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Un any més arriba a les vostres mans la Memòria del curs acadèmic, una recopilació dels fets més destacats del curs 
2007-2008. Aquest període ha estat per a la Universitat de Girona, per a tots nosaltres, un període intens i fructífer que 
podreu conèixer de primera mà al llarg de les pàgines que segueixen. El que avui us presentem com a assoliments 
són –com no podria ser d’altra manera– fruit del saber fer i del treball esforçat de tots els membres de la comunitat  
universitària.

Però si hi ha un fet cabdal, destacable –eix vertebrador i significat durant aquest curs–, aquest ha estat l’elaboració 
i aprovació del Pla Estratègic 2008-2013 de la Universitat de Girona: un procés nascut de la voluntat de fixar les 
estratègies i les accions que haurem de dur a terme aquests propers anys. Aquest Pla ha esdevingut per a tots 
nosaltres una oportunitat única de compartir temps i espai, de reflexionar sobre què estem fent i què volem fer, amb 
la voluntat que es convertís per si mateix en motor de motivació intrínseca. 

Precisament perquè no hi ha un únic model, perquè no existeixen les receptes, el Pla té una funció bàsica i primordial: 
esdevenir el full de ruta d’un procés de llarga trajectòria, mobilitzador de voluntats, conduït, amb un lideratge orientat 
a facilitar l’emergència d’idees, actuant com a denominador comú amb capacitat d’aixoplugar-les, configurant un 
espai en què tots trobem l’encaix adient en el projecte institucional. Un projecte que –a portes de complir disset anys 
de trajectòria institucional–  ens ha de dur a consolidar la Universitat de Girona com una universitat de referència en 
el context universitari català i amb una clara projecció internacional. 

Serveixi aquesta publicació com a testimoni i reconeixement a la tasca realitzada per tots aquells que –des de la 
pròpia Universitat o en estreta complicitat amb el projecte– han contribuït amb il·lusió a l’avenç de la Universitat de 
Girona.

 Anna Maria Geli de Ciurana
Rectora de la Universitat de Girona

Girona, octubre del 2008

Edita: Secretaria General de la Universitat de Girona

       Fotografia: Salvador Bosch Arauz
              Vídeo: Leeksonfilms - Ferran Castañer Ferran

              Impressió: Nexe Impressions
                    Dipòsit legal: GI-702-08

                        Girona, octubre 2008
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Som una institució d’educació 
superior, recerca i transferència 
arrelada a la societat i a l’entorn,

amb qui comparteix interessos i objectius, amb 
vocació de servei públic en el desenvolupament de 
la docència, la recerca, la transferència i la innovació. 
El nostre compromís es tradueix en la formació 
de professionals i ciutadans i en la contribució al 
progrés i al desenvolupament de la societat i el 
territori, combinant equilibradament les sinèrgies 
amb l’entorn més proper i una voluntat decidida 
per la potenciació de la projecció internacional.

El curs 2007-2008, la Universitat de Girona assoleix 
gairebé els 15.000 estudiants, entre alumnes d’estudis 
oficials i de formació continuada. Donen suport a 
les activitats pròpies de la Universitat 1.300 docents 
i investigadors i una plantilla de 500 persones 
d’administració i serveis. 

Els 8 centres docents de la Universitat de Girona, 
ubicats en els 3 campus, imparteixen més de 40 
titulacions de 1r i 2n cicle i 2 nous estudis de grau. 
Complementen l’oferta de titulacions de la UdG els 29 
màsters universitaris, 17 programes de doctorat i 250 
programes d’extensió universitària.

Totes les titulacions comparteixen com a trets 
característics a nivell de competències el domini de les 
llengües i la capacitat emprenedora. D’igual manera, la 
mobilitat d‘estudiants en el territori europeu s’integra 
en el procés d’internacionalització dels estudis de la 
UdG. 

Prop dels 3.000 estudiants que demanden plaça 
en primera opció a la Universitat de Girona avalen 
l’atractiu de l’ampli ventall de titulacions de la 
Universitat. La Biblioteca, les aules informàtiques, la 
connexió sense fils, l’allotjament, la borsa de treball o 
els ajuts a l’estudi, entre molts d’altres, són recursos 
que la Universitat de Girona posa a l’abast de que 
escull la Universitat de Girona per estudiar. 

En l’àmbit de la recerca –motor de generació de 
coneixement– més de 100 grups de recerca despleguen 
una intensa activitat investigadora a la Universitat de 
Girona, que suposa el posicionament i l’emergència 
de la UdG entre les universitats europees, participant 
actualment en 30 projectes europeus. Una mostra 
de la seva producció científica són les gairebé 1.500 
publicacions editades aquest curs. 

La Universitat exerceix de motor de desenvolupament 
del territori mitjançant la generació i transferència de 
coneixement. En aquest context, el Parc Científic i 
Tecnològic -de recent creació- esdevé el referent en el 
que més de 50 empreses, centres i grups de recerca 
han confiat  per desenvolupar la seva activitat. La 
transferència dels resultats generats per la recerca  
s’ha traduït en 181 nous  convenis signats el curs 2007-
2008.

La Universitat de Girona és una institució socialment 
responsable i solidària, que segueix avançant per 
convertir-se en una universitat oberta a la ciutadania, 
un centre de creació i gestió del coneixement al 
servei de la societat i un referent pel seu dinamisme 
en la interacció amb l’entorn i per la seva projecció 
internacional.
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europea, una nova generació de professionals encara 
més competents.

Organitzat conjuntament pel Vicerectorat de Docència 
i Política Acadèmica i per l’Institut de Ciències de 
l’Educació Josep Pallach, l’UNIVEST08 tingué lloc a 
l’Auditori Palau de Congressos de Girona i va aplegar 
més de 300 participants (la meitat dels quals provenen de 
la pròpia universitat i la resta tant de Catalunya, com de 
l’Estat Espanyol i altres països europeus). En el decurs 
del congrés es varen presentaran 125 comunicacions 
entorn de diversos eixos temàtics: planificació de 
la docència centrada en l’estudiant, autogestió de 
l’aprenentatge, tutorització dels estudiants , participació 
dels estudiants en la vida universitària i experiències 
fora de les aules ordinàries de classe.

   juliol 2008

La UdG acull el segon Campus per la Pau 

L’entitat Justícia i Pau i la Universitat de Girona, 
després de l’experiència positiva de la primera edició, 
van impulsar el segon Campus per la Pau, que tingué 
lloc els dies 9, 10 i 11 de juliol a la Sala de Graus de 
la Facultat de Lletres. Aquest Campus materialitza la 
voluntat de la Universitat de Girona de contribuir a 
consolidar una cultura de la pau basada en el diàleg com 
a peça fonamental en aquest procés. 

D’entre les ponències, destacà la del professor de 
Relacions Internacionals de la London School of 
Economics, Fred Halliday, sobre el conflicte a Orient 
Pròxim o la que oferí el president del Consell d’Europa, 
Lluís Maria de Puig, sobre la pau i defensa davant la 
guerra. En el decurs del Campus, es va dur a terme la 
presentació del llibre Mujeres en pie de paz, de Carmen 
Magallón. 

Amb aquestes jornades es pretenia oferir un espai 
per a la interdisciplinarietat, així com per a l’anàlisi, el 
debat i el fet de compartir punts de vista sobre temes 
relacionats amb els conflictes armats i les actuacions 
militars al món i reflexionar sobre els esforços que fa la 
societat per construir la pau.

La UdG participa al Fòrum Europeu de Ciència 
ESOF 2008 

El Fòrum Europeu de Ciència ESOF, que es va dur 
a terme a Barcelona del 18 al 22 de juliol, és el punt 
de trobada més important d’Europa per conèixer els 
avenços més recents en ciència i tecnologia. 

La UdG va tenir una participació activa a les outreach 
d’aquesta edició, que es concretà en activitats tan diverses 
com les activitats Dancing with bionanomolecules, 
una aproximació al món molecular de la mà d’eines 
informàtiques, paper i globus, o Recreational Science, una 
presentació lúdica i divertida d’algunes investigacions 
fetes pel nostre personal investigador. 

A més, la UdG també hi va ser present en l’àmplia 
exposició d’ESOF sobre ciència i tecnologia.

La UdG avui
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Centres docents 

Centres docents integrats 
Facultat de Ciències 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Dret 
Facultat d’Educació i Psicologia
Facultat de Lletres
Facultat de Turisme
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d’Infermeria

Girona International Graduate School

Centres docents adscrits
Escola Universitària de Ciències de la Comunicació
Escola Universitària de Turisme Mediterrani
Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme Sant Pol 
de Mar
Escola Universitària de Turisme CETA
Escola Universitària de Turisme Euroaula
Escola Universitària de Turisme de Terrassa
Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí
Escola Universitària de Turisme Formàtic Barna  
 
Centres docents vinculats
Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia 

Departaments
Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la 
Construcció  
Departament d’Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors
Departament de Biologia
Departament de Ciències Ambientals
Departament de Didàctiques Específiques
Departament de Dret Privat

Departament de Dret Públic
Departament d’Economia
Departament d’Empresa
Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i 
Automàtica
Departament d’Enginyeria Mecànica i de la 
Construcció Industrial
Departament d’Enginyeria Química, Agrària i 
Tecnologia Agroalimentària
Departament de Filologia i Filosofia
Departament de Física
Departament de Geografia, Història i Història de 
l’Art
Departament d’Infermeria
Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada
Departament d’Organització, Gestió Empresarial i 
Disseny de Producte
Departament de Pedagogia
Departament de Psicologia
Departament de Química

Instituts
Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach 
(ICE) 

Instituts de recerca 
Institut d’Ecologia Aquàtica
Institut d’Informàtica i Aplicacions
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Institut de Medi Ambient
Institut de Química Computacional
Institut de Recerca Educativa
Institut de Recerca Històrica
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Institut de Tecnologia Agroalimentària
Institut Superior d’Estudis Turístics
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La Diputació i la Universitat de Girona impulsen el 
nou campus universitari de Ciències de la Salut 

La presidenta accidental de la Diputació de Girona, M. 
Teresa Ferrés, i la rectora de la Universitat de Girona, 
Anna Maria Geli, van signar un acord de col·laboració 
per fomentar la recerca i la docència en l’àmbit biomèdic 
i de salut pública. 

La Diputació de Girona, per mediació de Dipsalut, va 
comprometre una inversió inicial de 500.000 euros per 
a l’impuls de les primeres fases de desenvolupament 
del projecte de constitució del campus de Ciències 
de la Salut, d’acord amb la necessitat que té la UdG 
d’invertir en infraestructures i equipaments científics. 
La Universitat de Girona, per la seva part, preveia la 
cessió a Dipsalut d’espais dins el nou campus per a la 
implantació d’aquest organisme o dels serveis que en 
depenen.

La Diputació de Girona, per mediació del seu 
organisme autònom Dipsalut, té l’objectiu d’assessorar 
els ajuntaments i cooperar-hi en les competències 
municipals de salut pública, així com de promoure 
polítiques de qualitat de vida. 

El Parc Científic i Tecnològic de la UdG s’incorpora 
a l’APTE (Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España)

El curs 2007-2008, el Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona s’ha incorporat com a membre 
de ple dret a la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España (APTE). Aquesta associació, 

creada l’any 1989, acull i representa a la major part 
d’iniciatives que es duen a terme actualment a l’Estat 
espanyol orientades a la promoció de parcs de ciència 
i tecnologia: són, actualment, 80 projectes en diversos 
estadis de desenvolupament. D’aquests, únicament 30 
en són socis de ple dret, un reduït grup que correspon 
als parcs científics i tecnològics en ple funcionament. 

Després d’un rigorós procés d’avaluació que va 
comportar la visita i inspecció del Parc per part de 
representants de l’Associació, l’assemblea de l’APTE va 
acordar la incorporació del Parc Científic i Tecnològic 
de la Universitat de Girona al grup de membres socis. 
L’avaluació va remarcar la implicació del territori en el 
projecte i la qualitat dels edificis i de les infraestructures, 
així com  dels actors – centres de recerca i empreses- ja 
ubicats al Parc. 

Aquest pas suposa un reconeixement al projecte i 
reforça el paper de les comarques gironines en el 
mapa tecnològic estatal. Actualment, al Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona hi treballen unes 
400 persones, provinents de la quarantena d’empreses 
i institucions i de la trentena de grups de recerca de 
la Universitat de Girona que hi desenvolupen la seva 
activitat. 

3 4 41

TITULACIONS 

Estudis oficials de 1r i/o 2n cicle en centres 
docents propis
Mestre. Especialitat Educació Infantil
Mestre. Especialitat Educació Primària
Mestre. Especialitat Llengua Estrangera
Mestre. Especialitat Educació Física
Mestre. Especialitat Educació Musical
Educació Social
Psicologia
Filosofia
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Geografia
Història
Història de l’Art
Biologia
Química
Ciències Ambientals
Dret
Gestió i Administració Pública
Arquitectura Tècnica
Arquitectura
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Explotacions 
Agropecuàries
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Indústries Agràries 
i Alimentàries
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electrònica 
Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Química 
Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Mecànica
Enginyeria Industrial

Infermeria
Ciències Empresarials
Administració i Direcció d’Empreses
Economia
Diplomat en Turisme
Publicitat i Relacions Públiques

Estudis oficials de 2n cicle en centres docents 
propis 
Pedagogia
Psicopedagogia
Filologia Romànica
Enginyeria Informàtica
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciències del Treball
Criminologia     

Estudis oficials en centres docents adscrits
Fisioteràpia
Diplomat en Turisme (Mediterrani)
Diplomat en Turisme (Euroaula)
Diplomat en Turisme (CETA)
Diplomat en Turisme (Sant Pol)
Diplomat en Turisme (Terrassa)
Diplomat en Turisme (Formàtic Barna)   
  
Estudis propis    
Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i 
Desenvolupament del Producte
Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia

Màsters oficials

POP en Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Medicinal Chemistry and Molecular Design 
(MECHMOD) 

Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua 
Màster en Medi Ambient 
Màster Interuniversitari en Ecologia Fonamental i 
Aplicada 
Màster Interuniversitari en Química Teòrica i 
Computacional 
Màster Interuniversitari en Tècniques 
Cromatogràfiques Aplicades 

POP en Ciències Humanes i de la Cultura
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit 
Local 
Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: 
Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura 
Màster en Llengües, Moviments de Població i 
Construcció Social / Ensenyament del Català i de 
l’Espanyol com a Segones Llengües 
Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i 
Llenguatge 
Màster Interuniversitari La Filosofia Contemporània: 
Tendències i debats 

POP en Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut
Màster en Educació en la Diversitat 
Màster en Promoció de la Salut 
Màster interuniversitari en Estudi de Dones, Gènere i 
Ciutadania 
Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial 
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (2008-09) 
Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació 
(MIPE) 

POP en Tecnologia
Erasmus Mundus European Masters in Vision and 
Robotics (VIBOT) 
Màster en Biotecnologia Alimentària 
Màster en Informàtica Industrial i Automàtica 

Màster en Mecànica de Materials i Estructures 
Màster Interuniversitari en Computació 
Màster Interuniversitari en Enginyeria Tèxtil, 
Paperera i Gràfica 
Màster Interuniversitari en Polímers i Biopolímers 

POP en Turisme, Dret i Empresa
Business Innovation and Technology Management 
European Master in Tourism Management 
Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat 
Màster en Economia i Dret Empresarials 
Màster Interuniversitari en Direcció i Planificació de 
Turisme 

Programes de doctorat    

Propis
Biotecnologia
Globalització i Dret: el Dret Europeu com a Referència
Psicologia i Qualitat de Vida
 

Interuniversitaris
Arts Visuals i Educació, un Enfocament Construccionista
Catálisis Homogénea 
Educació Ambiental
Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament 
Professional
Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al Llarg 
del Cicle Vital
Organització Industrial: Empresa i Mercats 
Sistema de Justícia Penal
Sòls, Aigua i Medi Ambient
Projectes d’Innovació Tecnològica en l’Enginyeria de 
Producte i Procés
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La Diputació i la Universitat de Girona impulsen el 
nou campus universitari de Ciències de la Salut 

La presidenta accidental de la Diputació de Girona, M. 
Teresa Ferrés, i la rectora de la Universitat de Girona, 
Anna Maria Geli, van signar un acord de col·laboració 
per fomentar la recerca i la docència en l’àmbit biomèdic 
i de salut pública. 

La Diputació de Girona, per mediació de Dipsalut, va 
comprometre una inversió inicial de 500.000 euros per 
a l’impuls de les primeres fases de desenvolupament 
del projecte de constitució del campus de Ciències 
de la Salut, d’acord amb la necessitat que té la UdG 
d’invertir en infraestructures i equipaments científics. 
La Universitat de Girona, per la seva part, preveia la 
cessió a Dipsalut d’espais dins el nou campus per a la 
implantació d’aquest organisme o dels serveis que en 
depenen.

La Diputació de Girona, per mediació del seu 
organisme autònom Dipsalut, té l’objectiu d’assessorar 
els ajuntaments i cooperar-hi en les competències 
municipals de salut pública, així com de promoure 
polítiques de qualitat de vida. 

El Parc Científic i Tecnològic de la UdG s’incorpora 
a l’APTE (Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España)

El curs 2007-2008, el Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona s’ha incorporat com a membre 
de ple dret a la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España (APTE). Aquesta associació, 

creada l’any 1989, acull i representa a la major part 
d’iniciatives que es duen a terme actualment a l’Estat 
espanyol orientades a la promoció de parcs de ciència 
i tecnologia: són, actualment, 80 projectes en diversos 
estadis de desenvolupament. D’aquests, únicament 30 
en són socis de ple dret, un reduït grup que correspon 
als parcs científics i tecnològics en ple funcionament. 

Després d’un rigorós procés d’avaluació que va 
comportar la visita i inspecció del Parc per part de 
representants de l’Associació, l’assemblea de l’APTE va 
acordar la incorporació del Parc Científic i Tecnològic 
de la Universitat de Girona al grup de membres socis. 
L’avaluació va remarcar la implicació del territori en el 
projecte i la qualitat dels edificis i de les infraestructures, 
així com  dels actors – centres de recerca i empreses- ja 
ubicats al Parc. 

Aquest pas suposa un reconeixement al projecte i 
reforça el paper de les comarques gironines en el 
mapa tecnològic estatal. Actualment, al Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona hi treballen unes 
400 persones, provinents de la quarantena d’empreses 
i institucions i de la trentena de grups de recerca de 
la Universitat de Girona que hi desenvolupen la seva 
activitat. 
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TITULACIONS 

Estudis oficials de 1r i/o 2n cicle en centres 
docents propis
Mestre. Especialitat Educació Infantil
Mestre. Especialitat Educació Primària
Mestre. Especialitat Llengua Estrangera
Mestre. Especialitat Educació Física
Mestre. Especialitat Educació Musical
Educació Social
Psicologia
Filosofia
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Geografia
Història
Història de l’Art
Biologia
Química
Ciències Ambientals
Dret
Gestió i Administració Pública
Arquitectura Tècnica
Arquitectura
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Explotacions 
Agropecuàries
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Indústries Agràries 
i Alimentàries
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electrònica 
Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Química 
Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Mecànica
Enginyeria Industrial

Infermeria
Ciències Empresarials
Administració i Direcció d’Empreses
Economia
Diplomat en Turisme
Publicitat i Relacions Públiques

Estudis oficials de 2n cicle en centres docents 
propis 
Pedagogia
Psicopedagogia
Filologia Romànica
Enginyeria Informàtica
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciències del Treball
Criminologia     

Estudis oficials en centres docents adscrits
Fisioteràpia
Diplomat en Turisme (Mediterrani)
Diplomat en Turisme (Euroaula)
Diplomat en Turisme (CETA)
Diplomat en Turisme (Sant Pol)
Diplomat en Turisme (Terrassa)
Diplomat en Turisme (Formàtic Barna)   
  
Estudis propis    
Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i 
Desenvolupament del Producte
Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia

Màsters oficials

POP en Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Medicinal Chemistry and Molecular Design 
(MECHMOD) 

Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua 
Màster en Medi Ambient 
Màster Interuniversitari en Ecologia Fonamental i 
Aplicada 
Màster Interuniversitari en Química Teòrica i 
Computacional 
Màster Interuniversitari en Tècniques 
Cromatogràfiques Aplicades 

POP en Ciències Humanes i de la Cultura
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit 
Local 
Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: 
Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura 
Màster en Llengües, Moviments de Població i 
Construcció Social / Ensenyament del Català i de 
l’Espanyol com a Segones Llengües 
Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i 
Llenguatge 
Màster Interuniversitari La Filosofia Contemporània: 
Tendències i debats 

POP en Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut
Màster en Educació en la Diversitat 
Màster en Promoció de la Salut 
Màster interuniversitari en Estudi de Dones, Gènere i 
Ciutadania 
Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial 
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (2008-09) 
Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació 
(MIPE) 

POP en Tecnologia
Erasmus Mundus European Masters in Vision and 
Robotics (VIBOT) 
Màster en Biotecnologia Alimentària 
Màster en Informàtica Industrial i Automàtica 

Màster en Mecànica de Materials i Estructures 
Màster Interuniversitari en Computació 
Màster Interuniversitari en Enginyeria Tèxtil, 
Paperera i Gràfica 
Màster Interuniversitari en Polímers i Biopolímers 

POP en Turisme, Dret i Empresa
Business Innovation and Technology Management 
European Master in Tourism Management 
Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat 
Màster en Economia i Dret Empresarials 
Màster Interuniversitari en Direcció i Planificació de 
Turisme 

Programes de doctorat    

Propis
Biotecnologia
Globalització i Dret: el Dret Europeu com a Referència
Psicologia i Qualitat de Vida
 

Interuniversitaris
Arts Visuals i Educació, un Enfocament Construccionista
Catálisis Homogénea 
Educació Ambiental
Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament 
Professional
Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al Llarg 
del Cicle Vital
Organització Industrial: Empresa i Mercats 
Sistema de Justícia Penal
Sòls, Aigua i Medi Ambient
Projectes d’Innovació Tecnològica en l’Enginyeria de 
Producte i Procés
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La UdG acull l’Euroweek 2008 

La Universitat de Girona va acollir l’edició 2008 de 
l’Euroweek, l’European Week Conference. Aquest és 
un projecte que té com a objectiu oferir als estudiants 
d’arreu d’Europa la possibilitat de millorar les seves 
capacitats mitjançant una pràctica en un entorn real i 
sempre en un marc de treball de caràcter internacional. 
L’Euroweek 2008 va comptar amb uns 200 participants, 
entre estudiants i professors, que van centrar els seus 
projectes en la gestió de la innovació.

Panikkar, Virgili i Rodés s’incorporen al claustre 
de doctors de la UdG 

L’Auditori del Centre Cultural La Mercè va ser l’escenari, 
dilluns 28 d’abril, de l’acte acadèmic d’atorgament 
dels títols Honoris Causa de la Universitat de Girona 
al pensador Raimon Panikkar, a la geòloga Carmina 
Virgili, i a l’hepatòleg Joan Rodés.  Amb aquests tres 
nomenaments, la UdG va ampliar a deu els nomenaments 
honoris causa a la Universitat de Girona. 

   maig 2008

El Claustre de la Universitat de Girona aprova el 
Pla Estratègic 2008-2013 

El sessió ordinària, el Claustre Universitari de la UdG va 
aprovar el Pla Estratègic 2008-2013, un document base 

que marca les línies teòriques d’actuació. Posteriorment, 
les accions concretes per la posada en pràctica del 
Pla s’hauran de determinar des de cadascuna de les 
facultats i departaments universitaris.

Les principals directrius del Pla Estratègic suposen 
potenciar encara més la internacionalització, el 
rendiment de comptes a la societat, l’emprenedoria, 
l’atenció a la diversitat i la igualtat d’oportunitats, entre 
d’altres. L’articulació del Pla s’ha estructurat al voltant 
de cinc àmbits que agrupen de manera coherent el 
conjunt de l’activitat universitària.

El Parc Científic i Tecnològic rep una visita 
consular 

El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona va rebre la visita d’una vintena de cònsols, que 
van poder conèixer de primera mà les instal·lacions i 
algunes de les línies de recerca. Al Parc Científic i 
Tecnològicvaren mantenir una trobada amb la rectora 
Anna Maria Geli, amb Tomàs Sobrequés, president de 
la Junta Rectora del Parc, i amb Pere Condom, director 
general del Parc.

Aquesta visita s’emmarcà en el Programa de visites 
consulars, amb l’objectiu de donar a conèixer als 
representants consulars la realitat econòmica, cultural 
i turística gironina. El Consell per a la projecció 
internacional de les comarques de Girona va convidar, 
a través de la Cambra de Comerç de Girona, el comitè 
executiu del cos consular i els cònsols dels països de la 
Unió Europea que estan acreditats a Barcelona.

Recerca i transferència

Articles publicats  399
Articles publicats (ISI) 241
Llibres publicats 50
Capítols de llibres 193
Publicacions en congressos 582
Patents vigents 33
Projectes europeus 29
Convenis amb empreses 181
Ingressos per via competitiva 6.223.805,40€
Ingressos per via no competitiva 3.042.126€
Projectes del Trampolí Tecnològic  27

Biblioteca

Superfície (m2) 10.541
Places de lectura 1.727
Pressupost per a fons 
bibliogràfic (€) 659.425,19€
Total de volums 334.935
Volums electrònics 6.813
Revistes en paper 6.669
Revistes electròniques 14.993
Bases de dades 159
Visites a la Biblioteca 1.411.436
Préstecs 166.759
Consultes a bases de dades 407.019
Articles descarregats de revistes 
electròniques 123.311

(*) Dades a desembre de 2007

Estructures UdG
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europea, una nova generació de professionals encara 
més competents.

Organitzat conjuntament pel Vicerectorat de Docència 
i Política Acadèmica i per l’Institut de Ciències de 
l’Educació Josep Pallach, l’UNIVEST08 tingué lloc a 
l’Auditori Palau de Congressos de Girona i va aplegar 
més de 300 participants (la meitat dels quals provenen de 
la pròpia universitat i la resta tant de Catalunya, com de 
l’Estat Espanyol i altres països europeus). En el decurs 
del congrés es varen presentaran 125 comunicacions 
entorn de diversos eixos temàtics: planificació de 
la docència centrada en l’estudiant, autogestió de 
l’aprenentatge, tutorització dels estudiants , participació 
dels estudiants en la vida universitària i experiències 
fora de les aules ordinàries de classe.

   juliol 2008

La UdG acull el segon Campus per la Pau 

L’entitat Justícia i Pau i la Universitat de Girona, 
després de l’experiència positiva de la primera edició, 
van impulsar el segon Campus per la Pau, que tingué 
lloc els dies 9, 10 i 11 de juliol a la Sala de Graus de 
la Facultat de Lletres. Aquest Campus materialitza la 
voluntat de la Universitat de Girona de contribuir a 
consolidar una cultura de la pau basada en el diàleg com 
a peça fonamental en aquest procés. 

D’entre les ponències, destacà la del professor de 
Relacions Internacionals de la London School of 
Economics, Fred Halliday, sobre el conflicte a Orient 
Pròxim o la que oferí el president del Consell d’Europa, 
Lluís Maria de Puig, sobre la pau i defensa davant la 
guerra. En el decurs del Campus, es va dur a terme la 
presentació del llibre Mujeres en pie de paz, de Carmen 
Magallón. 

Amb aquestes jornades es pretenia oferir un espai 
per a la interdisciplinarietat, així com per a l’anàlisi, el 
debat i el fet de compartir punts de vista sobre temes 
relacionats amb els conflictes armats i les actuacions 
militars al món i reflexionar sobre els esforços que fa la 
societat per construir la pau.

La UdG participa al Fòrum Europeu de Ciència 
ESOF 2008 

El Fòrum Europeu de Ciència ESOF, que es va dur 
a terme a Barcelona del 18 al 22 de juliol, és el punt 
de trobada més important d’Europa per conèixer els 
avenços més recents en ciència i tecnologia. 

