innovació docent. 
Per exemple, vaig liderar durant els sis primers anys i des del seu inici el primer màster 
Erasmus Mundus de la UdG, el VIBOT, un dels màsters que més ha projectat 
internacionalment la Universitat. La docència sempre m’ha apassionat i, pel que diuen les 
enquestes del meu estudiantat, no ho faig del tot malament: de fet, en l’avaluació dels 
darrers dos quinquennis docents he obtingut la classificació d’A+. 

He estat investigador principal en diversos projectes nacionals i europeus que han aportat 
més d’1,5M € a la Universitat. He estat director de 19 tesis doctorals i soci fundador de 2 
empreses de base tecnològica. Soc autor de 57 articles en revistes indexades i de 139 
articles en congressos nacionals i internacionals, que acumulen més de 9.800 referències 
a Google Scholar amb un índex h de 39.  

El 2008 em vaig interessar novament per França. M’hi vaig abocar, necessitava un 
revulsiu. Vaig passar el tribunal d’habilitació per dirigir recerca (HDR) i vaig enviar el meu 
dossier al CNU, el Conseil National d’Universités. En paral·lel, havia demanat l’acreditació 
de catedràtic a l’ANECA. Tot plegat, en mig any. El gener de 2009 vaig rebre l’acreditació 
de Professeur del CNU i una oferta d’incorporació a l’IUT de Béziers. Pocs dies després 
rebia l’acreditació de catedràtic de l’ANECA. Vaig renunciar a marxar a Béziers i em vaig 
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quedar definitivament a la meva universitat, la UdG. El setembre de 2009 vaig guanyar les 
oposicions de catedràtic d’universitat. 

A nivell de gestió he passat per molts i diversos càrrecs i encàrrecs. He estat, a més de 
director de màster, coordinador d’estudis, sotsdirector i secretari del meu Departament, 
vicerector durant el mandat del rector Joan Batlle i director de l’Escola Politècnica 
Superior. El novembre de 2017 vaig ser escollit rector de la Universitat de Girona. 

Actualment tinc 5 quinquennis docents, 4 sexennis de recerca, 1 sexenni de transferència 
i 4 trams de gestió. 

Em considero una persona privilegiada. Personalment, m’agrada innovar a la cuina i 
compartir els resultats amb amics, i nedar a la Costa Brava en qualsevol època de l’any. 
Professionalment, m’agrada la meva feina: és una satisfacció poder treballar per millorar 
la meva Universitat i aquests darrers 4 anys han estat apassionants, difícils en alguns 
aspectes, però alhora intensos i de molta activitat de govern. Hem dut a terme més de 200 
accions i hem assolit un grau de compliment del 85% del programa de govern. Em torno a 
presentar a rector per consolidar el projecte iniciat ara fa quatre anys i liderar una 
#innovaUdG.   


