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La Memòria del curs acadèmic 2008-2009 reflecteix, com cada any, els fets més destacats, les activitats dutes 

a terme en el si de la comunitat universitària. En aquesta aproximació a la realitat, percebem — en la mesura 

que som capaços d’observar-la a distància — uns quants trets de la institució que em penso que val la pena 

destacar. 

Per un costat, la posada en marxa d’una manera efectiva i general del procés de Bolonya pel que fa referència 

a l’oferta de nous graus. Aquest curs ha servit per definir les bases, per adequar les estratègies i per treba-

llar en la línia que ens marca l’Espai Europeu d’Educació Superior. Així, estem en condicions de començar 

aquesta nova etapa amb 27 noves propostes a les quals s’hi afegiran, anys a venir, la totalitat dels estudis que 

ofereix la UdG. 

Al llarg d’aquest curs, amb les legítimes opinions contràries al procés, la UdG ha superat les proves a què 

ha estat sotmesa amb una nota excel·lent, amb una adequació de les seves estructures i amb la garantia de 

comptar amb un Pla Estratègic que s’ha anat desenvolupant en el camí marcat i de comú acord amb els agents 

implicats. La Memòria és la constatació, punt per punt, de la dinàmica de la Universitat de Girona en relació 

al perfil que s’ha definit per al període que abraça fins el 2013.  

El curs s’obre amb els primers estudiants de Medicina i s’acaba amb la signatura d’un conveni que perme-

trà l’edificació del futur Campus de Ciències de la Salut a Sarrià de Ter. Entremig, aspectes tan eloqüents 

com la implantació del Pla d’Igualtat, la millora notable en els índexs universitaris, la creació de la figura de 

l’investigador actiu, la inauguració d’un centre d’empreses al Parc Científic o la promoció decidida de la 

presència de la UdG en el nostre entorn més proper a través de la transferència de coneixements. 

No vull ser exhaustiva. Per això, ja comptem amb aquest document i amb la informació extensa que trobareu 

també a la pàgina web de la Universitat. Aquesta Memòria és una constatació i un reconeixement dels quals 

tots en som partíceps i protagonistes. 

Anna M. Geli 
Rectora de la UdG 

Girona, octubre de 2009   



La UdG avui 
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  TITULACIONS 

Estudis oficials 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
Turisme
Grau en Medicina
Grau en 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
Turisme (Mediterrani)
Turisme (Euroaula)
Turisme (CETA)
Turisme (Sant Pol)
Turisme (Terrassa)
Turisme (Formàtic Barna)   
  
Estudis propis    
Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i 
Desenvolupament del Producte
Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia

Màsters oficials
Ciències Experimentals i Sostenibilitat
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
Molecular Design & Medicinal Chemistry (MECHMOD)

Ciències Humanes i de la Cultura
Màster en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a 
Segones Llengües / Llengües i Moviments de Població
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 Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
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Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: 
Ètica i Política
Màster Interuniversitari en Filosofia Analítica 
Màster Interuniversitari La Filosofia Contemporània: 
Tendències i Debats
Màster Interuniversitari en Filosofia Analítica

Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut
Màster en Educació en la Diversitat
Màster en Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes 
Màster en Promoció de la Salut
Màster en Psicologia Clínica, de la Salut i Qualitat de Vida 
Màster interuniversitari en Arts Visuals i Educació: un 
Enfocament Construccionista
Màster Interuniversitari en Estudi de Dones, Gènere i 
Ciutadania
Màster Interuniversitari en Gestió Cultural
Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial
Màster interuniversitari en Joventut i Societat
Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE)

Tecnologia
Erasmus Mundus European Masters in Vision and Robotics 
(VIBOT)
Màster en Biotecnologia Alimentària
Màster en Informàtica Industrial, Automàtica, Computació 
i Sistemes (MIIACS)
Màster en Mecànica de Materials i Estructures
Màster Interuniversitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i 
Gràfica
Màster Interuniversitari en Environmental Process Control 
Engineering
Màster Interuniversitari en Polímers i Biopolímers
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 Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques 
Màster en Economia de l’Empresa. Integració Econòmica 
Europea i Direcció d’Empreses
Màster Interuniversitari en Direcció i Planificació de 

Turisme

Programes de doctorat    
Programa de doctorat en Ciències Experimentals i Sosteni-
bilitat
Programa de doctorat en Ciències Humanes i de la Cultu-
ra
Programa de doctorat en Ciències Socials, de l’Educació i 
de la Salut
Programa de doctorat en Tecnologia
Programa de doctorat en Turisme, Dret i Empresa

Programes de doctorat propis
Biotecnologia
Globalització i Dret: el Dret Europeu com a Referència
Psicologia i Qualitat de Vida

Programes de doctorat interuniversitaris
Catálisis Homogénea  
Educació Ambiental 
Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament   
Professional
Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al Llarg del 
Cicle Vital
Sistema de Justícia Penal
Projectes d’Innovació Tecnològica en l’Enginyeria de Pro-
ducte i Procés



Estructures UdG
i la UdG en xifres
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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 Medicina

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 Ciències Mèdiques (des del 28 de maig de 
2009)

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 (fins al 22 de juliol de 
2009)

Departament de Filosofia (des del 23 de juliol de 2009)

Departament de Filologia i Comunicació (des del 23 de 
juliol de 2009) 

Departament de Física

Departament de Geografia, Història i Història de l’Art (fins 
al 22 de juliol de 2009) 

Departament de Geografia (des del 23 de juliol de 2009)

Departament d’Història i Història de l’Art (des del 23 de 
juliol de 2009)

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 de Dret Privat Europeu i Comparat 

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
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Institut de Tecnologia Agroalimentària

Institut Superior d’Estudis Turístics

  Càtedres

Càtedra d’Art i Cultura Contemporània

Càtedra Cambra d’Empresa Familiar

Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital

Càtedra de Cultura Jurídica

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

Laboratori de Desenvolupament Humà

Observatori de les Llengües d’Europa   

Observatori de Dret Privat Europeu i Comparat

Centre de Genètica Cardiovascular

Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions 
Públiques

Centre d’Estudis Avançats del Procés i de la Justícia

  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)

Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi)

  Fundacions 

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur

Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic

Fundació Privada Agroterritori

Fundació Privada Arnau d’Escala

Fundació Privada UdG-Medicina

  Altres estructures

Campus Agroalimentari de Girona

UdG Iniciatives, SL
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 Estudis

Titulacions oficials de 1r i/o 2n cicle 41
Titulacions pròpies 1
Graus 2*
Oferta de places en centres docents integrats 2.885
Oferta de places en centres docents adscrits i vinculats 775
Demandes en 1a opció en centres docents integrats 2.793
Demandes en 1a opció en centres docents adscrits i vinculats 347
Titulats en centres docents integrats (2007-2008) 1436
Titulats en centres docents adscrits i vinculats 362

*Aprovats 27 graus a partir del curs 2009-2010

Estudis de Postgrau 
Màsters oficials 32
Programes de doctorat 14
Estudiants amb suficiència investigadora (2007-2008) 79
Tesis doctorals llegides (2007-2008) 36

Formació continuada
Màsters propis:  34
Diplomes de postgrau:  30
Cursos de postgrau:  13
Diplomes d’especialització:  14
Cursos d’especialització:  79
Cursos d’estiu organitzats (2009):  49
Alumnes inscrits als cursos d’estiu 2009:  1.150

 Comunitat universitària

Estudiants de 1r i 2n cicle en centres docents integrats 9.718
Estudiants de 1r i 2n cicle en centres docents adscrits i vinculats 1.655
Estudiants de 3r cicle 338
Estudiants de màsters oficials 566
Estudiants de formació continuada  
Personal docent 1.168
Personal investigador 328
Personal d’administració i serveis 570

Nombre d’alumnes dels cursos del Servei de Llengües Modernes: 690
Nombre d’alumnes d’anglès a preu públic:  454
Nombre d’examinands en activitats d’acreditació lingüística:  1.631
Nombre d’intercanvis lingüístics:  160
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Socis del Servei d’Esports 3.363
Assignatures de lliure elecció ofertes per l’Sd’E 32
Nombre d’estudiants matriculats en assignatures de lliure elecció ofertes per l’Sd’E 934
Nombre d’inscrits en competicions esportives 2.237
Nombre de participants en activitats de lleure i promoció organitzades per l’Sd’E 1.120

Associacions d’estudiants  28

 Recerca i transferència 

Articles publicats 515
Articles publicat (ISI) 282
Llibres publicats 35
Capítols de llibres 174
Patents vigents 8
Projectes europeus 24
Convenis amb empreses 142
Ingressos per via competitiva 6.998.654,00 
Ingressos per via no competitiva 5.716.573,00 
TOTAL 12.715.227,00 
Projectes de trampolí tecnològic  32

 Biblioteca* 

Superfície (m2)  10.363
Places de lectura  1.742
Pressupost per a fons bibliogràfic (€)  1.092.480
Total de volums 358.015
Volums electrònics  7.685
Revistes en paper  6.685
Revistes electròniques  21.259
Bases de dades  173
Visites a la Biblioteca  1.452.819
Préstecs  173.508
Consultes a bases de dades  406.172
Articles descarregats de revistes electròniques  211.078
 
* Dades a 31 de desembre de 2008 
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 Cooperació i voluntariat

Pressupost destinat a projectes de la UdG de cooperació per al desenvolupament: 244.565€
Pressupost destinat a programes de voluntariat de la UdG: 6.163€

 Relacions institucionals

Convenis institucionals signats 146
Convenis de cooperació educativa 1.223 (fins a 1 d’agost)

Municipis on es desenvolupen activitats UdG (centres adscrits, activitats de recerca, càtedres, formació continuada, 
xarxa de vivers d’empreses, cursos d’estiu, etc.): Banyoles, Barcelona, Besalú, Blanes, Castell-Platja d’Aro, Castelló 
d’Empúries, Celrà, Figueres, Forallac, Girona, Hostalric, la Jonquera, l’Escala, les Preses, Lloret de Mar, Olot, 
Palafrugell, Porqueres, Palamós, Ripoll, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç dels Horts, Santa Cristina d’Aro, Santa Coloma de Farners, 
Terrassa, Torroella de Montgrí, Tossa i Vilablareix.

 Relacions amb secundària

Visites de promoció dels estudis a centres de secundària
Centres visitats de Girona, comarques gironines i comarques properes 64
Centres que han visitat la UdG 15
Nombre aproximat d’estudiants que hi ha participat 3.750

Jornades de Portes Obertes 13 i 14 de febrer
Nombre d’inscripcions de centres de secundària 45
Nombre aproximat d’inscripcions 3.500
 
Jornades de Portes Obertes per a Professors de Secundària, 10 i 17 de desembre i 14 de gener
Nombre de professors participants 80

Jove Campus de Recerca, del 6 al 17 de juliol de 2009
Nombre d’inscripcions 46

Fires i salons de promoció dels estudis amb participació UdG 10
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 La UdG en m2  
 
Superfície total construïda (m2) 165.218,00
 
Campus Barri Vell 30.952,00
Campus Montilivi 82.062,00
Campus Centre 10.171,00
Campus Mercadal 669,00
Parc Científic i Tecnològic 40.738,00
Campus Agroalimentari 627,00
 

 Pla d’Inversions Universitàries 2007-2013 
 
Import global del Pla d’Inversions Universitàries 2007-2013 destinat a la UdG (€) 57.000.000,00
Import del PIU per al 2008 (€) 10.153.607,40
Import del PIU per al 2009 (€) 7.156.172,90
 

 Recursos econòmics

Pressupost
Pressupost liquidat 2008: 
ingressos (€) 96.765.881,75
Pressupost liquidat 2008: 
despeses (€) 94.935.024,01
Pressupost 2009: 93.682.834,00
 
Balanç 2008
Actiu (en Md’€) 147,20
Immobilitzat immaterial 0,07
Immobilitzat material 107,40
Inversions financeres 0,18
Actiu circulant 39,60

Passiu (en Md’ €) 147,20
Fons propis 68,10
Ingressos a distribuir en diversos exercicis 33,20
Provisions per a riscos i despeses 0,70
Creditors a llarg termini 8,80
Creditors a curt termini 36,40
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  Poblacions on la UdG té estructures docents i/o de recerca
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Principals acords del Consell de Govern

 Desenvolupament normatiu

• Acord pel qual s’aprova l’actualització de la comissió del pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de la Universitat 
de Girona (CdG juny 2009) 

• Acord pel qual s’aprova la creació de la Unitat d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la Universitat de Giro-
na 

• Acord pel qual s’aprova el Pla d’igualtat entre homes i dones de la Universitat de Girona (CdG gener 2009) 
• Creació de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la Universitat de Girona 
(CdG setembre 2008) 

• Acord pel qual s’aprova l’ajustament en l’aplicació de la normativa de permanència en estudis de 1r i 2n cicle organitzats 
conforme a sistemes anteriors al que estableix el RD 1393/076 

• Informe favorable al Consell Social sobre les normes de permanència i progressió en els estudis de grau de la UdG (CdG 
maig 2009) 

• Acord pel qual s’aprova el document de mesures per a la vertebració de la recerca, que inclou el Reglament del catàleg 
de línies de recerca de la UdG i la Normativa de grups de recerca de la UdG (CdG juny 2009) 

• Acord pel qual s’aprova la Normativa de sistemes d’avaluació dels estudiants en els estudis oficials de grau de la UdG 
(CdG maig 2009) 

• Acord pel qual s’aprova la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau de la Universitat 
de Girona 

• Acord pel qual s’aprova el Reglament de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona (CdG abril 2009) 
• Acord pel qual s’aprova el Reglament dels concursos d’accés a places dels cossos docents a la Universitat de Girona 
• Acord pel qual s’aprova la normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona (CdG març 2009) 
• Acord pel qual s’aprova la normativa transitòria sobre creació, modificació i supressió de Departaments a l’empara de la 
Disposició Addicional vuitena i de l’article 9 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (CdG març 2009) 

• Aprovació del Reglament de l’Institut de Recerca Educativa (CdG desembre de 2008) 
• Acord pel qual s’aprova la normativa d’aplicació necessària per al compliment de determinades previsions de la Llei 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, per garantir el 
dret de sufragi actiu i passiu dels professors i professores amb vinculació permanent a la Universitat en les eleccions als 
òrgans de govern de la Universitat de Girona (novembre 2008) 

• Aprovació del Reglament del Servei de Llengües Modernes (SLM) (CdG setembre 2008) 
• Informe al Consell Social sobre les memòries de les titulacions de grau que la UdG remetrà a verificació (ANECA) per a 
ser implantades (DIUiE) el curs 2010-2011 (juliol 2009)

• Informe al Consell Social sobre la modificació de la RLT com a conseqüència de la reclassificació de llocs, resultat del 
procés de valoració de llocs de treball, i de la consolidació i creació de noves places, en el marc del Pla d’acció en matèria 
de PAS de la UdG (juliol 2009)

• Acord pel qual s’aproven els programes de Màster, Diplomes de Postgrau, Cursos de Postgraus i Diplomes d’Especialització 
propis per al curs 2009-2010 (2n convocatòria) i informe favorable al Consell Social sobre els preus d’aquests programes 
(juliol 09) 

• Acord pel qual s’aprova el Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la UdG (juliol 2009) 
• Acord pel qual s’aprova el pla de carrera professional del PDI de la Universitat de Girona (juliol 2009)
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 Desenvolupament organitzatiu:

• Acord pel qual es crea la Càtedra BANCAJA Joves Emprenedors de la Universitat de Girona (CdG juny 2009) 
• Acord pel qual es crea la Càtedra Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua de la Universitat de Girona 
• Informe favorable al Consell Social sobre la creació de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de 
Girona (CdG maig 2009) 

• Acord per la qual s’aprova la creació del Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona 
• Acord pel qual es sotmet a exposició pública la divisió del Departament de Filologia i Filosofia 
• Acord pel qual es sotmet a exposició pública la divisió del Departament de Geografia, Història i Història de l’Art 
• Acord pel qual s’aprova la creació de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona (CdG abril 2009) 
• Acord pel qual es crea el Centre d’Estudis Avançats del Procés i de la Justícia (CEAPJ) com a altra estructura de recer-
ca 

• Acord pel qual es crea el Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques com a estructura de Recerca 
(CdG desembre 2008) 

• Creació del Centre de Genètica Cardiovascular com a estructura de recerca (CdG setembre 2008) 
• Acord pel qual s’aprova la supressió del Departament de Filologia i Filosofia i la creació del Departament de Filosofia i el 
Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona (juliol 2009)

• Acord pel qual s’aprova la supressió del Departament de Geografia, Història i Història de l’Art i la creació del Departa-
ment de Geografia i el Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona (juliol 2009) 

 Acords destacats de l’àmbit de Secretaria General:

• Acord pel qual s’aprova la convocatòria pública per a l’assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del 
personal docent i investigador, funcionari i contractat, de la Universitat de Girona, meritats fins a 31 de desembre de 
2008, i les bases reguladores del procediment (CdG març 2009) 

• Acord pel qual s’aproven les mesures per facilitar la participació dels Estudiants en els òrgans de govern i comissions de 
la Universitat de Girona 

• Informe per a l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de gestió corresponents a la convocatòria 2007 
(octubre 2008) 

• Acord per a la concessió del títol de doctor Honoris Causa de la Universitat de Girona al doctor Miquel Roca Junyent i 
al doctor Eric Hobsbawn (CdG setembre de 2008) 

Àmbit específic de la protecció de dades personals i e-administració:
• Inici de les auditories pendents de les Agències Espanyola (AEPD) i Catalana (APDCAT) de Protecció de Dades (juny-
juliol 2009) 

• Signatura del conveni de e-administració amb l’ACUP (juliol-setembre 2009) 

 Participació en altres entitats:

• Informe al Consell Social sobre la participació de la Universitat de Girona a la Fundació Privada UdG Medicina (CdG 
juny 2009) 



Creació 
i transferència 
de coneixement
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 Un impuls a la transferència
 
La transferència de coneixement i la innovació reben al llarg del curs un impuls decidit amb diverses iniciatives. En el 
Consell de Govern d’octubre de 2008 es convoquen ajuts a la innovació i transferència de coneixement per a grups 
de recerca que de manera emergent promoguin convenis amb empreses. Per un altre costat, al Consell de Govern de 
juny de 2009 es tornen a convocar 24 beques de transferència i innovació, adreçades a reforçar l’activitat transferidora 
i innovadora dels grups de recerca que són membres de la Xarxa IT del CIDEM (ara ACC1Ó) i d’altres grups amb alta 
capacitat de transferència. 

En sessió de juny de 2009 també s’aprova un programa de suport per als grups de recerca de la UdG ubicats al Parc 
Científic i Tecnològic, que permet finançar fins al 100% el cost de lloguer dels espais que ocupen durant tres anys, fixar uns 
objectius per assolir i concretar les condicions que hauran de reunir més endavant per continuar al Parc.

Una de les principals formes de mesurar l’empenta d’una universitat en transferència i innovació és la creació d’empreses. 
Als consells de govern d’abril i maig s’atorga la condició d’empreses derivades (spin-off) a tres empreses creades per 
professorat de la Universitat, cosa que els permetrà gaudir dels avantatges que les normatives els atorguen, en particular 
la seva vinculació al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

 Investigador actiu

El Consell de Govern, en la sessió 2/09 de 26 de febrer, aprova la regulació de la denominació investigador actiu. Aquesta 
figura està pensada per identificar els membres del personal acadèmic que duen a terme una activitat de recerca suficient, 
demostrable mitjançant avaluació externa (sexennis de recerca, acreditació per agències avaluadores) o interna (participació 
en projectes, direcció de tesis). A més, el personal acadèmic no doctor és considerat investigador actiu en formació si està 
desenvolupant una tesi doctoral. Aquesta figura ha de ser un incentiu perquè més professors de la UdG facin avenços en 
la seva activitat investigadora. 

 Convocatòries de recerca

Com és habitual en els darrers anys, el suport a l’activitat dels grups de recerca de la UdG es vehicula, en bona part, 
a través de diverses convocatòries. D’una banda, un any més s’han convocat i concedit 20 beques predoctorals i s’han 
donat ajuts per a la publicació en revistes reconegudes d’articles vinculats a les tesis doctorals. D’altra banda, s’han atorgat 
ajuts per a la mobilitat d’investigadors predoctorals i postdoctorals, per a la contractació de gestors de projectes, per a la 
realització de projectes en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials, i també de l’àmbit de les ciències de la salut. Pel 
que fa a l’activitat de transferència, s’han atorgat ajuts per incentivar-la entre els grups que no en tenen hàbit, i pel que fa 
a la divulgació, s’han volgut identificar iniciatives diverses.