La UdG va tenir una participació activa a les outreach 
d’aquesta edició, que es concretà en activitats tan diverses 
com les activitats Dancing with bionanomolecules, 
una aproximació al món molecular de la mà d’eines 
informàtiques, paper i globus, o Recreational Science, una 
presentació lúdica i divertida d’algunes investigacions 
fetes pel nostre personal investigador. 

A més, la UdG també hi va ser present en l’àmplia 
exposició d’ESOF sobre ciència i tecnologia.

La UdG avui
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Centres docents 

Centres docents integrats 
Facultat de Ciències 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Dret 
Facultat d’Educació i Psicologia
Facultat de Lletres
Facultat de Turisme
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d’Infermeria

Girona International Graduate School

Centres docents adscrits
Escola Universitària de Ciències de la Comunicació
Escola Universitària de Turisme Mediterrani
Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme Sant Pol 
de Mar
Escola Universitària de Turisme CETA
Escola Universitària de Turisme Euroaula
Escola Universitària de Turisme de Terrassa
Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí
Escola Universitària de Turisme Formàtic Barna  
 
Centres docents vinculats
Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia 

Departaments
Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la 
Construcció  
Departament d’Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors
Departament de Biologia
Departament de Ciències Ambientals
Departament de Didàctiques Específiques
Departament de Dret Privat

Departament de Dret Públic
Departament d’Economia
Departament d’Empresa
Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i 
Automàtica
Departament d’Enginyeria Mecànica i de la 
Construcció Industrial
Departament d’Enginyeria Química, Agrària i 
Tecnologia Agroalimentària
Departament de Filologia i Filosofia
Departament de Física
Departament de Geografia, Història i Història de 
l’Art
Departament d’Infermeria
Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada
Departament d’Organització, Gestió Empresarial i 
Disseny de Producte
Departament de Pedagogia
Departament de Psicologia
Departament de Química

Instituts
Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach 
(ICE) 

Instituts de recerca 
Institut d’Ecologia Aquàtica
Institut d’Informàtica i Aplicacions
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Institut de Medi Ambient
Institut de Química Computacional
Institut de Recerca Educativa
Institut de Recerca Històrica
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Institut de Tecnologia Agroalimentària
Institut Superior d’Estudis Turístics
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   juny 2008

Creació del programa de suport a les persones
amb discapacitat

El programa de suport a les persones amb discapacitat
es concep com un espai on la Universitat de Girona
pot oferir orientació i recursos a les persones amb
discapacitat en aspectes de participació en tots els
àmbits universitaris. 

Aquest espai reflecteix la voluntat de la UdG de
continuar implementant un dels principis bàsics dels
seus Estatuts: la igualtat d’oportunitats, aprofundint
en l’àmbit de les persones amb discapacitat. Es
tracta, principalment, d’oferir un lloc de referència
que aculli i orienti a estudiants, professors i personal
d’administració i serveis de la UdG i que doni suport
a les persones amb discapacitat durant el seu pas per
la UdG, així com en l’etapa prèvia a la incorporació al
mercat de treball. 

En definitiva, aquest programa de suport va néixer
en resposta a la necessitat de treballar en xarxa amb
altres institucions i serveis en relació amb els futurs
estudiants i que puguin facilitar l’orientació necessària
abans de la seva incorporació a la universitat, així com
l’atenció personalitzada a les persones amb discapacitat
que permeti adequar les mesures de suport necessàries
per a la seva participació en tots els àmbits universitaris:
accessibilitat d’espais, continguts i materials.

La Universitat a l’estiu 2008 

La Fundació de la Universitat de Girona presentà  el 
programa de cursos per a l’estiu 2008, dotant així de 
contingut l’oferta formativa per als mesos de juny i juliol. 
Aquests cursos esdevenen una excel·lent oportunitat 
de formació continuada, que afavoreix l’aprenentatge i 
l’especialització.

La vintena edició del programa d’estiu de la Universitat 
de Girona ha estat constituïda per un total de 70 cursos 
amb seu a Girona, Salt, Sant Gregori, Olot, Palafrugell, 
Vall-Llobrega, Banyoles, i Sant Vicenç dels Horts 
(Barcelona). Cinc d’aquests cursos s’impartien en la 
modalitat de no presencials, de manera que es podien 
cursar en línia.

L’oferta s’ha concretat en un programa de formació 
plural i obert, en el que els cursos d’idiomes tenen una 
destacada presència, atesa la bona acollida d’edicions 
anteriors. L’oferta es completa amb cursos de l’àmbit de 
l’empresa, economia, dret, comunicació i màrqueting, 
tecnologia, turisme i hostaleria, psicologia i educació, i 
ciències de la salut.

L’estudiant com a eix del canvi a la universitat, 
centra l’UNIVEST08 

La Universitat de Girona organitzà els dies 2 i 3 de 
juny l’UNIVEST08, un congrés internacional dedicat a 
l’intercanvi i a l’estudi del nou model d’educació superior 
que comporta el procés de convergència europea, en el 
qual el principal protagonista és l’estudiant. D’aquesta 
manera es responia  a l’objectiu de contribuir de manera 
positiva al canvi que ha d’experimentar la Universitat 
per projectar a la societat, catalana, espanyola i 
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Càtedres
Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis
Càtedra Cambra d’Empresa Familiar
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital
Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis
Càtedra d’Esport i Educació Física
Càtedra d’Estudis Marítims
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial
Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania
Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica
Càtedra M. Àngels Anglada
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’àmbit rural 
Càtedra de Processos Industrials Sostenibles 
Càtedra de Promoció de la Salut 
Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà 
Sostenible
Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Altres estructures de recerca 
Centre de Documentació Europea
GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per a la 
Matemàtica a l’Escola
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi)
Laboratori de Desenvolupament Humà
Observatori de les Llengües d’Europa   
Observatori de Dret Privat Europeu i Comparat

Centres de recerca participats
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural 
(ICRPC)
Centre de Noves Tecnologies Alimentàries  
(CENTA-UdG)

Fundacions 
Fundació Universitat de Girona: Innovació i 
Formació
Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur
Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic
Fundació Privada Agroterritori

Altres estructures
Campus Agroalimentari de Girona
UdG Iniciatives, SL

Barcelona

Terrassa

Banyoles

Salt

Girona

Palamós

Sant Pol de Mar

Poblacions on la UdG té estructures docents 
i/o de recerca

Àrea d’influència de les activitats de la UdG 
(inclou vivers d’empreses, relacions UdG-
empresa, formació continuada i cursos d’estiu)
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de Girona. Acompanyat del subdelegat del Govern de 
l’Estat a Girona, Francesc Francisco-Busquets, Miguel 
Ángel Quintanilla es va reunir amb la rectora i amb el 
Consell de Direcció de la Universitat. Quintanilla va 
elogiar el potencial investigador i les intal·lacions de 
recerca de la UdG.

   març 2008

El Consell de Govern de la Universitat de Girona 
aprova la concessió de tres doctorats Honoris 
Causa 

El Consell de Govern de la Universitat de Girona, en 
la sessió 3/08 del dia 27 de març de 2008, va acordar 
concedir el Doctorat Honoris Causa als professors 
Raimon Panikkar, Carmina Virgili i Joan Rodés. 

Raimon Panikkar (Barcelona, 1918) es va doctorar en 
Filosofia (1946) i en Ciències (1958) a la Universitat de 
Madrid, i en Teologia a la Universitat Laterana de Roma 
(1961). Panikkar va rebre el títol de doctor honoris 
causa per la seva contribució excepcional al diàleg 
intercultural i interreligiós del nostre temps. 

La catedràtica de Geologia, Carmina Virgili (Barcelona, 
1927) és la primera dona distingida amb aquest títol a la 
UdG. Alhora, aquesta és la primera distinció d’aquesta 
naturalesa que rep i esdevé un reconeixement per 
la seva trajectòria personal i professional, que ha 
estat el paradigma dels eixos que conformen un 

perfil universitari exemplificador: la vocació docent, 
la excel·lència en la recerca i la implicació entusiasta 
en càrrecs de gestió, la qual cosa l’ha convertit en un 
referent del nostre país.

Joan Rodés (Barcelona, 1938) es va doctorar en Medicina 
el 1967 a la Universitat de Barcelona. És director 
de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer; president del Consell d’Administració 
de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca 
Mèdiques; president del Consell Assessor del Ministeri 
de Sanitat i Consum; director general de l’Hospital 
Clínic; i president de la Comissió d’Avaluació de la 
Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari a Catalunya (AQU). La Universitat de 
Girona li concedeix aquest títol per la seva valuosa 
aportació en el disseny i la consolidació dels estudis de 
Medicina a Girona, la seva capacitat científica, la seva 
vàlua personal i professional i la seva contribució a la 
recerca sobre malalties hepàtiques, que li han merescut 
prestigi i reconeixement internacional.

   abril 2008

La Universitat de Girona s’adhereix al  Codi 
de Conducta en Matèria de Cooperació per al 
Desenvolupament editat per les universitats 
espanyoles

El Codi de Conducta de les Universitats en Matèria de 
Cooperació per al Desenvolupament ha estat elaborat 

Estudis 

1r i 2n cicle     
Titulacions oficials de 1r i/o 2n cicles 41
Titulacions pròpies 1
Oferta de places en centres docents 
integrats 3.135
Oferta de places en centres docents 
adscrits i vinculats 665
Demandes en 1a opció en centres 
docents integrats 2.525
Demandes en 1a opció en centres 
docents adscrits i vinculats 370
Titulats en centres docents integrats 1.532
Titulats en centres docents adscrits 
i vinculats 348

Postgrau
Màsters oficials 29
Programes de doctorat 17
Estudiants amb suficiència 
investigadora (2006-2007) 64
Tesis doctorals llegides 41

Formació continuada 

Màsters propis 26
Diplomes de postgrau 31
Cursos de postgrau 14
Diplomes d’especialització 12
Cursos d’especialització 95
Cursos d’estiu organitzats (2008) 70
Alumnes inscrits als cursos d’estiu 
2008 (a 31/05/2008) 589

Altres dades

Estudiants de 1r i 2n cicle amb ajut 
a l’estudi 1.306
Estudiants de màsters oficials amb 
ajut a l’estudi 22
Estudiants de de doctorat amb ajut 
a l’estudi (a 12/2007) 242 
Estudiants UdG de programes de mobilitat 164
Estudiants estrangers de programes de 
mobilitat UdG 208

Creació i transferència del coneixement
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La UdG acull l’Euroweek 2008 

La Universitat de Girona va acollir l’edició 2008 de 
l’Euroweek, l’European Week Conference. Aquest és 
un projecte que té com a objectiu oferir als estudiants 
d’arreu d’Europa la possibilitat de millorar les seves 
capacitats mitjançant una pràctica en un entorn real i 
sempre en un marc de treball de caràcter internacional. 
L’Euroweek 2008 va comptar amb uns 200 participants, 
entre estudiants i professors, que van centrar els seus 
projectes en la gestió de la innovació.

Panikkar, Virgili i Rodés s’incorporen al claustre 
de doctors de la UdG 

L’Auditori del Centre Cultural La Mercè va ser l’escenari, 
dilluns 28 d’abril, de l’acte acadèmic d’atorgament 
dels títols Honoris Causa de la Universitat de Girona 
al pensador Raimon Panikkar, a la geòloga Carmina 
Virgili, i a l’hepatòleg Joan Rodés.  Amb aquests tres 
nomenaments, la UdG va ampliar a deu els nomenaments 
honoris causa a la Universitat de Girona. 

   maig 2008

El Claustre de la Universitat de Girona aprova el 
Pla Estratègic 2008-2013 

El sessió ordinària, el Claustre Universitari de la UdG va 
aprovar el Pla Estratègic 2008-2013, un document base 

que marca les línies teòriques d’actuació. Posteriorment, 
les accions concretes per la posada en pràctica del 
Pla s’hauran de determinar des de cadascuna de les 
facultats i departaments universitaris.

Les principals directrius del Pla Estratègic suposen 
potenciar encara més la internacionalització, el 
rendiment de comptes a la societat, l’emprenedoria, 
l’atenció a la diversitat i la igualtat d’oportunitats, entre 
d’altres. L’articulació del Pla s’ha estructurat al voltant 
de cinc àmbits que agrupen de manera coherent el 
conjunt de l’activitat universitària.

El Parc Científic i Tecnològic rep una visita 
consular 

El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona va rebre la visita d’una vintena de cònsols, que 
van poder conèixer de primera mà les instal·lacions i 
algunes de les línies de recerca. Al Parc Científic i 
Tecnològicvaren mantenir una trobada amb la rectora 
Anna Maria Geli, amb Tomàs Sobrequés, president de 
la Junta Rectora del Parc, i amb Pere Condom, director 
general del Parc.

Aquesta visita s’emmarcà en el Programa de visites 
consulars, amb l’objectiu de donar a conèixer als 
representants consulars la realitat econòmica, cultural 
i turística gironina. El Consell per a la projecció 
internacional de les comarques de Girona va convidar, 
a través de la Cambra de Comerç de Girona, el comitè 
executiu del cos consular i els cònsols dels països de la 
Unió Europea que estan acreditats a Barcelona.

Recerca i transferència

Articles publicats  399
Articles publicats (ISI) 241
Llibres publicats 50
Capítols de llibres 193
Publicacions en congressos 582
Patents vigents 33
Projectes europeus 29
Convenis amb empreses 181
Ingressos per via competitiva 6.223.805,40€
Ingressos per via no competitiva 3.042.126€
Projectes del Trampolí Tecnològic  27

Biblioteca

Superfície (m2) 10.541
Places de lectura 1.727
Pressupost per a fons 
bibliogràfic (€) 659.425,19€
Total de volums 334.935
Volums electrònics 6.813
Revistes en paper 6.669
Revistes electròniques 14.993
Bases de dades 159
Visites a la Biblioteca 1.411.436
Préstecs 166.759
Consultes a bases de dades 407.019
Articles descarregats de revistes 
electròniques 123.311

(*) Dades a desembre de 2007

Estructures UdG
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i aprovat per la Comissió de Cooperació del Comitè 
Espanyol Universitari de Relacions Internacionals 
(CEURI) per tal que cada universitat el ratifiqui i l’apliqui 
en el seu context.  En el cas de les universitats, la gran 
magnitud assolida per les seves accions de cooperació 
internacional ha posat sobre la taula la necessitat de 
delimitar amb una precisió més gran el camp específic 
de la cooperació universitària al desenvolupament, 
per preservar-ne el caràcter solidari, tant en els seus 
objectius com en els mètodes de treball emprats, així 
com per emfatitzar que el seu objectiu últim ha de ser 
el desenvolupament sostenible del país amb el qual es 
coopera.

Neix GirONA Campus, la ràdio de la UdG

El mes d’abril s’ha posat en marxa la nova ràdio digital 
de la UdG “GirONA Campus”, una iniciativa d’estudiants 
de Publicitat i Relacions Públiques i que compta amb el 
suport de la UdG i el seu Consell Social.  El projecte neix 
amb la voluntat d’esdevenir un dels principals canals de 
comunicació interna de la Universitat de Girona, alhora 
que també es vol emprar com a instrument de projecció 
externa i vinculació amb l’entorn més proper. En 
aquest sentit, es concep com una emissora que ha de 
difondre l’actualitat universitària, així com les novetats 
relacionades amb el camp de la docència, la recerca i la 
transferència.

El Govern renova el president del Consell Social 

El Govern de la Generalitat aprovà la continuïtat 
d’Albert Bou, que ocupa la presidència del Consell de 
la Universitat de Girona des de 2004. 

La Universitat de Girona obre les seves portes 

Un any més, la Universitat de Girona va obrir les seves 
portes als estudiants de secundària i al conjunt de la 
ciutadania. Així, els dies 25 i 26 d’abril tenien lloc les 
Jornades de Portes Obertes, una ocasió única per 
conèixer de primera mà els campus, els centres, les 
instal·lacions esportives i l’oferta formativa mitjançant 
l’ampli ventall d’activitats programades.

El Cor de la UdG fa 10 anys 

El Cor de la Universitat de Girona -dirigit pel professor 
Joan de la Creu Godoy- va ser fundat l’any 1998. D’ençà 
la seva creació, el Cor ha contribuït en tot moment a 
l’activitat cultural i artística de la Universitat de Girona: 
concerts d’inauguració del curs universitari, actes 
protocolaris, intercanvis amb altres cors universitaris 
o la participació en el Festival de Músiques Religioses 
del Món en són una petita mostra. Amb motiu de 
l’aniversari, es va programar un concert extraordinari 
el diumenge 20 d’abril a la Sala Simfònica de l’Auditori. 

Fira de la Ciència de la UdG 

Més de 750 alumnes de sis centres d’educació infantil i 
primària de la ciutat de Girona van participar en la Fira 
de la Ciència que tingué lloc a la Facultat de Ciències 
i a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG els 
dies 17 i 18 d’abril. Aquesta activitat s’emmarcà en la 
fira Pol·len, ciutats llavor de ciència, un projecte d’àmbit 
europeu que es realitzava en dotze ciutats europees per 
tal de potenciar l’interès dels infants per la ciència. 

La creació de coneixement a la Universitat neix, 
essencialment, de l’activitat investigadora que s’hi du a 
terme, on el personal acadèmic realitza recerca bàsica, 
recerca aplicada i innovació tecnològica. La UdG 
estimula línies prioritàries adreçades a concentrar 
i rendibilitzar els esforços que s’hi inverteixen i a 
valoritzar els resultats que s’obtenen. 

Avui la UdG està donat els passos necessaris 
per configurar el seu Arc de Recerca, és visible 
internacionalment, presenta una bona mobilitat 
generada per diversos grups de recerca i té patents 
llicenciades i projectes amb empreses. La seva 
producció científica la ubica en un terme mitjà de 
les universitats espanyoles i la fa emergir entre les 
universitats europees situades en ciutats de mida 
mitjana i petita. Poc a poc va incorporant personal 
investigador mitjançant processos altament competi-
tius i a la vegada la seva jove plantilla va madurant i 
incorporant-se a la investigació puntera. Els nombre 
d’investigadors postdoctorals s’incrementa any rere 
any i la seva incidència en l’activitat investigadora és 
cada cop més important, fins el punt d’esdevenir un 
dels factors decisius de la nostra competitivitat. 

Tanmateix, cal que els resultats generats per la 
recerca siguin transferits a l’entorn per incrementar 
la seva capacitat d’innovar en base al coneixement 
que tinguin  i de com interactuïn. En conseqüència, 
per poder transferir cal tenir coneixement del que 
s’investiga a la Universitat i de les activitats dels grups 
que hi fan recerca, per tal de poder oferir després els 
resultats a les empreses, en funció de la matèria que 
s’investiga.

NOVES ESTRUCTURES DE RECERCA

Durant el curs 2007-2008 s’ha fet efectiva divisió 
de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes en dos 
instituts: un que donarà continuïtat al vessant filològic 
i el nou Institut de Recerca Històrica. Igualment, s’ha 
creat l’Institut de Recerca Educativa, que de manera 
multidisciplinària afronta els nous reptes que suposa 
la introducció a l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior i els canvis en l’ensenyament primari i 
secundari. Finalment, s’ha fet realitat l’adequació 
del Laboratori de Desenvolupament Humà com a 
estructura de recerca. 

Paral·lelament, una de les apostes de la Universitat 
de Girona ha estat reforçar la presència en el territori 
d’estructures de recerca pròpies amb una marcada 
vocació de divulgació de la recerca i que s’ha traduit en 
un notable increment de càtedres. Així, la UdG ha creat 
enguany cinc noves càtedres: la Càtedra de Processos 
Industrials Sostenibles, la Càtedra de Promoció de la 
Salut, la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis, 
la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’àmbit 
rural i, finalment, la Càtedra de Cultura Científica i 
Comunicació Digital. En la mateixa línia, s’ha constituït 
la Fundació Privada Agroterritori i s’han ratificat els 
estatuts que han de regir el futur Consorci del Museu 
Memorial de l’Exili.

INVERSIONS PER A LA RECERCA

Una font important de finançament de la recerca a la 
Universitat de Girona la constitueixen els ajuts externs 
específics, d’entre els que destaca el Programa de 
Foment de la Recerca Universitària (PROFOR). 

Cal distribuir aquests i altres ingressos de manera 
òptima per tal de garantir la màxima eficiència, fet 
que ha dut a aprovar els criteris de priorització de la 

11

convocatòria d’ajuts per a equipament i infraestructura 
destinats a la recerca (PEIR 2007), així com la distribució 
del pressupost de Manteniment d’infraestructura de 
Recerca per l’any 2007.

Part d’aquesta dotació s’ha destinat a completar els 
equipaments del Serveis Tècnics de Recerca, amb 
dos nous equips de ressonància magnètica nuclear i 
un espectròmetre de masses. El curs passat, aquests 
Serveis van renovar el conveni signat amb l’Institut de 
Medicina Legal de Catalunya (IMLC) amb l’objectiu 
d’auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del 
Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials.

DINAMITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INVESTIGADORA

A banda dels ajuts externs específics, des de la 
Universitat de Girona es fan notables esforços per dotar 
les estructures de recerca dels recursos adients per al 
desenvolupament de la recerca mitjançant la promoció 
de beques i ajuts per al personal acadèmic, de suport 
al personal investigador en formació i l’augment del 
nombre de projectes de recerca i dels ingressos que 
aquests generen.

Aquest darrer curs s’han aprovat diferents convocatòries: 
els ajuts a la coordinació de projectes de gran abast, a 
projectes cooperatius de R+D en els àmbits humanístic 
i de les ciències socials, i l’adreçada a projectes de 
R+D en els àmbits de les Humanitats i les Ciències 
Socials. Aquesta darrera ha d’ajudar, entre d’altres, a la 
vertebració dels nous instituts de recerca, atès que es 
tracta d’un programa d’ajuts a projectes en humanitats 
i ciències socials. Així mateix, s’han convocat ajuts a 
projectes de R+D en el marc de l’IdIBGi, orientada a 
donar impuls a la recerca en l’àmbit de les ciències de la 
salut, en particular la biomèdica. Aques ajut permet una 

millor connexió entre les potencialitats dels grups UdG i 
les possibilitats de la investigació en el marc de l’IdibGI, 
sobretot de l’Hospital Universitari Josep Trueta.  

El reforç al personal investigador s’ha traduït, per la seva 
banda, en una convocatòria d’ajuts per a la contractació 
de personal tècnic de suport (PTS) a la recerca i a la 
transferència tecnològica, així com amb la convocatòria 
2008 d’ajuts per a la intensificació de la recerca d’acord 
amb el programa I3.

DIVULGACIÓ I COMUNICACIÓ DE LA 
RECERCA

La divulgació i comunicació de la recerca han tingut tres 
dates clau: la 2a edició de la Fira de Mostres Científica, 
la Fira de la Ciència de la UdG i la participació a l’ESOF 
2008.  La 2a edició de la Fira de Mostres Científica en el 
marc de la Setmana de la Ciència de 2007 –del 5 al 17 de 
novembre i fruit de l’èxit de la 1a edició– ha possibilitat 
que els grups de recerca, departaments, instituts, 
facultats i serveis de recerca de la UdG apropessin la 
seva investigació a la societat de Girona. D’altra banda, 
l’abril de 2008, més de 750 alumnes d´educació infantil i 
primària de Girona han participat en la Fira de la Ciència 
de la UdG, que ha tingut lloc a la Facultat de Ciències i a 
la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG. 

Finalment, el juliol de 2008 ha tingut lloc a 
Barcelona el Fòrum Europeu de Ciència ESOF 2008  
-el punt de trobada més important d’Europa per donar a 
conèixer els avenços més recents en ciència i tecnologia- 
amb la participació activa de la Universitat de Girona 
amb dos tallers de divulgació científica.
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i aprovat per la Comissió de Cooperació del Comitè 
Espanyol Universitari de Relacions Internacionals 
(CEURI) per tal que cada universitat el ratifiqui i l’apliqui 
en el seu context.  En el cas de les universitats, la gran 
magnitud assolida per les seves accions de cooperació 
internacional ha posat sobre la taula la necessitat de 
delimitar amb una precisió més gran el camp específic 
de la cooperació universitària al desenvolupament, 
per preservar-ne el caràcter solidari, tant en els seus 
objectius com en els mètodes de treball emprats, així 
com per emfatitzar que el seu objectiu últim ha de ser 
el desenvolupament sostenible del país amb el qual es 
coopera.

Neix GirONA Campus, la ràdio de la UdG

El mes d’abril s’ha posat en marxa la nova ràdio digital 
de la UdG “GirONA Campus”, una iniciativa d’estudiants 
de Publicitat i Relacions Públiques i que compta amb el 
suport de la UdG i el seu Consell Social.  El projecte neix 
amb la voluntat d’esdevenir un dels principals canals de 
comunicació interna de la Universitat de Girona, alhora 
que també es vol emprar com a instrument de projecció 
externa i vinculació amb l’entorn més proper. En 
aquest sentit, es concep com una emissora que ha de 
difondre l’actualitat universitària, així com les novetats 
relacionades amb el camp de la docència, la recerca i la 
transferència.

El Govern renova el president del Consell Social 

El Govern de la Generalitat aprovà la continuïtat 
d’Albert Bou, que ocupa la presidència del Consell de 
la Universitat de Girona des de 2004. 

La Universitat de Girona obre les seves portes 

Un any més, la Universitat de Girona va obrir les seves 
portes als estudiants de secundària i al conjunt de la 
ciutadania. Així, els dies 25 i 26 d’abril tenien lloc les 
Jornades de Portes Obertes, una ocasió única per 
conèixer de primera mà els campus, els centres, les 
instal·lacions esportives i l’oferta formativa mitjançant 
l’ampli ventall d’activitats programades.

El Cor de la UdG fa 10 anys 

El Cor de la Universitat de Girona -dirigit pel professor 
Joan de la Creu Godoy- va ser fundat l’any 1998. D’ençà 
la seva creació, el Cor ha contribuït en tot moment a 
l’activitat cultural i artística de la Universitat de Girona: 
concerts d’inauguració del curs universitari, actes 
protocolaris, intercanvis amb altres cors universitaris 
o la participació en el Festival de Músiques Religioses 
del Món en són una petita mostra. Amb motiu de 
l’aniversari, es va programar un concert extraordinari 
el diumenge 20 d’abril a la Sala Simfònica de l’Auditori. 

Fira de la Ciència de la UdG 

Més de 750 alumnes de sis centres d’educació infantil i 
primària de la ciutat de Girona van participar en la Fira 
de la Ciència que tingué lloc a la Facultat de Ciències 
i a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG els 
dies 17 i 18 d’abril. Aquesta activitat s’emmarcà en la 
fira Pol·len, ciutats llavor de ciència, un projecte d’àmbit 
europeu que es realitzava en dotze ciutats europees per 
tal de potenciar l’interès dels infants per la ciència. 

La creació de coneixement a la Universitat neix, 
essencialment, de l’activitat investigadora que s’hi du a 
terme, on el personal acadèmic realitza recerca bàsica, 
recerca aplicada i innovació tecnològica. La UdG 
estimula línies prioritàries adreçades a concentrar 
i rendibilitzar els esforços que s’hi inverteixen i a 
valoritzar els resultats que s’obtenen. 

Avui la UdG està donat els passos necessaris 
per configurar el seu Arc de Recerca, és visible 
internacionalment, presenta una bona mobilitat 
generada per diversos grups de recerca i té patents 
llicenciades i projectes amb empreses. La seva 
producció científica la ubica en un terme mitjà de 
les universitats espanyoles i la fa emergir entre les 
universitats europees situades en ciutats de mida 
mitjana i petita. Poc a poc va incorporant personal 
investigador mitjançant processos altament competi-
tius i a la vegada la seva jove plantilla va madurant i 
incorporant-se a la investigació puntera. Els nombre 
d’investigadors postdoctorals s’incrementa any rere 
any i la seva incidència en l’activitat investigadora és 
cada cop més important, fins el punt d’esdevenir un 
dels factors decisius de la nostra competitivitat. 