El Trampolí Tecnològic de la Universitat de Girona organitza, el gener de 2009, la sessió «Fonts de finançament per a 
emprenedors tecnològics» al Parc Científic i Tecnològic. La jornada dóna a conèixer les fonts de finançament públiques i 
privades per tirar endavant projectes de base tecnològica. 
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 Estructures en l`àmbit del dret

De la mateixa manera que s’ha vingut actuant en altres àmbits, com ara el d’Educació, recentment s’ha dotat l’àmbit de 
Dret de diverses estructures de recerca que han de permetre impulsar o consolidar la recerca, que ja es ve fent en aquest 
àmbit. Concretament, es tracta del Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques, que compta amb la 
participació de la Diputació de Girona; el Centre d’Estudis Avançats del Procés i de la Justícia, i l’Institut de Dret Privat 
Europeu i Comparat. A més, també s’ha creat la Càtedra de Cultura Jurídica, amb la participació de dues entitats externes 
a la UdG. 

 Pla d’equipaments de recerca

En la mateixa sessió de febrer, el Consell de Govern aprova el Pla d’equipaments de recerca, amb l’objectiu d’establir els 
mecanismes per dotar el personal investigador de les infraestructures de recerca adequades al desenvolupament eficient 
de la seva activitat i vetllar pel seu òptim aprofitament, pel seu correcte manteniment i per la seva sostenibilitat econòmica. 
El Pla es basa en una política activa de planificació plurianual que vetlla per l’aprofitament òptim dels instruments de 
finançament extern, i compta amb diverses eines, com ara la Comissió d’Equipaments, que ha de facilitar la participació de 
la comunitat, la definició del rol dels Serveis Tècnics de Recerca i la dotació d’un pressupost anual. 

 Reconeixement de l’activitat  investigadora

L’activitat de recerca de la Universitat de Girona rep diversos reconeixements. Per una banda, l’investigador Miquel 
Costas, adscrit al Departament de Química, ha estat distingit en la primera edició del programa ICREA Acadèmia, que 
premia l’excel·lència investigadora i la capacitat de lideratge, amb l’objectiu de motivar i retenir els professors universitaris. 
Per altra banda, un total de 40  grups de la UdG han obtingut el reconeixement com a grup de recerca de la Generalitat 
de Catalunya.

L’European Research Council (ERC) ha concedit el prestigiós ajut Starting Grant , als investigadors de la UdG Miquel Costas 
i Anna Alberni, per a projectes de recerca innovadors, que van més enllà de la frontera del coneixement, amb un alt 
reconeixement a nivell científic internacional. Els projectes objecte de finançament porten el títols, respectivament, de 
Bio-inspired Design of Catalysts for Selective Oxidations of C-H and C=C Bonds de l’investigador Miquel Costas i The Last Song 
of the Troubadours: Linguistic Codification and Construction of a Literary Canon in the Crown of Aragon (14th and 15th Centuries), 
de l’investigadora Anna Alberni.

En diversos rànquings, l’activitat de recerca de la UdG queda ben posicionada, com per exemple el que ens parla d’ingressos 
per projectes competitius.

 Comunicació de la ciència

La Unitat de Divulgació Científica de l’OITT divulga, comunica i difon els resultats científics dels investigadors i investigadores 
de tots els àmbits de recerca de la UdG amb la participació i organització d’un seguit d’esdeveniments. D’aquest curs 
acadèmic en destaca la presència de la Universitat de Girona a l’EuroScience Open Forum (ESOF2008), que aplega centenars 
de científics de tot el món a Barcelona. A més, la UdG lidera, el mes de setembre, la Nit de la Recerca, un projecte europeu 
que té com a objectiu donar a conèixer el vessant més personal dels investigadors i investigadores. El novembre, la UdG 
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se suma a la celebració de la Setmana de la Ciència i organitza la 3a Fira de Mostres Científica. Un miler d’escolars de tota 
la demarcació de Girona hi participen activament. Per acabar, el mes de març de 2009, la UdG fa visible la seva recerca a 
l’Espai Ciència i Tecnologia, que amb el lema «Viu la ciència!», té lloc en el marc del Saló de l’Ensenyament a Barcelona.

 Curs de la RedOTRI

Amb l’objectiu de formar el personal tècnic d’incorporació recent i proporcionar-los una visió general de les diferents 
àrees de treball i les funcions de les oficines de transferència de resultats de recerca, la UdG acull del 6 al 10 d’octubre el 
Curs de Formació de Tècnics de RedOTRI, al qual assisteixen una quarantena de treballadors de les oficines que gestionen 
l’R+D+i de diferents universitats espanyoles.

 Millora del suport als investigadors

La UdG aposta per fer una anàlisi organitzativa de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) que es basa, 
principalment, en l’estudi de les tasques que s’hi realitzen, els serveis que ofereix, els clients a qui s’adreça, l’estructura de què 
disposa (RLT) i els objectius a curt i llarg termini, amb l’objectiu principal d’aconseguir millorar i agilitar els serveis que ofereix, 
reforçar el seu funcionament intern amb processos de gestió i optimitzar al màxim els recursos de què disposa per obtenir un 
major grau de qualitat. 

 Biblioteca 

En el nou catàleg de la Biblioteca, es reconverteixen i processen 253.341 registres bibliogràfics, 24.988 registres d’autoritat, 
349.336 registres d’exemplars, 20.526 registres d’usuaris i el mapatge de les localitzacions. També es defineixen i configuren 
els mòduls de catalogació, préstec i gestió de publicacions periòdiques i OPAC, i es du a terme una formació interna sobre 
el nou sistema Millenium a tots el bibliotecaris de la UdG. El 23 d’abril de 2009 s’edita i es presenta el nou web de la 
Biblioteca, integrat en el sistema de gestió de web de la Universitat. Se’n reestructuren els continguts, es traspassen 174 
pàgines web i s’adapten tots els mòduls dinàmics.

Al llarg del curs també es du a terme la recollida de la producció científica a través de la base de dades GREC, amb 
l’objectiu d’arxivar-la al DUGiDocs, el dipòsit de documents digitals de la UdG. Així mateix, es gestiona el permís de 170 
editors per publicar els articles d’autors de la nostra universitat al DUGi. En total s’obtenen permisos per penjar prop de 
1.300 articles. Quant a les donacions, el 5 de desembre de 2008 se celebra l’acte d’acollida del fons Manuel Brunet i Solà. 

En el marc del programa «La Biblioteca Forma», al llarg del 2008 es duen a terme 70 sessions i cursos de formació d’usuaris, 
amb 2.075 estudiants i 221 professors assistents. Els cursos es vehiculen a través de l’oferta de l’ICE, la participació en 
els crèdits transversals de POP, la participació en assignatures dels diferents estudis de la UdG i l’oferta de lliure elecció. 
Els espais docents del CRAI tenen una ocupació de 6.211 hores majoritàriament destinades a la realització d’activitats 
acadèmiques. En aquest període, s’incrementa el nombre d’ordinadors portàtils en préstec, amb un total de 18.479 
préstecs.
Es publica el DUGiDocs, el dipòsit de documents digitals de la Universitat de Girona, el qual, en data de maig de 2009, 
conté 1.150 documents. A través d’aquest dipòsit, la UdG aporta els seus documents al Recercat, el repositori de la 
recerca de Catalunya. També es crea el DUGiFonsEspecials, el dipòsit de manuscrits i documents dels fons especials de la 
Biblioteca, amb 6.676 documents (maig 2009). 
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Es crea i publica el DUGi, portal d’accés conjunt a tots els continguts de la UdG dipositats als diferents repositoris 
institucionals (DUGiDocs i DUGiMedia) i del CBUC (TDX i RACO): conté 2.830 documents. El 2008 la Biblioteca de la 
UdG ha arxivat i indexat 9.777 articles en aquest dipòsit. Quant a tesis, la UdG en té 329 a TDX, 73 de les quals s’han 
incorporat el 2008. 

Pel que fa als projectes de col·laboració i cooperació, continua la catalogació del fons de la biblioteca del Seminari Menor, 
gràcies a l’acord entre el Consell Social i el Bisbat de Girona. El projecte té el suport de la Fundació Caixa de Girona i la 
Diputació. La Biblioteca de Catalunya hi contribueix amb la catalogació de 12.000 volums del fons antic, que s’han integrat 
també al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya, el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
Español i el CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya). Quant a la cooperació internacional, se signa 
un conveni amb l’Ajuntament de Girona, l’ACAPS-Girona (Associació Amics del Poble Sahrauí) i la Delegació del Front 
Polisario de Catalunya per a la construcció d’un centre polivalent a la daira de Farsia, al Sàhara, en el qual s’instal·larà una 
biblioteca per a joves. 



Docència
i aprenentatge
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 Planificació de nous graus 

El curs 2009-2010 s’implanten la majoria dels graus de la UdG. A més dels graus de Medicina i Publicitat i Relacions 
Públiques, que van començar aquest curs 2008-2009, el curs vinent s’iniciaran 25 graus en els centres docents propis i 8 
en centres adscrits. 
Enguany, s’ha portat a terme tota la planificació d’aquests nous estudis, incloent-hi, en especial, la preparació, seguiment i 
millora de les memòries proposades pels centres docents per tal de ser verificades per ANECA. En aquest sentit, ha calgut 
adequar diverses normatives acadèmiques als nous graus, concretament les següents:
– Normativa de sistemes d’avaluació dels estudiants en els estudis de grau
– Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau
– Normes de permanència i progressió en els estudis de grau

Aquestes noves normatives i l’adequació dels sistemes de gestió a les característiques de l’espai europeu d’educació 
superior (assignatures/mòduls; taules d’adaptacions...) han estat els eixos centrals del treball desenvolupat per tal que els 
estudis de grau comencin amb èxit a la UdG.

D’aquesta manera, el curs 2009-2010 la UdG tindrà implementats els nous estudis següents:

Facultat d’Educació i Psicologia
Educació Social
Mestre/a d’Educació Infantil
Mestre/a d’Educació Primària
Psicologia

Facultat de Lletres
Comunicació Cultural
Filosofia
Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient
Història
Història de l’Art
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles

Facultat de Ciències
Biologia
Biotecnologia
Ciències Ambientals
Química

Facultat de Dret
Ciències Polítiques i de l’Administració
Criminologia
Dret

Escola Politècnica Superior
Arquitectura
Enginyeria d’Edificació
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
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Escola Universitària d’Infermeria
Infermeria

Facultat de Turisme
Publicitat i Relacions Públiques
Turisme

Facultat de Medicina
Medicina

Centres adscrits
Audiovisual i Multimèdia (Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia) 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí)
Fisioteràpia (Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí)
Turisme (Escola Universitària de Turisme CETA; Escola Universitària de Turisme Euroaula; Escola Universitària de Turisme 
Formatic Barna; Escola Universitària de Turisme Mediterrani)

 Projecte de nova intranet docent

Davant del repte de la implantació dels nous estudis de grau, i per donar resposta a peticions de millora de l’actual 
plataforma virtual per a l’ensenyament, el setembre de 2009 es posa en marxa el projecte UdG-Moodle, el qual ha 
de permetre disposar d’una nova eina docent adaptada a les necessitats implícites en les noves metodologies 
docents. Després d’una recollida inicial de propostes, s’implementa una primera versió que permet engegar un 
pla pilot durant el segon semestre del curs 2008-2009 amb assignatures de tots els centres. En paral·lel a aquest pla, 
des de l’ICE es posa en marxa un pla de formació per al PDI que segueixen unes 200 persones. Amb tot plegat, la 
nova plataforma virtual per a l’ensenyament basada en el Moodle estarà a punt per ser utilitzada el curs vinent.

 Nova enquesta de satisfacció als estudiants 

En el segon semestre del curs 2008-09 s’introdueix un nou model d’enquesta que redueix el nombre de preguntes per 
tal de facilitar la resposta a l’estudiant. Aquest nou model es dissenya a partir de la tasca d’un grup de treball impulsat 
pel vicerector de Qualitat Docent i coordinat per l’Oficina de Suport a la Docència i és validat pel Col·legi de Politòlegs i 
Sociòlegs de Catalunya.

Per al proper curs 2009-10 estan en fase d’estudi una sèrie de mesures d’acompanyament per donar un major impuls a 
aquest procés de canvi. El procediment s’ha administrat via web a través de “La meva UdG” de l’estudiant.

 Màsters i doctorats

Durant el curs 2008-2009 , s’han implementat quatre màsters nous, dins l’entorn de l’espai europeu d’educació superior 
(EEES), que complementen el mapa de màsters de la UdG. Al mateix temps, se’n reorganitzen quatre més. Entre aquests, 
cal esmentar, per la seva especial importància, el treball de planificació del màster en Professorat d’ESO i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, que s’iniciarà durant el curs 2009-2010, en substitució del CAP, Certificat 
d’Aptituds Pedagògiques.
Addicionalment s’ha aprovat la normativa acadèmica dels estudis de doctorat adaptada al que estableix el RD 1393/2007 
i orientada no solament a millorar la qualitat de les tesis doctorals presentades, sinó també a la possible renovació de les 
mencions de qualitat de què es disposa. En aquest sentit, s’ha treballat en la sol·licitud de la menció de qualitat de l’únic 
programa que no la té .
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 Manual d’avaluació docent al professorat 

La convocatòria 2009 d’avaluació del professorat es du a terme amb el Manual d’avaluació docent, un cop aquest ha estat 
acreditat per als propers 5 anys després d’haver passat un procés de revisió i  millora. 
Els principals canvis introduïts arran d’aquest procés són:
- Classificació del professorat en 4 categories: A Excel·lent, B Satisfactori, C Suficient, D Insatisfactori. La categoria D dóna 
lloc a una avaluació desfavorable.
- Major paper dels responsables acadèmics, els quals poden modificar valoracions de manera justificada. 
- Aplicatiu web. Gairebé la totalitat del procés es fa via telemàtica.

El procés comença el mes de febrer un cop rebut el resultat del procés d’acreditació, resultant de la revisió interna i de la 
visita del Comitè extern nomenat per AQU Catalunya. Finalitzarà el proper mes de desembre, un cop els resultats hagin 
estat aprovats per tots els òrgans competents.

 Sistema d’assegurament de la qualitat 

Els nous graus requereixen la implantació d’un sistema d’assegurament de la qualitat que els orienti a millorar contínuament 
la titulació. Durant aquest curs, s’ha portat a terme el disseny d’aquest nou sistema de gestió a la UdG, a partir de les 
directrius marcades pel programa AUDIT. Concretament, s’ha dissenyat el sistema com a pla pilot en tres centres docents: 
Facultat de Turisme, Facultat de Ciències i Escola Universitària d’Infermeria . 

Aquest disseny ha finalitzat i està en procés de revisió per part de l’AQU. L’objectiu és que s’implementi a partir del curs 
vinent, tant en aquests centres docents com, amb les adaptacions que siguin necessàries, a la resta.

 Formació contínua 

Més enllà de l’àmbit estricte de la formació contínua, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació es desenvolupa 
en altres camps, com poden ser el postgraus específics i privats realitzats per a organismes públics i entitats financeres, a 
mida i in company. Igualment, i per a tot l’àmbit socioeconòmic i ja professionalitzat, s’ofereix formació transversal de petit 
format de matèries que permeten el reciclatge permanent per tal que les empreses del territori assoleixin un grau més 
elevat de competitivitat. També es destaca la intersecció creixent d’interessos i projectes amb administracions públiques i 
ens locals, així com la potenciació de la marca EdN —Escola de Negocies Universitària. 

Quant a l’activitat en el període estiuenc, es desenvolupa l’edició 2009 de La Universitat a l’Estiu, amb una oferta de més 
de 75 cursos, amb presència especial en diverses ciutats i viles del territori (Girona, Salt, Olot, Banyoles, Palafrugell, Sant 
Feliu de Guíxols i Barcelona), i amb 1.150 alumnes inscrits. 
 



Universitat 
de Girona, 
referent social
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 La UdG es promociona  

Amb la continuïtat de les campanyes com «Girona, ciutat universitària» i «Obre les portes del teu futur», la UdG manté 
la seva presència en diversos esdeveniments, fires i salons per tal de donar a conèixer l’oferta educativa, amb els 27 nous 
graus previstos per al curs 2009-2010 i altres titulacions reglades, màsters i postgraus. «Comença la carrera del teu futur» 
és el lema que també es fa servir per a la promoció, que inclou la participació en fires com la de Sant Lluc, Girona, Ripoll 
o Expojove, en l’àmbit més proper, i les mostres d’orientació universitària Vuela, Aula, «après Bac» i altres, a Madrid, 
Perpinyà, Tàrrega, Valls, Montcada i Reixach i Manresa. 

Cal esmentar els estands de la Universitat de Girona a Estudia, Saló d’ensenyament, i Futura, saló de Màsters i Postgraus, 
del 18 al 22 de març, a Barcelona.   

Fruit de la inquietud de la societat envers l’anomenat Procés de Bolonya, el curs 2008-2009 ha representat un salt endavant 
en el nombre d’activitats fetes amb els centres de secundària, amb els quals s’han dut a terme xerrades informatives i 
debats sobre l’EEES. Una de les que s’han desenvolupat amb més intensitat és la del contacte directe amb els alumnes dels 
centres de secundària, amb un augment notable dels centres visitats (10% en relació amb el curs anterior) i dels alumnes 
que hi han participat (50%). Al mateix temps, s’han inscrit 45 centres en la Jornades de Portes Obertes (13 i 14 de febrer), 
amb un nombre aproximat d’assistència a les sessions informatives de 3.500 estudiants. 80 professors no universitaris han 
participat també en jornades adreçades a aquest col·lectiu al llarg dels mesos de desembre i gener. En el Jove Campus de 
Recerca del mes de juliol, pensat perquè els alumnes de secundària entrin en contacte directe amb la realitat universitària 
del futur i amb diversos grups de recerca de la UdG, s’han comptabilitzat al voltant de 50 inscripcions. 

Aquest contacte s’ha establert, així mateix, a través de la ja tradicional convocatòria dels Premis a Treballs de Recerca 
per a estudiants de batxillerat, amb els auspicis del Consell Social en la seva 10a edició, i amb la col·laboració del Col·legi 
d’Arquitectes, la Secretaria General de Joventut de la Generalitat, la Diputació de Girona i els consells comarcals de la 
demarcació.

El curs 2008-2009 ha comportat un repte especial en el camp de la comunicació amb la societat, en part com a conseqüència 
de la introducció general dels nous graus adaptats a les normatives relacionades amb l’espai europeu d’educació superior. 
Per això s’ha dut a terme una campanya de comunicació que ha implicat noves seccions del web de la UdG, ha impulsat 
una prova pilot d’utilització de les xarxes socials i ha comportat un increment de la presència de la UdG en els mitjans de 
comunicació convencionals. 

 Projecció internacional, mobilitat, internacionalització 

Aquest curs s’ha fet un esforç molt important per promoure la internacionalització de la UdG i s’ha identificat com a línia 
estratègica clau per al futur de la Universitat, tal com queda reflectit en el Pla Estratègic, amb l’aportació de més esforços 
a aquest àmbit i amb la definició de nous programes d’ajuts des del Vicerectorat de Política Internacional, amb el suport 
de l’Oficina de Relacions Exteriors. 
Amb la finalitat d’augmentar la presència internacional, la UdG s’ha adherit i participa en diverses xarxes i associacions 
internacionals, com l’European University Association (EUA), l’Asociación Universitaria Iberoroamericana de Posgrado 
(AUIP) o la recentment creada Euro-Mediterranean University (EMUNI), de la qual la UdG és membre fundacional. La 
projecció de la UdG també s’ha promogut per altres mitjans, com és la convocatòria per a la publicació de cursos en obert. 
En aquesta crida, la UdG, que forma part del consorci internacional OpenCourseWare, fa un esforç per publicar en obert 
cursos amb materials educatius d’alta qualitat en format digital que qualsevol persona arreu del món pot utilitzar. 
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També s’ha treballat per promoure la mobilitat internacional d’estudiants, que fins ara era l’activitat internacional més 
visible de les universitats. Cal destacar que aquest any s’ha integrat l’oferta de places a Llatinoamèrica dins el programa 
anomenat Prometeu, que té com a objectiu activar les propostes de mobilitat que es descriuen en els acords bilaterals 
que signa la UdG fora dels programes ERASMUS o SICUE per tal de posar-les a l’abast dels estudiants i, per tant, donar-
los opció a fer mobilitat més enllà de les fronteres de l’Estat Espanyol i la Unió Europea. Enguany es tracta de 23 beques 
concedides a través dels ajuts de Bancaja per anar a  Costa Rica, Mèxic, Brasil, Nicaragua, Argentina, Xile i Colòmbia. 

La voluntat d’incentivar la internacionalització es concreta en programes com el Internationalization at Home, IaH, que 
consisteix essencialment a proporcionar experiències i formació internacional complementàries a les estades internacionals 
de mobilitat. Amb aquest objectiu s’han fet convocatòries de suport a la internacionalització de la docència, per mitjà 
d’estades de professors estrangers a la UdG, estades curtes de formació a l’estranger del personal docent de la UdG, 
suport a la docència en llengua anglesa i a la internacionalització de programes d’estudis. També s’han fet accions per 
atraure estudiants estrangers als màsters, per mitjà d’ajuts a l’estudi i de la promoció directa en revistes per a estudiants 
llatinoamericans. Així mateix, es posa en marxa el programa Study Abroad, pensat com un conjunt de cursos de formació 
acadèmica conduents a l’obtenció d’una certificació acadèmica. 

El juny de 2009 té lloc la primera jornada de lliurament de credencials als estudiants que fan mobilitat internacional, i el juliol 
un seminari sobre International Placements. Entre altres accions dutes a terme, destaquen el curs Introductory Course on 
Catalan Language and Culture, amb la voluntat de facilitar als estudiants estrangers alguns elements d’integració a la nostra 
cultura, i la participació de deu estudiants de la UdG a l’Euroweek 2009, que aquest curs s’ha dut a terme a la Mikkelin 
Ammatikorkeakoulu, a Mikkeli (Finlàndia). En un altre àmbit, destaquen la confecció d’un mapa de la internacionalitat de la 
UdG i l’organització d’un seminari internacional anual d’estiu per reflexionar amb la resta d’universitats catalanes. 

 Territori i societat 

Un dels objectius del Pla Estratègic és mantenir un contacte fluid amb l’entorn social i territorial. En aquest sentit, al llarg 
del curs s’han dut a terme diverses accions. Una de les més destacades és la creació de tres noves càtedres: la Càtedra de 
Cultura Jurídica, la Càtedra Bancaja de Joves Emprenedors i la Càtedra d’Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua. 
També s’ ha iniciat l’elaboració del llibre Universitat de Girona: història, arquitectura i patrimoni,  una publicació de prestigi 
que ha de permetre posar en valor el ric patrimoni arquitectònic de la UdG per esdevenir un pòrtic d’entrada a la realitat 
universitària gironina que donem a conèixer a l’exterior. 

El projecte d’ENGEGA, la revista universitària de la UdG editada pel Servei de Publicacions amb l’ajut del Consell Social, 
ha entrat en un període de plena consolidació, amb cinc números publicats al llarg del curs. La proposta, ja des dels seus 
inicis, pretén oferir una imatge dinàmica i activa de la Universitat, convertir-se en un aparador on es mostren els diversos 
interessos de recerca, de docència i de reactivació de l’impuls social per tal que la ciutadania prengui consciència del 
potencial de la UdG. Aquest curs, la Comissió de Publicacions intervé en la direcció de la revista com a Consell Editorial, 
amb la voluntat d’incidir de manera encara més efectiva en la divulgació del coneixement i de la cultura universitària.  
Quant al Servei de Publicacions, i en el marc d’accions institucionals, relacionades amb societat i cultura, durant el curs 
2008-2009 la convocatòria d’ajuts a l’edició de publicacions docents ha resolt a favor de tretze futurs nous títols en 
coedició amb Documenta Universitària o amb altres editorials. Entre aquests títols, Tècniques d’Anàlisi Turística de Germà 
Coenders et al. ha inaugurat la sèrie Plurals. Una cinquantena de monografies de docència, recerca, actes de congressos i 
publicacions institucionals han ampliat el catàleg de les Publicacions UdG aquest curs 2008-2009.
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Aquest curs s’endega el projecte de l’Acadèmia de les Lletres, les Arts i les Ciències Socials com a plataforma de transferència 
del coneixement produït en aquests àmbits. També es potencia la Fundació Girona: Universitat i Futur amb l’entrada del 
Consell Social en el seu patronat i amb el disseny d’un pla de comunicació de les activitats que du a terme. 

 Cooperació per al Desenvolupament

Les activitats de Cooperació per al Desenvolupament es poden agrupar sota quatre blocs. En l’apartat de Formació per 
a la cooperació, cal destacar els cursos adreçats a estudiants i al PAS, el curs sobre Visions d’Amèrica Llatina i el curs 
d’emprenedoria, autoempresa i cooperatives. Quant a la sensibilització de la comunitat universitària, l’Oficina organitza el 
Campus per la Pau, en col·laboració amb Justícia i Pau. També la Marató de Cinema Solidari, on es presenta el DVD “20% 
cotó i 80% suor”, dirigit i realitzat per Pep Caballé i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 
Aquest DVD s’edita en la col·lecció de documentals pensats per treballar els objectius del desenvolupament del Mil·lenni. El 
mes d’abril es du a terme l’exposició “Algèria: un país també denominat Al-Jaza’ir”, a la Facultat de Dret, amb l’assistència 
de l’ambaixador del país.

En el bloc de Projectes i programes de Cooperació, fem esment de la participació de la UdG en el PAU, de cooperació 
universitària al desenvolupament,  que les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats desenvolupen amb la xarxa 
d’universitats a l’Oest d’Algèria (CRUO). També del postgrau de docència universitària, finançat conjuntament per l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la qual participa així mateix en el projecte de millora del disseny i del procés 
de producció de cadires de rodes i altres ajudes tècniques en la indústria local cubana. A través de l’Oficina, s’han donat 
ordinadors provinents del Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada a la Universitat d’Holguin (Cuba) i, provinents 
del departament de Dret Públic, a l’ONG Juristes Solidaris de Barcelona.

Pel que fa a la Participació en Xarxes Internacionals de Cooperació, al llarg del curs s’ha intensificat la relació amb la “Red 
Universitaria Yo, sí Puedo” amb l’edició d’un llibre de la Col·lecció Diversitas i una exposició sobre les activitats dutes a 
terme en el període 2006-2008. Cal destacar la participació de la UdG en la trobada d’universitats contraparts del Sud de 
les universitats catalanes i d’altres actors de cooperació i en el projecte de Desenvolupament Institucional amb Universitats 
d’Àfrica dut a terme per l’ACUP.  



Comunitat 
universitària
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 Política i Pla d’igualtat 

En la sessió 1/09 de 29 de gener, el Consell de Govern aprova el Pla d’igualtat entre homes i dones de la Universitat de 
Girona, un instrument que es projecta en coherència amb les orientacions i vocacions del Pla Estratègic que incideixen 
en la igualtat d’oportunitats, l’atenció a la diversitat i la consideració de la contribució que fan les persones al projecte 
d’Universitat. El procés es consolida després d’un període en què se n’estructuren les bases a través del diàleg constant 
entre els membres de la col·lectivitat universitària. Els objectius del Pla són, entre altres, sensibilitzar i crear un estat 
d’opinió sobre la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, difondre i promoure la perspectiva de gènere 
en l’ensenyament i la recerca, facilitar la conciliació del treball amb les responsabilitats personals, promoure la represen-
tativitat equitativa d’homes i dones en els òrgans de decisió i representació de la UdG, i consolidar una política de gènere 
a la UdG.

En una línia paral·lela en matèria d’igualtat, en la sessió 4/09 de 30 d’abril, el Consell de Govern aprova el Pla d’igualtat en 
matèria de discapacitat de la Universitat de Girona, amb els criteris d’igualtat, inclusió, participació, flexibilitat, atenció al 
discapacitat a l’hora de dissenyar els estudis universitaris, i respecte per una vida lliure i independent. La funció d’aquest 
pla és garantir l’atenció a la diversitat i el dret a l’educació superior de les persones amb discapacitat, tal com recullen els 
Estatuts de la UdG i com a culminació efectiva del procés que s’ha dut a terme gràcies a la implicació de tota la comunitat 
universitària. Els objectius del Pla són aconseguir l’accessibilitat a espais i continguts, facilitar la informació necessària, pro-
mocionar la formació i assegurar el compromís i la col·laboració dels diferents agents actius de la UdG. 

 Formació del professorat 

El Pla marc de formació del personal docent i investigador de la Universitat de Girona 2009-2013 s’aprova en el Consell de 
Govern 3/09 de 2 d’abril de 2009 i té com a objectius, d’acord amb el Pla Estratègic, assegurar que la formació acadèmica i 
personal dels estudiants tingui la qualitat acadèmica exigible, al mateix temps que es manifesta la necessitat de vetllar per la 
formació del professorat, inicial i contínua. Amb aquests objectius, el Pla integra i pren en consideració els suggeriments de 
millora plantejats en l’informe de l’ANECA, i recull, de manera manifesta, les línies de formació del professorat universitari 
que s’apunten en el document de la Comissió Europea Education and training 2010 Programme.

 Casal d’Estiu i Fons d’Acció Social
  
Per iniciativa del Vicerectorat de Personal i gràcies a les aportacions del Fons d’Acció Social, amb cofinançament a través 
dels usuaris, la UdG proposa aquest curs, i per primera vegada, un Casal d’Estiu per a infants de 3 a 12 anys, filles i fills 
del PAS i PDI. Ofereix 100 places per setmana i es desenvolupa al llarg del mes de juliol i dues setmanes de setembre al 
Campus de Montilivi, a les instal·lacions del Servei d’Esports i a les aules. L’objectiu és cercar un conjunt de beneficis socials 
per ajudar a cobrir determinades necessitats. La primera convocatòria del Fons d’Acció Social també s’inscriu en aquesta 
política, així com el suport que es dóna a la primera experiència de xarxa de vacances amb altres residències universitàries 
de l’Estat.
 
Pel que fa al temps de treball i la conciliació de la vida personal i professional, s’ha continuat amb la línia iniciada l’any an-
terior, ampliant-la a casos com la reducció de jornada de mares fins el 92% perquè així puguin fer-ho en torn seguit o la 
reducció de jornada de persones de més de 60 anys.
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 Salut laboral  

La Universitat de Girona, a través de les accions empreses per l’Oficina de Salut Laboral, ha continuat vetllant per la pre-
venció de riscos laborals i ha esmerçat esforços en els diversos aspectes de la seguretat, la higiene, la medicina del treball 
i l’ergonomia i psicosociologia aplicada. En aquest sentit, cal destacar l’adquisició de dos nous desfibril·ladors automàtics 
amb destinació als edificis de Politècnica II i de Sant Domènec. També esmentem els simulacres d’evacuació duts a terme a 
la Biblioteca de Montilivi i a Sant Domènec, i la realització de 180 exàmens de salut als treballadors de la UdG. 

 Política lingüística

Al marge de la seva activitat normal (docència de llengües, suport lingüístic, promoció de les llengües, suport als estudiants 
de programes de mobilitat, etc.), el fet més destacable del curs és la celebració del desè aniversari de la creació del Servei 
de Llengües Modernes, commemorat amb tres activitats: la presentació del llibre “Amb llengua o sense”, del periodista 
Toni Soler; la conferència “La Catalunya 2.0”, a càrrec d’Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya, i la presenta-
ció i exposició del decàleg “Sigues lingüísticament sostenible”, a càrrec de Mònica Sabata, presidenta de Linguapax. Aquests 
tres actes mostren tres dels eixos de treball del Servei: defensa de la diversitat lingüística, defensa de la llengua catalana i 
aprofitament i ús de les TIC en la tasca del Servei de Llengües Modernes. 

Cal remarcar també la constitució de la Comissió de Política Lingüística de la UdG, l’actuació més destacada de la qual 
fins ara ha estat l’elaboració del Pla de política lingüística de la UdG (aprovat pel Consell de Govern, en la sessió núm. 
1/09, de 29 de gener de 2009). Els objectius del Pla són, entre altres, fomentar l’ús habitual de la llengua catalana en els 
usos institucionals de la Universitat, com a llengua pròpia; impulsar mesures perquè la llengua no sigui un obstacle per a la 
internacionalització, i garantir la qualitat lingüística dels textos d’àmbit acadèmic, administratiu i de recerca que es generin 
a la Universitat 

 Esports a la UdG 

Durant el curs, el Servei d’Esports ha comptat amb un total de 3.363 socis, amb un percentatge del 62% d’homes i el 38% 
de dones. Pel que fa a les competicions esportives, hi han participat 2.237 esportistes en 38 modalitats diferents, 1.764 
dels quals han competit en campionats interns de la UdG, mentre que la resta ha representat la UdG en els Campionats 
de Catalunya i d’Espanya universitaris, i en competicions internacionals. A part d’això, més de 1.100 usuaris s’han inscrit en 
alguna de les més de 40 activitats de lleure i promoció ofertes durant el curs.
Cal destacar, com a fites més remarcables del Servei d’Esports, la inauguració de tres pistes de pàdel amb parets de vidre 
a la zona esportiva de Montilivi, que han tingut una gran acceptació per part dels usuaris. i la coordinació dels Campionats 
de Catalunya Universitaris.

 Els estudiants a la UdG . Activitats culturals.

Al llarg del curs es du terme el Curs d’Introducció a la Universitat , ofert especialment a estudiants de1s primers cursos 
on s’explica la estructura i funcionament dels òrgans de govern de la UdG i dels serveis. 

D’altra banda, amb la inscripció de l’”Associació cultural afrocatalana AFRICAT” ja són 28 les associacions d’estudiants 
registrades a la UdG. Hi ha dues convocatòries d’ajuts econòmics per al foment del fet associatiu. En surten beneficiades les 
següents associacions:  Coordinadora d’Estudiants del Països Catalans. CEPC; Associació IAESTE Girona; Associació Uni-



versitària de Cultura Occitana de la UdG; AUCOC-UdG; Colla Castellera Universitària Xoriguers de la UdG; Associació Amics 
del CCU; Assofia; Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres; Associació de Personal Investigador en Formació. Així 
mateix,. es fa pública la convocatòria d’ajuts a iniciatives d’estudiants (febrer 2009), per tal de promoure activitats d’intercanvi 
d’experiències acadèmiques o associatives, d’activitats culturals, o de suport a la creació d’associacions en el marc de la nostra 
universitat. 

La implicació de la Universitat en la promoció de les activitats culturals generades en el si de la mateixa institució continua en la 
línia habitual, amb les aportacions de l’Aula de Teatre (que estrena l’espectacle «En Robert i en Sidru fan Hamlet» a La Planeta, 
els dies 29 i 30 d’abril); del Cor de la UdG, el qual, més enllà de la seva intervenció en els actes acadèmics, ofereix concerts 
oberts a la ciutadania, com el de «Cor i Arpes», a l’Auditori, el dia 17 de maig; i de la colla Els Xoriguers. 



Gestió
i organització
dels recursos
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 Desenvolupament del Pla Estratègic

El Pla Estratègic 2008-2013 s’ha desplegat en plans sectorials amb la concreció de 24 actuacions en els cinc àmbits del Pla 
Estratègic. Aquestes actuacions són la plasmació del Pla Estratègic des de la visió que el Consell de Direcció té respecte de 
les prioritats que s’han de marcar per a l’any 2009, i es veuen reflectides en els diversos apartats d’aquesta Memòria.

En el Consell de Govern de febrer de 2009 s’aprova un procediment d’elaboració de contractes programa amb les 
unitats estructurals que vincula el finançament de les unitats a l’assoliment d’objectius. Aquests objectius els han d’acordar 
mútuament el Consell de Direcció i les unitats, amb la voluntat d’identificar els principals punts de millora i fer el màxim 
d’útils les possibles actuacions. Tot plegat ha de permetre avançar en la cultura del treball per objectius i planificar 
actuacions a mitjà termini.

 Notícia pressupostària

En la sessió del mes de juliol de 2009, el Consell de Govern aprova elevar al Consell Social el comptes anuals corresponents 
a l’exercici 2008, els quals són al seu torn aprovats per aquest òrgan en la sessió plenària del mateix mes de juliol. 

Després de la implantació de la comptabilitat financera o patrimonial, la UdG està assentant les bases per a la introducció 
de la comptabilitat analítica, d’acord amb els criteris acordats per totes les universitats públiques catalanes i la Generalitat 
de Catalunya.

El pressupost 2009 incorpora per primera vegada la vinculació de la destinació dels fons a 5 programes pressupostaris, 
corresponents als 5 àmbits en què està estructurat el PE 2008-13 de la UdG, així com un conjunt d’indicadors que apunten 
als objectius i a les actuacions del Pla Estratègic i dels plans sectorials que el desenvolupen. Aquesta primera iteració de 
pressupost per programes permet a la Universitat acomplir l’objectiu fixat per la Generalitat de Catalunya i assajar els 
procediments per a una pressupostació per programes més ajustada als objectius de la Universitat i més orientada a la 
presa de decisions i al retiment de comptes.

 Model de distribució de recursos 

El nou marc de finançament de les universitats ha portat a definir un nou model d’assignació de recursos per unitats, 
que s’ajusta al nou plantejament de pressupost per objectius i a l’avaluació dels resultats basada en l’anàlisi d’una sèrie 
d’indicadors (de docència, recerca i gestió).

Aquest nou model distribueix els recursos en paràmetres quantitatius (dimensió) i  paràmetres qualitatius (definició i 
assoliment d’objectius i progrés de cada unitat). Aquesta segona dimensió, basada en el consens entorn dels objectius de 
la unitat, comporta establir un contracte programa entre el rectorat i els responsables de la unitat. En paral·lel, es manté 
l’actual distribució competitiva d’una part dels recursos de departaments i instituts, en funció de les sortides (outputs) de 
recerca i transferència.

El canvi de model s’ha plantejat de manera gradual, amb una primera fase el 2009, en què els objectius consisteixen a 
elaborar, per part de les unitats (amb la col·laboració del rectorat), els seus respectius contractes programa i a identificar 
els indicadors susceptibles de ser aplicats a cada unitat i l’avenç de les dades històriques i dels valors assolibles a partir de 
l’any 2010, moment a partir del qual s’entrarà en la segona fase del model.
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 Adequació del sistema d’informació institucional i e-Administració 

S’ha continuat avançant en la consolidació del sistema d’informació institucional, que haurà de permetre simplificar el 
procés de generar la informació necessària per calcular els indicadors de docència, de recerca i econòmics definits per 
una comissió interuniversitària sota la coordinació de l’AQU Catalunya, integrar els resultats obtinguts en els diferents 
indicadors en l’elaboració del pressupost per programes i retre comptes de l’evolució d’aquests indicadors en la liquidació 
de programes pressupostaris. Finalment, i en aquesta mateixa línia, s’ha treballat en la difusió a la comunitat de la base de 
dades interuniversitària Uneix.

També s’ha engegat el procés d’implantació de processos d’e-Administració a la Universitat, en col·laboració amb la 
resta d’universitats catalanes. L’e-Administració ha de permetre millorar l’accés als tràmits administratius i el seguiment 
posterior d’aquests tràmits per part de la comunitat. 

 Accions en l’àmbit del Personal Docent i Investigador

Les accions de professorat del curs 2008-2009 se centren majoritàriament en el desenvolupament del Pla sectorial «Bases 
per al desenvolupament professional del PDI». Aquest pla redefineix les regles que determinen la plantilla de PDI, el seu 
encàrrec acadèmic, la seva estructura i composició, i les regles per les quals es regeix la seva evolució, tant globalment 
(universitat, departament, àmbit) com en l’àmbit personal de la carrera professional, tot en relació amb les disponibilitats 
pressupostàries. En concret s’han desenvolupat el Marc general de les bases per al desenvolupament professional del PDI 
(en la Comissió de Govern 4/09, de 30 d’abril de 2009) i la Convocatòria d’ajuts del Pla de desenvolupament professional 
per al curs 2009-2010 (en la Comissió de Govern 6/09, de 25 de juny de 2009). El Pla de la carrera professional del PDI 
s’aprova en el Consell de Govern 7/09, de 23 i 24 de juliol. 

També s’ha ampliat i modificat el Pla de desenvolupament professional aprovat en el Consell de Govern 5/08, de 5 de juny 
de 2008. Aquest pla distribueix de manera competitiva ajuts consistents en un rebaix de 6 crèdits per a professors de la 
UdG en les modalitats següents: a) ajuts per a la realització d’un màster (5); b) ajuts per a la realització del doctorat: (35); 
c) ajuts per a l’obtenció d’acreditació (30). 

Aquest curs, de manera general, s’han ampliat les tipologies de professors amb dedicació a temps complet que hi poden 
accedir i, en el cas dels ajuts per a acreditació, s’han flexibilitzat les condicions d’accés en funció de l’acreditació dels 
aspirants així com el nombre d’ajuts, que ha augmentat en 20.