Tanmateix, cal que els resultats generats per la 
recerca siguin transferits a l’entorn per incrementar 
la seva capacitat d’innovar en base al coneixement 
que tinguin  i de com interactuïn. En conseqüència, 
per poder transferir cal tenir coneixement del que 
s’investiga a la Universitat i de les activitats dels grups 
que hi fan recerca, per tal de poder oferir després els 
resultats a les empreses, en funció de la matèria que 
s’investiga.

NOVES ESTRUCTURES DE RECERCA

Durant el curs 2007-2008 s’ha fet efectiva divisió 
de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes en dos 
instituts: un que donarà continuïtat al vessant filològic 
i el nou Institut de Recerca Històrica. Igualment, s’ha 
creat l’Institut de Recerca Educativa, que de manera 
multidisciplinària afronta els nous reptes que suposa 
la introducció a l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior i els canvis en l’ensenyament primari i 
secundari. Finalment, s’ha fet realitat l’adequació 
del Laboratori de Desenvolupament Humà com a 
estructura de recerca. 

Paral·lelament, una de les apostes de la Universitat 
de Girona ha estat reforçar la presència en el territori 
d’estructures de recerca pròpies amb una marcada 
vocació de divulgació de la recerca i que s’ha traduit en 
un notable increment de càtedres. Així, la UdG ha creat 
enguany cinc noves càtedres: la Càtedra de Processos 
Industrials Sostenibles, la Càtedra de Promoció de la 
Salut, la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis, 
la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’àmbit 
rural i, finalment, la Càtedra de Cultura Científica i 
Comunicació Digital. En la mateixa línia, s’ha constituït 
la Fundació Privada Agroterritori i s’han ratificat els 
estatuts que han de regir el futur Consorci del Museu 
Memorial de l’Exili.

INVERSIONS PER A LA RECERCA

Una font important de finançament de la recerca a la 
Universitat de Girona la constitueixen els ajuts externs 
específics, d’entre els que destaca el Programa de 
Foment de la Recerca Universitària (PROFOR). 

Cal distribuir aquests i altres ingressos de manera 
òptima per tal de garantir la màxima eficiència, fet 
que ha dut a aprovar els criteris de priorització de la 
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convocatòria d’ajuts per a equipament i infraestructura 
destinats a la recerca (PEIR 2007), així com la distribució 
del pressupost de Manteniment d’infraestructura de 
Recerca per l’any 2007.

Part d’aquesta dotació s’ha destinat a completar els 
equipaments del Serveis Tècnics de Recerca, amb 
dos nous equips de ressonància magnètica nuclear i 
un espectròmetre de masses. El curs passat, aquests 
Serveis van renovar el conveni signat amb l’Institut de 
Medicina Legal de Catalunya (IMLC) amb l’objectiu 
d’auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del 
Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials.

DINAMITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INVESTIGADORA

A banda dels ajuts externs específics, des de la 
Universitat de Girona es fan notables esforços per dotar 
les estructures de recerca dels recursos adients per al 
desenvolupament de la recerca mitjançant la promoció 
de beques i ajuts per al personal acadèmic, de suport 
al personal investigador en formació i l’augment del 
nombre de projectes de recerca i dels ingressos que 
aquests generen.

Aquest darrer curs s’han aprovat diferents convocatòries: 
els ajuts a la coordinació de projectes de gran abast, a 
projectes cooperatius de R+D en els àmbits humanístic 
i de les ciències socials, i l’adreçada a projectes de 
R+D en els àmbits de les Humanitats i les Ciències 
Socials. Aquesta darrera ha d’ajudar, entre d’altres, a la 
vertebració dels nous instituts de recerca, atès que es 
tracta d’un programa d’ajuts a projectes en humanitats 
i ciències socials. Així mateix, s’han convocat ajuts a 
projectes de R+D en el marc de l’IdIBGi, orientada a 
donar impuls a la recerca en l’àmbit de les ciències de la 
salut, en particular la biomèdica. Aques ajut permet una 

millor connexió entre les potencialitats dels grups UdG i 
les possibilitats de la investigació en el marc de l’IdibGI, 
sobretot de l’Hospital Universitari Josep Trueta.  

El reforç al personal investigador s’ha traduït, per la seva 
banda, en una convocatòria d’ajuts per a la contractació 
de personal tècnic de suport (PTS) a la recerca i a la 
transferència tecnològica, així com amb la convocatòria 
2008 d’ajuts per a la intensificació de la recerca d’acord 
amb el programa I3.

DIVULGACIÓ I COMUNICACIÓ DE LA 
RECERCA

La divulgació i comunicació de la recerca han tingut tres 
dates clau: la 2a edició de la Fira de Mostres Científica, 
la Fira de la Ciència de la UdG i la participació a l’ESOF 
2008.  La 2a edició de la Fira de Mostres Científica en el 
marc de la Setmana de la Ciència de 2007 –del 5 al 17 de 
novembre i fruit de l’èxit de la 1a edició– ha possibilitat 
que els grups de recerca, departaments, instituts, 
facultats i serveis de recerca de la UdG apropessin la 
seva investigació a la societat de Girona. D’altra banda, 
l’abril de 2008, més de 750 alumnes d´educació infantil i 
primària de Girona han participat en la Fira de la Ciència 
de la UdG, que ha tingut lloc a la Facultat de Ciències i a 
la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG. 

Finalment, el juliol de 2008 ha tingut lloc a 
Barcelona el Fòrum Europeu de Ciència ESOF 2008  
-el punt de trobada més important d’Europa per donar a 
conèixer els avenços més recents en ciència i tecnologia- 
amb la participació activa de la Universitat de Girona 
amb dos tallers de divulgació científica.
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Cooperació i voluntariat

Pressupost destinat a projectes 
de la UdG de cooperació per al 
desenvolupament (€) 213.000€
Pressupost destinat a programes 
de voluntariat de la UdG (€) 6.000€

Relacions amb secundària

Fires i salons de promoció dels estudis 
amb participació UdG 9
Visites de promoció dels estudis a 
centres de secundària 57
Estudiants de secundària que han 
participat en les visites de promoció 
dels estudis a centres de secundària 2.500

Relacions institucionals

Convenis institucionals signats 140
Convenis de pràctiques signats 66
Convenis de cooperació educativa 1.024

Municipis on es desenvolupen activitats
UdG: centres adscrits, activitats de
recerca, càtedres, formació continuada, 
xarxa de vivers d’empreses, cursos d’estiu 22

Relació de municipis que són seu 
d’activitats UdG:
Banyoles, Barcelona, Blanes, Celrà, 
Figueres, Girona, Les Preses, Lloret 
de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, 
Ripoll, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, 
Sant Gregori, Sant Joan de les Abadesses, 
Sant Pol de Mar, Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Farners, Terrassa i 
Torroella de Montgrí.

La UdG presenta l’estudi de les necessitats 
de formació universitària de les comarques 
gironines 

La Universitat de Girona, a través del Vicerectorat de 
Docència i Política Acadèmica, va demanar al Col·legi 
de Politòlegs i Sociòlegs de Catalanya un estudi de 
una Diagnosi integral de les necessitats de formació 
universitària a les comarques gironines. Les conclusions 
d’aquest treball  han de servir per ajustar la formació 
universitària que imparteix la UdG a les demandes de 
la societat. Posteriorment, el dimecres 14 de novembre, 
es va presentar l’estudi a la comunitat universitària.

La UdG s’incorpora al Grupo Compostela de 
Universidades 

La Universitat de Girona ja és membre de ple dret del 
Grupo de Compostela de Universidades. Aquesta és 
una xarxa universitària de gran projecció internacional 
creada el 1993 i que, inicialment, agrupava universitats 
situades en punts del Camí de Santiago. Aquesta 
xarxa universitària aplega actualment més de vuitanta 
centres d’ensenyament superior. La UdG ha formalitzat 
convenis bilaterals de col·laboració amb una trentena 
d’aquestes universitats.

2a Fira de Mostres Científica

La 2a Fira de Mostres Científica va tenir lloc del 15 al 
17 de novembre a la plaça de la Constitució de Girona, 
en el marc de la Setmana de la Ciència 2007.  Grups de 
recerca, departaments, instituts, facultats i serveis de 
recerca de la UdG van gaudir de l’oportunitat d’apropar 
la seva investigació a la societat de Girona. En total, 50 

estands de recerca que omplien una vela de 500 m² i 
que van rebre la visita d’un miler de persones, la majoria 
escolars.

   desembre 2007

Es crea la Facultat de Turisme, la primera de 
l’Estat Espanyol 

Des del 4 de desembre, l’Escola Universitària de Turisme 
passà a denominar-se Facultat de Turisme. D’aquesta 
manera, la Universitat de Girona disposa oficialment de 
la primera facultat de turisme de l’Estat, després que ho 
hagi aprovat el Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa.

16 anys de la creació de la UdG 

El 12 de desembre de 1991 la ciutat de Girona va 
celebrar amb el repic de les campanes de la Catedral, 
que el Parlament de Catalunya havia aprovat la creació 
de la Universitat de Girona, hereva de l’Estudi General 
creat el segle XV per Alfons el Magnànim. En aquests 
quinze anys, la UdG ha triplicat el nombre d’estudiants 
i, pràcticament, d’oferta acadèmica. Ha consolidat 
els campus amb més de 100.000 metres quadrats, 
ha construït noves edificacions (centres, facultats, 
biblioteques, campus, esportius, de serveis) i ha elevat 
de manera notable la seva capacitat de gestió, de recerca 
i d’investigació.

Docència i aprenentatge
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de Girona. Acompanyat del subdelegat del Govern de 
l’Estat a Girona, Francesc Francisco-Busquets, Miguel 
Ángel Quintanilla es va reunir amb la rectora i amb el 
Consell de Direcció de la Universitat. Quintanilla va 
elogiar el potencial investigador i les intal·lacions de 
recerca de la UdG.

   març 2008

El Consell de Govern de la Universitat de Girona 
aprova la concessió de tres doctorats Honoris 
Causa 

El Consell de Govern de la Universitat de Girona, en 
la sessió 3/08 del dia 27 de març de 2008, va acordar 
concedir el Doctorat Honoris Causa als professors 
Raimon Panikkar, Carmina Virgili i Joan Rodés. 

Raimon Panikkar (Barcelona, 1918) es va doctorar en 
Filosofia (1946) i en Ciències (1958) a la Universitat de 
Madrid, i en Teologia a la Universitat Laterana de Roma 
(1961). Panikkar va rebre el títol de doctor honoris 
causa per la seva contribució excepcional al diàleg 
intercultural i interreligiós del nostre temps. 

La catedràtica de Geologia, Carmina Virgili (Barcelona, 
1927) és la primera dona distingida amb aquest títol a la 
UdG. Alhora, aquesta és la primera distinció d’aquesta 
naturalesa que rep i esdevé un reconeixement per 
la seva trajectòria personal i professional, que ha 
estat el paradigma dels eixos que conformen un 

perfil universitari exemplificador: la vocació docent, 
la excel·lència en la recerca i la implicació entusiasta 
en càrrecs de gestió, la qual cosa l’ha convertit en un 
referent del nostre país.

Joan Rodés (Barcelona, 1938) es va doctorar en Medicina 
el 1967 a la Universitat de Barcelona. És director 
de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer; president del Consell d’Administració 
de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca 
Mèdiques; president del Consell Assessor del Ministeri 
de Sanitat i Consum; director general de l’Hospital 
Clínic; i president de la Comissió d’Avaluació de la 
Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari a Catalunya (AQU). La Universitat de 
Girona li concedeix aquest títol per la seva valuosa 
aportació en el disseny i la consolidació dels estudis de 
Medicina a Girona, la seva capacitat científica, la seva 
vàlua personal i professional i la seva contribució a la 
recerca sobre malalties hepàtiques, que li han merescut 
prestigi i reconeixement internacional.

   abril 2008

La Universitat de Girona s’adhereix al  Codi 
de Conducta en Matèria de Cooperació per al 
Desenvolupament editat per les universitats 
espanyoles

El Codi de Conducta de les Universitats en Matèria de 
Cooperació per al Desenvolupament ha estat elaborat 

Estudis 

1r i 2n cicle     
Titulacions oficials de 1r i/o 2n cicles 41
Titulacions pròpies 1
Oferta de places en centres docents 
integrats 3.135
Oferta de places en centres docents 
adscrits i vinculats 665
Demandes en 1a opció en centres 
docents integrats 2.525
Demandes en 1a opció en centres 
docents adscrits i vinculats 370
Titulats en centres docents integrats 1.532
Titulats en centres docents adscrits 
i vinculats 348

Postgrau
Màsters oficials 29
Programes de doctorat 17
Estudiants amb suficiència 
investigadora (2006-2007) 64
Tesis doctorals llegides 41

Formació continuada 

Màsters propis 26
Diplomes de postgrau 31
Cursos de postgrau 14
Diplomes d’especialització 12
Cursos d’especialització 95
Cursos d’estiu organitzats (2008) 70
Alumnes inscrits als cursos d’estiu 
2008 (a 31/05/2008) 589

Altres dades

Estudiants de 1r i 2n cicle amb ajut 
a l’estudi 1.306
Estudiants de màsters oficials amb 
ajut a l’estudi 22
Estudiants de de doctorat amb ajut 
a l’estudi (a 12/2007) 242 
Estudiants UdG de programes de mobilitat 164
Estudiants estrangers de programes de 
mobilitat UdG 208

Creació i transferència del coneixement
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Study and Row 

Amb el suport del Consell Social de la UdG, el 14 
de desembre va tenir lloc una trobada de diverses 
institucions d’ensenyament superior europees amb la 
voluntat de posar les bases per a la creació d’una xarxa 
universitària internacional Study and Row que promogui 
el programa de mobilitat per a estudiants i que els ha de 
permetre combinar els estudis amb la pràctica de l’esport 
del rem.

El Claustre aprova l’informe anual de la rectora 

El 13 de desembre va tenir lloc la sessió de Claustre 
Universitari a la sala d’actes de l’edifici Emili Grahit, 
seu de la Facultat d’Educació i Psicologia i de l’Escola 
Universitària d’Infermeria. En el marc de la sessió 
ordinària de Claustre, la rectora exposà el seu informe 
anual.

   gener 2008

Aprovació del document Avenç del Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones de la Universitat de 
Girona. Estructura i procés de desplegament

L’any 2006, el Consell Interuniversitari de Catalunya va 
instar a totes les universitats catalanes a iniciar el procés 
d’elaboració d’un pla d’igualtat entre homes i dones. En 
resposta a aquesta demanda, la Universitat de Girona 

va crear la Comissió per al Pla d’Igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones de la Universitat de Girona, amb 
les funcions d`iniciar el procés d’elaboració del Pla 
d’Igualtat, vetllar per la seva implementació, afavorir-
ne la difusió, i incrementar el contacte amb altres 
universitats i institucions compromeses amb la igualtat 
entre gèneres. El document resultant constitueix una 
breu diagnosi de la situació que determina els grans 
àmbits d`actuació i la metodologia del procés participatiu 
que haurà d`involucrar tota la comunitat universitària.

   febrer 2008

La UdG inicia el procés del Pla Estratègic 2008-
2013 

La Universitat de Girona va endegar el procés 
d’elaboració del Pla Estratègic per al període 2008-2013, 
amb l’objectiu de fixar les estratègies i les accions que 
es duran a terme aquests propers anys per potenciar i 
consolidar la institució com una universitat de referència 
en el context universitari català i amb una clara projecció 
internacional.

El Secretari d’Estat d’Universitats i Investigació 
visita la Universitat 

El Secretari d’Estat d’Universitats i Investigació, Miguel 
Ángel Quintanilla, va visitar el 14 defebrer  la Universitat 

15 16 35

CAP A L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ 
SUPERIOR: ELS NOUS GRAUS

El febrer de 2008, el Consell de Govern de la UdG 
aprovava el document de Criteris per a la planificació 
i programació dels estudis de grau de la Universitat 
de Girona, que posa les bases comunes i els criteris 
marc per a la planificació d’ensenyaments plenament 
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES). Amb l’objectiu de vetllar per la correcta 
aplicació d’aquest document –entre d’altres funcions–, 
l’abril del mateix any s’aprovà la creació de la Comissió 
de Plans d’Estudis de Grau. 

Si bé la Universitat elabora el mapa de graus 
fonamentat-lo en les potencialitats dels seus àmbits 
d’expertesa, és prioritari que aquest mapa també 
s’ajusti a les necessitats de l’entorn. Així, el novembre 
de 2007, la UdG presentava a la comunitat universitària  
un estudi de les necessitats de formació universitària 
de les comarques gironines, elaborat pel Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, per tal de fer una 
diagnosi integral. 

Un exemple de la resposta efectiva da aquesta 
demanda és la nova titulació de Medicina, que alhora 
permet diversificar l’oferta d’ensenyaments de la 
UdG complementant la que ja existeix en l’àmbit de 
les Ciències de la Salut. Així, el curs 2008-2009 inicien 
el futur mapa de graus de la UdG les titulacions de 
Medicina i de Publicitat i Relacions Públiques. 

MÀSTERS I DOCTORATS DE QUALITAT

El nou mapa de titulacions de la Universitat de Girona 
abasta també la programació dels  estudis de postgrau. 

L’oferta coordinada de màsters i doctorats de la 
Universitat de Girona s’estructura en cinc programes 
oficials de postgrau. Cadascun aplega un seguit de 
màsters i ofereix les línies de recerca vinculades a 
cadascun dels màsters, a l’alumnat que desitja fer 
el doctorat. Per al curs 2007-08, la Universitat ha 
ofert 29 màsters universitaris i 12 doctorats, a més 
dels 5 programes de doctorat integrats en els abans 
esmentats programes de postgrau. 

Aquests estudis es basen en uns criteris de 
programació que desenvolupen i amplien els criteris 
del Consell Interuniversitari de Catalunya, havent 
estat avaluats internament en base a un protocol 
rigorós, amb resultats tan significatius com l’obtenció 
de la menció de qualitat del doctorat per part de quatre 
dels Programes Oficials de Postgrau de la UdG, tots 
els que hi podien optar.

QUALITAT I MILLORA DE LA DOCÈNCIA

En aquest àmbit, la Universitat de Girona aposta 
per dues línies d’actuació: la primera, garantir 
l’acompliment dels estàndards de qualitat a nivell 
internacional en totes les titulacions de la Universitat; 
la segona, assegurar que la formació impartida 
compleixi amb la qualitat acadèmicament exigible. 
En referència a la primera, i fins el mes de desembre 
de 2007, s’ha completat la primera fase del programa 
Audit, consistent en el compromís, la planificació, 
la diagnosi i la definició i documentació del sistema 
de garantia de qualitat propi de la UdG. A partir de 
desembre, s’ha dut a terme la verificació del disseny i 
la certificació de la implantació a la UdG. 

Pel que fa a la segona, les accions s’han traduït en la 
convocatòria d’ajuts per donar suport a la producció 
de materials docents per un import global de 5.000€ 
i que s’adreça al personal docent i investigador de la 
UdG perquè elabori els seus propis materials docents, 
complementant altres recursos que la Universitat 
posa a la seva disposició amb aquesta finalitat, com 
són el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) de la Biblioteca i l’assessorament 
per part de l’Institut de Ciències de d’Educació (ICE). 
Altres mesures que mereixen especial esment han estat 
la implantació d’un pla d’impuls de l’ús de la llengua 
anglesa a la docència que fomenta la integració de la 
llengua anglesa en el disseny de les assignatures o els 
ajuts d’incentivació a la docència del Vicerectorat de 
Docència i Política Acadèmica. 

L’estímul que la Universitat dóna a la docència i el 
reconeixement a les bones pràctiques docents és un dels 
factors fonamentals per a mantenir viu l’objectiu de la 
millora contínua de la docència. A l’inici del curs 2007-
2008, la Universitat de Girona instaurava la Distinció 
de Qualitat de la Pràctica Docent, un reconeixement 
a la feina ben feta i a l’exercici de les bones pràctiques 
docents que generen major i millor aprenentatge en 
els diversos camps de coneixement. D’altra banda, la 
revisió i aprovació del Manual d’Avaluació Docent del 
Professorat de la Universitat de Girona suposa disposar 
d’una eina actualitzada d’avaluació de l’activitat docent, 
però que també neix amb la voluntat d’esdevenir el 
mecanisme que ha de permetre el reconeixement del 
personal acadèmic que excel·leix en el desenvolupament 
de la seva tasca, contribuint a la millora continuada i 
sostinguda de la qualitat docent. 

Finalment, la conveniència d’obrir nous espais de 
debat i d’intercanvi d’experiències que enriqueixin el 
coneixement sobre el nou model d’educació superior 
que comporta el procés de convergència europea ha 
dut la nostra Universitat a realitzar la convocatòria 
d’ajuts a la comunicació d’experiències docents, que 
cerca la participació del personal docent i investigador 
en els fòrums de debat que tinguin com a eix central 
la docència. En aquesta mateixa línia de foment en 
l’intercanvi i el debat d’experiències, el juliol de 2008 la 
UdG organitzà l’UNIVEST08, un congrés internacional 
dedicat a l’estudi del nou model que situa l’estudiant 
com a eix del canvi a la universitat.

FORMACIÓ CONTINUADA  

Des d’una perspectiva de projecció més extensa en el 
temps, l’Espai Europeu d’Educació Superior estableix 
com un dels seus pilars estratègics la implicació de les 
universitats en la formació al llarg de la vida. D’acord 
amb aquesta premissa, la Universitat de Girona impulsa 
una oferta de formació continuada que es tradueix en 
la programació anual d’activitats des de la Fundació 
Universitat de Girona: Innovació i Formació, de la 
que trobareu les dades més significatives en aquesta 
mateixa Memòria.

La Universitat a l’Estiu, que en la darrera edició ha 
comptat amb 70 cursos programats i 589 participants, 
és un altre vessant de la formació que es realitza des de 
la Fundació i que respon a l’objectiu de complementar la 
formació acadèmica i personal amb activitats de formats, 
temàtiques i indrets de realització ben diversos. 
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Study and Row 

Amb el suport del Consell Social de la UdG, el 14 
de desembre va tenir lloc una trobada de diverses 
institucions d’ensenyament superior europees amb la 
voluntat de posar les bases per a la creació d’una xarxa 
universitària internacional Study and Row que promogui 
el programa de mobilitat per a estudiants i que els ha de 
permetre combinar els estudis amb la pràctica de l’esport 
del rem.

El Claustre aprova l’informe anual de la rectora 

El 13 de desembre va tenir lloc la sessió de Claustre 
Universitari a la sala d’actes de l’edifici Emili Grahit, 
seu de la Facultat d’Educació i Psicologia i de l’Escola 
Universitària d’Infermeria. En el marc de la sessió 
ordinària de Claustre, la rectora exposà el seu informe 
anual.

   gener 2008

Aprovació del document Avenç del Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones de la Universitat de 
Girona. Estructura i procés de desplegament

L’any 2006, el Consell Interuniversitari de Catalunya va 
instar a totes les universitats catalanes a iniciar el procés 
d’elaboració d’un pla d’igualtat entre homes i dones. En 
resposta a aquesta demanda, la Universitat de Girona 

va crear la Comissió per al Pla d’Igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones de la Universitat de Girona, amb 
les funcions d`iniciar el procés d’elaboració del Pla 
d’Igualtat, vetllar per la seva implementació, afavorir-
ne la difusió, i incrementar el contacte amb altres 
universitats i institucions compromeses amb la igualtat 
entre gèneres. El document resultant constitueix una 
breu diagnosi de la situació que determina els grans 
àmbits d`actuació i la metodologia del procés participatiu 
que haurà d`involucrar tota la comunitat universitària.

   febrer 2008

La UdG inicia el procés del Pla Estratègic 2008-
2013 

La Universitat de Girona va endegar el procés 
d’elaboració del Pla Estratègic per al període 2008-2013, 
amb l’objectiu de fixar les estratègies i les accions que 
es duran a terme aquests propers anys per potenciar i 
consolidar la institució com una universitat de referència 
en el context universitari català i amb una clara projecció 
internacional.

El Secretari d’Estat d’Universitats i Investigació 
visita la Universitat 

El Secretari d’Estat d’Universitats i Investigació, Miguel 
Ángel Quintanilla, va visitar el 14 defebrer  la Universitat 
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CAP A L’ L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ 
SUPERIOR: ELS NOUS GRAUS

El febrer de 2008, el Consell de Govern de la UdG 
aprovava el document de Criteris per a la planificació 
i programació dels estudis de grau de la Universitat 
de Girona, que posa les bases comunes i els criteris 
marc per a la planificació d’ensenyaments plenament 
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES). Amb l’objectiu de vetllar per la correcta 
aplicació d’aquest document –entre d’altres funcions–, 
l’abril del mateix any s’aprovà la creació de la Comissió 
de Plans d’Estudis de Grau. 

Si bé la Universitat elabora el mapa de graus 
fonamentat-lo en les potencialitats dels seus àmbits 
d’expertesa, és prioritari que aquest mapa també 
s’ajusti a les necessitats de l’entorn. Així, el novembre 
de 2007, la UdG presentava a la comunitat universitària  
un estudi de les necessitats de formació universitària 
de les comarques gironines, elaborat pel Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, per tal de fer una 
diagnosi integral. 

Un exemple de la resposta efectiva da aquesta 
demanda és la nova titulació de Medicina, que alhora 
permet diversificar l’oferta d’ensenyaments de la 
UdG complementant la que ja existeix en l’àmbit de 
les Ciències de la Salut. Així, el curs 2008-2009 inicien 
el futur mapa de graus de la UdG les titulacions de 
Medicina i de Publicitat i Relacions Públiques. 

MÀSTERS I DOCTORATS DE QUALITAT

El nou mapa de titulacions de la Universitat de Girona 
abasta també la programació dels  estudis de postgrau. 

L’oferta coordinada de màsters i doctorats de la 
Universitat de Girona s’estructura en cinc programes 
oficials de postgrau. Cadascun aplega un seguit de 
màsters i ofereix les línies de recerca vinculades a 
cadascun dels màsters, a l’alumnat que desitja fer 
el doctorat. Per al curs 2007-08, la Universitat ha 
ofert 29 màsters universitaris i 12 doctorats, a més 
dels 5 programes de doctorat integrats en els abans 
esmentats programes de postgrau. 

Aquests estudis es basen en uns criteris de 
programació que desenvolupen i amplien els criteris 
del Consell Interuniversitari de Catalunya, havent 
estat avaluats internament en base a un protocol 
rigorós, amb resultats tan significatius com l’obtenció 
de la menció de qualitat del doctorat per part de quatre 
dels Programes Oficials de Postgrau de la UdG, tots 
els que hi podien optar.

QUALITAT I MILLORA DE LA DOCÈNCIA

En aquest àmbit, la Universitat de Girona aposta 
per dues línies d’actuació: la primera, garantir 
l’acompliment dels estàndards de qualitat a nivell 
internacional en totes les titulacions de la Universitat; 
la segona, assegurar que la formació impartida 
compleixi amb la qualitat acadèmicament exigible. 
En referència a la primera, i fins el mes de desembre 
de 2007, s’ha completat la primera fase del programa 
Audit, consistent en el compromís, la planificació, 
la diagnosi i la definició i documentació del sistema 
de garantia de qualitat propi de la UdG. A partir de 
desembre, s’ha dut a terme la verificació del disseny i 
la certificació de la implantació a la UdG. 