 Convocatòries de places de PDI

Respecte a les convocatòries de places de promoció i consolidació de professorat, l’entrada en vigor del Reial Decret 
1313/2007 ha obligat a desenvolupar un reglament provisional d’accés als cossos de funcionaris. És el Reglament per a la 
selecció del professorat dels cossos docents a la Universitat de Girona, aprovat pel Consell de Govern 4/09, de 30 d’abril 
de 2009. L’entrada en vigor l’any 2007 de l’RD 1313/2007 ha permès que un nombre important de professors puguin 
accedir a l’acreditació de catedràtic d’universitat. La consideració de promoció de l’accés a la categoria de catedràtic feta 
en el Marc general de les bases per al desenvolupament professional del PDI (Consell de Govern 4/09, de 30 d’abril de 
2009) així com la previsió pressupostària necessària han fet possible convocar vuit càtedres en els consells de Govern de 
maig, juny i juliol. 
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També s’han aprovat les convocatòries de places de promoció i/o consolidació següents: en el Consell de Govern de maig, 
5 CU (convocatòria 1/2009); en el Consell de Govern de juny, 3 TU habilitació (convocatòria 3/2009), 3 TU acreditació 
(convocatòria 4/2009), 2 CU (convocatòria 5/2009), 18 lectors (convocatòria 6/2009), 1 lector per mèrits (convocatòria 
7/2009) i 4 agregats SH (convocatòria 8/2009), i en el Consell de Govern de juliol, 1 CU (convocatòria 9/2009).

 Reestructuració departamental 

En el marc del pla sectorial s’ha procedit a elaborar la normativa de creació, modificació i supressió de departaments 
que dóna resposta i ordena les necessitats de creació de departaments nous, derivats del grau de Medicina, o la possible 
reorganització dels que hi ha actualment. Aquesta normativa s’ha aprovat en el Consell de Govern 3/09, de 3 d’abril de 
2009, i la creació del Departament de Ciències Mèdiques, en el CdG 5/09, de 28 de maig de 2009. La reestructuració dels 
departaments de Geografia, Història i Història de l’Art i el de Filologia i Filosofia ha donat lloc als nous departaments de 
Geografia; Història i Historia de l’Art; Filologia i Comunicació; i Filosofia, aprovats en el Consell de Govern 7/09, de 23 
de juliol. 

 Un PAS al servei de la Universitat
 
El 27 de juliol de 2009, el Consell Social aprova el Manual de valoració de llocs de treball del PAS de la Universitat de 
Girona, que contribueix de manera definitiva, a partir del consens amb els representants dels treballadors, a garantir una 
correcta organització i definició dels llocs de treball del PAS i fa possible una política de valoració objectiva dels llocs de 
treball i una millor equitat retributiva. Al mateix temps, es consensuen les bases per a la definició d’un pla de carrera i la 
gestió per competències a fi que les persones, en un entorn cada vegada més dinàmic i canviant, s’orientin a l’eficàcia i 
l’eficiència en la prestació del servei públic.
 
En la línia d’avançar en l’estabilització de la plantilla i reduir la interinitat, l’any 2008 es treuen a concurs oposició i concurs 
de nou ingrés 54 noves places, i es convoquen – durant el primer semestre del 2009 – 25 places més. Hi ha la previsió de 
33 noves places durant els propers dos anys segons l’acord abans esmentat. També s’acorda el reglament de funcionament 
del personal interí a fi de fer més transparent i eficaç el seu funcionament.
 
Al llarg del primer semestre de 2009 s’inicien projectes en la línia de millorar l’eficiència de determinats serveis amb un 
important impacte en la comunitat. Així el Servei de l’Oficina Tècnica de Manteniment, el Servei Informàtic i la Oficina 
d’Investigació i Transferència Tecnològica han començat processos d’anàlisi i millora que han de conduir a una major 
satisfacció tant dels professionals que hi treballen com els seus usuaris.
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 Campus i infraestructures 

Dins l’actual Pla d’inversions universitàries 2007-2013, l’objectiu 2 —que correspon a noves obres i acabament de les 
iniciades— el curs 2008-2009 s’ha dedicat a acabar instal·lacions i equipament dels laboratoris de l’Aulari Comú Sud 
al Campus de Montilivi i l’obra i les instal·lacions per a la rehabilitació de l’antic seminari com a nova seu de la Facultat 
d’Educació i Psicologia al Barri Vell. En aquest mateix objectiu del PIU 2007-2013, s’han adjudicat els nous projectes per a 
la construcció de la nova seu de la Facultat de Turisme a Montilivi i el corresponent a la darrera fase d’Alemanys, 14 i la 
seva connexió amb l’edifici de Les Àligues.

L’objectiu 1 del PIU (reformes, ampliacions i millores) durant aquest curs ha finançat, entre altres, diverses obres per a 
l’adequació de les vies d’emergència als edificis; diverses actuacions de divisió d’aules i adequació d’espais per a l’adaptació 
a les necessitats de l’EEES, a l’FD, l’FC, l’EPS, l’EUI i l’FM; la substitució i reinstal·lació de les sales de calderes de les facultats 
de Ciències Econòmiques i Empresarials i de Ciències; les reformes a l’edifici de Les Àligues; la remodelació de la plaça 
d’entrada a la Facultat de Ciències; l’acabament del muret entre els edificis P-III i P-IV al Campus de Montilivi; l’adequació 
de mòduls per a la nova Facultat de Medicina i els laboratoris específics; el projecte per a la licitació de la restauració 
completa de les cobertes de Sant Domènec; l’adjudicació i contractació, sense finançament per part de la UdG, del projecte 
de setanta vivendes universitàries al Campus de Montilivi. 

El mes de juliol, l’Ajuntament de Sarrià de Ter cedeix els terrenys per a la construcció del Campus de Ciències de la Salut, 
que ha de contenir la Facultat de Medicina, l’Escola Universitària d’Infermeria i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona. 
Quant al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, s’inaugura l’edifici dedicat al Centre d’Empreses, d’11.000 m2 construïts. 
A primers de juliol es fa la recepció d’obra de l’edifici de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, amb una primera fase de 
5.500 m2 construïts.

 Millores en la infraestructura informàtica i els serveis 

La majoria dels servidors de què es disposava a les seus de Barri Vell i Montilivi es trobaven al final de la seva vida útil, per 
la qual cosa es feia necessari renovar i actualitzar la infraestructura bàsica de sistemes del Servei Informàtic de la UdG. Amb 
aquestes millores, que han tingut un valor de 263.000 euros, s’aconsegueix l’objectiu d’assolir una major flexibilitat, fiabilitat 
i rendiment amb una orientació a la total virtualització dels servidors utilitzant la tecnologia de VMware.

El projecte GausNET implica desplegar un nou sistema de gestió acadèmica adaptat als nous ensenyaments i que permet 
cobrir i millorar, funcionalment, els mòduls que hi havia en l’anterior: gestió de plans d’estudis, gestió d’expedients, CV/AD, 
matrícula de secretaria i gestió econòmica de la matrícula. També s’integra millor amb els altres sistemes que formen el 
nucli de la gestió acadèmica: actes, automatrícula i plans docents. 

La nova versió del web implica la modernització de la imatge institucional de la UdG a la Xarxa, d’acord amb els requisits 
de l’Àrea de Comunicació i amb l’adaptació del web a les exigències d’accessibilitat que marca la llei. Entre les noves 
funcions de la intranet, destaca la unificació i centralització de la informació dels estudis i la creació de les pàgines personals 
dels professors, amb la millora de les prestacions i l’entrada en funcionament d’UdGBlogs, que permet afegir a les pàgines 
personals de la comunitat universitària el seu blog. 
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 Oficina verda

El compromís de la Universitat de promocionar la cultura de la sostenibilitat té la seva traducció efectiva en el Pla 
d’ambientalització de la UdG, gestionat per l’Oficina Verda. En aquest marc, cal destacar el projecte de «pacificació» del 
Campus de Montilivi, que ha permès reconvertir el vial central en zona de vianants i pas del transport públic i bicicletes. 
També s’han reintroduït espècies arbòries autòctones en substitució de les espècies afectades per les ventades i altres 
inclemències, i s’han dut a terme tasques d’assessorament ambiental i la intensificació dels esforços en la prevenció de 
residus. 
Amb la finalitat d’estalviar i excel·lir en l’eficiència energètica, l’Oficina Tècnica i de Manteniment (SOTIM) ha anat 
implementant accions i mesures actives sobre la il·luminació i la climatització. La Setmana Universitària per a la Sostenibilitat 
a la UdG, que ha arribat a la 6a edició, segueix la línia de conscienciar els universitaris sobre aquestes qüestions, accions 
que també s’incorporen com a competència transversal dels nous graus en la revisió dels plans d’estudi.  



2008-2009
crònica d’un curs
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  Setembre de 2008

85 estudiants inicien el curs a la Facultat de Medicina 
El 15 de setembre s’inicien els estudis de Medicina a la UdG. El degà de la Facultat, el Dr. Ramon Brugada, assenyala que “és 
un moment històric per a la Universitat de Girona i la societat gironina en general”, i afegeix que Medicina és “una facultat 
ambiciosa, dinàmica, internacional i solidària”. Aquest primer curs, el formen 85 estudiants, dels quals el 70% són dones i 
un 30% homes, que han arribat de tota la geografia espanyola i també de Portugal. L’altre grau implantat aquest curs, el de 
Publicitat i Relacions Públiques, es posa en marxa el dia 1 d’octubre. 

Més d’1 milió d’euros de finançament per a cinc empreses del Parc 
Cinc empreses del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona obtenen finançament per un import d’1’2 
milions d’euros provinents del Ministeri de Ciència i Innovació per als seus projectes d’R+D. Les empreses són Airbone 
Composites, Easy Innova, Strategic Attention Management (SAM), el Centre Tecnològic Eduard Soler i el Centre d’Innovació 
i Desenvolupament en Sanitat Vegetal (CIDSAV), juntament amb el Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de 
Síntesi Orgànica (LIPPSO). 

Inauguració del Centre d’Empreses al Parc Científic i Tecnològic
El 26 de setembre s’inaugura l’edifici Centre d’Empreses - Giroemprèn, amb 11.000 m2 i un cost de 14 milions d’euros. El 
Centre consta de tres plantes distribuïdes en mòduls de diferent tipologia: tallers, laboratoris i mòduls empresarials, a més 
de serveis generals i sales de reunions. L’edifici també disposa d’una sala d’usos múltiples, magatzems i cafeteria-restaurant. 
Permet desenvolupar tasques d’R+D+I i a les empreses que s’hi instal·len, ja siguin centres de recerca, departaments tècnics, 
laboratoris o departaments de projectes, atès que està equipat amb serveis, instal·lacions i comunicacions avançades . Així 
mateix, es configura com a plataforma per a aquelles empreses de sectors d’alt creixement econòmic, l’activitat de les quals 
requereix una elevada proporció d’intangibles (tecnologies de la informació, disseny de materials, etc.).

L’Escola Universitària d’Infermeria rep la distinció Jaume Vicens Vives 
L’Escola Universitària d’Infermeria rep la distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària, en el marc de la 
inauguració del sistema universitari català, que té lloc a la Universitat de Barcelona. L’EUI de la UdG ha estat reconeguda 
pel desenvolupament d’un projecte d’innovació i millora de la qualitat docent que avalua el grau d’assoliment de les 
competències per part de l’estudiant i fomenta la implantació de l’aprenentatge basat en problemes, les pràctiques en 
laboratoris i el pràcticum.

Nit de la Recerca 
El 26 de setembre, a la Plaça Jaume Vicens Vives, la UdG organitza un esdeveniment que es du a terme alhora en 30 
països i més de 150 ciutats europees. La Nit de la Recerca té l’objectiu de divulgar la ciència i, en especial, la figura dels 
investigadors a tota la societat amb el lema “Hi descobriràs l’altra cara dels científics”. Es duen a terme activitats com 
ara experiments en el “blogging”, contactes directes amb els investigadors per a qualsevol pregunta que els assistents 
vulguin formular, l’assistència a la simulació d’un accident amb la consegüent reanimació dels ferits, observacions amb 
telescopi, jocs lingüístics i altres cites, com “Vols conèixer els robots de rescat del futur?”, “Comprova com s’ho feien els 
cavernícoles per fer foc en la prehistòria”, i “Experimenta fent núvols”. D’aquesta manera, la ciutadania percep el vessant 
més divertit, recreatiu i participatiu dels investigadors. 
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  Octubre de 2008

Vattimo i Arsuaga 
Del 6 al 10 d’octubre, el reconegut professor Gianni Vattimo dirigeix un seminari sobre la seva obra a la Càtedra Ferrater 
Mora, amb el títol Fenomenologia, hermenèutica, ontologia de l’actualitat. En la seva estada, fa una sessió oberta a la ciutadania 
al Centre Cultural La Mercè sobre el comunisme. En el marc d’aquest tipus d’intervencions magistrals, i promoguda per la 
UdG, la Fundació Jaume Casademont i l’editorial Arcàdia, es fa la primera conferència de la Butaca Jaume Casademont el 
22 d’octubre. És a càrrec del premi Príncep d’Astúries Juan Luis Arsuaga i gira al voltant de la figura de Darwin. 

Inauguració del curs acadèmic 
El 10 d’octubre, a l’Aula Magna de la UdG, església de Sant Domènec, el president de l’Assemblea del Consell d’Europa, 
Lluís Maria de Puig, pronuncia la lliçó inaugural del curs 2008-2009, amb el títol: “Girona, universitat europea”. 

Trobada del projecte europeu Mentor Migrations 
La seu del Consell Social de la UdG és l’escenari de la trobada internacional dels participants en el projecte Mentor Migration: 
training of students as mentors for migrant children in europe, que té lloc del 15 al 17 d’octubre. La finalitat del projecte és 
afavorir la integració cultural, social i lingüística dels alumnes d’origen estranger. La UdG i el conjunt d’institucions que hi 
participen contribueixen, alhora, a sensibilitzar entorn de la igualtat i la inclusió social. Els participants en aquest projecte 
procedeixen d’Àustria, Eslovènia, Noruega, Suècia i Suïssa. 

El futur del professorat universitari 
Els dies 16 i 17 d’octubre es du a terme la desena edició dels Tallers de l’Agència per la Qualitat al Parc Científic i Tecnològic. 
Les universitats públiques catalanes debaten i posen en comú aspectes relacionats amb el futur del professorat.   

  Novembre de 2008

La Universitat de Girona posa la primera pedra dels habitatges universitaris 
Beatriz Corredor, ministra d’Habitatge, visita la Universitat de Girona per prendre part en l’acte de col·locació de la 
primera pedra dels habitatges universitaris que es construiran en uns terrenys propers al Campus de Montilivi. A més 
de Corredor, hi intervenen Anna M. Geli, rectora de la UdG; el president del Consell Social, Albert Bou; l’alcaldessa de 
Girona, Anna Pagans, i el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar. Aquesta promoció s’emmarca en el 
conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Habitatge, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Girona i la Universitat 
de Girona per a l’aplicació del Pla estatal 2005-2008, destinat especialment a la població jove amb problemes d’accés a 
l’habitatge. 

La recerca a l’abast de tothom, a la 3a Fira de Mostres Científica 
La tercera edició de la Fira de Mostres Científica de la Universitat de Girona té lloc, en el marc de la Setmana de la Ciència, 
els dies 20 i 21 de novembre, a la plaça de la Constitució. Per tal d’apropar la recerca a tota la societat gironina, diferents 
grups, departaments i instituts de la UdG participen en aquesta trobada entre ciència i ciutat. De manera interactiva, amena 
i atractiva, els investigadors i investigadores de la UdG mostren els seus resultats en recerca. Tots els àmbits de l’Arc de 
Recerca de la UdG hi són representats: ciència, tecnologia, humanitats, ciències socials i ciències de la salut.  
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Eric J. Hobsbawm i Miquel Roca Junyent s’incorporen al claustre de doctors honoris causa de la Universitat 
de Girona 
L’església de Sant Domènec, Aula Magna de la Universitat de Girona, acull el 18 de novembre la sessió acadèmica 
d’investidura d’Eric J. Hobsbawm i de Miquel Roca Junyent com a doctors honoris causa de la institució universitària. Els 
dos doctors investits aquest dia mantenen una notable relació amb la UdG: Eric J. Hobsbawm va ser un dels convidats 
a impartir el seu mestratge a la Càtedra Ferrater Mora, i Miquel Roca, estretament lligat al món universitari, col·labora 
decididament amb els estudis de Dret. La rectora Anna M. Geli manifesta que ambdós doctors “són part del segle XX” 
perquè “l’han viscut i l’han explicat” i han contribuït a fer “un món més habitable i a mostrar-nos-en les deficiències”.

 Desembre de 2008

Claustre universitari 
El dia 11 de desembre es du a terme el claustre ordinari 2/08 a la Sala d’Actes de l’edifici del carrer Emili Grahit, seu de 
la Facultat d’Educació i Psicologia i de l’Escola Universitària d’Infermeria. La rectora llegeix l’informe anual de gestió, que 
és aprovat per 48 vots a favor, 37 en contra, 1 vot nul i 9 abstencions. Així mateix, el síndic de la UdG informa el claustre 
de la seva activitat.

Congrés Internacional de Química Ambiental a l’EPS 
Del 3 al 6 de desembre té lloc el Congrés Internacional de Química organitzat pel Grup de Recerca de Metalls i Medi 
Ambient, que aplega més de 120 participants procedents de 30 països a l’Escola Politècnica Superior. El Congrés, l’organitza 
l’Association of Chemistry and Environment (ACE), que és un espai per a l’intercanvi de les darreres investigacions en el 
camp de la química i la tecnologia ambiental.

Premi per a ‘Game Tools’ al Concurs d’Idees de Negoci
El projecte empresarial ‘Game Tools’ (aplicació de noves optimitzacions en el camp de la realitat virtual), liderat per 
l’investigador Mateu Sbert, i impulsat en col·laboració entre diferents empreses i universitats europees, és guardonat el 
mes de desembre en el 8è Concurs d’Idees de Negoci d’ACC1Ó CIDEM|COPCA. Obté el Premi CINC, un reconeixement 
engegat pel Centre Internacional de Negocis de Catalunya, amb seu també a Girona. 

Commemoració del 60è aniversari de la Declaració dels Drets Humans 
El dimecres 10 de desembre, amb motiu del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Universitat de 
Girona, a través de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament, proposa diverses activitats amb l’objectiu de divulgar 
el contingut d’aquest document, de trenta articles, que subratlla els drets humans considerats bàsics i que s’apliquen, sense 
excepció, a tots els éssers humans.

  Gener de 2009

Un estudi de la UdG rep el tercer Premi Nacional de Recerca i Innovació Educativa 
El treball de recerca sobre els canvis que ha comportat la introducció de la sisena hora a primària i les dificultats que han 
hagut d’afrontar els centres, coordinat pel Departament de Pedagogia, rep el tercer Premi Nacional de Recerca i Innovació 
Educativa 2007, dotat amb 10.000 euros i concedit pel Ministeri d’Educació. 



Memòria del curs acadèmic 2008-2009 49

El màster en Comunicació i Crítica d’Art arriba a la 10a edició 
Mònica Terribas, directora de Televisió de Catalunya, i Manuel Borja-Villel, director del Museu Nacional Centre d’Art 
Reina Sofia de Madrid, inauguren el 15 de gener la 10a edició del màster en Comunicació i Crítica d’Art de la Universitat 
de Girona.

  Febrer de 2009

La Universitat de Girona, entre les millors universitats espanyoles 
La UdG és la sisena millor universitat espanyola quant a projectes de recerca i desenvolupament, i la novena quant a publicacions 
científiques, segons un estudi elaborat per la Universitat de Granada. L’estudi Ranking de 2008 en productividad en investigación 
de las universidades públicas españolas fa servir diversos indicadors, com són les publicacions científiques, les tesis doctorals, els 
doctorats amb menció de qualitat, els trams de recerca del professorat, les beques de recerca i els projectes d’R+D finançats. 
De les 48 universitats estudiades, la Universitat de Girona és la sisena en projectes finançats d’R+D, la novena en publicacions 
científiques, la tretzena en beques de recerca i la catorzena en tesis doctorals. Amb només 17 anys de vida, la Universitat de 
Girona ha aconseguit posicionar-se i projectar el seu potencial més enllà que altres universitats amb més tradició. La UdG ocupa, 
en el rànquing global del mateix estudi, la tretzena posició. 

Jornades de Portes Obertes 
Els centres de secundària visitats al llarg del curs augmenten en un 10% en relació al curs passat. Un 50% més d’alumnes participen 
en aquest contacte directe que proposa la UdG i que es concreta en l’organització de les Jornades de Portes Obertes que es 
duen a terme el 13 i 14 de febrer als diversos Campus de la Universitat amb uns 3500 alumnes assistents que poden observar i 
visitar les instal·lacions de la Universitat i copsar, de primera mà, els estudis que s’hi ofereixen. 

  Març de 2009

“Girona, ciutat universitària”, al Saló de l’Ensenyament 
La UdG participa en el Saló de l’Ensenyament que té lloc al recinte firal de Montjuïc, a Barcelona, del 18 al 22 de març. La 
UdG presenta la seva oferta acadèmica per al curs 2009-2010. L’espai de la UdG al Saló facilita als estudiants, a les famílies 
i a tot el col·lectiu educatiu informació àmplia i actualitzada dels nous estudis que imparteix, però també d’altres aspectes 
com són l’allotjament, les beques, la borsa de treball o les activitats culturals i esportives que fan de la UdG una universitat 
europea.