Pel que fa a la segona, les accions s’han traduït en la 
convocatòria d’ajuts per donar suport a la producció 
de materials docents per un import global de 5.000€ 
i que s’adreça al personal docent i investigador de la 
UdG perquè elabori els seus propis materials docents, 
complementant altres recursos que la Universitat 
posa a la seva disposició amb aquesta finalitat, com 
són el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) de la Biblioteca i l’assessorament 
per part de l’Institut de Ciències de d’Educació (ICE). 
Altres mesures que mereixen especial esment han estat 
la implantació d’un pla d’impuls de l’ús de la llengua 
anglesa a la docència que fomenta la integració de la 
llengua anglesa en el disseny de les assignatures o els 
ajuts d’incentivació a la docència del Vicerectorat de 
Docència i Política Acadèmica. 

L’estímul que la Universitat dóna a la docència i el 
reconeixement a les bones pràctiques docents és un dels 
factors fonamentals per a mantenir viu l’objectiu de la 
millora contínua de la docència. A l’inici del curs 2007-
2008, la Universitat de Girona instaurava la Distinció 
de Qualitat de la Pràctica Docent, un reconeixement 
a la feina ben feta i a l’exercici de les bones pràctiques 
docents que generen major i millor aprenentatge en 
els diversos camps de coneixement. D’altra banda, la 
revisió i aprovació del Manual d’Avaluació Docent del 
Professorat de la Universitat de Girona suposa disposar 
d’una eina actualitzada d’avaluació de l’activitat docent, 
però que també neix amb la voluntat d’esdevenir el 
mecanisme que ha de permetre el reconeixement del 
personal acadèmic que excel·leix en el desenvolupament 
de la seva tasca, contribuint a la millora continuada i 
sostinguda de la qualitat docent. 

Finalment, la conveniència d’obrir nous espais de 
debat i d’intercanvi d’experiències que enriqueixin el 
coneixement sobre el nou model d’educació superior 
que comporta el procés de convergència europea ha 
dut la nostra Universitat a realitzar la convocatòria 
d’ajuts a la comunicació d’experiències docents, que 
cerca la participació del personal docent i investigador 
en els fòrums de debat que tinguin com a eix central 
la docència. En aquesta mateixa línia de foment en 
l’intercanvi i el debat d’experiències, el juliol de 2008 la 
UdG organitzà l’UNIVEST08, un congrés internacional 
dedicat a l’estudi del nou model que situa l’estudiant 
com a eix del canvi a la universitat.

FORMACIÓ CONTINUADA  

Des d’una perspectiva de projecció més extensa en el 
temps, l’Espai Europeu d’Educació Superior estableix 
com un dels seus pilars estratègics la implicació de les 
universitats en la formació al llarg de la vida. D’acord 
amb aquesta premissa, la Universitat de Girona impulsa 
una oferta de formació continuada que es tradueix en 
la programació anual d’activitats des de la Fundació 
Universitat de Girona: Innovació i Formació, de la 
que trobareu les dades més significatives en aquesta 
mateixa Memòria.

La Universitat a l’Estiu, que en la darrera edició ha 
comptat amb 70 cursos programats i 589 participants, 
és un altre vessant de la formació que es realitza des de 
la Fundació i que respon a l’objectiu de complementar la 
formació acadèmica i personal amb activitats de formats, 
temàtiques i indrets de realització ben diversos. 
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   setembre 2007

Inauguració del Parc Científic i Tecnològic

El 13 de setembre s’inaugurava el Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona. El complex 
suposa una inversió global de 50 milions d’euros i 
esdevé la traducció de l’aposta decidida perquè sigui un 
motor d’innovació i progrés. 

L’acte inaugural de l’edifici Jaume Casademont del Parc 
Científic i Tecnològic va atraure un nombrós públic, 
integrat principalment per polítics, representants de les 
institucions i personal de la Universitat de Girona i va 
poder comptar amb un convidat d’excepció: el rei Joan 
Carles I. En la seva visita al Parc Científic i Tecnològic, 
van acompanyar el monarca la ministra d’Educació i 
Ciència, Mercedes Cabrera, el ministre d’Indústria, Joan 
Clos, el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, el conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, Joaquim Nadal, la consellera de 
Salut, Marina Geli, el subdelegat del Govern espanyol 
a Girona, Francesc Francisco-Busquets, l’alcaldessa 
de Girona, Anna Pagans, i la rectora de la UdG, Anna 
Maria Geli. 

La rectora va posar de relleu l’esforç de totes les 
persones que han fet possible que el Parc sigui una 
realitat, i la sinergia que se’n desprèn de la «col·laboració 
institucional i social» que l’ha fet possible. «Aquesta 
és una aposta de futur i per al futur, i per això volem 
transmetre la il·lusió, les ganes i l’empenta decidida 
perquè el Parc sigui motor d’innovació i progrés, per fer 

més competitiva l’economia i proporcionar una millor 
qualitat de vida al conjunt de la societat. 

Inauguració del curs acadèmic 2007-2008

En un acte obert a la comunitat universitària i al conjunt 
de la ciutadania, el 25 de setembre la Universitat de 
Girona inaugurà el curs acadèmic 2007-1008. La lliçó 
inaugural, Salut i qualitat de vida, un repte per al segle 
XXI, va anar a càrrec del cardiòleg Valentí Fuster. 

Valentí Fuster és president del comitè científic del 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC), director de l’Institut Cardiovascular de 
l’Hospital Mount Sinai de Nova York, i president de la 
Federació Mundial del Cor. La contribució a la medicina 
cardiovascular del Dr. Fuster ha tingut un gran impacte 
en la millora del tractament de pacients amb dolències 
cardíaques. Les seves investigacions sobre l’origen dels 
accidents cardiovasculars el van fer mereixedor del 
Premi Príncep d’Astúries d’Investigació el 1996.

Nit de la Recerca Europea 

A través de l’Oficina d’Investigació i Transferència de 
Tecnologia (OITT), la Universitat de Girona organitzà1a 
Nit de la Recerca Europea. El divendres 28 de setembre, 
la plaça Sant Domènec va acollir la Primera Nit de la 
Recerca Europea, un projecte de divulgació científica 
organitzat per la Universitat de Girona i que va comptar 
amb va comptar amb una fira amb estands dels diferents 
grups de recerca de la universitat. A banda, es va 
poder visitar el Parc Científic i Tecnològic de la UdG, 
recentment inaugurat. 

Comunitat universitària  

Estudiants de 1r i 2n cicle en centres 
docents integrats 9.772
Estudiants de 1r i 2n cicle en centres 
docents adscrits i vinculats 1.661

Estudiants de 3r cicle 299
Estudiants de màsters oficilas 429
Estudiants de formació continuada 2.848

Personal docent 1.090
Personal investigador 234

Personal d’administració i serveis 547

Altres dades d’interès

Associacions d’estudiants 28

Socis del Servei d’Esports 3.019
Assignatures de lliure elecció ofertes 
pel Servei d’Esports 30
Nombre d’estudiants matriculats en 
assignatures de lliure elecció  
ofertes pel Servei d’Esports 829 
Nombre d’inscrits en competicions  
esportives 2.440
Nombre de participants en activitat 
de lleure organitzades pel Servei 
d’Esports 1.100

Participants en les activitats de 
formació lingüística 2.028
Examinands en activitats d’acreditació 
lingüística 1.425
Participants en intercanvis lingüístics 174

La Universitat de Girona, referent social
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Cooperació i voluntariat

Pressupost destinat a projectes 
de la UdG de cooperació per al 
desenvolupament (€) 213.000€
Pressupost destinat a programes 
de voluntariat de la UdG (€) 6.000€

Relacions amb secundària

Fires i salons de promoció dels estudis 
amb participació UdG 9
Visites de promoció dels estudis a 
centres de secundària 57
Estudiants de secundària que han 
participat en les visites de promoció 
dels estudis a centres de secundària 2.500

Relacions institucionals

Convenis institucionals signats 140
Convenis de pràctiques signats 66
Convenis de cooperació educativa 1.024

Municipis on es desenvolupen activitats
UdG: centres adscrits, activitats de
recerca, càtedres, formació continuada, 
xarxa de vivers d’empreses, cursos d’estiu 22

Relació de municipis que són seu 
d’activitats UdG:
Banyoles, Barcelona, Blanes, Celrà, 
Figueres, Girona, Les Preses, Lloret 
de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, 
Ripoll, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, 
Sant Gregori, Sant Joan de les Abadesses, 
Sant Pol de Mar, Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Farners, Terrassa i 
Torroella de Montgrí.

La UdG presenta l’estudi de les necessitats 
de formació universitària de les comarques 
gironines 

La Universitat de Girona, a través del Vicerectorat de 
Docència i Política Acadèmica, va demanar al Col·legi 
de Politòlegs i Sociòlegs de Catalanya un estudi de 
una Diagnosi integral de les necessitats de formació 
universitària a les comarques gironines. Les conclusions 
d’aquest treball  han de servir per ajustar la formació 
universitària que imparteix la UdG a les demandes de 
la societat. Posteriorment, el dimecres 14 de novembre, 
es va presentar l’estudi a la comunitat universitària.

La UdG s’incorpora al Grupo Compostela de 
Universidades 

La Universitat de Girona ja és membre de ple dret del 
Grupo de Compostela de Universidades. Aquesta és 
una xarxa universitària de gran projecció internacional 
creada el 1993 i que, inicialment, agrupava universitats 
situades en punts del Camí de Santiago. Aquesta 
xarxa universitària aplega actualment més de vuitanta 
centres d’ensenyament superior. La UdG ha formalitzat 
convenis bilaterals de col·laboració amb una trentena 
d’aquestes universitats.

2a Fira de Mostres Científica

La 2a Fira de Mostres Científica va tenir lloc del 15 al 
17 de novembre a la plaça de la Constitució de Girona, 
en el marc de la Setmana de la Ciència 2007.  Grups de 
recerca, departaments, instituts, facultats i serveis de 
recerca de la UdG van gaudir de l’oportunitat d’apropar 
la seva investigació a la societat de Girona. En total, 50 

estands de recerca que omplien una vela de 500 m² i 
que van rebre la visita d’un miler de persones, la majoria 
escolars.

   desembre 2007

Es crea la Facultat de Turisme, la primera de 
l’Estat Espanyol 

Des del 4 de desembre, l’Escola Universitària de Turisme 
passà a denominar-se Facultat de Turisme. D’aquesta 
manera, la Universitat de Girona disposa oficialment de 
la primera facultat de turisme de l’Estat, després que ho 
hagi aprovat el Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa.

16 anys de la creació de la UdG 

El 12 de desembre de 1991 la ciutat de Girona va 
celebrar amb el repic de les campanes de la Catedral, 
que el Parlament de Catalunya havia aprovat la creació 
de la Universitat de Girona, hereva de l’Estudi General 
creat el segle XV per Alfons el Magnànim. En aquests 
quinze anys, la UdG ha triplicat el nombre d’estudiants 
i, pràcticament, d’oferta acadèmica. Ha consolidat 
els campus amb més de 100.000 metres quadrats, 
ha construït noves edificacions (centres, facultats, 
biblioteques, campus, esportius, de serveis) i ha elevat 
de manera notable la seva capacitat de gestió, de recerca 
i d’investigació.

Docència i aprenentatge
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   octubre 2007

La UdG presenta a la comunitat mèdica el projecte 
dels estudis de Medicina 

El 10 d’octubre de 2007 tingué lloc la presentació 
del projecte dels estudis de Medicina a Girona a la 
comunitat mèdica, amb la intervenció de la rectora, 
Anna M. Geli; Carme Carretero, vicerectora de Política 
Europea i Internacionalització de la UdG i presidenta de 
la Comissió Tècnica pels estudis de Medicina a la UdG; 
i Wifred Ricart, director de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta i membre de la 
Comissió Tècnica pels estudis de Medicina a la UdG. 

La Universitat de Girona celebra els 20 anys del 
programa Erasmus 
Els dies 16, 17, i 18 d’octubre la UdG celebrà els 20 
anys del programa Erasmus. Amb aquesta finalitat es 
van organitzar tot un seguit d’activitats obertes a la 
comunitat universitària i al conjunt de la ciutadania. 
Una exposició fotogràfica, la projecció de L’Auberge 
espagnole, una taula rodona i un espectacle pirotècnic, 
van servir per donar a conèixer l’experiència de la 
mobilitat d’estudiants i celebrar els 20 anys d’existència 
d’aquest programa. 

La UdG, present a la Fira de Mostres 
La Universitat de Girona va participar un any més en la 
Fira de Mostres de Fira de Girona, que tingué lloc del 27 

d’octubre a l’1 de novembre. La presència institucional 
de la Universitat de Girona en aquesta fira tenia com 
a eixos fonamentals la globalitat de l’oferta acadèmica 
-estudis de grau i de postgrau i a relació UdG-Empresa, 
que concentra les energies de la UdG en direcció al 
món empresarial i a les institucions del seu entorn.

   novembre 2007

Carme Chacón, ministra de Vivienda, visita la 
Universitat de Girona 

El 5 de novembre, Carme Chacón, Ministra de Vivienda, 
va ser a la Universitat de Girona,per signar el protocol 
pel qual el Ministerio de Vivienda es compromet a 
finançar el 100% del cost d’execució de la rehabilitació 
de l’església de Sant Domènec, aula magna de la 
Universitat.  Així mateix, van parlar sobre el conveni 
signat el mes de setembre per a la construcció de 70 
habitatges universitaris al Campus Montilivi. 

La UdG lidera la xarxa PRIME Networking 

PRIME Networking, amb seu a Brussel·les, és una 
associació internacional sense ànim de lucre que té 
com a propòsit promoure l’educació, la investigació 
i la formació professional mitjançant els intercanvis 
universitaris. La responsable de l’Oficina de Relacions 
Exteriors de la UdG, Laura Ripoll, serà la managing 
director durant els propers tres anys. 
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LA PARTICIPACIÓ EN EL TERRITORI, MOTOR 
DE DESENVOLUPAMENT

En vinculació directa amb l’anomenada tercera 
missió, la Universitat de Girona aposta per l’impuls 
de vincles amb les institucions del territori. Aquest 
esforç es tradueix en els 140 convenis institucionals 
i que formalitzen les relacions establertes. D’igual 
manera, s’ha començat a treballar perquè l’actual 
mapa de relacions i impacte territorial de la Universitat 
de Girona incrementi els punts de referència, fent 
especial incís en el desplegament a les poblacions 
de Roses, Figueres, Maçanet, Torroella de Montgrí, 
Sant Feliu de Guíxols i Lloret de Mar, que s’uneixen a 
les que ja conformen la xarxa existent, integrada pels 
municipis d’Olot, Palamós, Banyoles, Les Preses, Salt 
i Girona, entre d’altres.

PROJECCIÓ INTERNACIÓNAL
La vocació internacionalitzadora de la Universitat de 
Girona es manifesta en la voluntat d’aprofundir en les 
relacions internacionals mitjançant la integració formal 
en xarxes universitàries.  Des de setembre de 2007, 
la Universitat de Girona forma part del Compostela 
Group of Universities. Aquesta xarxa d’universitats 
europees treballa,Des de la seva creació l’any 1993, 
per a l’establiment de vincles i fórmules de cooperació 
entre universitats amb un nexe comú: el Camí de 
Santiago i el patrimoni vinculat al mateix. D’altra banda, 
la projecció externa de la programació de postgraus a 
la UdG implica, alhora, activitats de promoció i difusió 
de l’oferta. En aquesta línia, cal destacar la presència 
institucional a la Fira d’Europosgrados celebrada 
a Buenos Aires (Argentina). Aquestes relacions 

s’acompanyen d’una aposta clara per a la promoció del 
multilingüisme, destacant la la formació del personal 
acadèmic per a la docència i la recerca en llengua 
anglesa que s’ha dut a terme al llarg de tot aquest 
curs i que s’ha vist materialitzada amb l’organització 
dels cursos, la presentació de ponències i redacció 
d’articles en anglès i l’organització d’un curs pilot sobre 
la utilització de l’anglès a les classes universitàries, en 
col·laboració amb l’ICE Josep Pallach. 

Aquest curs es complien vint anys del programa 
Erasmus. Per commemorar-ho i amb la col·laboració 
de Patronat Català ProEuropa, els dies 16, 17, i 18 
d’octubre la UdG organitzà tot un seguit d’activitats 
obertes a la comunitat universitària i al conjunt de 
la ciutadania. Una exposició fotogràfica, la projecció 
de ‘L’Auberge espagnole”, una taula rodona i un 
espectacle pirotècnic van servir per a donar conèixer 
l’experiència de la mobilitat d’estudiants i celebrar els 
20 anys d’existència d’aquest programa. Finalment, 
del 14 al 19 d’abril del 2008, la Universitat organitzava 
i acollia l’Euroweek 2008, en el decurs del qual 
estudiants de les institucions membres de la xarxa 
presentaren els projectes de recerca. L’edició del 
2008, que aplegà a la UdG uns 250 participants, tenia 
com a eix central la gestió de la innovació.  

CONÈIXER LA UdG DES DE L’ETAPA 
SECUNDÀRIA
Un any més, la Universitat de Girona ha participat 
en accions de divulgació i promoció de la seva oferta 
formativa de grau i postgrau mitjançant la presència a 
fires i salons de secundària, l’elaboració de materials 
divulgatius específics i la realització de visites als 

centres de secundària, tot això amb la finalitat de donar 
a conèixer de primera mà de la Universitat de Girona. 
Sota el lema “Girona, ciutat universitària”,  la Universitat 
va participar  -entre d’altres- en els salons Estudia 
i Futura. Estudia, del 2 al 6 d’abril, punt de trobada 
per a l’educació a Catalunya. En aquest marc, la UdG 
presentà la seva oferta acadèmica de grau per al curs 
2008-2009, mentre que els dies 4 i 5 d’abril, tingué lloc el 
Saló Futura, centrat en màsters i postgraus. Culminava 
el curs acadèmic, la Jornada de Portes Obertes, 
adreçada als estudiants preuniversitaris i al  conjunt 
de la ciutadania, una oportunitat única de conèixer en 
primera persona  la nostra Universitat. 

Altres activitats adreçades als estudiants de secundària 
són els  premis a treballs de recerca d’estudiants de 
batxillerat. El Consell Social de la Universitat de Girona, 
juntament amb la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), convocà la 9a i 
6a edició d’aquests premis per promoure i estimular 
la recerca d’aquests estudiants en tots els àmbits de 
coneixement de la nostra societat. Amb aquest mateix 
enfocament, aquest any s’ha endegat la primera edició 
del Jove Campus de Recerca, nascut del desig  de facilitar 
l’accés a les instal·lacions de la UdG als estudiants de 
secundària per a la realització del treball de recerca de 
manera tutoritzada durant els mesos d’estiu. 

LA UdG, UNA UNIVERSITAT COMPROMESA
Les dimensions assolides per les accions de cooperació 
en l’àmbit universitari han posat de manifest la necessitat 
de redactar un codi de conducta de les universitats en 
matèria de cooperació per al desenvolupament que 
compta amb l’adhesió de 30 universitats estatals. La 
UdG en forma part des del curs 2006-2007. 

Aquest curs s’ha editat el Codi de Conducta de 
les Universitats en Matèria de Cooperació per al 
Desenvolupament, elaborat i aprovat per la Comissió 
de Cooperació del Comité Espanyol Universitari de 
Relacions Internacionals (CEURI), per tal que cada 
universitat el ratifiqui i l’apliqui en el seu context. 

D’entre els projectes prioritaris de la UdG, destaca 
el seguiment que s’ha realitzat de la campanya 
d’alfabetització a Nicaragua que es realitza des de la 
Plataforma per a una Nicaragua Lliure d’Analfabetisme. 
Aquesta és una xarxa universitària d’àmbit estatal que 
compta amb el suport de 27 membres, 16 universitats 
espanyoles, 11 nicaragüenques i dos institucions de 
cooperació, i presidida per la UdG. El projecte actual 
ha merescut el suport econòmic de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, que hi ha destinat 
una dotació econòmica de 100.000 euros. D’altra banda, 
cal fer esment de la primera assemblea de la xarxa, que 
tingué lloc a Girona el febrer de 2008. 

Tal i com ve fent anualment, el Consell de Govern de la 
UdG va aprovar un any més la convocatòria d’ajuts per 
a projectes de cooperació per al desenvolupament de la 
UdG. Amb aquesta convocatòria s’arriba ja a la sisena 
edició. 

Finalment, els primers dies de juliol, va tenir lloc el 
segon Campus per la Pau. Després de l’èxit de la 
primera edició, l’entitat Justícia i Pau i la Universitat de 
Girona han donat continuïtat a aquesta proposta, oferint 
un espai per a la interdisciplinarietat, l’anàlisi i el debat. 
Aquesta darrera edició va suposar l’oportunitat de 
compartir punts de vista sobre temes relacionats amb 
els conflictes armats i les actuacions militars al món, 
així com per  reflexionar sobre els esforços que fa la 
societat per construir la pau.
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   octubre 2007

La UdG presenta a la comunitat mèdica el projecte 
dels estudis de Medicina 

El 10 d’octubre de 2007 tingué lloc la presentació 
del projecte dels estudis de Medicina a Girona a la 
comunitat mèdica, amb la intervenció de la rectora, 
Anna M. Geli; Carme Carretero, vicerectora de Política 
Europea i Internacionalització de la UdG i presidenta de 
la Comissió Tècnica pels estudis de Medicina a la UdG; 
i Wifred Ricart, director de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta i membre de la 
Comissió Tècnica pels estudis de Medicina a la UdG. 

La Universitat de Girona celebra els 20 anys del 
programa Erasmus 
Els dies 16, 17, i 18 d’octubre la UdG celebrà els 20 
anys del programa Erasmus. Amb aquesta finalitat es 
van organitzar tot un seguit d’activitats obertes a la 
comunitat universitària i al conjunt de la ciutadania. 
Una exposició fotogràfica, la projecció de L’Auberge 
espagnole, una taula rodona i un espectacle pirotècnic, 
van servir per donar a conèixer l’experiència de la 
mobilitat d’estudiants i celebrar els 20 anys d’existència 
d’aquest programa. 

La UdG, present a la Fira de Mostres 
La Universitat de Girona va participar un any més en la 
Fira de Mostres de Fira de Girona, que tingué lloc del 27 

d’octubre a l’1 de novembre. La presència institucional 
de la Universitat de Girona en aquesta fira tenia com 
a eixos fonamentals la globalitat de l’oferta acadèmica 
-estudis de grau i de postgrau i a relació UdG-Empresa, 
que concentra les energies de la UdG en direcció al 
món empresarial i a les institucions del seu entorn.

   novembre 2007

Carme Chacón, ministra de Vivienda, visita la 
Universitat de Girona 

El 5 de novembre, Carme Chacón, Ministra de Vivienda, 
va ser a la Universitat de Girona,per signar el protocol 
pel qual el Ministerio de Vivienda es compromet a 
finançar el 100% del cost d’execució de la rehabilitació 
de l’església de Sant Domènec, aula magna de la 
Universitat.  Així mateix, van parlar sobre el conveni 
signat el mes de setembre per a la construcció de 70 
habitatges universitaris al Campus Montilivi. 

La UdG lidera la xarxa PRIME Networking 

PRIME Networking, amb seu a Brussel·les, és una 
associació internacional sense ànim de lucre que té 
com a propòsit promoure l’educació, la investigació 
i la formació professional mitjançant els intercanvis 
universitaris. La responsable de l’Oficina de Relacions 
Exteriors de la UdG, Laura Ripoll, serà la managing 
director durant els propers tres anys. 
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LA PARTICIPACIÓ EN EL TERRITORI, MOTOR 
DE DESENVOLUPAMENT

En vinculació directa amb l’anomenada tercera 
missió, la Universitat de Girona aposta per l’impuls 
de vincles amb les institucions del territori. Aquest 
esforç es tradueix en els 140 convenis institucionals 
i que formalitzen les relacions establertes. D’igual 
manera, s’ha començat a treballar perquè l’actual 
mapa de relacions i impacte territorial de la Universitat 
de Girona incrementi els punts de referència, fent 
especial incís en el desplegament a les poblacions 
de Roses, Figueres, Maçanet, Torroella de Montgrí, 
Sant Feliu de Guíxols i Lloret de Mar, que s’uneixen a 
les que ja conformen la xarxa existent, integrada pels 
municipis d’Olot, Palamós, Banyoles, Les Preses, Salt 
i Girona, entre d’altres.

PROJECCIÓ INTERNACIÓNAL
La vocació internacionalitzadora de la Universitat de 
Girona es manifesta en la voluntat d’aprofundir en les 
relacions internacionals mitjançant la integració formal 
en xarxes universitàries.  Des de setembre de 2007, 
la Universitat de Girona forma part del Compostela 
Group of Universities. Aquesta xarxa d’universitats 
europees treballa,Des de la seva creació l’any 1993, 
per a l’establiment de vincles i fórmules de cooperació 
entre universitats amb un nexe comú: el Camí de 
Santiago i el patrimoni vinculat al mateix. D’altra banda, 
la projecció externa de la programació de postgraus a 
la UdG implica, alhora, activitats de promoció i difusió 
de l’oferta. En aquesta línia, cal destacar la presència 
institucional a la Fira d’Europosgrados celebrada 
a Buenos Aires (Argentina). Aquestes relacions 

s’acompanyen d’una aposta clara per a la promoció del 
multilingüisme, destacant la la formació del personal 
acadèmic per a la docència i la recerca en llengua 
anglesa que s’ha dut a terme al llarg de tot aquest 
curs i que s’ha vist materialitzada amb l’organització 
dels cursos, la presentació de ponències i redacció 
d’articles en anglès i l’organització d’un curs pilot sobre 
la utilització de l’anglès a les classes universitàries, en 
col·laboració amb l’ICE Josep Pallach. 

Aquest curs es complien vint anys del programa 
Erasmus. Per commemorar-ho i amb la col·laboració 
de Patronat Català ProEuropa, els dies 16, 17, i 18 
d’octubre la UdG organitzà tot un seguit d’activitats 
obertes a la comunitat universitària i al conjunt de 
la ciutadania. Una exposició fotogràfica, la projecció 
de ‘L’Auberge espagnole”, una taula rodona i un 
espectacle pirotècnic van servir per a donar conèixer 
l’experiència de la mobilitat d’estudiants i celebrar els 
20 anys d’existència d’aquest programa. Finalment, 
del 14 al 19 d’abril del 2008, la Universitat organitzava 
i acollia l’Euroweek 2008, en el decurs del qual 
estudiants de les institucions membres de la xarxa 
presentaren els projectes de recerca. L’edició del 
2008, que aplegà a la UdG uns 250 participants, tenia 
com a eix central la gestió de la innovació.  

CONÈIXER LA UdG DES DE L’ETAPA 
SECUNDÀRIA
Un any més, la Universitat de Girona ha participat 
en accions de divulgació i promoció de la seva oferta 
formativa de grau i postgrau mitjançant la presència a 
fires i salons de secundària, l’elaboració de materials 
divulgatius específics i la realització de visites als 

centres de secundària, tot això amb la finalitat de donar 
a conèixer de primera mà de la Universitat de Girona. 
Sota el lema “Girona, ciutat universitària”,  la Universitat 
va participar  -entre d’altres- en els salons Estudia 
i Futura. Estudia, del 2 al 6 d’abril, punt de trobada 
per a l’educació a Catalunya. En aquest marc, la UdG 
presentà la seva oferta acadèmica de grau per al curs 
2008-2009, mentre que els dies 4 i 5 d’abril, tingué lloc el 
Saló Futura, centrat en màsters i postgraus. Culminava 
el curs acadèmic, la Jornada de Portes Obertes, 
adreçada als estudiants preuniversitaris i al  conjunt 
de la ciutadania, una oportunitat única de conèixer en 
primera persona  la nostra Universitat. 

Altres activitats adreçades als estudiants de secundària 
són els  premis a treballs de recerca d’estudiants de 
batxillerat. El Consell Social de la Universitat de Girona, 
juntament amb la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), convocà la 9a i 
6a edició d’aquests premis per promoure i estimular 
la recerca d’aquests estudiants en tots els àmbits de 
coneixement de la nostra societat. Amb aquest mateix 
enfocament, aquest any s’ha endegat la primera edició 
del Jove Campus de Recerca, nascut del desig  de facilitar 
l’accés a les instal·lacions de la UdG als estudiants de 
secundària per a la realització del treball de recerca de 
manera tutoritzada durant els mesos d’estiu. 

LA UdG, UNA UNIVERSITAT COMPROMESA
Les dimensions assolides per les accions de cooperació 
en l’àmbit universitari han posat de manifest la necessitat 
de redactar un codi de conducta de les universitats en 
matèria de cooperació per al desenvolupament que 
compta amb l’adhesió de 30 universitats estatals. La 
UdG en forma part des del curs 2006-2007. 

Aquest curs s’ha editat el Codi de Conducta de 
les Universitats en Matèria de Cooperació per al 
Desenvolupament, elaborat i aprovat per la Comissió 
de Cooperació del Comité Espanyol Universitari de 
Relacions Internacionals (CEURI), per tal que cada 
universitat el ratifiqui i l’apliqui en el seu context. 

D’entre els projectes prioritaris de la UdG, destaca 
el seguiment que s’ha realitzat de la campanya 
d’alfabetització a Nicaragua que es realitza des de la 
Plataforma per a una Nicaragua Lliure d’Analfabetisme. 
Aquesta és una xarxa universitària d’àmbit estatal que 
compta amb el suport de 27 membres, 16 universitats 
espanyoles, 11 nicaragüenques i dos institucions de 
cooperació, i presidida per la UdG. El projecte actual 
ha merescut el suport econòmic de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, que hi ha destinat 
una dotació econòmica de 100.000 euros. D’altra banda, 
cal fer esment de la primera assemblea de la xarxa, que 
tingué lloc a Girona el febrer de 2008. 

Tal i com ve fent anualment, el Consell de Govern de la 
UdG va aprovar un any més la convocatòria d’ajuts per 
a projectes de cooperació per al desenvolupament de la 
UdG. Amb aquesta convocatòria s’arriba ja a la sisena 
edició. 

Finalment, els primers dies de juliol, va tenir lloc el 
segon Campus per la Pau. Després de l’èxit de la 
primera edició, l’entitat Justícia i Pau i la Universitat de 
Girona han donat continuïtat a aquesta proposta, oferint 
un espai per a la interdisciplinarietat, l’anàlisi i el debat. 
Aquesta darrera edició va suposar l’oportunitat de 
compartir punts de vista sobre temes relacionats amb 
els conflictes armats i les actuacions militars al món, 
així com per  reflexionar sobre els esforços que fa la 
societat per construir la pau.
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La UdG en m2

Superfície total construïda (m2) 144.087

Campus Barri Vell 29.815
Campus Montilivi 82.069
Campus Centre 10.171
Campus Mercadal 669
Parc Científic i Tecnològic  20.738
Campus Agroalimentari 627

Pla d’Inversions 
Universitàries 2007-2013

Import global del Pla d’Inversions 
Universitàries 2007-2013 destinat 
a la UdG(€)    57.000.000

Import del PIU per al 2007 (€)    9.961.000

Import del PIU per al 2008 (€)    9.840.000  

Recursos econòmics
Pressupost
Pressupost liquidat 2007: 
ingressos (€) 85.573.000

Pressupost liquidat 2007: 
despeses (€) -84.147.000
Pressupost 2008 88.162.000

Balanç
Actiu (en Md’€) 130,5
 Immobilitzat immaterial 0,07
 Immobilitzat material 96,21
 Inversions financeres 0,18
 Actiu circulant 33,99

Passiu (en Md’€) 130,5
 Fons propis 68
 Ingressos a distribuir en diversos
 exercicis 25,6
 Provisions per a riscos i despeses 0,6
 Creditors a llarg termini 8,8
 Creditos a curt termini 27,5

setembre · octubre 

novembre · desembre

2007 · 2008
gener · febrer · març 

abril · maig  · juny · juliol 
Comunitat universitària

interior - Memoria 2007-2008.ind13   13 18/09/2008   09:37:40



   setembre 2007

Inauguració del Parc Científic i Tecnològic

El 13 de setembre s’inaugurava el Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona. El complex 
suposa una inversió global de 50 milions d’euros i 
esdevé la traducció de l’aposta decidida perquè sigui un 
motor d’innovació i progrés. 

L’acte inaugural de l’edifici Jaume Casademont del Parc 
Científic i Tecnològic va atraure un nombrós públic, 
integrat principalment per polítics, representants de les 
institucions i personal de la Universitat de Girona i va 
poder comptar amb un convidat d’excepció: el rei Joan 
Carles I. En la seva visita al Parc Científic i Tecnològic, 
van acompanyar el monarca la ministra d’Educació i 
Ciència, Mercedes Cabrera, el ministre d’Indústria, Joan 
Clos, el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, el conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, Joaquim Nadal, la consellera de 
Salut, Marina Geli, el subdelegat del Govern espanyol 
a Girona, Francesc Francisco-Busquets, l’alcaldessa 
de Girona, Anna Pagans, i la rectora de la UdG, Anna 
Maria Geli. 

La rectora va posar de relleu l’esforç de totes les 
persones que han fet possible que el Parc sigui una 
realitat, i la sinergia que se’n desprèn de la «col·laboració 
institucional i social» que l’ha fet possible. «Aquesta 
és una aposta de futur i per al futur, i per això volem 
transmetre la il·lusió, les ganes i l’empenta decidida 
perquè el Parc sigui motor d’innovació i progrés, per fer 

més competitiva l’economia i proporcionar una millor 
qualitat de vida al conjunt de la societat. 

Inauguració del curs acadèmic 2007-2008

En un acte obert a la comunitat universitària i al conjunt 
de la ciutadania, el 25 de setembre la Universitat de 
Girona inaugurà el curs acadèmic 2007-1008. La lliçó 
inaugural, Salut i qualitat de vida, un repte per al segle 
XXI, va anar a càrrec del cardiòleg Valentí Fuster. 

Valentí Fuster és president del comitè científic del 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC), director de l’Institut Cardiovascular de 
l’Hospital Mount Sinai de Nova York, i president de la 
Federació Mundial del Cor. La contribució a la medicina 
cardiovascular del Dr. Fuster ha tingut un gran impacte 
en la millora del tractament de pacients amb dolències 
cardíaques. Les seves investigacions sobre l’origen dels 
accidents cardiovasculars el van fer mereixedor del 
Premi Príncep d’Astúries d’Investigació el 1996.

Nit de la Recerca Europea 

A través de l’Oficina d’Investigació i Transferència de 
Tecnologia (OITT), la Universitat de Girona organitzà1a 
Nit de la Recerca Europea. El divendres 28 de setembre, 
la plaça Sant Domènec va acollir la Primera Nit de la 
Recerca Europea, un projecte de divulgació científica 
organitzat per la Universitat de Girona i que va comptar 
amb va comptar amb una fira amb estands dels diferents 
grups de recerca de la universitat. A banda, es va 
poder visitar el Parc Científic i Tecnològic de la UdG, 
recentment inaugurat. 

Comunitat universitària  

Estudiants de 1r i 2n cicle en centres 
docents integrats 9.772
Estudiants de 1r i 2n cicle en centres 
docents adscrits i vinculats 1.661

Estudiants de 3r cicle 299
Estudiants de màsters oficilas 429
Estudiants de formació continuada 2.848

Personal docent 1.090
Personal investigador 234

Personal d’administració i serveis 547

Altres dades d’interès

Associacions d’estudiants 28

Socis del Servei d’Esports 3.019
Assignatures de lliure elecció ofertes 
pel Servei d’Esports 30
Nombre d’estudiants matriculats en 
assignatures de lliure elecció  
ofertes pel Servei d’Esports 829 
Nombre d’inscrits en competicions  
esportives 2.440
Nombre de participants en activitat 
de lleure organitzades pel Servei 
d’Esports 1.100

Participants en les activitats de 
formació lingüística 2.028
Examinands en activitats d’acreditació 
lingüística 1.425
Participants en intercanvis lingüístics 174

La Universitat de Girona, referent social

32
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2007-2008. Crònica d’un curs

23 24

DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LES 
PERSONES
La Universitat vetlla perquè la comunitat universitària 
–conformada per estudiants, personal docent i 
investigador i personal d’administració i serveis– 
gaudeixi d’un marc que  faciliti el seu desenvolupament 
com a persones en paral·lel a l’exercici de la seva 
activitat formativa i professional.

En la base de les activitats desplegades pels 
estudiants rau el fet associatiu, com ho demostra el 
nombre d’associacions existents i que el curs 2007-
2008 ha arribat a 28 amb les darreres incorporacions: 
la Plataforma d’Estudiants Universitaris (PEU), 
l’Asociación Universitaria de Investigación Egiptológica  
i l’Associació Cultural Afrocatalana AFRICAT.

La UdG fomenta la realització d’activitats mitjançant 
la implantació i aplicació de mesures de suport, 
dues d’elles amb una llarga tradició a la institució: 
la convocatòria d’ajuts econòmics per al foment 
associatiu o la convocatòria d’ajuts econòmics de 
suport a iniciatives d’estudiants del Vicerectorat i 
Relacions Externes. Una d’aquestes iniciatives sorgida 
de l’activitat dels estudiants –que ha comptat també 
amb el suport econòmic del Consell Social de la UdG- 
ha estat la creació de la ràdio de la UdG: GirONA 
Campus, que el mes d’abril iniciava les emissions.  

D’aquestes associacions, l’Aula de Teatre, el Cor de 
la UdG i la Colla castellera Xoriguers despleguen 
gran part de les seves activitats en representació 
institucional. Aquest curs, mereix especial esment el 
10è aniversari del Cor de la UdG i que la Universitat 
va celebrar amb un concert extraordinari a l’Auditori 
el 20 d’abril. 

Aquesta oferta es complementa amb les activitats 
esportives que –des del Servei d’Esports de la 
UdG– s’adrecen a tota la comunitat universitària, 
però especialment als seus socis, 3.019 durant el curs 
2007-08. Així mateix, en aquest àmbit es programen 
assignatures de crèdits de lliure elecció en les que s’han 
matriculat 829 estudiants que han pogut escollir entre 
30 activitats pràctiques. Pel que fa a les competicions 
esportives, s’ha assolit la xifra de 2.440 inscripcions 
en 35 modalitats diferents. Alhora, en les activitats de 
promoció s’han comptabilitzat 1.100 participants en 
un ampli ventall d’activitats, entre les que destaquen 
les jornades d’esquí, les curses de karts, les sortides 
nocturnes en caiac, l’equitació o els cursos de ball.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS I PLENA 
INTEGRACIÓ  

Una col·lectivitat tan nombrosa com ho és la 
comunitat universitària que integra la Universitat de 
Girona esdevé el reflex fidel de la realitat social que 
ens envolta i, en conseqüència, de la diversitat dels 
qui la conformen. La UdG ha treballat aquest curs 
2007-08 per garantir la igualtat i plena integració 
de tots els seus membres mitjançant el disseny de 
dues eines bàsiques: el Pla d’Igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones i el Pla d’Igualtat en Matèria de 
Discapacitats. El gener de 2008, el Consell de Govern 
aprovava el document d’Avenç del Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones de la Universitat de 
Girona, que contempla tant l’estructura del pla com 
el procés de desplegament. Aquest acord va implicar, 
posteriorment, la realització d’una jornada de difusió 
del Pla amb el suport del Departament de Treball 

(Generalitat de Catalunya) i l’Instituto de la Mujer 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Amb el 
mateix esperit de garantir l’existència de mecanismes 
adients per fer realitat aquests plans d’igualtat, el mes 
de juny es va aprovar la creació del programa de suport 
a les persones amb discapacitat, que es concep com un 
espai on la Universitat de Girona pot oferir orientació i 
recursos a les persones amb discapacitat en aspectes de 
participació en tots els àmbits universitaris. 

MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA 

A banda del desplegament de mesures adreçades a 
garantir la igualtat d’oportunitats i la plena integració 
dels membres de la comunitat universitària, en l’àmbit 
de  la millora de la qualitat de vida la Universitat incideix 
des d’un doble prisma, amb dues línies específiques i 
alhora complementàries: d’una banda, aplicant mesures 
socials i de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral –i de les que es beneficien els treballadors de 
la Universitat–; de l’altra, desplegant campanyes de 
promoció de la salut i de prevenció de riscos laborals que 
fomenti un estil de vida saludable de tots els membres 
de la UdG. Ambdues parteixen de la concepció de 
qualitat de vida de la comunitat universitària com un tot 
que generi el creixement personal i el benestar de les 
persones que en formen part.

Dues són les mesures més destacables que, en el marc 
de les polítiques socials, la UdG ha implementat aquest 
darrer curs. D’una banda, l’adhesió al Pla de Pensions 
de la Generalitat de Catalunya; de l’altra, l’aprovació 
de l’establiment de mesures de conciliació per al PAS 
i PDI de la Universitat de Girona. L’octubre de 2007, 
la Universitat de Girona s’adherí al  Pla de Pensions 

d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya i que esdevé un sistema que 
permet que permet al personal docent i investigador, 
i al personal d’administració i serveis, de gaudir d’un 
instrument d’estalvi privat per tal de percebre unes 
prestacions complementàries a les atorgades per la 
Seguretat Social o altres mutualitats. El juny de 2008, 
el Consell de Govern de la UdG aprovava l’establiment 
de les mesures de conciliació per al PAS i PDI de la 
Universitat de Girona, que s’articulen en dos grans 
eixos: concessió de permisos i reduccions de jornada, 
conformant incentius per adaptar-se a una nova realitat 
resultat dels canvis recents en les estructures socials i 
familiars. 

Conscient de la necessitat que les persones que 
estudien, aprenen i treballen a la Universitat realitzin 
aquestes activitats en un marc que aposta per la millora 
de la qualitat de vida dels membres de la comunitat 
universitària mitjançant la promoció de la salut i de 
prevenció de riscos laborals, la Universitat de Girona 
ha donat els primers passos per  integrar-se en la Red 
Nacional de Universidades Saludables, amb la qual 
properament se signarà l’acord marc de col·laboració. 
Aquest Pla s’estructura en quatre àmbits: la creació 
d’un entorn universitari saludable; el desenvolupament 
de currículums universitaris promotors de la salut: 
la implementació de serveis, programes i activitats 
específiques de promoció i educació per a la salut i 
l’organització de diferents accions socials en l’àmbit de 
la salut. Alhora, es  pretén incidir en qüestions referents 
a estils de vida clau com l’alimentació, l’exercici físic o 
l’estrès.
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PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I GOVERN

Al llarg del curs 2007-2008, s’ha dut a terme el debat i 
elaboració del document de Pla Estratègic 2008-2013 
de la Universitat de Girona. Aquest document marca 
les línies estratègiques bàsiques de la Universitat per 
als propers sis anys en els cinc àmbits bàsics d’activitat: 
recerca, docència, entorn, comunitat i recursos. 

A partir de la seva aprovació pel Claustre Universitari, 
el maig de 2008, el Pla es desplega en plans sectorials 
–un per a cadascun dels àmbits definits. A la vegada, 
aquests plans sectorials han de servir de punt de 
partida per a la confecció, elaboració i impuls dels 
plans estratègics d’unitats, que suposaran la concreció 
del Pla Estratègic en consonància amb les línies 
establertes, contribuint a la pròpia eficiència i eficàcia 
de la UdG i a l’obtenció dels resultats que requereix 
el nou model de finançament de la Generalitat de 

Catalunya.

GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS 
RECURSOS ECONÒMICS

El pla de millora del finançament que s’ha iniciat 
està permetent, actualment, el desplegament de 
disponibilitats pressupostàries per desenvolupar 
noves activitats i projectes, però prioritàriament també 
serveix per mantenir els escenaris pressupostaris de 
la UdG en un context de la millora de l’equilibri.

L’exercici 2007 ha estat la segona ocasió en què la 
UdG realitza la liquidació financera d’un exercici 
comptable, amb el corresponent tràmit d’aprovació 
d’un exercici comptable per Consell de Govern. Aquest 
fet suposa un contribució notable en la regularització 
dels cicles comptables financers de la Universitat. 

Simultàniament, el pressupost per a l’any 2008 ha seguit 
avançant en el camí de la pressupostació orientada a 
resultats, amb la finalitat última de millorar l’eficàcia, 
l’eficiència i la transparència en l’assignació i en l’ús 
dels recursos públics. L’objectiu global del pressupost 
2008 ha estat la millora de l’equilibri pressupostari 
entre el finançament genèric de la Universitat i les 
seves despeses de funcionament, de manera que 
s’estableixin unes bases sòlides per a un creixement 
viable i sostenible.

La clara orientació a l’assoliment d’objectius del 
model de finançament proposat per la Generalitat de 
Catalunya feia necessària la reflexió sobre la necessitat 
i l’oportunitat de desplegar un nou model intern de 
finançament  en consonància amb el Pla Estratègic 
de la UdG i que implicava la definició de directrius 
prioritàries –tant pel que fa als ingressos com a les 
despeses– per als diferents àmbits en el document de 
Pressupost 2008 aprovat pel Consell de Govern. 

CAMPUS, INFRAESTRUCTURES I NOVES 
TECNOLOGIES

El Pla d’Inversions Universitàries 2007-2013 assigna a 
la Universitat de Girona 57M€ per aquest període, un 9% 
de la dotació prevista per al global del SUC. En aquest 
escenari, el PIU 2007-2013 ha de servir per avançar cap 
a la configuració  dels campus de la UdG, fet pel qual 
–dels 57 Md’€ inicials– 42 Md’ € es destinen a 
l’acabament d’obres en curs i a obra nova; la resta, 
15 Md’€, a les actuacions de reposició, conservació i 
petites obres, l’adaptació a l’EEES i l’adaptació de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta 
proposta s’ha orientat, durant aquest curs al Campus 

Barri Vell, a impulsar l’obra de la Facultat d’Educació i 
Psicologia, així com el projecte per a la rehabilitació de 
l’Església de Sant Domènec i l’acabament del Claustre. 
Al Campus Montilivi, a part dels acabats de la segona 
fase de la Biblioteca, s’ha finalitzat l’Aulari Comú i 
s’estan equipant els laboratoris amb les instal·lacions 
específiques associades. També s’ha finalitzat la 
segona fase dels tallers de l’EPS i l’ampliació del 
Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants. 
Finalment, s’estan ultimant els concursos per la 
elaboració del projecte, la construcció i la gestió de 
70 vivendes universitàries i per al projecte de la nova 
Facultat de Turisme a Montilivi. Dues de les obres 
esmentades seran possibles gràcies a la signatura de 
sengles convenis amb el Ministerio de la Vivienda. Així, 
la UdG construirà en els propers cursos –en el marc del 
Pla Estatal 2005-2008 per afavorir l’accés dels ciutadans a 
l’habitatge– 70 habitatges universitaris. D’igual manera, 
es procedirà a la rehabilitació de la església del Convent 
de Sant Domènec, amb l’objectiu que aquest esdevingui 
paraninf de la Universitat. 

Complementar el creixement de les infraestructures 
de la UdG cap a un model harmònic de campus suposa 
executar accions paral·leles de millora, de promoció de la 
sostenibilitat ambiental i de les condicions d’ accessibilitat 
als campus. La setena edició de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, del 22 al 29 de setembre de 2007, va 
comptar amb la participació activa de la UdG a través 
de les activitats programades per l’Oficina Verda i que 
buscaven incidir sobre l’opinió pública en l’àmbit dels 
nous models de mobilitat urbana.

En consonància amb aquesta política de mobilitat 
sostenible, també s’ha promocionat l’ús de la bicicleta 
com a mitjà de transport per accedir als campus i s’ha 

fomentat l’ús del transport públic amb la campanya 
“Vine a la UdG en bus”, que ofereix avantatges per 
als estudiants usuaris dels serveis de Transports 
Metropolitans de Girona (TMG).

DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU

Com a conseqüència immediata del Pla d’acció en 
matèria de PAS aprovat pel Claustre el maig de 2007, la 
Universitat de Girona establia cinc línies de treball, tres 
d’elles directament vinculades a l’àmbit organitzatiu: 
el dimensionament de la plantilla, el desenvolupament 
organitzatiu i l’aplicació equilibrada dels recursos.

El correcte dimensionament de la plantilla arrenca amb 
la definició de criteris de model objectiu, possible a 
partir de l’anàlisi rigorosa, en primera instància, de la 
realitat organitzativa dels serveis de la Universitat de 
Girona. Actualment, s’estan duent a terme els treballs 
d’anàlisi i establiment de perfils corresponents a les 
àrees d’estudis i del que s’ha d’obtenir la concreció de 
l’estructura funcional i de la gestió de PAS, identificant 
perfils, responsabilitats i competències. 

Reconèixer aquests tres ítems suposa objectivar els 
llocs de treball, disposar d’una catalogació dels mateixos 
i mantenir actualitzada les estructures de gestió, que 
permetrà el creixement equilibrat de les estructures 
organitzatives a partir també de l’establiment de 
competències vinculades als llocs de treball. Només 
d’aquesta manera i harmonitzant necessitats i recursos 
en la priorització de les accions que s’estableixin, la 
UdG pot garantir que les seves activitats s’assenten 
sobre una estructura capaç de garantir l’excel·lència en 
totes les activitats, així com la contribució a la millora 
del sistema educatiu i el servei a la societat. 
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La UdG en m2

Superfície total construïda (m2) 144.087

Campus Barri Vell 29.815
Campus Montilivi 82.069
Campus Centre 10.171
Campus Mercadal 669
Parc Científic i Tecnològic  20.738
Campus Agroalimentari 627

Pla d’Inversions 
Universitàries 2007-2013

Import global del Pla d’Inversions 
Universitàries 2007-2013 destinat 
a la UdG(€)    57.000.000

Import del PIU per al 2007 (€)    9.961.000

Import del PIU per al 2008 (€)    9.840.000  

Recursos econòmics
Pressupost
Pressupost liquidat 2007: 
ingressos (€) 85.573.000

Pressupost liquidat 2007: 
despeses (€) -84.147.000
Pressupost 2008 88.162.000

Balanç
Actiu (en Md’€) 130,5
 Immobilitzat immaterial 0,07
 Immobilitzat material 96,21
 Inversions financeres 0,18
 Actiu circulant 33,99

Passiu (en Md’€) 130,5
 Fons propis 68
 Ingressos a distribuir en diversos
 exercicis 25,6
 Provisions per a riscos i despeses 0,6
 Creditors a llarg termini 8,8
 Creditos a curt termini 27,5

setembre · octubre 

novembre · desembre

2007 · 2008
gener · febrer · març 

abril · maig  · juny · juliol 
Comunitat universitària
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de la dotació prevista per al global del SUC. En aquest 
escenari, el PIU 2007-2013 ha de servir per avançar cap 
a la configuració  dels campus de la UdG, fet pel qual 
–dels 57 Md’€ inicials– 42 Md’ € es destinen a 
l’acabament d’obres en curs i a obra nova; la resta, 
15 Md’€, a les actuacions de reposició, conservació i 
petites obres, l’adaptació a l’EEES i l’adaptació de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta 
proposta s’ha orientat, durant aquest curs al Campus 

Barri Vell, a impulsar l’obra de la Facultat d’Educació i 
Psicologia, així com el projecte per a la rehabilitació de 
l’Església de Sant Domènec i l’acabament del Claustre. 
Al Campus Montilivi, a part dels acabats de la segona 
fase de la Biblioteca, s’ha finalitzat l’Aulari Comú i 
s’estan equipant els laboratoris amb les instal·lacions 
específiques associades. També s’ha finalitzat la 
segona fase dels tallers de l’EPS i l’ampliació del 
Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants. 
Finalment, s’estan ultimant els concursos per la 
elaboració del projecte, la construcció i la gestió de 
70 vivendes universitàries i per al projecte de la nova 
Facultat de Turisme a Montilivi. Dues de les obres 
esmentades seran possibles gràcies a la signatura de 
sengles convenis amb el Ministerio de la Vivienda. Així, 
la UdG construirà en els propers cursos –en el marc del 
Pla Estatal 2005-2008 per afavorir l’accés dels ciutadans a 
l’habitatge– 70 habitatges universitaris. D’igual manera, 
es procedirà a la rehabilitació de la església del Convent 
de Sant Domènec, amb l’objectiu que aquest esdevingui 
paraninf de la Universitat. 

Complementar el creixement de les infraestructures 
de la UdG cap a un model harmònic de campus suposa 
executar accions paral·leles de millora, de promoció de la 
sostenibilitat ambiental i de les condicions d’ accessibilitat 
als campus. La setena edició de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, del 22 al 29 de setembre de 2007, va 
comptar amb la participació activa de la UdG a través 
de les activitats programades per l’Oficina Verda i que 
buscaven incidir sobre l’opinió pública en l’àmbit dels 
nous models de mobilitat urbana.

En consonància amb aquesta política de mobilitat 
sostenible, també s’ha promocionat l’ús de la bicicleta 
com a mitjà de transport per accedir als campus i s’ha 

fomentat l’ús del transport públic amb la campanya 
“Vine a la UdG en bus”, que ofereix avantatges per 
als estudiants usuaris dels serveis de Transports 
Metropolitans de Girona (TMG).

DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU

Com a conseqüència immediata del Pla d’acció en 
matèria de PAS aprovat pel Claustre el maig de 2007, la 
Universitat de Girona establia cinc línies de treball, tres 
d’elles directament vinculades a l’àmbit organitzatiu: 
el dimensionament de la plantilla, el desenvolupament 
organitzatiu i l’aplicació equilibrada dels recursos.

El correcte dimensionament de la plantilla arrenca amb 
la definició de criteris de model objectiu, possible a 
partir de l’anàlisi rigorosa, en primera instància, de la 
realitat organitzativa dels serveis de la Universitat de 
Girona. Actualment, s’estan duent a terme els treballs 
d’anàlisi i establiment de perfils corresponents a les 
àrees d’estudis i del que s’ha d’obtenir la concreció de 
l’estructura funcional i de la gestió de PAS, identificant 
perfils, responsabilitats i competències. 

Reconèixer aquests tres ítems suposa objectivar els 
llocs de treball, disposar d’una catalogació dels mateixos 
i mantenir actualitzada les estructures de gestió, que 
permetrà el creixement equilibrat de les estructures 
organitzatives a partir també de l’establiment de 
competències vinculades als llocs de treball. Només 
d’aquesta manera i harmonitzant necessitats i recursos 
en la priorització de les accions que s’estableixin, la 
UdG pot garantir que les seves activitats s’assenten 
sobre una estructura capaç de garantir l’excel·lència en 
totes les activitats, així com la contribució a la millora 
del sistema educatiu i el servei a la societat. 
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PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I GOVERN

Al llarg del curs 2007-2008, s’ha dut a terme el debat i 
elaboració del document de Pla Estratègic 2008-2013 
de la Universitat de Girona. Aquest document marca 
les línies estratègiques bàsiques de la Universitat per 
als propers sis anys en els cinc àmbits bàsics d’activitat: 
recerca, docència, entorn, comunitat i recursos. 

A partir de la seva aprovació pel Claustre Universitari, 
el maig de 2008, el Pla es desplega en plans sectorials 
–un per a cadascun dels àmbits definits. A la vegada, 
aquests plans sectorials han de servir de punt de 
partida per a la confecció, elaboració i impuls dels 
plans estratègics d’unitats, que suposaran la concreció 
del Pla Estratègic en consonància amb les línies 
establertes, contribuint a la pròpia eficiència i eficàcia 
de la UdG i a l’obtenció dels resultats que requereix 
el nou model de finançament de la Generalitat de 

Catalunya.

GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DELS 
RECURSOS ECONÒMICS

El pla de millora del finançament que s’ha iniciat 
està permetent, actualment, el desplegament de 
disponibilitats pressupostàries per desenvolupar 
noves activitats i projectes, però prioritàriament també 
serveix per mantenir els escenaris pressupostaris de 
la UdG en un context de la millora de l’equilibri.

L’exercici 2007 ha estat la segona ocasió en què la 
UdG realitza la liquidació financera d’un exercici 
comptable, amb el corresponent tràmit d’aprovació 
d’un exercici comptable per Consell de Govern. Aquest 
fet suposa un contribució notable en la regularització 
dels cicles comptables financers de la Universitat. 

Simultàniament, el pressupost per a l’any 2008 ha seguit 
avançant en el camí de la pressupostació orientada a 
resultats, amb la finalitat última de millorar l’eficàcia, 
l’eficiència i la transparència en l’assignació i en l’ús 
dels recursos públics. L’objectiu global del pressupost 
2008 ha estat la millora de l’equilibri pressupostari 
entre el finançament genèric de la Universitat i les 
seves despeses de funcionament, de manera que 
s’estableixin unes bases sòlides per a un creixement 
viable i sostenible.

La clara orientació a l’assoliment d’objectius del 
model de finançament proposat per la Generalitat de 
Catalunya feia necessària la reflexió sobre la necessitat 
i l’oportunitat de desplegar un nou model intern de 
finançament  en consonància amb el Pla Estratègic 
de la UdG i que implicava la definició de directrius 
prioritàries –tant pel que fa als ingressos com a les 
despeses– per als diferents àmbits en el document de 
Pressupost 2008 aprovat pel Consell de Govern. 

CAMPUS, INFRAESTRUCTURES I NOVES 
TECNOLOGIES

El Pla d’Inversions Universitàries 2007-2013 assigna a 
la Universitat de Girona 57M€ per aquest període, un 9% 
de la dotació prevista per al global del SUC. En aquest 
escenari, el PIU 2007-2013 ha de servir per avançar cap 
a la configuració  dels campus de la UdG, fet pel qual 
–dels 57 Md’€ inicials– 42 Md’ € es destinen a 
l’acabament d’obres en curs i a obra nova; la resta, 
15 Md’€, a les actuacions de reposició, conservació i 
petites obres, l’adaptació a l’EEES i l’adaptació de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta 
proposta s’ha orientat, durant aquest curs al Campus 

Barri Vell, a impulsar l’obra de la Facultat d’Educació i 
Psicologia, així com el projecte per a la rehabilitació de 
l’Església de Sant Domènec i l’acabament del Claustre. 
Al Campus Montilivi, a part dels acabats de la segona 
fase de la Biblioteca, s’ha finalitzat l’Aulari Comú i 
s’estan equipant els laboratoris amb les instal·lacions 
específiques associades. També s’ha finalitzat la 
segona fase dels tallers de l’EPS i l’ampliació del 
Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants. 
Finalment, s’estan ultimant els concursos per la 
elaboració del projecte, la construcció i la gestió de 
70 vivendes universitàries i per al projecte de la nova 
Facultat de Turisme a Montilivi. Dues de les obres 
esmentades seran possibles gràcies a la signatura de 
sengles convenis amb el Ministerio de la Vivienda. Així, 
la UdG construirà en els propers cursos –en el marc del 
Pla Estatal 2005-2008 per afavorir l’accés dels ciutadans a 
l’habitatge– 70 habitatges universitaris. D’igual manera, 
es procedirà a la rehabilitació de la església del Convent 
de Sant Domènec, amb l’objectiu que aquest esdevingui 
paraninf de la Universitat. 

Complementar el creixement de les infraestructures 
de la UdG cap a un model harmònic de campus suposa 
executar accions paral·leles de millora, de promoció de la 
sostenibilitat ambiental i de les condicions d’ accessibilitat 
als campus. La setena edició de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, del 22 al 29 de setembre de 2007, va 
comptar amb la participació activa de la UdG a través 
de les activitats programades per l’Oficina Verda i que 
buscaven incidir sobre l’opinió pública en l’àmbit dels 
nous models de mobilitat urbana.

En consonància amb aquesta política de mobilitat 
sostenible, també s’ha promocionat l’ús de la bicicleta 
com a mitjà de transport per accedir als campus i s’ha 

fomentat l’ús del transport públic amb la campanya 
“Vine a la UdG en bus”, que ofereix avantatges per 
als estudiants usuaris dels serveis de Transports 
Metropolitans de Girona (TMG).

DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU

Com a conseqüència immediata del Pla d’acció en 
matèria de PAS aprovat pel Claustre el maig de 2007, la 
Universitat de Girona establia cinc línies de treball, tres 
d’elles directament vinculades a l’àmbit organitzatiu: 
el dimensionament de la plantilla, el desenvolupament 
organitzatiu i l’aplicació equilibrada dels recursos.

El correcte dimensionament de la plantilla arrenca amb 
la definició de criteris de model objectiu, possible a 
partir de l’anàlisi rigorosa, en primera instància, de la 
realitat organitzativa dels serveis de la Universitat de 
Girona. Actualment, s’estan duent a terme els treballs 
d’anàlisi i establiment de perfils corresponents a les 
àrees d’estudis i del que s’ha d’obtenir la concreció de 
l’estructura funcional i de la gestió de PAS, identificant 
perfils, responsabilitats i competències. 

Reconèixer aquests tres ítems suposa objectivar els 
llocs de treball, disposar d’una catalogació dels mateixos 
i mantenir actualitzada les estructures de gestió, que 
permetrà el creixement equilibrat de les estructures 
organitzatives a partir també de l’establiment de 
competències vinculades als llocs de treball. Només 
d’aquesta manera i harmonitzant necessitats i recursos 
en la priorització de les accions que s’estableixin, la 
UdG pot garantir que les seves activitats s’assenten 
sobre una estructura capaç de garantir l’excel·lència en 
totes les activitats, així com la contribució a la millora 
del sistema educatiu i el servei a la societat. 
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DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LES 
PERSONES
La Universitat vetlla perquè la comunitat universitària 
–conformada per estudiants, personal docent i 
investigador i personal d’administració i serveis– 
gaudeixi d’un marc que  faciliti el seu desenvolupament 
com a persones en paral·lel a l’exercici de la seva 
activitat formativa i professional.

En la base de les activitats desplegades pels 
estudiants rau el fet associatiu, com ho demostra el 
nombre d’associacions existents i que el curs 2007-
2008 ha arribat a 28 amb les darreres incorporacions: 
la Plataforma d’Estudiants Universitaris (PEU), 
l’Asociación Universitaria de Investigación Egiptológica  
i l’Associació Cultural Afrocatalana AFRICAT.

La UdG fomenta la realització d’activitats mitjançant 
la implantació i aplicació de mesures de suport, 
dues d’elles amb una llarga tradició a la institució: 
la convocatòria d’ajuts econòmics per al foment 
associatiu o la convocatòria d’ajuts econòmics de 
suport a iniciatives d’estudiants del Vicerectorat i 
Relacions Externes. Una d’aquestes iniciatives sorgida 
de l’activitat dels estudiants –que ha comptat també 
amb el suport econòmic del Consell Social de la UdG- 
ha estat la creació de la ràdio de la UdG: GirONA 
Campus, que el mes d’abril iniciava les emissions.  

D’aquestes associacions, l’Aula de Teatre, el Cor de 
la UdG i la Colla castellera Xoriguers despleguen 
gran part de les seves activitats en representació 
institucional. Aquest curs, mereix especial esment el 
10è aniversari del Cor de la UdG i que la Universitat 
va celebrar amb un concert extraordinari a l’Auditori 
el 20 d’abril. 

Aquesta oferta es complementa amb les activitats 
esportives que –des del Servei d’Esports de la 
UdG– s’adrecen a tota la comunitat universitària, 
però especialment als seus socis, 3.019 durant el curs 
2007-08. Així mateix, en aquest àmbit es programen 
assignatures de crèdits de lliure elecció en les que s’han 
matriculat 829 estudiants que han pogut escollir entre 
30 activitats pràctiques. Pel que fa a les competicions 
esportives, s’ha assolit la xifra de 2.440 inscripcions 
en 35 modalitats diferents. Alhora, en les activitats de 
promoció s’han comptabilitzat 1.100 participants en 
un ampli ventall d’activitats, entre les que destaquen 
les jornades d’esquí, les curses de karts, les sortides 
nocturnes en caiac, l’equitació o els cursos de ball.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS I PLENA 
INTEGRACIÓ  

Una col·lectivitat tan nombrosa com ho és la 
comunitat universitària que integra la Universitat de 
Girona esdevé el reflex fidel de la realitat social que 
ens envolta i, en conseqüència, de la diversitat dels 
qui la conformen. La UdG ha treballat aquest curs 
2007-08 per garantir la igualtat i plena integració 
de tots els seus membres mitjançant el disseny de 
dues eines bàsiques: el Pla d’Igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones i el Pla d’Igualtat en Matèria de 
Discapacitats. El gener de 2008, el Consell de Govern 
aprovava el document d’Avenç del Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones de la Universitat de 
Girona, que contempla tant l’estructura del pla com 
el procés de desplegament. Aquest acord va implicar, 
posteriorment, la realització d’una jornada de difusió 
del Pla amb el suport del Departament de Treball 

(Generalitat de Catalunya) i l’Instituto de la Mujer 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Amb el 
mateix esperit de garantir l’existència de mecanismes 
adients per fer realitat aquests plans d’igualtat, el mes 
de juny es va aprovar la creació del programa de suport 
a les persones amb discapacitat, que es concep com un 
espai on la Universitat de Girona pot oferir orientació i 
recursos a les persones amb discapacitat en aspectes de 
participació en tots els àmbits universitaris. 

MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA 

A banda del desplegament de mesures adreçades a 
garantir la igualtat d’oportunitats i la plena integració 
dels membres de la comunitat universitària, en l’àmbit 
de  la millora de la qualitat de vida la Universitat incideix 
des d’un doble prisma, amb dues línies específiques i 
alhora complementàries: d’una banda, aplicant mesures 
socials i de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral –i de les que es beneficien els treballadors de 
la Universitat–; de l’altra, desplegant campanyes de 
promoció de la salut i de prevenció de riscos laborals que 
fomenti un estil de vida saludable de tots els membres 
de la UdG. Ambdues parteixen de la concepció de 
qualitat de vida de la comunitat universitària com un tot 
que generi el creixement personal i el benestar de les 
persones que en formen part.

Dues són les mesures més destacables que, en el marc 
de les polítiques socials, la UdG ha implementat aquest 
darrer curs. D’una banda, l’adhesió al Pla de Pensions 
de la Generalitat de Catalunya; de l’altra, l’aprovació 
de l’establiment de mesures de conciliació per al PAS 
i PDI de la Universitat de Girona. L’octubre de 2007, 
la Universitat de Girona s’adherí al  Pla de Pensions 

d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya i que esdevé un sistema que 
permet que permet al personal docent i investigador, 
i al personal d’administració i serveis, de gaudir d’un 
instrument d’estalvi privat per tal de percebre unes 
prestacions complementàries a les atorgades per la 
Seguretat Social o altres mutualitats. El juny de 2008, 
el Consell de Govern de la UdG aprovava l’establiment 
de les mesures de conciliació per al PAS i PDI de la 
Universitat de Girona, que s’articulen en dos grans 
eixos: concessió de permisos i reduccions de jornada, 
conformant incentius per adaptar-se a una nova realitat 
resultat dels canvis recents en les estructures socials i 
familiars. 

Conscient de la necessitat que les persones que 
estudien, aprenen i treballen a la Universitat realitzin 
aquestes activitats en un marc que aposta per la millora 
de la qualitat de vida dels membres de la comunitat 
universitària mitjançant la promoció de la salut i de 
prevenció de riscos laborals, la Universitat de Girona 
ha donat els primers passos per  integrar-se en la Red 
Nacional de Universidades Saludables, amb la qual 
properament se signarà l’acord marc de col·laboració. 
Aquest Pla s’estructura en quatre àmbits: la creació 
d’un entorn universitari saludable; el desenvolupament 
de currículums universitaris promotors de la salut: 
la implementació de serveis, programes i activitats 
específiques de promoció i educació per a la salut i 
l’organització de diferents accions socials en l’àmbit de 
la salut. Alhora, es  pretén incidir en qüestions referents 
a estils de vida clau com l’alimentació, l’exercici físic o 
l’estrès.
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La UdG en m2

Superfície total construïda (m2) 144.087

Campus Barri Vell 29.815
Campus Montilivi 82.069
Campus Centre 10.171
Campus Mercadal 669
Parc Científic i Tecnològic  20.738
Campus Agroalimentari 627

Pla d’Inversions 
Universitàries 2007-2013

Import global del Pla d’Inversions 
Universitàries 2007-2013 destinat 
a la UdG(€)    57.000.000

Import del PIU per al 2007 (€)    9.961.000

Import del PIU per al 2008 (€)    9.840.000  

Recursos econòmics
Pressupost
Pressupost liquidat 2007: 
ingressos (€) 85.573.000

Pressupost liquidat 2007: 
despeses (€) -84.147.000
Pressupost 2008 88.162.000

Balanç
Actiu (en Md’€) 130,5
 Immobilitzat immaterial 0,07
 Immobilitzat material 96,21
 Inversions financeres 0,18
 Actiu circulant 33,99

Passiu (en Md’€) 130,5
 Fons propis 68
 Ingressos a distribuir en diversos
 exercicis 25,6
 Provisions per a riscos i despeses 0,6
 Creditors a llarg termini 8,8
 Creditos a curt termini 27,5

setembre · octubre 

novembre · desembre

2007 · 2008
gener · febrer · març 

abril · maig  · juny · juliol 
Comunitat universitària
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   setembre 2007

Inauguració del Parc Científic i Tecnològic

El 13 de setembre s’inaugurava el Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona. El complex 
suposa una inversió global de 50 milions d’euros i 
esdevé la traducció de l’aposta decidida perquè sigui un 
motor d’innovació i progrés. 

L’acte inaugural de l’edifici Jaume Casademont del Parc 
Científic i Tecnològic va atraure un nombrós públic, 
integrat principalment per polítics, representants de les 
institucions i personal de la Universitat de Girona i va 
poder comptar amb un convidat d’excepció: el rei Joan 
Carles I. En la seva visita al Parc Científic i Tecnològic, 
van acompanyar el monarca la ministra d’Educació i 
Ciència, Mercedes Cabrera, el ministre d’Indústria, Joan 
Clos, el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, el conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, Joaquim Nadal, la consellera de 
Salut, Marina Geli, el subdelegat del Govern espanyol 
a Girona, Francesc Francisco-Busquets, l’alcaldessa 
de Girona, Anna Pagans, i la rectora de la UdG, Anna 
Maria Geli. 

La rectora va posar de relleu l’esforç de totes les 
persones que han fet possible que el Parc sigui una 
realitat, i la sinergia que se’n desprèn de la «col·laboració 
institucional i social» que l’ha fet possible. «Aquesta 
és una aposta de futur i per al futur, i per això volem 
transmetre la il·lusió, les ganes i l’empenta decidida 
perquè el Parc sigui motor d’innovació i progrés, per fer 

més competitiva l’economia i proporcionar una millor 
qualitat de vida al conjunt de la societat. 

Inauguració del curs acadèmic 2007-2008

En un acte obert a la comunitat universitària i al conjunt 
de la ciutadania, el 25 de setembre la Universitat de 
Girona inaugurà el curs acadèmic 2007-1008. La lliçó 
inaugural, Salut i qualitat de vida, un repte per al segle 
XXI, va anar a càrrec del cardiòleg Valentí Fuster. 

Valentí Fuster és president del comitè científic del 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC), director de l’Institut Cardiovascular de 
l’Hospital Mount Sinai de Nova York, i president de la 
Federació Mundial del Cor. La contribució a la medicina 
cardiovascular del Dr. Fuster ha tingut un gran impacte 
en la millora del tractament de pacients amb dolències 
cardíaques. Les seves investigacions sobre l’origen dels 
accidents cardiovasculars el van fer mereixedor del 
Premi Príncep d’Astúries d’Investigació el 1996.

Nit de la Recerca Europea 

A través de l’Oficina d’Investigació i Transferència de 
Tecnologia (OITT), la Universitat de Girona organitzà1a 
Nit de la Recerca Europea. El divendres 28 de setembre, 
la plaça Sant Domènec va acollir la Primera Nit de la 
Recerca Europea, un projecte de divulgació científica 
organitzat per la Universitat de Girona i que va comptar 
amb va comptar amb una fira amb estands dels diferents 
grups de recerca de la universitat. A banda, es va 
poder visitar el Parc Científic i Tecnològic de la UdG, 
recentment inaugurat. 

Comunitat universitària  

Estudiants de 1r i 2n cicle en centres 
docents integrats 9.772
Estudiants de 1r i 2n cicle en centres 
docents adscrits i vinculats 1.661

Estudiants de 3r cicle 299
Estudiants de màsters oficilas 429
Estudiants de formació continuada 2.848

Personal docent 1.090
Personal investigador 234

Personal d’administració i serveis 547

Altres dades d’interès

Associacions d’estudiants 28

Socis del Servei d’Esports 3.019
Assignatures de lliure elecció ofertes 
pel Servei d’Esports 30
Nombre d’estudiants matriculats en 
assignatures de lliure elecció  
ofertes pel Servei d’Esports 829 
Nombre d’inscrits en competicions  
esportives 2.440
Nombre de participants en activitat 
de lleure organitzades pel Servei 
d’Esports 1.100

Participants en les activitats de 
formació lingüística 2.028
Examinands en activitats d’acreditació 
lingüística 1.425
Participants en intercanvis lingüístics 174

La Universitat de Girona, referent social
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   octubre 2007

La UdG presenta a la comunitat mèdica el projecte 
dels estudis de Medicina 

El 10 d’octubre de 2007 tingué lloc la presentació 
del projecte dels estudis de Medicina a Girona a la 
comunitat mèdica, amb la intervenció de la rectora, 
Anna M. Geli; Carme Carretero, vicerectora de Política 
Europea i Internacionalització de la UdG i presidenta de 
la Comissió Tècnica pels estudis de Medicina a la UdG; 
i Wifred Ricart, director de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta i membre de la 
Comissió Tècnica pels estudis de Medicina a la UdG. 

La Universitat de Girona celebra els 20 anys del 
programa Erasmus 
Els dies 16, 17, i 18 d’octubre la UdG celebrà els 20 
anys del programa Erasmus. Amb aquesta finalitat es 
van organitzar tot un seguit d’activitats obertes a la 
comunitat universitària i al conjunt de la ciutadania. 
Una exposició fotogràfica, la projecció de L’Auberge 
espagnole, una taula rodona i un espectacle pirotècnic, 
van servir per donar a conèixer l’experiència de la 
mobilitat d’estudiants i celebrar els 20 anys d’existència 
d’aquest programa. 

La UdG, present a la Fira de Mostres 
La Universitat de Girona va participar un any més en la 
Fira de Mostres de Fira de Girona, que tingué lloc del 27 

d’octubre a l’1 de novembre. La presència institucional 
de la Universitat de Girona en aquesta fira tenia com 
a eixos fonamentals la globalitat de l’oferta acadèmica 
-estudis de grau i de postgrau i a relació UdG-Empresa, 
que concentra les energies de la UdG en direcció al 
món empresarial i a les institucions del seu entorn.

   novembre 2007

Carme Chacón, ministra de Vivienda, visita la 
Universitat de Girona 

El 5 de novembre, Carme Chacón, Ministra de Vivienda, 
va ser a la Universitat de Girona,per signar el protocol 
pel qual el Ministerio de Vivienda es compromet a 
finançar el 100% del cost d’execució de la rehabilitació 
de l’església de Sant Domènec, aula magna de la 
Universitat.  Així mateix, van parlar sobre el conveni 
signat el mes de setembre per a la construcció de 70 
habitatges universitaris al Campus Montilivi. 

La UdG lidera la xarxa PRIME Networking 

PRIME Networking, amb seu a Brussel·les, és una 
associació internacional sense ànim de lucre que té 
com a propòsit promoure l’educació, la investigació 
i la formació professional mitjançant els intercanvis 
universitaris. La responsable de l’Oficina de Relacions 
Exteriors de la UdG, Laura Ripoll, serà la managing 
director durant els propers tres anys. 
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LA PARTICIPACIÓ EN EL TERRITORI, MOTOR 
DE DESENVOLUPAMENT

En vinculació directa amb l’anomenada tercera 
missió, la Universitat de Girona aposta per l’impuls 
de vincles amb les institucions del territori. Aquest 
esforç es tradueix en els 140 convenis institucionals 
i que formalitzen les relacions establertes. D’igual 
manera, s’ha començat a treballar perquè l’actual 
mapa de relacions i impacte territorial de la Universitat 
de Girona incrementi els punts de referència, fent 
especial incís en el desplegament a les poblacions 
de Roses, Figueres, Maçanet, Torroella de Montgrí, 
Sant Feliu de Guíxols i Lloret de Mar, que s’uneixen a 
les que ja conformen la xarxa existent, integrada pels 
municipis d’Olot, Palamós, Banyoles, Les Preses, Salt 
i Girona, entre d’altres.

PROJECCIÓ INTERNACIÓNAL
La vocació internacionalitzadora de la Universitat de 
Girona es manifesta en la voluntat d’aprofundir en les 
relacions internacionals mitjançant la integració formal 
en xarxes universitàries.  Des de setembre de 2007, 
la Universitat de Girona forma part del Compostela 
Group of Universities. Aquesta xarxa d’universitats 
europees treballa,Des de la seva creació l’any 1993, 
per a l’establiment de vincles i fórmules de cooperació 
entre universitats amb un nexe comú: el Camí de 
Santiago i el patrimoni vinculat al mateix. D’altra banda, 
la projecció externa de la programació de postgraus a 
la UdG implica, alhora, activitats de promoció i difusió 
de l’oferta. En aquesta línia, cal destacar la presència 
institucional a la Fira d’Europosgrados celebrada 
a Buenos Aires (Argentina). Aquestes relacions 

s’acompanyen d’una aposta clara per a la promoció del 
multilingüisme, destacant la la formació del personal 
acadèmic per a la docència i la recerca en llengua 
anglesa que s’ha dut a terme al llarg de tot aquest 
curs i que s’ha vist materialitzada amb l’organització 
dels cursos, la presentació de ponències i redacció 
d’articles en anglès i l’organització d’un curs pilot sobre 
la utilització de l’anglès a les classes universitàries, en 
col·laboració amb l’ICE Josep Pallach. 

Aquest curs es complien vint anys del programa 
Erasmus. Per commemorar-ho i amb la col·laboració 
de Patronat Català ProEuropa, els dies 16, 17, i 18 
d’octubre la UdG organitzà tot un seguit d’activitats 
obertes a la comunitat universitària i al conjunt de 
la ciutadania. Una exposició fotogràfica, la projecció 
de ‘L’Auberge espagnole”, una taula rodona i un 
espectacle pirotècnic van servir per a donar conèixer 
l’experiència de la mobilitat d’estudiants i celebrar els 
20 anys d’existència d’aquest programa. Finalment, 
del 14 al 19 d’abril del 2008, la Universitat organitzava 
i acollia l’Euroweek 2008, en el decurs del qual 
estudiants de les institucions membres de la xarxa 
presentaren els projectes de recerca. L’edició del 
2008, que aplegà a la UdG uns 250 participants, tenia 
com a eix central la gestió de la innovació.  

CONÈIXER LA UdG DES DE L’ETAPA 
SECUNDÀRIA
Un any més, la Universitat de Girona ha participat 
en accions de divulgació i promoció de la seva oferta 
formativa de grau i postgrau mitjançant la presència a 
fires i salons de secundària, l’elaboració de materials 
divulgatius específics i la realització de visites als 

centres de secundària, tot això amb la finalitat de donar 
a conèixer de primera mà de la Universitat de Girona. 
Sota el lema “Girona, ciutat universitària”,  la Universitat 
va participar  -entre d’altres- en els salons Estudia 
i Futura. Estudia, del 2 al 6 d’abril, punt de trobada 
per a l’educació a Catalunya. En aquest marc, la UdG 
presentà la seva oferta acadèmica de grau per al curs 
2008-2009, mentre que els dies 4 i 5 d’abril, tingué lloc el 
Saló Futura, centrat en màsters i postgraus. Culminava 
el curs acadèmic, la Jornada de Portes Obertes, 
adreçada als estudiants preuniversitaris i al  conjunt 
de la ciutadania, una oportunitat única de conèixer en 
primera persona  la nostra Universitat. 

Altres activitats adreçades als estudiants de secundària 
són els  premis a treballs de recerca d’estudiants de 
batxillerat. El Consell Social de la Universitat de Girona, 
juntament amb la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), convocà la 9a i 
6a edició d’aquests premis per promoure i estimular 
la recerca d’aquests estudiants en tots els àmbits de 
coneixement de la nostra societat. Amb aquest mateix 
enfocament, aquest any s’ha endegat la primera edició 
del Jove Campus de Recerca, nascut del desig  de facilitar 
l’accés a les instal·lacions de la UdG als estudiants de 
secundària per a la realització del treball de recerca de 
manera tutoritzada durant els mesos d’estiu. 

LA UdG, UNA UNIVERSITAT COMPROMESA
Les dimensions assolides per les accions de cooperació 
en l’àmbit universitari han posat de manifest la necessitat 
de redactar un codi de conducta de les universitats en 
matèria de cooperació per al desenvolupament que 
compta amb l’adhesió de 30 universitats estatals. La 
UdG en forma part des del curs 2006-2007. 

Aquest curs s’ha editat el Codi de Conducta de 
les Universitats en Matèria de Cooperació per al 
Desenvolupament, elaborat i aprovat per la Comissió 
de Cooperació del Comité Espanyol Universitari de 
Relacions Internacionals (CEURI), per tal que cada 
universitat el ratifiqui i l’apliqui en el seu context. 

D’entre els projectes prioritaris de la UdG, destaca 
el seguiment que s’ha realitzat de la campanya 
d’alfabetització a Nicaragua que es realitza des de la 
Plataforma per a una Nicaragua Lliure d’Analfabetisme. 
Aquesta és una xarxa universitària d’àmbit estatal que 
compta amb el suport de 27 membres, 16 universitats 
espanyoles, 11 nicaragüenques i dos institucions de 
cooperació, i presidida per la UdG. El projecte actual 
ha merescut el suport econòmic de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, que hi ha destinat 
una dotació econòmica de 100.000 euros. D’altra banda, 
cal fer esment de la primera assemblea de la xarxa, que 
tingué lloc a Girona el febrer de 2008. 

Tal i com ve fent anualment, el Consell de Govern de la 
UdG va aprovar un any més la convocatòria d’ajuts per 
a projectes de cooperació per al desenvolupament de la 
UdG. Amb aquesta convocatòria s’arriba ja a la sisena 
edició. 

Finalment, els primers dies de juliol, va tenir lloc el 
segon Campus per la Pau. Després de l’èxit de la 
primera edició, l’entitat Justícia i Pau i la Universitat de 
Girona han donat continuïtat a aquesta proposta, oferint 
un espai per a la interdisciplinarietat, l’anàlisi i el debat. 
Aquesta darrera edició va suposar l’oportunitat de 
compartir punts de vista sobre temes relacionats amb 
els conflictes armats i les actuacions militars al món, 
així com per  reflexionar sobre els esforços que fa la 
societat per construir la pau.
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Cooperació i voluntariat

Pressupost destinat a projectes 
de la UdG de cooperació per al 
desenvolupament (€) 213.000€
Pressupost destinat a programes 
de voluntariat de la UdG (€) 6.000€

Relacions amb secundària

Fires i salons de promoció dels estudis 
amb participació UdG 9
Visites de promoció dels estudis a 
centres de secundària 57
Estudiants de secundària que han 
participat en les visites de promoció 
dels estudis a centres de secundària 2.500

Relacions institucionals

Convenis institucionals signats 140
Convenis de pràctiques signats 66
Convenis de cooperació educativa 1.024

Municipis on es desenvolupen activitats
UdG: centres adscrits, activitats de
recerca, càtedres, formació continuada, 
xarxa de vivers d’empreses, cursos d’estiu 22

Relació de municipis que són seu 
d’activitats UdG:
Banyoles, Barcelona, Blanes, Celrà, 
Figueres, Girona, Les Preses, Lloret 
de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, 
Ripoll, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, 
Sant Gregori, Sant Joan de les Abadesses, 
Sant Pol de Mar, Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Farners, Terrassa i 
Torroella de Montgrí.