La UdG organitza la 45a Olimpíada Matemàtica i acull la 14a edició de les Proves Cangur 
La UdG organitza, entre el 26 i el 29 de març a Girona i a Sant Feliu de Guíxols, i a través de la Càtedra Lluís Santaló 
d’Aplicacions de la Matemàtica, la 45a edició de l’Olimpíada Matemàtica Espanyola, un concurs per a estudiants de batxillerat 
que pretén estimular l’estudi d’aquesta disciplina a partir de promoure’n el vessant més lúdic. El 25 de març es fa a la 
UdG la 14a edició de les Proves Cangur, una competició amb 120 participants, els tres millors alumnes de cada districte 
universitari.

L’Institut d’Estudis Catalans acull una exposició de M. Àngels Anglada 
Del 2 al 29 d’abril es pot visitar a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC l’exposició «Maria Àngels Anglada 1930/1999. Vida 
i obra», produïda per la Càtedra M. Àngels Anglada de la UdG. L’exposició representa un recorregut cronològic il·lustrat 
amb imatges de Maria Àngels Anglada i s’acompanya de paraules que va dir i escriure l’autora. Aquesta mostra s’emmarca 
en les activitats que la Universitat de Girona du a terme per commemorar els 10 anys de la mort de l’escriptora. 
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  Abril de 2009

El Fòrum Industrial arriba a la desena edició 
L’Associació d’Estudiants d’Industrials organitza una nova edició del Fòrum Industrial, el 21 d’abril, a l’edifici PII de l’Escola 
Politècnica Superior. En aquesta edició, la desena, els estudiants i les empreses més importants de les comarques gironines 
coincideixen en un mateix espai i tenen l’oportunitat d’establir vincles per al benefici mutu: ofertes laborals, pràctiques en 
empreses o acords de col·laboració en projectes.

Per Sant Jordi la Biblioteca estrena web 
Coincidint amb el Dia del Llibre, la Biblioteca de la UdG publica la nova web. La Biblioteca de la Universitat de Girona es 
defineix com un servei de suport a la docència, a la recerca i a l’aprenentatge, que pretén oferir un servei de qualitat, molt 
atent a les necessitats dels usuaris. 

II Congrés de Docència de Química a Secundària
El Congrés, dut a terme el dia 15 d’abril, s’adreça als professors de química de secundària que volen compartir les seves 
experiències i conèixer de primera mà l’opinió d’experts en didàctica de la ciència a secundària. En el marc del Congrés 
s’organitzen les conferències següents: “Física, química i cinema: del Dr. Frankenstein a Alien”, a càrrec del Dr. Manuel 
Moreno (UPC); “Treballar críticament els textos dels diaris amb contingut químic a secundària” a càrrec de la Sra. Begonya 
Oliveras (IES Dr. Puigvert i UAB) i “Conceptes científics explicats des de la cuina”, a càrrec del Sr. Pere Castells (Fundació 
ALICIA).

Premis a investigadors
Els professor Jaume Torró rep el premi Manuel Milà i Fontanals d’Història Literària de l’Institut d’Estudis Catalans, pel seu 
treball treball “Lluís de Requesens, Bernat Miquel, Martí Garcia, Rodrigo Dieç, Lluís de Vilarasa i Francesc Sunyer, Poesies, 
introducció, textos notes i comentaris”; i el professor Lluís Zamora, el Ramon Margalef d’Ecologia per la tesi doctoral 
“Distribució espacial i ús de l’hàbitat de la comunitat de peixos de l’estany de Banyoles”.

  Maig de 2009

Una plataforma d’intermediació de serveis, millor projecte de l’MBA de la UdG 
L’edifici Mercadal serveix d’escenari a l’acte acadèmic de graduació de la 24a promoció del màster en Direcció i Gestió 
d’Empreses (MBA) de la UdG. Així mateix, es fa lliurament del VII premi Associació Màster Girona —exestudiants de 
l’MBA— al millor projecte d’empresa d’aquesta promoció, que ha recaigut en el projecte Ejobs.com. 
 
La UdG rep diversos premis en el marc del projecte Euroweek 
Una delegació d’estudiants i professors de la Universitat de Girona participa en una nova edició del projecte Euroweek, una 
iniciativa per promoure la internacionalització dels centres d’educació superior de la xarxa Prime Networking. El projecte 
“Tourism and Environment: an Interactive Relationship”, generat a la Facultat de Turisme, és mereixedor del primer premi 
al millor contingut acadèmic i del segon premi a la millor presentació.

La UdG lidera un projecte enoturístic que unirà l’Empordà i el Rosselló 
La Universitat de Girona (UdG) ha presentat, juntament amb la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD), el projecte 
“La ruta dels vins catalans dels Pirineus”, en el marc del programa de cooperació territorial entre Espanya, França i 
Andorra de la Comissió Europea per crear una destinació enoturística transfronterera. 
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Dos Starting Grants 
L’European Research Council concedeix, el mes de maig, el prestigiós ajut ERC Starting Independent Researcher Grants als 
investigadors de la UdG Miquel Costas i Anna Alberni, per a projectes de recerca innovadors, que van més enllà de la 
frontera del coneixement, amb un alt reconeixement a nivell científic internacional. Els projectes objecte de finançament 
porten el títols, respectivament, de ‘Bio-inspired Design of Catalysts for Selective Oxidations of C-H and C=C Bonds’ i 
‘The Last Song of the Troubadours: Linguistic Codification and Construction of a Literary Canon in the Crown of Aragon 
(14th and 15th Centuries)’.

  Juny de 2009

El catedràtic de la UdG Joan Nogué rep el premi Jaume I 
L’investigador de la Universitat de Girona, Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana i director de l’Observatori del Paisatge 
de Catalunya, és distingit amb el Premi Rei Jaume I d’Urbanisme, Paisatge i Sostenibilitat 2009, instituït per la Generalitat 
Valenciana i la Fundació Valenciana d’Estudis Avançats (FVEA). 

10 anys de premis del Consell Social de la Universitat de Girona 
El 12 de juny té lloc a l’Aula Magna de la UdG (església de Sant Domènec) l’acte de lliurament de la 10a edició dels Premis del 
Consell Social de la UdG a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat. Vint-i-dos estudiants de batxillerat reben els premis 
que, des de l’any 2000, atorga el Consell Social de la Universitat de Girona en col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes, la 
Secretaria General de Joventut de la Generalitat, la Diputació de Girona i els consells comarcals de la demarcació.

Girona acull el Primer Congrés Internacional “Joventut i Societat” centrat en el risc 
Del 18 al 20 de juny es debat a Girona el significat del risc per als joves a partir de quatre eixos transversals: emancipació, salut, 
oci i convivència. Presideixen la inauguració la consellera Carme Capdevila, l’alcaldessa Anna Pagans i Joaquim M. Puigvert, 
vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la UdG. El Congrés s’emmarca en un projecte molt més ampli, el 
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat. 

Acte de lliurament de la 14a edició dels Premis del Patronat de l’EPS als projectes final de carrera 
La sala d’actes de l’EPS acull el 26 de juny l’acte de lliurament de la 14a edició dels Premis del Patronat EPS als projectes 
final de carrera. Xavier Casas i MasJoan, president de Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA), imparteix la conferència “Les 
infraestructures a Girona”.

  Juliol de 2009

Josep M. Nadal i Javier Cercas inauguren els cursos d’estiu 2009 
El 3 de juliol es fa l’acte inaugural de “La Universitat a l’estiu. Cursos d’estiu de la UdG 2009”. La sessió té un format peculiar 
que connecta amb la mateixa dinàmica dels cursos, la combinació de les hores estiuenques amb el rigor acadèmic. Compta 
amb la presència de Josep Maria Nadal i Javier Cercas, que estableixen un debat entre ells —obert també als assistents— sobre 
“Literatura, llengua i identitat”.
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La UdG col·labora en tres projectes del Programa CENIT
El Programa CENIT, (Consorcis Estratègics Nacionals en Investigació Tècnica), que preveu el finançament de grans 
projectes integrats de recerca industrial de caràcter estratègic, ressalta dues propostes en les quals participen dos grups 
de recerca de la Universitat de Girona: el grup CIDSAV, dirigit per Emili Montesinos, i el grup AMADE, dirigit per Andreu 
Mayugo. 

Signatura del conveni del futur Campus de Ciències de la Salut 
L’alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, i la rectora de la Universitat de Girona, Anna M. Geli, formalitzen el 10 de 
juliol el conveni de col·laboració per a la cessió a la institució universitària dels terrenys emplaçats en aquest municipi, 
on es construirà el Campus de Ciències de la Salut. El Campus de Ciències de la Salut contribuirà activament a la millora 
assistencial, científica i econòmica del seu entorn, i és un pas per a la consolidació d’una oferta docent i de recerca d’alt 
nivell.

Es fa públic el resultat de l’assignació de places per al curs 2009/2010
El nombre de places que ofereix la UdG és de 3.440 (un 4,5% més que l’any passat). L’augment de 150 places correspon 
a nous estudis i al reajustament de places derivat de la implantació dels nous graus i de les demandes socials de l’entorn. 
Quant a les assignacions de places a la UdG —que han crescut un 16,73%— són aquest curs 3.257 (el 2008 van ser 2.712). 
D’aquestes places assignades, 2.304 corresponen a estudiants que han triat la UdG en primera preferència, gairebé un 21% 
més que el 2008. La Universitat de Girona ha rebut aquest any un total de 3.521 sol·licituds en primera preferència, cosa 
que representa un increment del 16,74% respecte de les rebudes l’any anterior.

Constitució de la Fundació UdG Medicina
Acte de constitució de la Fundació UdG Medicina per projectar els estudis de medicina a l’exterior. El projecte comença 
amb una aportació inicial de 70.000 euros de Caixa Girona. Les activitats previstes per la Fundació són, entre d’altres, 
la creació de beques perquè els estudiants facin estades internacionals en altres universitats o en altres hospitals per 
completar la seva formació i perquè el professorat faci també estades a l’estranger per aprofundir en la metodologia 
d’aprenentatge basada en problemes. Un altre dels projectes, que ha estat batejat amb el nom d’Àgora UdG Medicina, és 
la creació d’un punt de trobada entre grups de recerca i empreses interessades en l’economia del coneixement.

Estudi sobre les relacions entre la Universitat i el sector cultural
El Consell Social de la UdG publica un estudi sobre les relacions entre la Universitat i el sector cultural, redactat per un 
equip de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació, integrat per Carme Baqué, Gemma Carbó i Alfons 
Martinell. Representa un intent, sense precedents a Catalunya, d’analitzar l’impacte cultural de la Universitat i de fer 
propostes per afavorir el paper dinamitzador de la institució en aquest camp.

Segon Jove Campus de Recerca 
El segon Jove Campus de Recerca es desenvolupa del 6 al 17 de juliol de manera que s’estableix un contacte directe entre 
els alumnes de Secundària i els investigadors universitaris. A l’entorn de 50 inscrits poden treballar conjuntament amb 
diversos grups de recerca de la UdG com a consolidació dels seus estudis i en la perspectiva d’una futura integració en 
l’entorn universitari. 
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Es detallen les informacions facilitades a la Secretaria General pels centres, departaments, instituts, càtedres i 
serveis de la UdG quant a les activitats acadèmiques d’abast públic que han dut a terme al llarg del curs.
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Facultats 
i escoles
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 Facultat de Turisme i Comunicació

Entre els actes acadèmics duts a terme per la Facultat de 
Turisme cal tenir present la inauguració del curs 2008-2009 el 
dia 12 de novembre de 2008. La conferència inaugural ha anat 
a càrrec de Josep Maria Martí, director de ràdio i televisió 
local del Grupo Prisa Catalunya i de la UAB. També es va fer la 
inauguració del màster en Direcció i Planificació del Turisme 
i de l’EMTM, el dia 29 de gener de 2009. Per acabar, destaca 
l’acte de graduació de la promoció de diplomats en Turisme 
2006-2009, el 12 de juny, al pati de Les Àligues. Jordi Mías, 
director de l’Hotel Carlemany i antic estudiant de Turisme, va 
fer una xerrada a la nova promoció.

Pel que fa a jornades, congressos i taules rodones, en aquest 
curs s’ha organitzat la Jornada de Turisme Cultural, el 28 
de novembre, en què joves emprenedors i recercadors han 
compartit experiències, coneixements i sistemes de treball. 
El desembre, l’especialista en gestió del turisme local Noam 
Shoval ha impartit la conferència que duia per nom «Place 
Naming and Tourism Development in the Old City of Acre». El 
maig s’ha dut a terme el congrés Congènere. La Representació 
de Gènere a la Publicitat del Segle XXI, organitzat pel grup 
de recerca ARPA. Carmen Echazarreta, Eduard Batlle, Ángel 
Rodríguez i Josep Casellas han participat en la taula rodona 
«Les noves tecnologies al servei de l’amistat» el 14 de maig. 
També s’han impartit cursos de formació per a guies titulats 
de tot Catalunya, coordinats per professorat de la Facultat de 
Turisme.

El mes de maig de 2009 s’ha adjudicat la redacció del projecte 
del nou edifici de la Facultat de Turisme, basada en una idea 
dels arquitectes Josep Fuses i Joan Viader, que es construirà al 
campus de Montilivi.

 Facultat d’Educació i Psicologia

Les Jornades de Formació del Pràcticum dels Estudis de Mestre 
s’han dut a terme els dies 1, 6, 7 i 8 d’octubre de 2008, a la 
FEP, i han consistit en la preparació del pràcticum a partir de 
les conferències següents: «Com i què des de l’escola. Visió de 
mestres, directors i estudiants», a càrrec de l’equip directiu 
de La Farga; «Els serveis educatius a disposició dels mestres», 
a càrrec de l’equip del CRP del Baix Empordà; «El treball de 
pràcticum: recerca i acció; programació i reflexió; estructura i 
representació», a càrrec del professor Víctor López; «El nou 
currículum de primària», a càrrec de la professora Dolors 
Cañabate; «El nou currículum d’infantil», a càrrec del professor 
Àngel Alsina. Organitzades per la Coordinació dels Estudis de 
Mestre. L’exposició i valoració del pràcticum ha tingut lloce 
els darrers dies de maig de 2009.

El 28 de maig de 2009 ha tingut lloc la VII Jornada de 
Presentació del Pràcticum Bones Pràctiques: la Innovació a 
l’Aula. L’objectiu d’aquesta jornada és reflexionar sobre les 
bones pràctiques d’aula i compartir experiències diverses 
d’adequació de l’espai a les necessitats i al projecte del centre 
educatiu.

Els dies 15, 16 i 17 d’abril de 2009 s’ha dut a terme a la FEP 
la XV Setmana Psicològica, organitzada per l’Associació per 
a la Recerca i la Promoció de la Psicologia (ARPP), amb la 
col·laboració de la FEP i la UdG. S’han tractat temes tan 
diversos com el paper de la psicologia en emergències o 
la tasca que els psicòlegs poden desenvolupar en l’estudi 
de l’activitat física i l’esport, passant per l’expressió facial i 
les disfuncions sexuals. En el transcurs de la Setmana s’han 
impartit les conferències següents: «Teràpia breu», a càrrec 
de Víctor Amat; «El rendiment de l’esportista a través de la 
psicologia», a càrrec de Grace Puertas; «Disfuncions sexuals», 
a càrrec de Núria Tió; «Expressió facial», a càrrec de José 
Miguel Fernández Dols; «Fundació Prisma», a càrrec d’un 
membre de la Fundació, i «Afrontament psicològic del trauma 
agut», a càrrec de Francisco Duque. Les conferències han 
anat adreçades als estudiants inscrits al curs i eren obertes 
a tothom.
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Entre el 18 i el 20 de juny ha tingut lloc el I Congrés Internacional 
Joventut i Societat. Aquest congrés ha volgut qüestionar i 
analitzar els problemes que es plantegen en les relacions que se 
solen establir entre joventut i risc per anar més enllà dels tòpics 
i entendre el significat d’aquesta associació, que tant es proclama. 
Els actes han anat adreçats a tots els professionals, docents, 
investigadors i estudiants interessats en el tema de la joventut o 
que estan en contacte amb el món juvenil. Ha estat organitzat a 
través del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS), en 
conveni amb les institucions següents: Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya i Agència Catalana de Joventut. També 
ha tingut el suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de 
Girona, l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques 
de Joventut, el Consell Assessor del Màster Interuniversitari 
en Joventut i Societat, l’Escola d’Art d’Olot, Neòpolis, la Taula 
de Salut Comunitària de l’Hospital Santa Caterina (TSC-HSC), 
l’Escola de Teatre El Galliner i l’Associació Batibull.

 Escola Universitària d’Infermeria

El 22 de setembre de 2008 s’ha atorgat la Distinció Jaume Vicens 
Vives a la Qualitat Docent Universitària a l’Escola Universitària 
d’Infermeria de la Universitat de Girona.

El premi ha estat concedit pel desenvolupament d’un projecte 
d’innovació i millora de la qualitat docent, que avalua el grau 
d’assoliment de les competències per part de l’estudiant i fomenta 
la implantació de l’aprenentatge basat en problemes, les pràctiques 
de laboratoris i del pràcticum com a elements d’avaluació del grau 
d’assoliment de competències.

El dia 9 d’octubre de 2008 ha estat presentat a la Sala d’Actes de 
l’Escola Universitària d’Infermeria la Càtedra Promoció de la Salut 
de la Universitat de Girona. L’acte ha acollit la conferència «Los 
desafíos de la promoción de la salud», a càrrec del Dr. Hiram 
Arroyo, catedràtic de la Facultat de Ciències Biosocials i l’Escola 
Graduada de Salut Pública de la Universitat de San Juan de Puerto 
Rico, director del Centre Col·laborador de l’OMS/OPS per a 
la Capacitació i Investigació en Promoció de la Salut i Educació 
per a la Salut, director regional per Amèrica Llatina de la Unió 

Internacional de Promoció de la Salut i Educació per a la Salut, i 
coordinador del Consorci Interamericà d’Universitats i Centres 
de Formació de Personal en Educació per a la Salut i Promoció 
de la Salut.

Enguany s’ha reeditat el curs de cooperació i desenvolupament 
Taller de Metodologies Participatives Aplicades a la Cooperació. 
Descoberta Crítica a través de Nicaragua. Les sessions han tingut 
lloc entre els dies 4 de febrer i 15 d’abril de 2009 a l’Escola 
Universitària d’Infermeria. El curs ha anat adreçat a persones 
interessades en temes de cooperació i ha estat organitzat per 
l’Escola Universitària d’Infermeria i el Colectivo de Mujeres 
de Matagalpa (Nicaragua) amb la col·laboració de l’Oficina de 
Cooperació i Desenvolupament de la Universitat de Girona, i ha 
estat coordinat per Suso Vázquez.

«Mou-te per la teva salut» ha estat el lema escollit pels estudiants 
d’Infermeria, amb el suport de l’Escola Universitària d’Infermeria, 
per a la 6a Setmana de la Salut. Les activitats s’han estès entre el 
14 i el 16 d’abril i van consistir en xerrades i tallers per a nens de 
primària a les escoles Annexa, Marta Mata i Migdia. A més, s’ha 
dut a terme una gimcana al parc del Migdia i un taller anomenat 
Vitamina C. Per tancar els actes, el 16 d’abril, es va fer una cursa 
popular amb esmorzar per a tothom i repartiment de premis.

Una representació de l’Escola Universitària d’Infermeria, formada 
per les professores Josefina Patiño Masó i Míriam Ferrer Avellí i 
quatre estudiants, ha assistit i participat en la 17th Annual Florence 
Network Meeting, que va tenir lloc a Den Hague, a Holanda. La 
representació de l’EUI de la UdG s’ha adherit a la xarxa Florence 
Network, del programa ERASMUS d’intercanvis docents amb 
professors i estudiants.

 Facultat de Dret

Les activitats de la Facultat de Dret en aquest curs 2008-2009 
comprenen un conjunt d’actes, com el de graduació dels llicenciats 
en Criminologia i els diplomats en Gestió i Administració Pública. 
Un acte que s’ha dut a terme el dia 11 de desembre de 2008 
i que s’ha emmarcar amb la lliçó magistral «La funció social de 
la presó», que ha anat a càrrec de Josep Font, director de la 
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presó de Figueres. També hi han intervingut el padrí de la 
3a promoció de llicenciats en Criminologia, Carlos González, 
director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
i el padrí de la 3a promoció de diplomats en Gestió i 
Administració Pública (GAP), Joan Planella, diputat i alcalde 
de Puigcerdà, en representació d’Enric Vilert, president de la 
Diputació de Girona. En el transcurs de l’acte s’han lliurat 
diplomes als graduats i també els premis extraordinaris als 
millors estudiants de cada titulació, que han estat per a David 
Casellas Oliveras (Criminologia) i Myryam Díez de los Ríos 
Riquelme (GAP).