La UdG presenta l’estudi de les necessitats 
de formació universitària de les comarques 
gironines 

La Universitat de Girona, a través del Vicerectorat de 
Docència i Política Acadèmica, va demanar al Col·legi 
de Politòlegs i Sociòlegs de Catalanya un estudi de 
una Diagnosi integral de les necessitats de formació 
universitària a les comarques gironines. Les conclusions 
d’aquest treball  han de servir per ajustar la formació 
universitària que imparteix la UdG a les demandes de 
la societat. Posteriorment, el dimecres 14 de novembre, 
es va presentar l’estudi a la comunitat universitària.

La UdG s’incorpora al Grupo Compostela de 
Universidades 

La Universitat de Girona ja és membre de ple dret del 
Grupo de Compostela de Universidades. Aquesta és 
una xarxa universitària de gran projecció internacional 
creada el 1993 i que, inicialment, agrupava universitats 
situades en punts del Camí de Santiago. Aquesta 
xarxa universitària aplega actualment més de vuitanta 
centres d’ensenyament superior. La UdG ha formalitzat 
convenis bilaterals de col·laboració amb una trentena 
d’aquestes universitats.

2a Fira de Mostres Científica

La 2a Fira de Mostres Científica va tenir lloc del 15 al 
17 de novembre a la plaça de la Constitució de Girona, 
en el marc de la Setmana de la Ciència 2007.  Grups de 
recerca, departaments, instituts, facultats i serveis de 
recerca de la UdG van gaudir de l’oportunitat d’apropar 
la seva investigació a la societat de Girona. En total, 50 

estands de recerca que omplien una vela de 500 m² i 
que van rebre la visita d’un miler de persones, la majoria 
escolars.

   desembre 2007

Es crea la Facultat de Turisme, la primera de 
l’Estat Espanyol 

Des del 4 de desembre, l’Escola Universitària de Turisme 
passà a denominar-se Facultat de Turisme. D’aquesta 
manera, la Universitat de Girona disposa oficialment de 
la primera facultat de turisme de l’Estat, després que ho 
hagi aprovat el Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa.

16 anys de la creació de la UdG 

El 12 de desembre de 1991 la ciutat de Girona va 
celebrar amb el repic de les campanes de la Catedral, 
que el Parlament de Catalunya havia aprovat la creació 
de la Universitat de Girona, hereva de l’Estudi General 
creat el segle XV per Alfons el Magnànim. En aquests 
quinze anys, la UdG ha triplicat el nombre d’estudiants 
i, pràcticament, d’oferta acadèmica. Ha consolidat 
els campus amb més de 100.000 metres quadrats, 
ha construït noves edificacions (centres, facultats, 
biblioteques, campus, esportius, de serveis) i ha elevat 
de manera notable la seva capacitat de gestió, de recerca 
i d’investigació.

Docència i aprenentatge

34
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Study and Row 

Amb el suport del Consell Social de la UdG, el 14 
de desembre va tenir lloc una trobada de diverses 
institucions d’ensenyament superior europees amb la 
voluntat de posar les bases per a la creació d’una xarxa 
universitària internacional Study and Row que promogui 
el programa de mobilitat per a estudiants i que els ha de 
permetre combinar els estudis amb la pràctica de l’esport 
del rem.

El Claustre aprova l’informe anual de la rectora 

El 13 de desembre va tenir lloc la sessió de Claustre 
Universitari a la sala d’actes de l’edifici Emili Grahit, 
seu de la Facultat d’Educació i Psicologia i de l’Escola 
Universitària d’Infermeria. En el marc de la sessió 
ordinària de Claustre, la rectora exposà el seu informe 
anual.

   gener 2008

Aprovació del document Avenç del Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones de la Universitat de 
Girona. Estructura i procés de desplegament

L’any 2006, el Consell Interuniversitari de Catalunya va 
instar a totes les universitats catalanes a iniciar el procés 
d’elaboració d’un pla d’igualtat entre homes i dones. En 
resposta a aquesta demanda, la Universitat de Girona 

va crear la Comissió per al Pla d’Igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones de la Universitat de Girona, amb 
les funcions d`iniciar el procés d’elaboració del Pla 
d’Igualtat, vetllar per la seva implementació, afavorir-
ne la difusió, i incrementar el contacte amb altres 
universitats i institucions compromeses amb la igualtat 
entre gèneres. El document resultant constitueix una 
breu diagnosi de la situació que determina els grans 
àmbits d`actuació i la metodologia del procés participatiu 
que haurà d`involucrar tota la comunitat universitària.

   febrer 2008

La UdG inicia el procés del Pla Estratègic 2008-
2013 

La Universitat de Girona va endegar el procés 
d’elaboració del Pla Estratègic per al període 2008-2013, 
amb l’objectiu de fixar les estratègies i les accions que 
es duran a terme aquests propers anys per potenciar i 
consolidar la institució com una universitat de referència 
en el context universitari català i amb una clara projecció 
internacional.

El Secretari d’Estat d’Universitats i Investigació 
visita la Universitat 

El Secretari d’Estat d’Universitats i Investigació, Miguel 
Ángel Quintanilla, va visitar el 14 defebrer  la Universitat 
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CAP A L’ L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ 
SUPERIOR: ELS NOUS GRAUS

El febrer de 2008, el Consell de Govern de la UdG 
aprovava el document de Criteris per a la planificació 
i programació dels estudis de grau de la Universitat 
de Girona, que posa les bases comunes i els criteris 
marc per a la planificació d’ensenyaments plenament 
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES). Amb l’objectiu de vetllar per la correcta 
aplicació d’aquest document –entre d’altres funcions–, 
l’abril del mateix any s’aprovà la creació de la Comissió 
de Plans d’Estudis de Grau. 

Si bé la Universitat elabora el mapa de graus 
fonamentat-lo en les potencialitats dels seus àmbits 
d’expertesa, és prioritari que aquest mapa també 
s’ajusti a les necessitats de l’entorn. Així, el novembre 
de 2007, la UdG presentava a la comunitat universitària  
un estudi de les necessitats de formació universitària 
de les comarques gironines, elaborat pel Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, per tal de fer una 
diagnosi integral. 

Un exemple de la resposta efectiva da aquesta 
demanda és la nova titulació de Medicina, que alhora 
permet diversificar l’oferta d’ensenyaments de la 
UdG complementant la que ja existeix en l’àmbit de 
les Ciències de la Salut. Així, el curs 2008-2009 inicien 
el futur mapa de graus de la UdG les titulacions de 
Medicina i de Publicitat i Relacions Públiques. 

MÀSTERS I DOCTORATS DE QUALITAT

El nou mapa de titulacions de la Universitat de Girona 
abasta també la programació dels  estudis de postgrau. 

L’oferta coordinada de màsters i doctorats de la 
Universitat de Girona s’estructura en cinc programes 
oficials de postgrau. Cadascun aplega un seguit de 
màsters i ofereix les línies de recerca vinculades a 
cadascun dels màsters, a l’alumnat que desitja fer 
el doctorat. Per al curs 2007-08, la Universitat ha 
ofert 29 màsters universitaris i 12 doctorats, a més 
dels 5 programes de doctorat integrats en els abans 
esmentats programes de postgrau. 

Aquests estudis es basen en uns criteris de 
programació que desenvolupen i amplien els criteris 
del Consell Interuniversitari de Catalunya, havent 
estat avaluats internament en base a un protocol 
rigorós, amb resultats tan significatius com l’obtenció 
de la menció de qualitat del doctorat per part de quatre 
dels Programes Oficials de Postgrau de la UdG, tots 
els que hi podien optar.

QUALITAT I MILLORA DE LA DOCÈNCIA

En aquest àmbit, la Universitat de Girona aposta 
per dues línies d’actuació: la primera, garantir 
l’acompliment dels estàndards de qualitat a nivell 
internacional en totes les titulacions de la Universitat; 
la segona, assegurar que la formació impartida 
compleixi amb la qualitat acadèmicament exigible. 
En referència a la primera, i fins el mes de desembre 
de 2007, s’ha completat la primera fase del programa 
Audit, consistent en el compromís, la planificació, 
la diagnosi i la definició i documentació del sistema 
de garantia de qualitat propi de la UdG. A partir de 
desembre, s’ha dut a terme la verificació del disseny i 
la certificació de la implantació a la UdG. 

Pel que fa a la segona, les accions s’han traduït en la 
convocatòria d’ajuts per donar suport a la producció 
de materials docents per un import global de 5.000€ 
i que s’adreça al personal docent i investigador de la 
UdG perquè elabori els seus propis materials docents, 
complementant altres recursos que la Universitat 
posa a la seva disposició amb aquesta finalitat, com 
són el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) de la Biblioteca i l’assessorament 
per part de l’Institut de Ciències de d’Educació (ICE). 
Altres mesures que mereixen especial esment han estat 
la implantació d’un pla d’impuls de l’ús de la llengua 
anglesa a la docència que fomenta la integració de la 
llengua anglesa en el disseny de les assignatures o els 
ajuts d’incentivació a la docència del Vicerectorat de 
Docència i Política Acadèmica. 

L’estímul que la Universitat dóna a la docència i el 
reconeixement a les bones pràctiques docents és un dels 
factors fonamentals per a mantenir viu l’objectiu de la 
millora contínua de la docència. A l’inici del curs 2007-
2008, la Universitat de Girona instaurava la Distinció 
de Qualitat de la Pràctica Docent, un reconeixement 
a la feina ben feta i a l’exercici de les bones pràctiques 
docents que generen major i millor aprenentatge en 
els diversos camps de coneixement. D’altra banda, la 
revisió i aprovació del Manual d’Avaluació Docent del 
Professorat de la Universitat de Girona suposa disposar 
d’una eina actualitzada d’avaluació de l’activitat docent, 
però que també neix amb la voluntat d’esdevenir el 
mecanisme que ha de permetre el reconeixement del 
personal acadèmic que excel·leix en el desenvolupament 
de la seva tasca, contribuint a la millora continuada i 
sostinguda de la qualitat docent. 

Finalment, la conveniència d’obrir nous espais de 
debat i d’intercanvi d’experiències que enriqueixin el 
coneixement sobre el nou model d’educació superior 
que comporta el procés de convergència europea ha 
dut la nostra Universitat a realitzar la convocatòria 
d’ajuts a la comunicació d’experiències docents, que 
cerca la participació del personal docent i investigador 
en els fòrums de debat que tinguin com a eix central 
la docència. En aquesta mateixa línia de foment en 
l’intercanvi i el debat d’experiències, el juliol de 2008 la 
UdG organitzà l’UNIVEST08, un congrés internacional 
dedicat a l’estudi del nou model que situa l’estudiant 
com a eix del canvi a la universitat.

FORMACIÓ CONTINUADA  

Des d’una perspectiva de projecció més extensa en el 
temps, l’Espai Europeu d’Educació Superior estableix 
com un dels seus pilars estratègics la implicació de les 
universitats en la formació al llarg de la vida. D’acord 
amb aquesta premissa, la Universitat de Girona impulsa 
una oferta de formació continuada que es tradueix en 
la programació anual d’activitats des de la Fundació 
Universitat de Girona: Innovació i Formació, de la 
que trobareu les dades més significatives en aquesta 
mateixa Memòria.

La Universitat a l’Estiu, que en la darrera edició ha 
comptat amb 70 cursos programats i 589 participants, 
és un altre vessant de la formació que es realitza des de 
la Fundació i que respon a l’objectiu de complementar la 
formació acadèmica i personal amb activitats de formats, 
temàtiques i indrets de realització ben diversos. 
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de Girona. Acompanyat del subdelegat del Govern de 
l’Estat a Girona, Francesc Francisco-Busquets, Miguel 
Ángel Quintanilla es va reunir amb la rectora i amb el 
Consell de Direcció de la Universitat. Quintanilla va 
elogiar el potencial investigador i les intal·lacions de 
recerca de la UdG.

   març 2008

El Consell de Govern de la Universitat de Girona 
aprova la concessió de tres doctorats Honoris 
Causa 

El Consell de Govern de la Universitat de Girona, en 
la sessió 3/08 del dia 27 de març de 2008, va acordar 
concedir el Doctorat Honoris Causa als professors 
Raimon Panikkar, Carmina Virgili i Joan Rodés. 

Raimon Panikkar (Barcelona, 1918) es va doctorar en 
Filosofia (1946) i en Ciències (1958) a la Universitat de 
Madrid, i en Teologia a la Universitat Laterana de Roma 
(1961). Panikkar va rebre el títol de doctor honoris 
causa per la seva contribució excepcional al diàleg 
intercultural i interreligiós del nostre temps. 

La catedràtica de Geologia, Carmina Virgili (Barcelona, 
1927) és la primera dona distingida amb aquest títol a la 
UdG. Alhora, aquesta és la primera distinció d’aquesta 
naturalesa que rep i esdevé un reconeixement per 
la seva trajectòria personal i professional, que ha 
estat el paradigma dels eixos que conformen un 

perfil universitari exemplificador: la vocació docent, 
la excel·lència en la recerca i la implicació entusiasta 
en càrrecs de gestió, la qual cosa l’ha convertit en un 
referent del nostre país.

Joan Rodés (Barcelona, 1938) es va doctorar en Medicina 
el 1967 a la Universitat de Barcelona. És director 
de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer; president del Consell d’Administració 
de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca 
Mèdiques; president del Consell Assessor del Ministeri 
de Sanitat i Consum; director general de l’Hospital 
Clínic; i president de la Comissió d’Avaluació de la 
Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari a Catalunya (AQU). La Universitat de 
Girona li concedeix aquest títol per la seva valuosa 
aportació en el disseny i la consolidació dels estudis de 
Medicina a Girona, la seva capacitat científica, la seva 
vàlua personal i professional i la seva contribució a la 
recerca sobre malalties hepàtiques, que li han merescut 
prestigi i reconeixement internacional.

   abril 2008

La Universitat de Girona s’adhereix al  Codi 
de Conducta en Matèria de Cooperació per al 
Desenvolupament editat per les universitats 
espanyoles

El Codi de Conducta de les Universitats en Matèria de 
Cooperació per al Desenvolupament ha estat elaborat 

Estudis 

1r i 2n cicle     
Titulacions oficials de 1r i/o 2n cicles 41
Titulacions pròpies 1
Oferta de places en centres docents 
integrats 3.135
Oferta de places en centres docents 
adscrits i vinculats 665
Demandes en 1a opció en centres 
docents integrats 2.525
Demandes en 1a opció en centres 
docents adscrits i vinculats 370
Titulats en centres docents integrats 1.532
Titulats en centres docents adscrits 
i vinculats 348

Postgrau
Màsters oficials 29
Programes de doctorat 17
Estudiants amb suficiència 
investigadora (2006-2007) 64
Tesis doctorals llegides 41

Formació continuada 

Màsters propis 26
Diplomes de postgrau 31
Cursos de postgrau 14
Diplomes d’especialització 12
Cursos d’especialització 95
Cursos d’estiu organitzats (2008) 70
Alumnes inscrits als cursos d’estiu 
2008 (a 31/05/2008) 589

Altres dades

Estudiants de 1r i 2n cicle amb ajut 
a l’estudi 1.306
Estudiants de màsters oficials amb 
ajut a l’estudi 22
Estudiants de de doctorat amb ajut 
a l’estudi (a 12/2007) 242 
Estudiants UdG de programes de mobilitat 164
Estudiants estrangers de programes de 
mobilitat UdG 208

Creació i transferència del coneixement
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i aprovat per la Comissió de Cooperació del Comitè 
Espanyol Universitari de Relacions Internacionals 
(CEURI) per tal que cada universitat el ratifiqui i l’apliqui 
en el seu context.  En el cas de les universitats, la gran 
magnitud assolida per les seves accions de cooperació 
internacional ha posat sobre la taula la necessitat de 
delimitar amb una precisió més gran el camp específic 
de la cooperació universitària al desenvolupament, 
per preservar-ne el caràcter solidari, tant en els seus 
objectius com en els mètodes de treball emprats, així 
com per emfatitzar que el seu objectiu últim ha de ser 
el desenvolupament sostenible del país amb el qual es 
coopera.

Neix GirONA Campus, la ràdio de la UdG

El mes d’abril s’ha posat en marxa la nova ràdio digital 
de la UdG “GirONA Campus”, una iniciativa d’estudiants 
de Publicitat i Relacions Públiques i que compta amb el 
suport de la UdG i el seu Consell Social.  El projecte neix 
amb la voluntat d’esdevenir un dels principals canals de 
comunicació interna de la Universitat de Girona, alhora 
que també es vol emprar com a instrument de projecció 
externa i vinculació amb l’entorn més proper. En 
aquest sentit, es concep com una emissora que ha de 
difondre l’actualitat universitària, així com les novetats 
relacionades amb el camp de la docència, la recerca i la 
transferència.

El Govern renova el president del Consell Social 

El Govern de la Generalitat aprovà la continuïtat 
d’Albert Bou, que ocupa la presidència del Consell de 
la Universitat de Girona des de 2004. 

La Universitat de Girona obre les seves portes 

Un any més, la Universitat de Girona va obrir les seves 
portes als estudiants de secundària i al conjunt de la 
ciutadania. Així, els dies 25 i 26 d’abril tenien lloc les 
Jornades de Portes Obertes, una ocasió única per 
conèixer de primera mà els campus, els centres, les 
instal·lacions esportives i l’oferta formativa mitjançant 
l’ampli ventall d’activitats programades.

El Cor de la UdG fa 10 anys 

El Cor de la Universitat de Girona -dirigit pel professor 
Joan de la Creu Godoy- va ser fundat l’any 1998. D’ençà 
la seva creació, el Cor ha contribuït en tot moment a 
l’activitat cultural i artística de la Universitat de Girona: 
concerts d’inauguració del curs universitari, actes 
protocolaris, intercanvis amb altres cors universitaris 
o la participació en el Festival de Músiques Religioses 
del Món en són una petita mostra. Amb motiu de 
l’aniversari, es va programar un concert extraordinari 
el diumenge 20 d’abril a la Sala Simfònica de l’Auditori. 

Fira de la Ciència de la UdG 

Més de 750 alumnes de sis centres d’educació infantil i 
primària de la ciutat de Girona van participar en la Fira 
de la Ciència que tingué lloc a la Facultat de Ciències 
i a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG els 
dies 17 i 18 d’abril. Aquesta activitat s’emmarcà en la 
fira Pol·len, ciutats llavor de ciència, un projecte d’àmbit 
europeu que es realitzava en dotze ciutats europees per 
tal de potenciar l’interès dels infants per la ciència. 

La creació de coneixement a la Universitat neix, 
essencialment, de l’activitat investigadora que s’hi du a 
terme, on el personal acadèmic realitza recerca bàsica, 
recerca aplicada i innovació tecnològica. La UdG 
estimula línies prioritàries adreçades a concentrar 
i rendibilitzar els esforços que s’hi inverteixen i a 
valoritzar els resultats que s’obtenen. 

Avui la UdG està donat els passos necessaris 
per configurar el seu Arc de Recerca, és visible 
internacionalment, presenta una bona mobilitat 
generada per diversos grups de recerca i té patents 
llicenciades i projectes amb empreses. La seva 
producció científica la ubica en un terme mitjà de 
les universitats espanyoles i la fa emergir entre les 
universitats europees situades en ciutats de mida 
mitjana i petita. Poc a poc va incorporant personal 
investigador mitjançant processos altament competi-
tius i a la vegada la seva jove plantilla va madurant i 
incorporant-se a la investigació puntera. Els nombre 
d’investigadors postdoctorals s’incrementa any rere 
any i la seva incidència en l’activitat investigadora és 
cada cop més important, fins el punt d’esdevenir un 
dels factors decisius de la nostra competitivitat. 

Tanmateix, cal que els resultats generats per la 
recerca siguin transferits a l’entorn per incrementar 
la seva capacitat d’innovar en base al coneixement 
que tinguin  i de com interactuïn. En conseqüència, 
per poder transferir cal tenir coneixement del que 
s’investiga a la Universitat i de les activitats dels grups 
que hi fan recerca, per tal de poder oferir després els 
resultats a les empreses, en funció de la matèria que 
s’investiga.

NOVES ESTRUCTURES DE RECERCA

Durant el curs 2007-2008 s’ha fet efectiva divisió 
de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes en dos 
instituts: un que donarà continuïtat al vessant filològic 
i el nou Institut de Recerca Històrica. Igualment, s’ha 
creat l’Institut de Recerca Educativa, que de manera 
multidisciplinària afronta els nous reptes que suposa 
la introducció a l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior i els canvis en l’ensenyament primari i 
secundari. Finalment, s’ha fet realitat l’adequació 
del Laboratori de Desenvolupament Humà com a 
estructura de recerca. 

Paral·lelament, una de les apostes de la Universitat 
de Girona ha estat reforçar la presència en el territori 
d’estructures de recerca pròpies amb una marcada 
vocació de divulgació de la recerca i que s’ha traduit en 
un notable increment de càtedres. Així, la UdG ha creat 
enguany cinc noves càtedres: la Càtedra de Processos 
Industrials Sostenibles, la Càtedra de Promoció de la 
Salut, la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis, 
la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’àmbit 
rural i, finalment, la Càtedra de Cultura Científica i 
Comunicació Digital. En la mateixa línia, s’ha constituït 
la Fundació Privada Agroterritori i s’han ratificat els 
estatuts que han de regir el futur Consorci del Museu 
Memorial de l’Exili.

INVERSIONS PER A LA RECERCA

Una font important de finançament de la recerca a la 
Universitat de Girona la constitueixen els ajuts externs 
específics, d’entre els que destaca el Programa de 
Foment de la Recerca Universitària (PROFOR). 

Cal distribuir aquests i altres ingressos de manera 
òptima per tal de garantir la màxima eficiència, fet 
que ha dut a aprovar els criteris de priorització de la 
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convocatòria d’ajuts per a equipament i infraestructura 
destinats a la recerca (PEIR 2007), així com la distribució 
del pressupost de Manteniment d’infraestructura de 
Recerca per l’any 2007.

Part d’aquesta dotació s’ha destinat a completar els 
equipaments del Serveis Tècnics de Recerca, amb 
dos nous equips de ressonància magnètica nuclear i 
un espectròmetre de masses. El curs passat, aquests 
Serveis van renovar el conveni signat amb l’Institut de 
Medicina Legal de Catalunya (IMLC) amb l’objectiu 
d’auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del 
Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials.

DINAMITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
INVESTIGADORA

A banda dels ajuts externs específics, des de la 
Universitat de Girona es fan notables esforços per dotar 
les estructures de recerca dels recursos adients per al 
desenvolupament de la recerca mitjançant la promoció 
de beques i ajuts per al personal acadèmic, de suport 
al personal investigador en formació i l’augment del 
nombre de projectes de recerca i dels ingressos que 
aquests generen.

Aquest darrer curs s’han aprovat diferents convocatòries: 
els ajuts a la coordinació de projectes de gran abast, a 
projectes cooperatius de R+D en els àmbits humanístic 
i de les ciències socials, i l’adreçada a projectes de 
R+D en els àmbits de les Humanitats i les Ciències 
Socials. Aquesta darrera ha d’ajudar, entre d’altres, a la 
vertebració dels nous instituts de recerca, atès que es 
tracta d’un programa d’ajuts a projectes en humanitats 
i ciències socials. Així mateix, s’han convocat ajuts a 
projectes de R+D en el marc de l’IdIBGi, orientada a 
donar impuls a la recerca en l’àmbit de les ciències de la 
salut, en particular la biomèdica. Aques ajut permet una 

millor connexió entre les potencialitats dels grups UdG i 
les possibilitats de la investigació en el marc de l’IdibGI, 
sobretot de l’Hospital Universitari Josep Trueta.  

El reforç al personal investigador s’ha traduït, per la seva 
banda, en una convocatòria d’ajuts per a la contractació 
de personal tècnic de suport (PTS) a la recerca i a la 
transferència tecnològica, així com amb la convocatòria 
2008 d’ajuts per a la intensificació de la recerca d’acord 
amb el programa I3.

DIVULGACIÓ I COMUNICACIÓ DE LA 
RECERCA

La divulgació i comunicació de la recerca han tingut tres 
dates clau: la 2a edició de la Fira de Mostres Científica, 
la Fira de la Ciència de la UdG i la participació a l’ESOF 
2008.  La 2a edició de la Fira de Mostres Científica en el 
marc de la Setmana de la Ciència de 2007 –del 5 al 17 de 
novembre i fruit de l’èxit de la 1a edició– ha possibilitat 
que els grups de recerca, departaments, instituts, 
facultats i serveis de recerca de la UdG apropessin la 
seva investigació a la societat de Girona. D’altra banda, 
l’abril de 2008, més de 750 alumnes d´educació infantil i 
primària de Girona han participat en la Fira de la Ciència 
de la UdG, que ha tingut lloc a la Facultat de Ciències i a 
la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG. 

Finalment, el juliol de 2008 ha tingut lloc a 
Barcelona el Fòrum Europeu de Ciència ESOF 2008  
-el punt de trobada més important d’Europa per donar a 
conèixer els avenços més recents en ciència i tecnologia- 
amb la participació activa de la Universitat de Girona 
amb dos tallers de divulgació científica.
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La UdG acull l’Euroweek 2008 

La Universitat de Girona va acollir l’edició 2008 de 
l’Euroweek, l’European Week Conference. Aquest és 
un projecte que té com a objectiu oferir als estudiants 
d’arreu d’Europa la possibilitat de millorar les seves 
capacitats mitjançant una pràctica en un entorn real i 
sempre en un marc de treball de caràcter internacional. 
L’Euroweek 2008 va comptar amb uns 200 participants, 
entre estudiants i professors, que van centrar els seus 
projectes en la gestió de la innovació.

Panikkar, Virgili i Rodés s’incorporen al claustre 
de doctors de la UdG 

L’Auditori del Centre Cultural La Mercè va ser l’escenari, 
dilluns 28 d’abril, de l’acte acadèmic d’atorgament 
dels títols Honoris Causa de la Universitat de Girona 
al pensador Raimon Panikkar, a la geòloga Carmina 
Virgili, i a l’hepatòleg Joan Rodés.  Amb aquests tres 
nomenaments, la UdG va ampliar a deu els nomenaments 
honoris causa a la Universitat de Girona. 

   maig 2008

El Claustre de la Universitat de Girona aprova el 
Pla Estratègic 2008-2013 

El sessió ordinària, el Claustre Universitari de la UdG va 
aprovar el Pla Estratègic 2008-2013, un document base 

que marca les línies teòriques d’actuació. Posteriorment, 
les accions concretes per la posada en pràctica del 
Pla s’hauran de determinar des de cadascuna de les 
facultats i departaments universitaris.

Les principals directrius del Pla Estratègic suposen 
potenciar encara més la internacionalització, el 
rendiment de comptes a la societat, l’emprenedoria, 
l’atenció a la diversitat i la igualtat d’oportunitats, entre 
d’altres. L’articulació del Pla s’ha estructurat al voltant 
de cinc àmbits que agrupen de manera coherent el 
conjunt de l’activitat universitària.