Pel desembre s’ha dut a terme l’acte de graduació dels llicenciats 
en Dret i els llicenciats en Ciències del Treball. En aquest 
cas, s’ha impartit la lliçó magistral el Dr. Guillem Ormazabal, 
professor titular de Dret processal de la Universitat de 
Girona, que ha dut per títol «Una justícia penal comuna per a 
Europa: reptes i problemes». També hi han intervingut el padrí 
de la 15a promoció de llicenciats en Dret, Jaume Torrent, 
degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres, i el padrí 
de la 5a promoció de llicenciats en Ciències del Treball, Hugo 
Novales, degà dels Jutjats de Girona. En el transcurs de l’acte 
han estat lliurats els diplomes als graduats i també els premis 
extraordinaris als millors estudiants de cada titulació, que 
han estat per a Maria Carme Feliu Latorre (Dret) i María del 
Carmen López Prado (Ciències del Treball).

El 13 de febrer de 2009 ha tingut lloc un judici simulat que ha 
format part dels actes de la Jornada de Portes Obertes (JPO) 
de la UdG. La simulació s’ha dut a terme a l’Aula de Pràctica 
Jurídica Tomàs Mieres de la Facultat de Dret. L’activitat ha 
consistit en una breu explicació de la metodologia i la funció 
d’aquest tipus de pràctiques, a càrrec del professor Víctor 
Correas, que ha actuat com a jutge. Tot seguit s’ha fet la 
simulació d’un judici. Els alumnes de l’assignatura Dret penal 
II, que havien estudiat el cas d’un expedient real amb la 
professora Nidia Camacho, han assumit el paper dels implicats 
en el cas (acusat, acusació, defensa i testimonis).

En el marc del seminari Potenciació de Competències 
Transversals, els alumnes del curs pilot de Dret han fet tot 
un seguit d’activitats a la Sala de Graus de la Facultat. El dia 

26 de febrer, cinefòrum, projecció i anàlisi de la pel·lícula 
Doce hombres sin piedad; el dia 1 d’abril, la conferència «Los 
juicios con jurado en la Administración de Justicia en España», 
a càrrec d’Enrique Barata Partido, fiscal; el dia 28 d’abril, la 
conferència «Las descargas ilegales en Internet», a càrrec de la 
Dra. Asunción Esteve Pardo, professora lectora de Dret civil 
a la Universitat de Barcelona. 

 Facultat de Medicina

El 15 de setembre de 2008 s’ha fet la presentació del primer 
curs de la Facultat de Medicina als estudiants, amb una visita 
guiada pel campus, la biblioteca i l’aulari comú. Ha estat un 
moment històric que ha marcat el començament dels estudis 
de grau de Medicina a la Universitat de Girona.

El 29 de setembre de 2008, el Consell de Govern ha aprovat 
la creació d’una nova estructura de recerca: el Centre de 
Genètica Cardiovascular (CGC). La direcció del nou centre 
ha estat encomanada al Dr. Ramon Brugada i Terradellas. La 
missió d’aquest centre de recerca consisteix a desenvolupar un 
programa transnacional adreçat a comprendre en profunditat 
el paper de la genètica en la malaltia cardiovascular, per 
millorar-ne la diagnosi, la prevenció i les teràpies. La creació 
del CGC permet mostrar i facilitar l’impuls d’una important 
línia d’investigació relacionada amb la introducció dels estudis 
de Medicina.

El dia 9 de gener de 2009 ha tingut lloc la inauguració dels 
estudis de grau de Medicina. L’acte ha congregat més de 200 
persones tant de l’àmbit mèdic com universitari, la qual cosa 
demostra l’interès suscitat per la posada en marxa dels estudis 
de Medicina a Girona. Com a cloenda, el periodista Antoni 
Bassas va pronunciar la conferència «Enraonar cura».

El mes de febrer de 2009 s’ha posat en funcionament el Servei 
de Donació del Cos a la Ciència de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Girona. L’estudi de l’anatomia és una disciplina 
bàsica dins la formació mèdica, tant en els estudis de grau com 
en la formació continuada dels professionals en exercici. Per 
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tant, la decisió d’una persona de fer donació del seu cos per 
a la docència i la investigació ha de ser considerada com una 
contribució vital al desenvolupament de la ciència mèdica.

El 13 de març de 2009 s’ha fet pública al DOGC la creació de la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. La Facultat de 
Medicina forma part d’un projecte ambiciós que té quatre pilars 
fonamentals: el nou Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 
Trueta, el Parc Científic i Tecnològic de la UdG, el Centre de 
Recerca Biomèdica IdIBGi i la Facultat de Medicina. D’aquest 
conjunt la Facultat és la peça central. Amb la contractació de 
professors, metges i investigadors, es farà un salt qualitatiu 
important en la recerca en biomedicina a Girona.

 Facultat de Ciències

En el marc de la Setmana de la Ciència s’ha dut a terme la Jornada 
de Sant Albert Magne (patró dels estudiants de Ciències), 
en què s’ha fet promoció dels estudis que s’imparteixen a 
la Facultat i de l’activitat investigadora dels departaments i 
instituts que tenen la seu al centre. En el transcurs de la Jornada 
s’han organitzat tallers i pràctiques adreçades a estudiants de 
secundària de l’àmbit d’influència de la UdG. S’han atorgat deu 
beques a estudiants de segon de batxillerat, en concepte de 
premi per haver explicat la seva percepció de la ciència. A la 
tarda ha tingut lloc la conferència «Els llicenciats en ciències i 
les oportunitats laborals a l’Administració local», a càrrec de 
Miquel Lobato. Hi van participar uns 240 estudiants. 

S’ha participat, també, en la Fira de la Ciència (organitzada pel 
Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental), que ha 
comptat amb l’assistència d’uns 300 estudiants d’escoles de 
primària de la ciutat de Girona.

Entre les activitats que s’han fet per potenciar i enfortir les 
relacions entre la Facultat i els instituts de secundària, s’han dut 
a terme les visites següents a la Facultat: el 13 i 14 de febrer 
del 2009, Jornada de Portes Obertes UdG, amb unes 355 
visites de 42 centres de secundària; el 19 de febrer, xerrada 
sobre els estudis de la Facultat i visita guiada a 18 alumnes de 

batxillerat de l’IES Olivar Gran de Figueres; el 2 de març de 
2009, xerrada sobre els estudis de la Facultat i visita guiada a 
27 estudiants de l’IES Bosc de la Coma d’Olot; el 25 de març 
de 11 a 12 hores, xerrada sobre els estudis de la Facultat i 
visita guiada a 30 alumnes de 3r d’ESO de l’IES Santa Eugènia 
de Girona; el 2 d’abril de 12 a 13.30 hores, xerrada sobre els 
estudis de la Facultat i visita guiada a 45 alumnes de batxillerat 
i dos professors de l’IES Granollers; el 17 d’abril de 9.30 a 11 
hores, xerrada sobre els estudis de la Facultat i visita guiada 
a 40 alumnes d’ESO i dos professors de l’IES Olivar Gran de 
Figueres; el 5 de maig de 13 a 14.30 hores, xerrada sobre 
els estudis de la Facultat i visita guiada a 30 estudiants i dues 
professores de 3r d’ESO de l’IES Santa Coloma.  

Dins els programes de mobilitat dels estudiants, en el programa 
Erasmus han marxat 17 estudiants i n’han vingut sis. Els països 
més demanats són Itàlia, Portugal, Bèlgica i Holanda. També 
hi destaca Suècia. Els alumnes que vénen provenen de Bèlgica, 
Itàlia i Turquia. Pel que fa al programa Sèneca, n’han marxat 14, 
que han demanat la Universitat de La Laguna, la de Granada i 
la de Cadis. 
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Departaments
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 Departament d’Empresa

En aquest curs 2008-2009 s’ha dut a terme la revisió, ampliació 
i adaptació a la nova normativa comptable de la publicació 
Guia didàctica per a l’estudi de la comptabilitat general. Segona 
edició. El novembre de 2002 se’n va publicar la primera edició 
i posteriorment, l’any 2005, se’n va fer una segona edició. 
Ara, amb la nova normativa comptable aprovada pel Reial 
decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova 
el Pla general de comptabilitat, hem decidit revisar, ampliar 
i adaptar aquesta publicació a aquesta nova normativa. Tot 
i que el contingut d’aquesta normativa es basa en la teoria 
general de la comptabilitat, en alguns aspectes és necessari 
tractar el tema normatiu.

També s’ha publicat el Quadern didàctic d’introducció a la 
comptabilitat. 1. Història. Aquesta publicació és la primera 
d’una sèrie de treballs elaborats pels estudiants de 
l’assignatura Introducció a la comptabilitat, i que s’espera 
poder continuar publicant els cursos vinents. Aquest primer 
quadern desenvolupa teòricament el tema «La teoria dels 
comptes», segons el temari presentat per la publicació Guia 
didàctica per a l’estudi de la comptabilitat general, la qual es basa 
en el coneixement de la teoria logismològica dels comptes. 
Tenint en compte aquesta teoria, quan parlem de les diferents 
funcions dels comptes, introduïm el tema de la partida doble. 
A partir d’aquí, en cadascun dels diferents grups de classe, 
s’han generat diferents treballs que han aprofundit aquest 
tema. S’ha escollit els tres millors treballs dels diferents grups 
de l’assignatura i d’aquests tres sorgeix ara aquesta primera 
publicació. Per a la seva elaboració i agregació ha estat necessari 
fer un nou índex que englobés les parts més ben aconseguides 
d’aquests tres treballs i s’ha partit de la classificació dels quatre 
períodes bàsics en la formació històrica de la comptabilitat 
feta pel professor Vicent Montesinos Julve de la Universitat 
de València.

També durant aquest curs s’ha impartit el seminari 
Empresa i Comptabilitat: el Camí de l’Èxit Empresarial, 
especialment pensat per als estudiants del curs Introducció 
a la Comptabilitat. El tema d’aquest seminari ha consistit en 

la presentació d’una empresa creada en l’àmbit espanyol que 
té l’exclusiva per distribuir a tot Europa un producte americà. 
Principalment s’han estudiat les dificultats que comporta 
aquest tipus d’empresa respecte del càlcul del valor de l’estoc i 
les diferències de canvi que genera aquest tipus d’operacions.

 Departament d’Economia

El Departament d’Economia ha organitzat aquest curs 2008-
2009 diversos seminaris, entre els quals destaquen el de José 
Ignacio Silva de la Universitat Jaume I de Castelló, Employment 
Protection and the Non-linear Relationship between the 
Wage-productivity Gap and Unemployment, i el d’Alessandro 
Marchessiani, de la Universitat de Basilea, Money Liquidity 
and the Equilibrium Interest Rate. Més endavant, també 
Andrea Morone, de la Universitat de Bari, va impartir The 
Effect of Rating Agencies on Herd Behaviour; Albert Saló de la 
Universitat de Girona ha fet el mateix amb Exploring the Effect 
of Destination Brand Image on Hedonic Pricing at All - Inclusive 
Accommodation in Central America, i Konstantina Zerva, de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, ha exposat A Theory 
of Social Exchanges and the Access to Cultural Resources. 
Finalment, José María da Rocha de la Universidade de Vigo ha 
impartit Hogares y Políticas de Fomento de Alquiler.

La participació dels diversos professors del Departament en 
activitats de docència i recerca té com a exemple l’estudi d’una 
possible agregació de casos de càncer al municipi de Calonge 
per part de Marc Sáez, del GRECS, per compte del Servei de 
Formació, Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, de Palamós. 
També han estat presents al congrés Estadística Espacial y 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) en Ciencias de la 
Salud. XXVI Reunión Científica de la Sociedad Española de 
Epidemiología, que ha tingut lloc a Girona el 14 d’octubre de 
2008. A més, Marc Sáez i Carme Saurina han assistit al taller 
Métodos Estadísticos en el Análisis Epidemiológico Espacial. 
Taller: Estadística Espacial en las Ciencias Sociales, que ha 
tingut lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona. De la 
seva banda, el professor Germà Coenders ha impartit el curs 
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Models d’Equacions Estructurals i Esther Martínez García ha 
estat professora a l’European Master in Tourism Management, 
que s’ha dut a terme entre la UdG, la Universitat de Syddan i 
la Universitat de Ljubljana.

 Departament de Pedagogia

El Departament de Pedagogia ha organitzat aquest curs 2008-
2009 tot un seguit de xerrades i conferències. Entre les més 
destacades hi ha la conferència a càrrec de Ramon Chao, 
periodista i escriptor, titulada «Maig del 68: quan la joventut 
va fer ballar París», que va servir de punt de partida del màster 
interuniversitari Joventut i Societat, organitzat pel professor 
Pere Soler. Una altra va ser la xerrada-col·loqui que es va 
dur a terme amb José Luis Corzo, i que va ser coordinada pel 
professor Xavier Besalú. També es va dur a terme la xerrada-
videoconferència «La situació dels mestres i el professorat 
a Catalunya: reptes de futur», a càrrec de Francesc Pedró, 
director de Recerca en Educació i Innovació Educativa de 
l’OCDE, i organitzada pel professor Òscar Prieto.

El Departament ha participat en l’organització del I Congrés 
Internacional de Joventut i Societat, que s’ha dut a terme entre 
els dies 18 i 20 de juny de 2009 a l’Auditori Palau de Congressos 
de Girona. El Congrés ha estat organitzat a través del Màster 
Interuniversitari en Joventut i Societat i ha estat coordinat per 
Pere Soler, del Departament de Pedagogia de la Universitat de 
Girona. També hi han col·laborat la Universitat de Barcelona, 
la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, 
la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Rovira i Virgili. 

El Congrés està destinat a tots els professionals, docents, 
investigadors i estudiants interessats en el tema de la joventut, 
i s’ha centrat en el debat i continguts de quatre eixos principals. 
El primer és risc, emancipació i joves; el segon, risc, salut i 
joves; el tercer, risc, oci i joves, i el quart, risc, convivència i 
joves. 

 Departament d’Enginyeria Elèctrica,  
 Electrònica i Automàtica

En aquests últims anys, el Departament d’Enginyeria Elèctrica, 
Electrònica i Automàtica (EEEA) ha fet una inversió important 
en la millora dels seus laboratoris docents. El Departament 
s’ha dotat del maquinari i el programari necessaris per dur 
a terme els estudis amb garanties de qualitat. En particular, 
s’ha equipat el Laboratori d’Electrònica Bàsica amb nous 
instruments de mesura del tipus virtual (NI-ELVIS) i també 
de clàssics (oscil·loscopis digitals…). Al mateix temps, 
s’ha adquirit un potent programari per a la simulació i 
realització de circuits electrònics. El Laboratori de Regulació 
Automàtica, de la seva banda, ha adquirit un programari de 
processos didàctics de control i un programari de simulació, i 
el Laboratori d’Autòmats Programables ha fet el mateix amb 
PLC de darrera generació. El de Màquines Elèctriques ha 
adquirit motors per al seu estudi i control.

Com que la instrumentació, el control i el monitoratge de 
processos són les tasques més demanades per la indústria, 
l’EEEA s’ha especialitzat en l’ús d’eines per satisfer aquestes 
demandes. En el decurs d’aquests últims anys, el Departament 
està potenciant considerablement l’ús de LabVIEW, com 
també l’ús de targetes d’adquisició de dades, sistemes PXI o 
sistemes incrustats (embedded). S’estan oferint assignatures 
que incideixen en aquests coneixements o bé a partir de 
l’oferta de cursos d’estiu. Al mateix temps s’elaboren projectes 
que requereixen l’ús d’aquest tipus d’eines. 

Aplicacions tècniques de vídeo, so i il·luminació és una 
assignatura de lliure elecció per als alumnes de l’Escola 
Politècnica Superior que explica com es poden utilitzar 
les eines multimèdia per generar projectes. Aquest any 
l’assignatura ha arribat a la sisena edició. En cada bloc d’estudi 
es treballa individualment i, a les darreres sessions, l’estudiant 
elabora un projecte multimèdia. A l’agenda de l’assignatura 
s’han programat visites tècniques a empreses capdavanteres 
per reforçar els coneixements impartits a classe. La continuïtat 
de l’assignatura ha donat peu a elaborar una memòria que 
estudiï la viabilitat d’incorporar les tècniques multimèdia a una 
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de les línies de recerca del grup EXIT.

El Departament s’ha encarregat de dissenyar, instal·lar i 
posar en marxa una infraestructura de monitoratge d’energia 
elèctrica al campus de Montilivi. El giny està constituït de 
diversos equips de mesura distribuïts pels diferents edificis 
del campus i un sistema informàtic que recull les dades que es 
generen. Des de la perspectiva de la recerca, el sistema permet 
disposar d’informació útil per a l’estudi de la propagació de 
pertorbacions en una xarxa de distribució. També ofereix 
la possibilitat de conèixer l’eficiència energètica dels edificis. 
Des del punt de vista de la docència de grau i postgrau, la 
infraestructura permet disposar d’un entorn de treball real 
per fer pràctiques en aspectes de qualitat de subministrament 
elèctric.

 Departament de Dret Privat

El Departament de Dret Privat ha dut a terme en el període 
2008-2009 tot un seguit d’activitats. El setembre de 2008 ha 
organitzat les XV Jornades de Dret Català, a Tossa de Mar. Les 
Jornades han centrat l’atenció en la incorporació recent al Codi 
civil de Catalunya del llibre quart, sobre la successió per causa 
de mort, i s’han estructurat en cinc grans línies de treball. En la 
primera s’han presentat les conferències «Línies generals del 
nou llibre quart del Codi civil de Catalunya», «Orientaciones 
para una posible reforma del Derecho sucesorio en el Código 
Civil español» i per últim «Successions de causants estrangers: 
problemes notarial i registral». El novembre s’ha dut a terme 
el XIV Congrés Italoespanyol de Teoria del Dret. El Congrés 
s’ha estructurat en sis ponències. A més, s’ha dut a terme una 
taula rodona que ha tractat el tema de l’objectivisme moral, 
que ha estat coordinada per Ernesto Garzón.

Un cop més, i al llarg de tot el curs, s’han dut a terme els 
Seminaris de Filosofia del Dret. Els Seminaris s’han estructurat 
en dos semestres. El primer, des de l’octubre fins al gener. En 
aquest període els conferenciants han estat el Dr. Frederick 

Schauer, de la Universitat de Harvard; la Dra. Verónica 
Rodríguez Blanco, de la Universitat de Birmingham;, el Dr. 
Giorgio Maniaci, de la Universitat de Palerm; el Dr. Josep 
Aguiló, de la Universitat d’Alacant; el professor Alfonso García 
Figueroa, de la Universitat de Castella - la Manxa, i el Dr. 
Wilfrid Waluchow, de la Universitat MacMaster, del Canadà. 
En el segon semestre hi ha participat el Dr. Juan Antonio Cruz 
Parcero, professor de la Universitat Nacional Autònoma de 
Mèxic; Richard Tur, professor de la Universitat d’Oxford; 
el Dr. Alfonso Ruiz Miguel, professor de la Universitat 
Autònoma de Madrid; el Dr. Jorge L. Rodríguez, professor de 
la Universitat Nacional del Mar del Plata (Argentina), i el Dr. 
Matthew Kramer, de la Universitat de Cambridge.

El mes d’abril ha tingut lloc un altre seminari, aquest ha tractat 
sobre la Globalització i el Mercat Laboral: les Eines Derivades 
de la Normativa Internacional del Treball. Hi ha hagut una 
conferència impartida pel Dr. Jean-Michel Servaeis, catedràtic 
de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat de 
Lieja, dins del marc temàtic sobre la globalització i el mercat 
laboral: les eines de la normativa internacional del treball.

L’Àrea de Dret Romà ha organitzat, de la seva banda, tres 
conferències. La primera ha tingut lloc el mes de març i ha dut 
per nom «De mujeres, lágrimas y derechos». Ha estat impartida 
pel Dr. Javier Barrientos Grandón, catedràtic d’Història del 
Dret de la Universitat Central de Xile. El tema és conèixer 
la condició jurídica de la dona a l’Europa medieval. Aquesta 
exposició s’emmarca dins el Seminari de Drets Històrics. La 
segona ha estat «Quid, quando. Ubi et a quibus. Las crónicas 
universales del siglo XII» i l’ha impartit el Sr. José Miguel de 
Toro, professor de la Universitat de la Santísima Concepción 
de Xile. A la fi, la tercera conferència, titulada «¿Qué tiene de 
nuevo el nuevo pluralismo jurídico?», ha estat impartida pel 
Dr. Antonio Manuel Hespanha, catedràtic d’Història del Dret 
de la Facultat de Dret, Universitat Nova de Lisboa.
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 Departament de Psicologia

El Departament de Psicologia ha prosseguit, aquest curs 2008-
2009, diverses activitats en què, com és el cas de la revista 
REPTE, té una llarga tradició. La publicació que dirigeix Esperanza 
Villar Hoz té per objectiu obrir un espai d’investigació, anàlisi 
i reflexió sobre els continguts que s’ensenyen en diferents 
contextos i nivells educatius en psicologia, la seva fonamentació 
teòrica, experiències innovadores i metodologies docents, així 
com treballs d’investigació sobre l’ensenyament i divulgació de 
la psicologia.