El Parc Científic i Tecnològic rep una visita 
consular 

El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona va rebre la visita d’una vintena de cònsols, que 
van poder conèixer de primera mà les instal·lacions i 
algunes de les línies de recerca. Al Parc Científic i 
Tecnològicvaren mantenir una trobada amb la rectora 
Anna Maria Geli, amb Tomàs Sobrequés, president de 
la Junta Rectora del Parc, i amb Pere Condom, director 
general del Parc.

Aquesta visita s’emmarcà en el Programa de visites 
consulars, amb l’objectiu de donar a conèixer als 
representants consulars la realitat econòmica, cultural 
i turística gironina. El Consell per a la projecció 
internacional de les comarques de Girona va convidar, 
a través de la Cambra de Comerç de Girona, el comitè 
executiu del cos consular i els cònsols dels països de la 
Unió Europea que estan acreditats a Barcelona.

Recerca i transferència

Articles publicats  399
Articles publicats (ISI) 241
Llibres publicats 50
Capítols de llibres 193
Publicacions en congressos 582
Patents vigents 33
Projectes europeus 29
Convenis amb empreses 181
Ingressos per via competitiva 6.223.805,40€
Ingressos per via no competitiva 3.042.126€
Projectes del Trampolí Tecnològic  27

Biblioteca

Superfície (m2) 10.541
Places de lectura 1.727
Pressupost per a fons 
bibliogràfic (€) 659.425,19€
Total de volums 334.935
Volums electrònics 6.813
Revistes en paper 6.669
Revistes electròniques 14.993
Bases de dades 159
Visites a la Biblioteca 1.411.436
Préstecs 166.759
Consultes a bases de dades 407.019
Articles descarregats de revistes 
electròniques 123.311

(*) Dades a desembre de 2007

Estructures UdG
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   juny 2008

Creació del programa de suport a les persones
amb discapacitat

El programa de suport a les persones amb discapacitat
es concep com un espai on la Universitat de Girona
pot oferir orientació i recursos a les persones amb
discapacitat en aspectes de participació en tots els
àmbits universitaris. 

Aquest espai reflecteix la voluntat de la UdG de
continuar implementant un dels principis bàsics dels
seus Estatuts: la igualtat d’oportunitats, aprofundint
en l’àmbit de les persones amb discapacitat. Es
tracta, principalment, d’oferir un lloc de referència
que aculli i orienti a estudiants, professors i personal
d’administració i serveis de la UdG i que doni suport
a les persones amb discapacitat durant el seu pas per
la UdG, així com en l’etapa prèvia a la incorporació al
mercat de treball. 

En definitiva, aquest programa de suport va néixer
en resposta a la necessitat de treballar en xarxa amb
altres institucions i serveis en relació amb els futurs
estudiants i que puguin facilitar l’orientació necessària
abans de la seva incorporació a la universitat, així com
l’atenció personalitzada a les persones amb discapacitat
que permeti adequar les mesures de suport necessàries
per a la seva participació en tots els àmbits universitaris:
accessibilitat d’espais, continguts i materials.

La Universitat a l’estiu 2008 

La Fundació de la Universitat de Girona presentà  el 
programa de cursos per a l’estiu 2008, dotant així de 
contingut l’oferta formativa per als mesos de juny i juliol. 
Aquests cursos esdevenen una excel·lent oportunitat 
de formació continuada, que afavoreix l’aprenentatge i 
l’especialització.

La vintena edició del programa d’estiu de la Universitat 
de Girona ha estat constituïda per un total de 70 cursos 
amb seu a Girona, Salt, Sant Gregori, Olot, Palafrugell, 
Vall-Llobrega, Banyoles, i Sant Vicenç dels Horts 
(Barcelona). Cinc d’aquests cursos s’impartien en la 
modalitat de no presencials, de manera que es podien 
cursar en línia.

L’oferta s’ha concretat en un programa de formació 
plural i obert, en el que els cursos d’idiomes tenen una 
destacada presència, atesa la bona acollida d’edicions 
anteriors. L’oferta es completa amb cursos de l’àmbit de 
l’empresa, economia, dret, comunicació i màrqueting, 
tecnologia, turisme i hostaleria, psicologia i educació, i 
ciències de la salut.

L’estudiant com a eix del canvi a la universitat, 
centra l’UNIVEST08 

La Universitat de Girona organitzà els dies 2 i 3 de 
juny l’UNIVEST08, un congrés internacional dedicat a 
l’intercanvi i a l’estudi del nou model d’educació superior 
que comporta el procés de convergència europea, en el 
qual el principal protagonista és l’estudiant. D’aquesta 
manera es responia  a l’objectiu de contribuir de manera 
positiva al canvi que ha d’experimentar la Universitat 
per projectar a la societat, catalana, espanyola i 

7 8 39

Càtedres
Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis
Càtedra Cambra d’Empresa Familiar
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital
Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis
Càtedra d’Esport i Educació Física
Càtedra d’Estudis Marítims
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial
Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania
Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica
Càtedra M. Àngels Anglada
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’àmbit rural 
Càtedra de Processos Industrials Sostenibles 
Càtedra de Promoció de la Salut 
Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà 
Sostenible
Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Altres estructures de recerca 
Centre de Documentació Europea
GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per a la 
Matemàtica a l’Escola
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi)
Laboratori de Desenvolupament Humà
Observatori de les Llengües d’Europa   
Observatori de Dret Privat Europeu i Comparat

Centres de recerca participats
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural 
(ICRPC)
Centre de Noves Tecnologies Alimentàries  
(CENTA-UdG)

Fundacions 
Fundació Universitat de Girona: Innovació i 
Formació
Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur
Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic
Fundació Privada Agroterritori

Altres estructures
Campus Agroalimentari de Girona
UdG Iniciatives, SL

Barcelona

Terrassa

Banyoles

Salt

Girona

Palamós

Sant Pol de Mar

Poblacions on la UdG té estructures docents 
i/o de recerca

Àrea d’influència de les activitats de la UdG 
(inclou vivers d’empreses, relacions UdG-
empresa, formació continuada i cursos d’estiu)

interior - Memoria 2007-2008.ind4   4 18/09/2008   09:36:36



europea, una nova generació de professionals encara 
més competents.

Organitzat conjuntament pel Vicerectorat de Docència 
i Política Acadèmica i per l’Institut de Ciències de 
l’Educació Josep Pallach, l’UNIVEST08 tingué lloc a 
l’Auditori Palau de Congressos de Girona i va aplegar 
més de 300 participants (la meitat dels quals provenen de 
la pròpia universitat i la resta tant de Catalunya, com de 
l’Estat Espanyol i altres països europeus). En el decurs 
del congrés es varen presentaran 125 comunicacions 
entorn de diversos eixos temàtics: planificació de 
la docència centrada en l’estudiant, autogestió de 
l’aprenentatge, tutorització dels estudiants , participació 
dels estudiants en la vida universitària i experiències 
fora de les aules ordinàries de classe.

   juliol 2008

La UdG acull el segon Campus per la Pau 

L’entitat Justícia i Pau i la Universitat de Girona, 
després de l’experiència positiva de la primera edició, 
van impulsar el segon Campus per la Pau, que tingué 
lloc els dies 9, 10 i 11 de juliol a la Sala de Graus de 
la Facultat de Lletres. Aquest Campus materialitza la 
voluntat de la Universitat de Girona de contribuir a 
consolidar una cultura de la pau basada en el diàleg com 
a peça fonamental en aquest procés. 

D’entre les ponències, destacà la del professor de 
Relacions Internacionals de la London School of 
Economics, Fred Halliday, sobre el conflicte a Orient 
Pròxim o la que oferí el president del Consell d’Europa, 
Lluís Maria de Puig, sobre la pau i defensa davant la 
guerra. En el decurs del Campus, es va dur a terme la 
presentació del llibre Mujeres en pie de paz, de Carmen 
Magallón. 

Amb aquestes jornades es pretenia oferir un espai 
per a la interdisciplinarietat, així com per a l’anàlisi, el 
debat i el fet de compartir punts de vista sobre temes 
relacionats amb els conflictes armats i les actuacions 
militars al món i reflexionar sobre els esforços que fa la 
societat per construir la pau.

La UdG participa al Fòrum Europeu de Ciència 
ESOF 2008 

El Fòrum Europeu de Ciència ESOF, que es va dur 
a terme a Barcelona del 18 al 22 de juliol, és el punt 
de trobada més important d’Europa per conèixer els 
avenços més recents en ciència i tecnologia. 

La UdG va tenir una participació activa a les outreach 
d’aquesta edició, que es concretà en activitats tan diverses 
com les activitats Dancing with bionanomolecules, 
una aproximació al món molecular de la mà d’eines 
informàtiques, paper i globus, o Recreational Science, una 
presentació lúdica i divertida d’algunes investigacions 
fetes pel nostre personal investigador. 

A més, la UdG també hi va ser present en l’àmplia 
exposició d’ESOF sobre ciència i tecnologia.

La UdG avui
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Centres docents 

Centres docents integrats 
Facultat de Ciències 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Dret 
Facultat d’Educació i Psicologia
Facultat de Lletres
Facultat de Turisme
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d’Infermeria

Girona International Graduate School

Centres docents adscrits
Escola Universitària de Ciències de la Comunicació
Escola Universitària de Turisme Mediterrani
Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme Sant Pol 
de Mar
Escola Universitària de Turisme CETA
Escola Universitària de Turisme Euroaula
Escola Universitària de Turisme de Terrassa
Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí
Escola Universitària de Turisme Formàtic Barna  
 
Centres docents vinculats
Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia 

Departaments
Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la 
Construcció  
Departament d’Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors
Departament de Biologia
Departament de Ciències Ambientals
Departament de Didàctiques Específiques
Departament de Dret Privat

Departament de Dret Públic
Departament d’Economia
Departament d’Empresa
Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i 
Automàtica
Departament d’Enginyeria Mecànica i de la 
Construcció Industrial
Departament d’Enginyeria Química, Agrària i 
Tecnologia Agroalimentària
Departament de Filologia i Filosofia
Departament de Física
Departament de Geografia, Història i Història de 
l’Art
Departament d’Infermeria
Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada
Departament d’Organització, Gestió Empresarial i 
Disseny de Producte
Departament de Pedagogia
Departament de Psicologia
Departament de Química

Instituts
Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach 
(ICE) 

Instituts de recerca 
Institut d’Ecologia Aquàtica
Institut d’Informàtica i Aplicacions
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Institut de Medi Ambient
Institut de Química Computacional
Institut de Recerca Educativa
Institut de Recerca Històrica
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Institut de Tecnologia Agroalimentària
Institut Superior d’Estudis Turístics
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La Diputació i la Universitat de Girona impulsen el 
nou campus universitari de Ciències de la Salut 

La presidenta accidental de la Diputació de Girona, M. 
Teresa Ferrés, i la rectora de la Universitat de Girona, 
Anna Maria Geli, van signar un acord de col·laboració 
per fomentar la recerca i la docència en l’àmbit biomèdic 
i de salut pública. 

La Diputació de Girona, per mediació de Dipsalut, va 
comprometre una inversió inicial de 500.000 euros per 
a l’impuls de les primeres fases de desenvolupament 
del projecte de constitució del campus de Ciències 
de la Salut, d’acord amb la necessitat que té la UdG 
d’invertir en infraestructures i equipaments científics. 
La Universitat de Girona, per la seva part, preveia la 
cessió a Dipsalut d’espais dins el nou campus per a la 
implantació d’aquest organisme o dels serveis que en 
depenen.

La Diputació de Girona, per mediació del seu 
organisme autònom Dipsalut, té l’objectiu d’assessorar 
els ajuntaments i cooperar-hi en les competències 
municipals de salut pública, així com de promoure 
polítiques de qualitat de vida. 

El Parc Científic i Tecnològic de la UdG s’incorpora 
a l’APTE (Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España)

El curs 2007-2008, el Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona s’ha incorporat com a membre 
de ple dret a la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España (APTE). Aquesta associació, 

creada l’any 1989, acull i representa a la major part 
d’iniciatives que es duen a terme actualment a l’Estat 
espanyol orientades a la promoció de parcs de ciència 
i tecnologia: són, actualment, 80 projectes en diversos 
estadis de desenvolupament. D’aquests, únicament 30 
en són socis de ple dret, un reduït grup que correspon 
als parcs científics i tecnològics en ple funcionament. 

Després d’un rigorós procés d’avaluació que va 
comportar la visita i inspecció del Parc per part de 
representants de l’Associació, l’assemblea de l’APTE va 
acordar la incorporació del Parc Científic i Tecnològic 
de la Universitat de Girona al grup de membres socis. 
L’avaluació va remarcar la implicació del territori en el 
projecte i la qualitat dels edificis i de les infraestructures, 
així com  dels actors – centres de recerca i empreses- ja 
ubicats al Parc. 

Aquest pas suposa un reconeixement al projecte i 
reforça el paper de les comarques gironines en el 
mapa tecnològic estatal. Actualment, al Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona hi treballen unes 
400 persones, provinents de la quarantena d’empreses 
i institucions i de la trentena de grups de recerca de 
la Universitat de Girona que hi desenvolupen la seva 
activitat. 
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TITULACIONS 

Estudis oficials de 1r i/o 2n cicle en centres 
docents propis
Mestre. Especialitat Educació Infantil
Mestre. Especialitat Educació Primària
Mestre. Especialitat Llengua Estrangera
Mestre. Especialitat Educació Física
Mestre. Especialitat Educació Musical
Educació Social
Psicologia
Filosofia
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Geografia
Història
Història de l’Art
Biologia
Química
Ciències Ambientals
Dret
Gestió i Administració Pública
Arquitectura Tècnica
Arquitectura
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Explotacions 
Agropecuàries
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Indústries Agràries 
i Alimentàries
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electrònica 
Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Química 
Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Mecànica
Enginyeria Industrial

Infermeria
Ciències Empresarials
Administració i Direcció d’Empreses
Economia
Diplomat en Turisme
Publicitat i Relacions Públiques

Estudis oficials de 2n cicle en centres docents 
propis 
Pedagogia
Psicopedagogia
Filologia Romànica
Enginyeria Informàtica
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciències del Treball
Criminologia     

Estudis oficials en centres docents adscrits
Fisioteràpia
Diplomat en Turisme (Mediterrani)
Diplomat en Turisme (Euroaula)
Diplomat en Turisme (CETA)
Diplomat en Turisme (Sant Pol)
Diplomat en Turisme (Terrassa)
Diplomat en Turisme (Formàtic Barna)   
  
Estudis propis    
Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i 
Desenvolupament del Producte
Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia

Màsters oficials

POP en Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Medicinal Chemistry and Molecular Design 
(MECHMOD) 

Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua 
Màster en Medi Ambient 
Màster Interuniversitari en Ecologia Fonamental i 
Aplicada 
Màster Interuniversitari en Química Teòrica i 
Computacional 
Màster Interuniversitari en Tècniques 
Cromatogràfiques Aplicades 

POP en Ciències Humanes i de la Cultura
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit 
Local 
Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: 
Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura 
Màster en Llengües, Moviments de Població i 
Construcció Social / Ensenyament del Català i de 
l’Espanyol com a Segones Llengües 
Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i 
Llenguatge 
Màster Interuniversitari La Filosofia Contemporània: 
Tendències i debats 

POP en Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut
Màster en Educació en la Diversitat 
Màster en Promoció de la Salut 
Màster interuniversitari en Estudi de Dones, Gènere i 
Ciutadania 
Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial 
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (2008-09) 
Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació 
(MIPE) 

POP en Tecnologia
Erasmus Mundus European Masters in Vision and 
Robotics (VIBOT) 
Màster en Biotecnologia Alimentària 
Màster en Informàtica Industrial i Automàtica 

Màster en Mecànica de Materials i Estructures 
Màster Interuniversitari en Computació 
Màster Interuniversitari en Enginyeria Tèxtil, 
Paperera i Gràfica 
Màster Interuniversitari en Polímers i Biopolímers 

POP en Turisme, Dret i Empresa
Business Innovation and Technology Management 
European Master in Tourism Management 
Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat 
Màster en Economia i Dret Empresarials 
Màster Interuniversitari en Direcció i Planificació de 
Turisme 

Programes de doctorat    

Propis
Biotecnologia
Globalització i Dret: el Dret Europeu com a Referència
Psicologia i Qualitat de Vida
 

Interuniversitaris
Arts Visuals i Educació, un Enfocament Construccionista
Catálisis Homogénea 
Educació Ambiental
Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament 
Professional
Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al Llarg 
del Cicle Vital
Organització Industrial: Empresa i Mercats 
Sistema de Justícia Penal
Sòls, Aigua i Medi Ambient
Projectes d’Innovació Tecnològica en l’Enginyeria de 
Producte i Procés
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Estudis 
1r i 2n cicle     
Titulacions oficials de 1r i/o 2n cicles 41
Titulacions pròpies 1
Oferta de places en centres docents 
integrats 3.135
Oferta de places en centres docents 
adscrits i vinculats 665
Demandes en 1a opció en centres 
docents integrats 2.525
Demandes en 1a opció en centres 
docents adscrits i vinculats 370
Titulats en centres docents integrats 1.532
Titulats en centres docents adscrits 
i vinculats 348

Postgrau
Màsters oficials 29
Programes de doctorat 17
Estudiants amb suficiència investigadora
(2006-2007) 64
Tesis doctorals llegides 41

Formació continuada 
Màsters propis 26
Diplomes de postgrau 31
Cursos de postgrau 14
Diplomes d’especialització 12
Cursos d’especialització 95
Cursos d’estiu organitzats (2008) 70
Alumnes inscrits als cursos d’estiu 
2008 (a 31/05/2008) 589

Altres dades
Estudiants de 1r i 2n cicle amb ajut 
a l’estudi 1.306
Estudiants de màsters oficials amb 
ajut a l’estudi 22
Estudiants de de doctorat amb ajut 
a l’estudi (desembre 2007) 242 
Estudiants UdG de programes de mobilitat 164

Relacions amb secundària
Fires i salons de promoció dels estudis 
amb participació UdG 9
Visites de promoció dels estudis a 
centres de secundària 57
Estudiants de secundària que han 
participat en les visites de promoció 
dels estudis a centres de secundària 2.500

Relacions institucionals
Convenis institucionals signats 140
Convenis de pràctiques signats 66
Convenis de cooperació educativa  1.024

Municipis on es desenvolupen activitats
UdG: centres adscrits, activitats de
recerca, càtedres, formació continuada, 
xarxa de vivers d’empreses, cursos d’estiu 22

Relació de municipis que són seu d’activitats UdG: 
Banyoles, Barcelona, Blanes, Celrà, Figueres, Girona, 
Les Preses, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, 
Ripoll, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Grego-
ri, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pol de Mar, Sant 
Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Farners, Terrassa 
i Torroella de Montgrí.

Comunitat universitària 
Estudiants de 1r i 2n cicle en centres 
docents integrats 9.772
Estudiants de 1r i 2n cicle en centres 
docents adscrits i vinculats 1.661
Estudiants de 3r cicle 299
Estudiants de màsters oficilas 429
Estudiants de formació continuada 2.848

Personal docent 1.090
Personal investigador 234

Personal d’administració i serveis 547

Associacions d’estudiants 28

Socis del Servei d’Esports 3.019
Assignatures de lliure elecció ofertes 
pel Servei d’Esports 30
Nombre d’estudiants matriculats en 
assignatures de lliure elecció  
ofertes pel Servei d’Esports 829 
Nombre d’inscrits en competicions  
esportives 2.440
Nombre de participants en activitat 
de lleure organitzades pel Servei d’Esports 1.100

Participants en les activitats de 
formació lingüística 2.028
Examinands en activitats d’acreditació 
lingüística 1.425
Participants en intercanvis lingüístics 174

La UdG en m2

Superfície total construïda (m2) 144.087
Campus Barri Vell 29.815
Campus Montilivi 82.069
Campus Centre 10.171
Campus Mercadal 669
Parc Científic i Tecnològic  20.738
Campus Agroalimentari 627

Pla d’Inversions Universitàries 
2007-2013
Import global del Pla d’Inversions 
Universitàries 2007-2013 destinat 
a la UdG(€) 57.000.000 

Pressupost
Pressupost liquidat 2007: 
ingressos (€) 85.573.627,37€
Pressupost liquidat 2007: 
despeses (€) -84.147.349,93€
Pressupost inicial 2008 88.162.572,54

Estudiants estrangers de programes de 
mobilitat UdG 208

Recerca i transferència
Articles publicats  399
Articles publicats (ISI) 241
Llibres publicats 50
Capítols de llibres 193
Publicacions en congressos 582
Patents vigents 33
Projectes europeus 29
Convenis amb empreses 181
Ingressos per via competitiva 6.223.805,40€
Ingressos per via no competitiva 3.042.126€
Projectes del Trampolí Tecnològic  27

Biblioteca
Superfície (m2) 10.541
Places de lectura 1.727
Pressupost per a fons 
bibliogràfic (€) 659.425,19€
Total de volums 334.935
Volums electrònics 6.813
Revistes en paper 6.669
Revistes electròniques 14.993
Bases de dades 159
Visites a la Biblioteca 1.411.436
Préstecs 166.759
Consultes a bases de dades 407.019
Articles descarregats de revistes 
electròniques 123.311

(*) Dades a desembre de 2007

Cooperació i voluntariat
Pressupost destinat a projectes 
de la UdG de cooperació per al 
desenvolupament (€) 213.000€
Pressupost destinat a programes 
de voluntariat de la UdG (€) 6.000€
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Pla d’Inversions Universitàries 
2007-2013
Import global del Pla d’Inversions 
Universitàries 2007-2013 destinat 
a la UdG(€) 57.000.000 

Pressupost
Pressupost liquidat 2007: 
ingressos (€) 85.573.627,37€
Pressupost liquidat 2007: 
despeses (€) -84.147.349,93€
Pressupost inicial 2008 88.162.572,54

Estudiants estrangers de programes de 
mobilitat UdG 208

Recerca i transferència
Articles publicats  399
Articles publicats (ISI) 241
Llibres publicats 50
Capítols de llibres 193
Publicacions en congressos 582
Patents vigents 33
Projectes europeus 29
Convenis amb empreses 181
Ingressos per via competitiva 6.223.805,40€
Ingressos per via no competitiva 3.042.126€
Projectes del Trampolí Tecnològic  27

Biblioteca
Superfície (m2) 10.541
Places de lectura 1.727
Pressupost per a fons 
bibliogràfic (€) 659.425,19€
Total de volums 334.935
Volums electrònics 6.813
Revistes en paper 6.669
Revistes electròniques 14.993
Bases de dades 159
Visites a la Biblioteca 1.411.436
Préstecs 166.759
Consultes a bases de dades 407.019
Articles descarregats de revistes 
electròniques 123.311

(*) Dades a desembre de 2007

Cooperació i voluntariat
Pressupost destinat a projectes 
de la UdG de cooperació per al 
desenvolupament (€) 213.000€
Pressupost destinat a programes 
de voluntariat de la UdG (€) 6.000€
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Un any més arriba a les vostres mans la Memòria del curs acadèmic, una recopilació dels fets més destacats del curs 
2007-2008. Aquest període ha estat per a la Universitat de Girona, per a tots nosaltres, un període intens i fructífer que 
podreu conèixer de primera mà al llarg de les pàgines que segueixen. El que avui us presentem com a assoliments 
són –com no podria ser d’altra manera– fruit del saber fer i del treball esforçat de tots els membres de la comunitat  
universitària.

Però si hi ha un fet cabdal, destacable –eix vertebrador i significat durant aquest curs–, aquest ha estat l’elaboració 
i aprovació del Pla Estratègic 2008-2013 de la Universitat de Girona: un procés nascut de la voluntat de fixar les 
estratègies i les accions que haurem de dur a terme aquests propers anys. Aquest Pla ha esdevingut per a tots 
nosaltres una oportunitat única de compartir temps i espai, de reflexionar sobre què estem fent i què volem fer, amb 
la voluntat que es convertís per si mateix en motor de motivació intrínseca. 

Precisament perquè no hi ha un únic model, perquè no existeixen les receptes, el Pla té una funció bàsica i primordial: 
esdevenir el full de ruta d’un procés de llarga trajectòria, mobilitzador de voluntats, conduït, amb un lideratge orientat 
a facilitar l’emergència d’idees, actuant com a denominador comú amb capacitat d’aixoplugar-les, configurant un 
espai en què tots trobem l’encaix adient en el projecte institucional. Un projecte que –a portes de complir disset anys 
de trajectòria institucional–  ens ha de dur a consolidar la Universitat de Girona com una universitat de referència en 
el context universitari català i amb una clara projecció internacional. 

Serveixi aquesta publicació com a testimoni i reconeixement a la tasca realitzada per tots aquells que –des de la 
pròpia Universitat o en estreta complicitat amb el projecte– han contribuït amb il·lusió a l’avenç de la Universitat de 
Girona.

 Anna Maria Geli de Ciurana
Rectora de la Universitat de Girona

Girona, octubre del 2008
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Som una institució d’educació 
superior, recerca i transferència 
arrelada a la societat i a l’entorn,

amb qui comparteix interessos i objectius, amb 
vocació de servei públic en el desenvolupament de 
la docència, la recerca, la transferència i la innovació. 
El nostre compromís es tradueix en la formació 
de professionals i ciutadans i en la contribució al 
progrés i al desenvolupament de la societat i el 
territori, combinant equilibradament les sinèrgies 
amb l’entorn més proper i una voluntat decidida 
per la potenciació de la projecció internacional.

El curs 2007-2008, la Universitat de Girona assoleix 
gairebé els 15.000 estudiants, entre alumnes d’estudis 
oficials i de formació continuada. Donen suport a 
les activitats pròpies de la Universitat 1.300 docents 
i investigadors i una plantilla de 500 persones 
d’administració i serveis. 

Els 8 centres docents de la Universitat de Girona, 
ubicats en els 3 campus, imparteixen més de 40 
titulacions de 1r i 2n cicle i 2 nous estudis de grau. 
Complementen l’oferta de titulacions de la UdG els 29 
màsters universitaris, 17 programes de doctorat i 250 
programes d’extensió universitària.

Totes les titulacions comparteixen com a trets 
característics a nivell de competències el domini de les 
llengües i la capacitat emprenedora. D’igual manera, la 
mobilitat d‘estudiants en el territori europeu s’integra 
en el procés d’internacionalització dels estudis de la 
UdG. 

Prop dels 3.000 estudiants que demanden plaça 
en primera opció a la Universitat de Girona avalen 
l’atractiu de l’ampli ventall de titulacions de la 
Universitat. La Biblioteca, les aules informàtiques, la 
connexió sense fils, l’allotjament, la borsa de treball o 
els ajuts a l’estudi, entre molts d’altres, són recursos 
que la Universitat de Girona posa a l’abast de que 
escull la Universitat de Girona per estudiar. 

En l’àmbit de la recerca –motor de generació de 
coneixement– més de 100 grups de recerca despleguen 
una intensa activitat investigadora a la Universitat de 
Girona, que suposa el posicionament i l’emergència 
de la UdG entre les universitats europees, participant 
actualment en 30 projectes europeus. Una mostra 
de la seva producció científica són les gairebé 1.500 
publicacions editades aquest curs. 

La Universitat exerceix de motor de desenvolupament 
del territori mitjançant la generació i transferència de 
coneixement. En aquest context, el Parc Científic i 
Tecnològic -de recent creació- esdevé el referent en el 
que més de 50 empreses, centres i grups de recerca 
han confiat  per desenvolupar la seva activitat. La 
transferència dels resultats generats per la recerca  
s’ha traduït en 181 nous  convenis signats el curs 2007-
2008.

La Universitat de Girona és una institució socialment 
responsable i solidària, que segueix avançant per 
convertir-se en una universitat oberta a la ciutadania, 
un centre de creació i gestió del coneixement al 
servei de la societat i un referent pel seu dinamisme 
en la interacció amb l’entorn i per la seva projecció 
internacional.
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