A més, el Departament ha organitzat diverses conferències i 
taules rodones, com són «Inserció sociolaboral: intervenció, 
recerca i perspectives», a càrrec de Jordi

Castellá Sarriera, o la taula rodona «La gestió dels recursos 
humans a les comarques gironines: situació actual», en què 
van participar Aureli Àlvarez, secretari general de Comissions 
Obreres a les comarques gironines, Joaquim Arpi, director 
general d’Axxon Consulting; Jordi Checa, sotsdirector general 
de Mitjans de Caixa Girona; Dolors Muñoz, directora de la 
Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la UdG, i Glòria 
Plana, directora territorial a Girona del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. També s’ha dut a terme la sessió de debat i discussió 
«La gestió dels recursos humans a les comarques gironines: 
perspectives de futur», amb la participació de Ferran Camas, 
director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la 
UdG; Jaume Fàbrega, vicepresident de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Girona, i Dionís Garcia, representant 
institucional de la UGT a les comarques gironines.

Pel que fa a les jornades, el mes d’octubre ha tingut lloc la 
titulada Gestió dels Recursos Humans a les Comarques 
Gironines: Reptes en una Societat Canviant, organitzada per les 
professores Mònica Gonzàlez i Esperanza Vilar. Hi participen 
Núria Arnay, directora dels Serveis Territorials de Treball a 
Girona i membre del Consell Social de la UdG; Pepita Perich, 
membre del Consell Social de la UdG; Joaquim Maria Puigvert, 
vicerector de Societat i Cultura de la UdG, i Carles Cortada, 
vicegerent de l’Àrea de Personal i Organització de la UdG.

A més, s’ha dut a terme una jornada que duia per nom 
Comunicacions d’Experiències i Bones Pràctiques en la 
Gestió dels Recursos Humans, en què hi han participat Anna 
Buil (IAS), Maria Saló (Bombes ESPA), Carles Cortada (UdG), 
Laura Salvatella (DIE, Ajuntament de Girona), Joana Frigolé 
(Perfil), Ester Horts (Miquel Alimentació), Mònica González 
(UdG), Núria Sanllehí (Borsa de Treball UdG), Núria 
Mancebo (UdG), Xavier Sanllehí (IAS), Lourdes Masdevall 
(Commonsense), Xavier Santos (Konsac), Sandra O’Kelly 
(Eurogrup), Lourdes Teixidor (Psicotècnia), Mar Ortega 
(Borsa de Treball UdG), Núria Vall-llosera (Dacom), Ester 
Parramon (Antex), Esperança Villar (UdG) i Robert Pere 
(Absys Consulting).

 Departament de Filologia i Filosofia

Al Departament de Filologia i Filosofia s’ha dut a terme el 
novembre de 2008 el congrés La Tradición Épica Occidental, 
sota la direcció de la Dra. Lara Vilà, que ha aplegat, només 
per invitació, diversos especialistes nacionals i estrangers que 
treballen en l’estudi de l’èpica a l’edat mitjana i el Renaixement 
(Pedro Cátedra, María José Vega, María de las Nieves Muñiz, 
Luciana Borsetto, Hélio J. S. Alves, José Lara Garrido, 
Donatella Gagliardi, Joan Salvadó, Jordi Cerdà, Cesc Esteve 
i diversos professors de la Casa). El congrés s’ha estructurat 
en diverses sessions que han pretès acostar-se als diversos 
àmbits d’anàlisi del gènere: l’heroïcitat, l’èpica sacra, la teoria 
de l’èpica al Renaixement, el debat entre l’èpica i el romanç, 
l’èpica peninsular i la relació de l’èpica amb altres gèneres 
afins. 

El gener ha tingut lloc la lectura de la tesi de Berta Crous Estudi 
interlingüístic de les construccions que expressen estats patològics 
en català i en mandinga, que ha tingut un important impacte 
mediàtic, per la seva aplicació en el món de la immigració i 
la seva utilitat en els àmbits multiculturals i de la salut. La 
tesi de Crous descriu les característiques de les estructures 
gramaticals del català i del mandinga que expressen malalties, 
signes i símptomes, trets físics i psíquics, etc. (com ara ser 
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diabètic, estar refredat, tenir febre, tenir un bony [a la cama], 
tenir mal de panxa o tenir mal a la panxa, venir un atac de tos, 
agafar febre o tenir mal de cap). 

 Departament de Química

El Departament de Química ha desplegat aquest curs 2008-
2009 tot un seguit d’activitats entre les quals destaquen les 
conferències i les activitats de transferència amb professors 
de secundària i la societat en general.

Pel que fa a les conferències, al llarg del curs se’n poden 
comptar fins a una dotzena, entre les quals destaquen 
«Membranes for analytical purposes», a càrrec del professor 
Piotr P. Wieczorek, de l’Institute of Chemistry, Universitat 
d’Opole; «Serveixen els radicals lliures per quelcom més 
que per envellir-nos?», a càrrec de la professora Concepció 
Rovira Angulo, del Departament de Nanociència Molecular 
i Materials Orgànics, Institut de Ciència de Materials de 
Barcelona (CSIC); «¿Interacciones supramoleculares cóncavo-
convexo?», a càrrec del Dr. Nazario Martín, de la Universitat 
Autònoma de Madrid; «Catalytic tandem organic sequences 
through selective boron addition chemistry», a càrrec de la 
Dra. Maria Elena Fernández, de la Universitat Rovira i Virgili, o 
«Nanoenginnering ionotropic glutamate receptors for remote 
control of neuronal activity with light», a càrrec del professor 
Pau Gorostiza, de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya 
(IBEC).

Pel que fa a les activitats amb professors i estudiants de 
secundària, els membres del Departament han participat a la 
IV Fira de la Química, que va tenir lloc durant la Setmana de 
la Ciència. També s’ha participat en les activitats de «Científic 
a l’abast», que s’han programat dins el marc de la Setmana 
de la Ciència. La III Fira de Mostres Científica, que ha tingut 
lloc el novembre, ha tingut una participació activa dels químics 
de la UdG. S’hi han organitzat tres tallers per als visitants 
(Àcid-base, Fred, Tinta Invisible), s’ha presentat l’exposició de 
química i materials de les bicicletes i s’han ofert xerrades als 

visitants. Les activitats es complementen amb la participació a 
la Fira Expo Jove 2009 i al programa Grups-Classe, que dóna 
l’oportunitat als estudiants dels IES de fer les pràctiques als 
laboratoris del Departament. Encara s’ha pogut participar en 
la quarta edició dels Matins de la Química BAT i els de la 
Química ESO. El mes d’abril s’ha viscut la segona edició del 
Congrés de Docència en Química a Secundària i la tercera 
edició del NanoReacciona. Finalment, diversos professors del 
Departament han visitat alguns IES per impartir conferències 
sobre aspectes concrets de la recerca.

El mes de maig, el Departament ha rebut la visita de 
diversos professors d’IES. Encara el dia 21 del mateix mes, 
uns quaranta estudiants de l’Einstein Gymnasium de Rheda-
Wiedenbrück, al nord-est d’Alemanya, han fet una visita als 
laboratoris del Departament de Química acompanyats pel Dr. 
Rudolf Herbers. El Dr. Herbers ha desenvolupat a Alemanya 
un ambiciós programa per incentivar la química a primària i 
secundària. Gràcies al programa que ha desenvolupat, Herbers 
ha aconseguit que el nombre d’estudiants matriculats en els 
estudis universitaris de Química de Westfalia es recuperi i 
es torni a assolir el nombre de matrícules que tenien fa deu 
anys. El Dr. Herbers s’ha interessat pel programa que el 
Departament de Química de la UdG posa en marxa cada any 
per promocionar la química a secundària. 

 Departament d’Enginyeria Mecànica
 i de la Construcció Industrial

Els dies 4 i 5 de desembre han tingut lloc al Parc Tecnològic 
de la UdG les reunions de l’European Network for 
Composite Reinforcement (En-Core) i del Grup de Treball 
9.3 de la Federació Internacional del Formigó (FIB). Ambdues 
organitzacions treballen de manera coordinada en el camp de 
l’aplicació dels materials compostos en el reforç del formigó 
estructural. Hi estan representades les principals universitats, 
centres de recerca i indústries que treballen en aquest camp, 
tant d’Europa com del Canadà, el Japó i els Estats Units. En 
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formen part també investigadors del grup d’Anàlisi i Materials 
Avançats per al Disseny Estructural (AMADE) de la Universitat 
de Girona.

 Departament d’Enginyeria Química, 
 Agrària i Tecnologia Agroalimentària

El Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia 
Agroalimentària ha organitzat aquest curs 2008-2009 tot un 
seguit de cursos i seminaris que es van iniciar, el setembre 
de 2008, amb la coordinació de l’Encuentro Hispano-Luso-
Brasileño en Madera, Pulpeado y Blanqueo. L’objectiu de la 
trobada se centrava a crear un entorn de discussió en temes 
d’interès especial per a la indústria paperera, com és la fusta 
en ella mateixa, el procés d’obtenció de pasta i el blanqueig 
de les pastes. La trobada estava formada per dues activitats 
ben diferenciades, un seminari sobre Blanqueo de Pastas 
Papeleras i un taller sobre Estrategias a Corto y Medio Plazo 
en el Campo de la Madera, Pulpado y Blanqueo.

Del 3 al 6 de desembre de 2008 ha tingut lloc a l’Escola 
Politècnica Superior el novè congrés European Meeting on 
Environmental Chemistry (EMEC9). El grup de recerca Metalls 
i Medi Ambient ha estat el responsable d’acollir més de 150 
delegats procedents de 30 països diferents i ha organitzar unes 
jornades en les quals es va combinar un programa científic 
d’alt nivell amb esdeveniments socials. S’han impartit lliçons 
en ecotoxicologia, tractament i gestió de residus, mètodes 
analítics per a les ciències mediambientals i química del sòl.

Més endavant, el maig, ha tingut lloc el Curso Teórico-práctico 
de Inyección de Plásticos, la nova edició del curs d’introducció 
a la injecció de plàstics que es va començar l’any 2003. Es 
tracta d’un curs destinat a estudiants d’últim curs d’Enginyeria 
i a treballadors del sector de la injecció de plàstics. L’objectiu 
és donar a conèixer els conceptes involucrats en un dels 
processos de transformació de materials plàstics: el procés 
d’injecció. Els continguts del curs engloben des d’una visió 
general del mercat dels materials plàstics, de la seva naturalesa 

química i del seu comportament segons la seva estructura 
molecular, fins als motlles del procés d’injecció de plàstics i 
les consideracions de disseny que cal tenir en compte per a la 
producció de peces de plàstic per injecció. Posteriorment, una 
bona part del curs es dedica a explicar el procés d’injecció, la 
màquina, els sistemes d’injecció i els paràmetres del procés. 
S’acaba amb una sessió pràctica d’un procés d’injecció a les 
instal·lacions que el grup LEPAMAP té al Parc Científic i 
Tecnològic de Girona.

El mateix mes, es du a terme el curs Análisis Morfológico de 
Fibras, Filamentos y Pastas Celulósicas, amb l’objectiu de donar 
a conèixer els aspectes morfològics de les fibres de naturalesa 
cel·lulòsica, tant dels filaments com de les fibres individuals i les 
pastes de cel·lulosa obtingudes després d’un procés de cocció. 
És un curs destinat a estudiants d’Enginyeria en qualsevol de 
les seves especialitats, estudiants de Química i estudiants de 
Biologia. També està obert a professionals del sector que 
treballin amb fibres lignocel·lulòsiques, especialment empreses 
de preparació de pastes i papereres, així com investigadors 
del mateix sector. El seminari inclou conferències sobre la 
composició química i morfologia dels diferents tipus de fibres 
cel·lulòsiques, i també sobre els paràmetres morfològics més 
importants. També s’exposa una de les tècniques concretes 
d’anàlisi morfològica de fibres: l’equip Morfi.

Finalment, el mes de juny, s’imparteix el curs Análisis Térmico 
de Materiales. Aquest curs s’organitza en col·laboració amb 
l’Institut de Ciència i Tecnologia de Polímers del CSIC a 
Madrid. Es tracta d’un curs destinat al coneixement de les 
propietats tèrmiques característiques dels materials, i de les 
tècniques principals que permeten la determinació de les 
temperatures característiques de cada tipus de material. Així, 
les tècniques principals d’anàlisi tèrmica que s’expliquen en el 
curs són la termogravimetria (TGA), la calorimetria diferencial 
d’escaneig (DSC i MDSC), la dilatometria (TMA) i l’anàlisi 
mecanodinàmica (DMTA). El curs preveu també un seguit de 
sessions específiques dedicades a l’anàlisi tèrmica aplicada a 
diferents tipus de materials, com ara l’estudi de les transicions 
de fase en aliments, l’anàlisi tèrmica aplicada a materials plàstics, 
i l’anàlisi tèrmica aplicada a materials ceràmics i metàl·lics. En 
cada cas, les sessions són impartides per experts en cadascun 
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d’aquests sectors. S’aprofita el seminari per presentar la 
Unitat d’Anàlisi Tèrmica dels Serveis Tècnics de Recerca de la 
Universitat de Girona.

 Departament d’Organització
 Empresarial i Disseny de Producte

Fruit dels diferents programes formatius que s’organitzen des 
del Departament d’OGDEP s’ha dut a terme el cicle Parlem 
de... L’objectiu amb què s’ha posat en marxa respon a una 
clara voluntat de fomentar la formació continuada, com 
a clau de l’èxit en la societat del coneixement. A més, vol 
representar la creació d’un nou concepte formatiu mitjançant 
la realització de seminaris empresarials orientats, tots ells, a 
fomentar l’excel·lència empresarial.

En definitiva, es tracta d’un espai de debat participatiu, un punt 
de trobada, un lloc de diàleg entre empreses, emprenedors i 
professionals que contribueix a continuar millorant la formació 
continuada, alhora que vol esdevenir un punt de suport per 
aprendre, per ensenyar i per compartir les noves tendències 
i les bones pràctiques que ens facilita la gestió empresarial. 
Fins ara han formalitzat la visita Miquel Alimentació (març de 
2009), FC Barcelona (abril de 2009) i Fira de Barcelona (juny 
de 2009).

 Departament d’Informàtica 
 i Matemàtica Aplicada

La UdG ha organitzat, a través de la Càtedra Lluís Santaló 
d’Aplicacions de la Matemàtica, la 45a edició de l’Olimpíada 
Matemàtica Espanyola, que ha tingut lloc entre el 26 i el 29 
de març a Girona i a Sant Feliu de Guíxols. El 25 de març 
té lloc, també a la UdG, la 14a edició de les Proves Cangur. 
El monestir de Sant Feliu de Guíxols acull la competició 

dels 120 participants de l’edició del 2009, que formen els 
tres millors alumnes de cada districte universitari. Tots ells 
han posat a prova els seus coneixements de matemàtiques 
sotmetent-se als sis problemes que els ha proposat el tribunal. 
L’Olimpíada Matemàtica és un concurs per a estudiants de 
batxillerat que pretén estimular l’estudi d’aquesta disciplina 
a partir de promoure’n el vessant més lúdic. D’altra banda, 
contribueix a descobrir joves talents que es podran dedicar 
professionalment a la matemàtica.

Diversos professors del Departament també han participat 
en l’organització de les XIV Jornades per a l’Aprenentatge i 
l’Ensenyament de les Matemàtiques (JAEM), que convoca 
bianualment la Federació Espanyola de Societats de Professors 
de Matemàtiques, i que se celebraran de l’1 al 4 de juliol de 
2009 a l’Auditori de Girona. Aquestes Jornades tenen una 
participació d’uns 800-900 professors d’arreu de l’Estat 
espanyol.

Membres del grup Geometry and Graphics Group (GGG) de 
l’Àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics han organitzat 
el congrés The Eurographics Symposium on Rendering 
2009, que s’ha dut a terme a Girona del 29 de juny a l’1 de 
juliol de 2009. Aquesta ha estat la 20a edició de la sèrie de 
congressos i tallers Eurographics Symposium on Rendering 
and Eurographics Workshops on Rendering, en què participen 
els millors experts en tècniques de visualització d’imatges per 
ordinador.

 Departament de Dret Públic

Les diferents activitats organitzades per les àrees de 
coneixement adscrites al Departament per a aquest curs 
2008-2009 han constat de diversos cursos i seminaris.

El curs d’especialització/seminari de Dret Local (Àrea de Dret 
Administratiu) ha perseguit l’objectiu de dotar els participants 
d’una formació continuada en matèria jurídica des del vessant 
dels ens locals. Partint d’aquesta premissa, les jornades s’han 
estructurat en dues parts: a la primera, s’han presentat —a 
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través d’un butlletí mensual— totes les novetats jurídiques en 
relació amb els ens locals publicades al DOGC i al BOE. A la 
segona, els professors convidats a les jornades han presentat 
una ponència en relació amb algun tema o problema jurídic 
concret que afectava la gestió diària dels ens locals.

El mes d’octubre s’ha dut a terme a la Facultat de Dret el 
seminari Organismes Especialitzats en la Promoció de la 
Igualtat i Marc Jurídic de les Polítiques d’Igualtat per Raó 
de Sexe: Implicacions per a les Administracions Locals. 
L’acte ha estat organitzat per l’Àrea de Dret Internacional 
Públic i el Centre de Documentació Europea de la UdG, en 
col·laboració amb l’Àrea de Dret Internacional Públic de la 
UAB. Aquest seminari proposa analitzar tant el concepte 
d’igualtat en el dret comunitari com les polítiques d’igualtat 
per raó de gènere que es formulen i s’implementen a la 
Unió Europea. Al llarg del seminari s’han dut a terme dues 
taules rodones: una duia per nom «L’estat d’aplicació de la 
LOI als ens locals: característiques dels convenis col·lectius 
i dels plans d’igualtat» i l’altra, «Les funcions dels organismes 
especialitzats: complementarietat o duplicitat de funcions?».

De la seva banda, el seminari hispanocanadenc El Règim 
Lingüístic de l’Administració Pública es va proposar 
comparar, primerament, els drets lingüístics i la regulació de 
l’Administració pública en el pla estatal espanyol i en el pla 
federal canadenc. En segon lloc, la comparació entre la fórmula 
de la doble oficialitat lingüística que es dóna al País Basc i la 
doble oficialitat vigent a la província de Nouveau-Brunswick. I 
en tercer lloc, el cas català comparat amb el règim jurídic de 
l’Administració pública al Quebec. A més, per tal de presentar 
les dimensions més pràctiques dels problemes esmentats 
anteriorment, es va incloure una taula rodona en què van 
participar representants de l’Institut Nacional d’Administració 
Pública, de l’Institut Basc d’Administració Pública i de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 

El seminari permanent Societat-Universitat: Aspectes 
Criminològics, organitzat per l’Àrea de Dret Penal, s’ha 
consolidat com un espai de reflexió en matèria criminològica. 
Els organitzadors han cercat la consecució d’un triple objectiu: 
primerament, poder reunir un grup de persones de diferents 

països interessades en la criminologia i en el paper del 
criminòleg, a fi de debatre els problemes socials i la tasca del 
criminòleg davant d’aquests problemes; segonament, poder 
debatre amb membres de diferents institucions i organismes 
(ajuntaments, centres educatius, centres d’atenció, institucions 
penals, etc.) la utilitat i les funcions que poden desenvolupar 
els criminòlegs en els diferents àmbits relacionats amb la 
prevenció i la gestió de la criminalitat, i, finalment, un darrer 
objectiu era poder donar uns coneixements més acurats a les 
persones que fan o volen fer els estudis de Criminologia de 
quina és la tasca d’aquests professionals en altres països.

El seminari internacional El Procés Penal entre Europa 
i Amèrica: Especial Consideració a les Víctimes Menors 
d’Edat s’ha dut a terme a la Facultat de Dret els dies 3 i 4 de 
novembre de 2008, i ha aplegat una setantena d’especialistes 
en la matèria. La temàtica, centrada en la protecció de les 
víctimes dels delictes, coincideix amb una de les grans 
preocupacions dels legisladors europeus i de la mateixa Unió 
Europea en l’àmbit de les seves competències. Durant molt de 
temps la llei ha centrat la seva atenció a definir i assegurar els 
drets i les garanties dels acusats, però sovint no ha mostrat 
una sensibilitat adequada envers les necessitats de protecció 
de les víctimes del delicte. Aquesta protecció és singularment 
urgent pel que fa a certes classes de víctimes, concretament 
els menors i les dones, als quals el seminari va voler dedicar 
una atenció especial.
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 Institut d’Informàtica i Aplicacions   
 (IIiA)

L’IIiA i la biomedicina

L’aplicació de les TIC a la biomedicina és una de les apostes 
estratègiques de l’IIiA. Entre les aplicacions biomèdiques que 
ha desenvolupat hi ha un sistema de control del nivell de 
glucèmia per a diabètics —sistema conegut com a «pàncrees 
artificial»— i el TRIEM, una eina de rehabilitació a distància per 
a malalts d’esclerosi múltiple. Una atenció especial mereixen 
les eines de visualització i processament d’imatges mèdiques 
que faciliten les tasques de diagnosi. Fins ara s’havien aplicat a 
la diagnosi de malalties i lesions coronàries, cerebrals, càncer 
de mama i de pròstata. Durant el curs 2008-2009 s’han iniciat 
dos nous projectes que permetran aplicar-les a la diagnosi del 
melanoma. 

Recerca europea i transferència de tecnologia

Una bona part de l‘R+D+i de l’IIiA es du a terme en l’àmbit 
europeu. Durant el curs 2008-2009 l’IIiA va assumir la 
coordinació de la xarxa Freesubnet Marie Curie, que es 
dedica a la formació doctoral en robòtica submarina. Pel que 
fa a la transferència de tecnologia, al començament del 2009 
va iniciar el projecte ECOSTREETLIGHT, que desenvoluparà 
lluminàries de carrer que estalviaran un 25% en consum 
energètic. Així mateix, l’IIiA participa en dos projectes del 
clúster ITEA 2 d’Eureka: AIMES i TIGER2. AIMES produirà un 
sistema de monitoratge d’equipaments mèdics distribuïts en 
hospitals, mentre que TIGER2 desenvoluparà arquitectures 
i tecnologies de xarxes telemàtiques per proveir serveis de 
qualitat a un cost competitiu.

Comunicació i difusió

L’IIiA també ha fet un esforç important de difusió i comunicació 
per tal de donar a conèixer al seu entorn l’activitat que du 
a terme. Durant el curs 2008-2009 s’ha desplegat el Pla 
de comunicació de l’IIiA, fet que ha permès renovar-ne els 
elements d’imatge comunicativa: nou web, nou logotip, cartells 
de difusió, etc. Així mateix, l’IIiA s’ha implicat en actuacions 
que tenen per objectiu divulgar i popularitzar la ciència i la 

recerca entre la població en general. Aquí cal destacar la 
participació activa en el node català de l’Any Internacional de 
l’Astronomia 2009 d’investigadors de l’IIiA especialistes en el 
processament i l’anàlisi d’imatges astronòmiques.

 Institut de Medi Ambient (IMA)

Els dies 9 i 10 de setembre de 2008 s’ha dut a terme a l’Aula 
Magna de la Facultat de Ciències el seminari internacional 
Canvi Ambiental Global: una Perspectiva Multiescalar, 
organitzat per l’Institut de Medi Ambient de la Universitat 
de Girona (IMA-UdG), amb el suport de la Diputació de 
Girona i la Fundació Privada Girona: Universitat i Futur. 
L’objectiu del seminari ha estat presentar, analitzar i debatre 
les principals característiques i tendències del canvi ambiental 
global a diferents escales amb una atenció especial a la 
incidència socioambiental en l’àmbit de la Mediterrània i de 
les comarques gironines. Així doncs, les reflexions a escala 
planetària s’han combinat amb les referències sobre la seva 
incidència actual i potencial a una escala geogràfica regional i 
local. Aquest seminari ha comptat amb la participació d’alguns 
dels principals especialistes sobre aquesta temàtica en l’àmbit 
estatal i nacional. En concret han estat presents una dotzena 
de ponents de diferents universitats, així com representants 
de l’Administració, i ha tingut alhora una rellevant assistència 
de públic, amb més d’una cinquantena d’inscrits.

 Institut de Ciències de l’Educació 
 Josep Pallach ICE

El sisè simposi Llengua, Educació i Immigració. Multilingüisme 
i Pràctica Educativa,

que ha tingut lloc els dies 20 i 21 de novembre de 2008, ha 
aplegat prop de 300 professionals de l’educació procedents 
de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol. El programa ha 



Memòria del curs acadèmic 2008-200970

comptat, a més de la presentació d’experiències pràctiques 
de centre, amb ponents de prestigi reconegut en l’àmbit de 
l’educació i el multilingüisme. Hi han estat presents Anna 
Camps, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Félix 
Villalba, professor d’Espanyol; Eve Gregory, de la Universitat 
de Londres, i Marie McAndrew, de la Universitat de Mont-
real.

La Jornada ROBOLOT és un concurs de robots didàctics de 
secundària (autoconstruïts) en què participa un gran nombre 
d’escoles i instituts. L’objectiu és fer difusió d’aquestes 
experiències entre els docents implicats o interessats en el 
tema. L’acte ha tingut lloc el dia 18 d’octubre de 2008, amb 
una inscripció de 64 docents d’arreu de Catalunya.

L’Acolliment Lingüístic en el Món del Treball: Quarta Jornada 
de Presentació de Materials i Experiències, s’ha dut a terme el 
24 d’octubre de 2008, organitzada per la Secretaria de Política 
Lingüística i el Grup d’Immigració de la Comissió d’Organismes 
i Serveis per a la Normalització Lingüística de Girona (Consorci 
per a la Normalització Lingüística, Departament d’Educació - 
Equip LIC i Formació d’Adults, Secretaria per a la Immigració, 
ICE Josep Pallach de la Universitat de Girona, Servei Lingüístic 
de Comissions Obreres i Secretaria de Política Lingüística). 
Per primer cop s’ha organitzat una jornada especialitzada i 
centrada en el món laboral. El contingut s’ha centrat en 
l’acolliment lingüístic de persones adultes i, sense perdre de 
vista la finalitat de presentar materials i experiències útils per a 
la formació a les aules, ha aportat experiències de dinamització 
o sensibilització del sector.

El 4 de novembre de 2008 ha tingut lloc l’acte de presentació 
de la publicació Escultura. Tallers pràctics a partir de les 
escultures públiques de la ciutat de Girona de Xus Ferrusola 
i Domènech, projecte guanyador de la desena convocatòria 
de la beca Pallach que convoquen conjuntament l’Ajuntament 
de Girona i la Universitat de Girona. En el mateix acte s’han 
presentat les bases de l’onzena convocatòria de la beca Josep 
Pallach, que el jurat, reunit el 18 de febrer de 2009, ha atorgat 
al projecte Ventall d’art. Descoberta didàctica d’artistes 
plàstics gironins, de Carme Garriga i Verdaguer.

L’ICE Josep Pallach de la Universitat de Girona ha organitzat 

la I Jornada de Visual i Plàstica Adreçada a Mestres d’Infantil i 
Primària: Enfil’ART. La proposta convida el professorat a viure 
un conjunt d’experiències enfilant els elements de la terra, 
les sorpreses i les emocions amb la intenció de provocar la 
reflexió sobre l’educació a través de l’art, des d’una mirada 
oberta i divergent. La Jornada va tenir lloc el 2 de juliol de 
2009 a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG. 

 Institut de Recerca 
 sobre Qualitat de Vida (IRQV)

S’han fet tres conferències sobre envelliment, jubilació i 
qualitat de vida, s’ha dut a terme una jornada sobre recerca 
en psicologia de la salut i, el juliol de 2009, van tenir lloc les XII 
Jornades de Psicopedagogia sobre Dificultats d’Aprenentatge i 
de Comportament a les Aules.
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Càtedres
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 Càtedra Lluís Santaló
 d’Aplicacions de la Matemàtica

Les activitats de la Càtedra en aquest curs 2008-2009 consten 
d’un conjunt d’actes diversos, entre els quals destaca el cicle 
de conferències Les formes de l’arquitectura, organitzat entre 
els dies 25 de setembre i 23 d’octubre, juntament amb la 
Fundació Casa de Cultura de Girona. S’assisteix a la conferència 
del Dr. Claudi Alsina «Els secrets geomètrics més bells de 
l’arquitectura», a la del Dr. Luis Sánchez-Cuenca «Geometries 
fullerianes a l’arquitectura», a la del Dr. Josep Gómez «Gaudí 
i geometria», a la del Dr. Rafael Pérez «Los caleidoscopios de 
Planilandia y sus aplicaciones a la arquitectura» i a la d’Elisabet 
Capdeferro «Des/proporcions».

Entre el 26 i el 28 de març la Càtedra és la responsable 
d’organitzar, a Sant Feliu de Guíxols, la fase nacional de la XLV 
Olimpíada Matemàtica Espanyola. Hi participen 120 estudiants 
de secundària d’arreu del territori espanyol, acompanyats 
dels seus professors. Presideix l’acte de cloenda el conseller 
d’Educació, Ernest Maragall. En el mateix acte, el Dr. David 
Juher imparteix una conferència titulada «Peccata mundi: 
Mozart no jugaba a los dados».

Els dies 27 i 28 de març té lloc el curs per a professors de 
matemàtiques de secundària Màgia i Matemàtiques: de Pacioli 
a Gardner. L’acte compta amb la participació del Dr. Fernando 
Blasco Contreras, professor de l’ETS d’Enginyers de Monts, 
Departament de Matemàtica Aplicada als Recursos Naturals, 
Universitat Politècnica de Madrid.

 Càtedra de Geografia i Pensament   
 Territorial

La Càtedra de Geografia i Pensament Territorial organitza, 
entre els dies 1 d’octubre i 7 de novembre, el curs Eines 
per a la Preservació, la Gestió i el Desenvolupament 
d’Espais Agraris. Entre els objectius d’aquest curs, que han 
coordinat Anna Ribas, Anna Roca i Isabel Salamaña, hi ha 

donar a conèixer els principis teòrics i pràctics en l’àmbit de 
la preservació, desenvolupament i gestió dels espais agraris. 
També s’han analitzat les principals normatives que hi ha 
actualment en l’àmbit de la planificació i gestió dels espais 
agraris i s’ha aprofundit en les conseqüències que es poden 
derivar d’aplicar-les. Alhora, s’han estudiat casos concrets, 
per tal d’oferir eines útils per a la gestió de perímetres agraris 
específics. 

Entre el febrer i el març de 2009, s’ha dut a terme el curs de 
lliure elecció Aprèn a Elaborar Mapes per Il·lustrar els teus 
Treballs, que han coordinat Jaume Feliu i Carolina Martí. Ha 
estat un curs adreçat a qui necessita conèixer les tècniques 
cartogràfiques com a eina de suport per millorar la capacitat 
de comunicació gràfica en treballs acadèmics i projectes 
professionals, tenint en compte que els mapes permeten 
visualitzar i comunicar fenòmens espacials mitjançant un 
llenguatge basat en la simbologia gràfica.

Organitzat conjuntament amb la Fundació Martí l’Humà, el 
dia 8 de maig té lloc el III Seminari sobre Turisme i Paisatge. 
Jardins i Natura. El seminari vol ser una continuació dels que 
s’havien fet els dos anys anteriors. En aquesta tercera edició 
les ponències se centren a reflexionar sobre els jardins i la 
natura.

La Càtedra també ha tingut cura de la publicació de les actes 
del seminari La Futura Llei d’Espais Agraris de Catalunya, que 
havia tingut lloc a Girona els dies 17 i 18 de gener de 2008. Els 
continguts es reparteixen en tres blocs temàtics: la planificació 
dels espais agraris, els models de gestió dels perímetres agraris 
delimitats i els informes d’impacte agrari. En un apèndix, s’hi 
han incorporat les conclusions generals del seminari, així com 
una descripció de les bases per a la futura llei.

 Càtedra UNESCO de Polítiques   
 Culturals i Cooperació

Durant aquest darrer curs, la Càtedra UNESCO de Polítiques 
Culturals i Cooperació ha estat treballant en la segona fase 
de l’estudi del sector cultural a Girona, que està previst que 
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es pugui presentar públicament el darrer trimestre d’aquest 
any; també ha finalitzat un estudi per al Consell Social de la 
Universitat de Girona i ha posat en marxa una línia de treball, 
recerca i publicació amb la Fundació Carolina.

Hi ha pocs precedents d’estudis del sector cultural amb les 
mateixes característiques. Les anàlisis en clau econòmica i social 
dels impactes que genera la cultura com a activitat professional 
i empresarial han començat a prendre importància en els 
darrers temps. En el context de la societat del coneixement 
agafa relleu el que s’anomena economia creativa, que té en les 
indústries culturals com el llibre, la música, el cinema i el sector 
multimèdia en general un dels eixos fonamentals. El potencial 
de la cultura entesa com a identitat i amb un alt component 
de creativitat que es vincula a la innovació és important, i a 
Girona es perfila com a valor diferencial i específic.  

En la mateixa línia, la Càtedra ha presentat aquest juny de 2009 
les conclusions de l’encàrrec del Consell Social de la Universitat 
de Girona. La Universitat com a principal entitat educativa i 
cultural del territori volia conèixer també quina ha estat la 
relació que s’ha establert al llarg dels seus 15 anys d’història 
entre la institució formal i la xarxa d’iniciatives, programes, 
equipaments i actors que configuren aquest sector innovador 
que és la cultura. L’estudi ha permès posar de manifest no sols 
les dades quantitatives internes, sinó sobretot les percepcions, 
les demandes i les expectatives generades per la presència de 
la Universitat a Girona en el món de la cultura.

Pel que fa al conveni de col·laboració entre la Càtedra UNESCO 
de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de 
Girona i la Fundació Carolina a Madrid, l’objectiu és establir 
una línia de recerca aplicada en el camp de les polítiques 
culturals i la seva profunda interrelació amb les estratègies de 
la cooperació i el desenvolupament. 

 Càtedra Ferrater Mora 
 de Pensament Contemporani

Del 6 al 10 d’octubre de 2008 té lloc el seminari Fenomenología, 
Hermenéutica, Ontología de la Actualidad, impartit pel 

professor Gianni Vattimo. En el pensament contemporani, el 
nom de Vattimo és un referent internacional des de fa més 
de trenta anys. La seva visita a la Càtedra Ferrater Mora 
per dirigir un seminari sobre el seu pensament era molt 
esperada. Imparteix dues sessions diàries i va assisteix també 
a les quatre sessions complementàries que dirigeixen alguns 
dels millors coneixedors de la seva obra: Franca d’Agostini 
i Alberto Martinengo (Universitat de Torí), Miguel Ángel 
Quintana (Universitat Europea Miguel de Cervantes) i Santiago 
Zabala (Potsdam University Institute). A més, ofereix una 
conferència pública al Centre Cultural La Mercè, amb motiu 
de la presentació de la traducció catalana del seu darrer llibre, 
Ecce comu, que ha fet Accent Editorial. 

El mes de novembre de 2008 es du a terme el simposi 
internacional El Pensament d’Eugeni d’Ors. Els diversos 
actes que s’organitzen apleguen a la Universitat de Girona 
investigadors de l’obra d’Eugeni d’Ors, però també un públic 
—no exclusivament gironí— senzillament interessat en l’obra 
d’aquest pensador. De les cinc comunicacions acceptades, una 
procedeix de la Universitat de Navarra i una altra, de la de 
Southampton. Mentre ha durat el simposi, s’han pogut escoltar 
els millors especialistes en l’obra del filòsof, la qual cosa ha 
permès aprofundir en la investigació, sovint controvertida, 
sobre la seva obra i les seves idees, fet que ha quedat palès 
en els interessants i llargs debats que hi ha hagut entre els 
conferenciants i el públic assistent, després de cadascuna de les 
intervencions. Ha organitzat el cicle la Càtedra Ferrater Mora, 
juntament amb l’Institut d’Estudis Nahmànides del Patronat 
Call de Girona. Hi han participat com a conferenciants Imma 
Merino, Alicia Noemí, Joan Ferrer, Manuel Forcano i Josep-
Maria Terricabras.

Del 9 al 23 de febrer es desenvolupa el curs en línia Límits i 
Virtuts dels Valors Tradicionals (la Qüestió dels Valors en el 
Segle XXI): la Intimitat, l’Espontaneïtat i l’Esperança. Sovint la 
millor manera d’encarar el futur és fer un cop d’ull al passat. 
Per això, sembla que pot ser bo qüestionar-nos els valors 
que han de regir la nostra vida a l’inici del tercer mil·lenni, 
tot fent un repàs dels que han tingut vigència fins ara amb la 
intenció de construir un nou edifici de valors que no sigui fruit 
d’imposicions acrítiques sinó de la reflexió pausada i madura. 
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En aquest cas (anteriorment ja s’havien ofert cinc cursos sobre 
valors), es tracten els valors de la intimitat, l’espontaneïtat i 
l’esperança i es va comptar amb la participació dels professors 
Laura Llevadot (UB), Oriol Ponsatí Murlà (UdG) i Oriol Farrés 
(UdG).

Josep Fontana ha estat en els darrers decennis un dels grans 
pares de la historiografia catalana. Entre els dies 15 i 19 de 
juny ha estat el convidat de la Càtedra per impartir el seminari 
L’Ofici d’Historiador. Els treballs de Fontana han marcat fites 
en la recerca històrica. Així li ho han reconegut no solament 
els seus molts deixebles, sinó la crítica especialitzada, tant 
espanyola com europea. A més, Josep Fontana té la rara habilitat 
d’escriure una prosa fluida, rica, interessant. Això li ha obert 
les portes de moltíssims lectors no estrictament especialistes 
i l’ha convertit en l’autor d’obres que han tingut un gran ressò 
social i, fins i tot, mediàtic. Josep Fontana va fer a la Universitat 
de Girona un repàs de la seva vida com a docent, investigador 
i inspirador d’un enfocament historiogràfic original i influent. 

 Càtedra d’Estudis Marítims

El Museu de la Pesca, en el marc del festival mariner Terra 
de Mar i amb el suport de la Càtedra d’Estudis Marítims 
(Universitat de Girona - Ajuntament de Palamós), ha obert, 
entre els mesos de maig i octubre de 2008, l’exposició 
temporal Mestres d’aixa i calafats. L’ofici de fer barques a la 
Costa Brava, en què es mostra com han estat aquests dos 
oficis, el de mestre d’aixa i el de calafat, i com han evolucionat 
fins als nostres dies. Per fer-ho, s’ha comptat amb els records 
i la saviesa de vint-i-tres mestres d’aixa que treballen o han 
treballat al nostre litoral fent barques i reparant-les seguint 
models seculars.

Del 8 al 16 de novembre la Càtedra està present al Saló 
Nàutic de Barcelona, en l’àmbit dedicat a la marina tradicional. 
Es duen a terme, a petició de l’organització, dues edicions 
especials de Converses de Taverna organitzades per la 
Càtedra d’Estudis Marítims i el Museu de la Pesca. La primera 
du per títol «Vivències a la mar» i la segona, «L’ofici del 

mestre d’aixa, avui». Els participants han explicat la seva visió 
de l’ofici de construir barques en l’actualitat. Aquesta activitat, 
que es du a terme un cop al mes a Palamós, va néixer amb la 
voluntat d’acostar al públic els coneixements orals de totes 
les generacions de gent gran del territori entorn de la mar i 
del sector pesquer.

El 22 de novembre de 2008 té lloc la II Jornada Tècnica sobre 
les Futures Reserves Marines de les Formigues. L’objectiu 
d’aquesta Jornada Tècnica oberta al públic interessat és 
centrar l’atenció en el que signifiquen les illes Formigues, no 
sols des d’un punt de vista pesquer, sinó també paisatgístic, 
històric, biològic, esportiu i també des de la visió del món 
del submarinisme. La inauguració de les jornades la presideix 
l’alcaldessa de Palamós, M. Teresa Ferrés; el vicerector de 
la Universitat de Girona, Joaquim M. Puigvert; el subdirector 
general de Conservació dels Recursos Litorals i Aqüicultura 
del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i el patró 
major de la Confraria de Pescadors de Palamós; Francesc 
Benaiges. Actua com a moderador Joan Lluís Alegret, director 
de la Càtedra d’Estudis Marítims.

Entre el 15 de maig i el 5 de juny de 2009 es du a terme el 
taller de memòria oral Imatges que fan Parlar. Es tracta d’una 
activitat dedicada a documentar millor la nostra memòria 
històrica. En aquesta trobada les fotografies antigues recollides 
durant anys en el transcurs de recerques dirigides des de la 
Càtedra d’Estudis Marítims ens han desvelat la seva història i 
ens han resolt molts dubtes gràcies a la participació de tots.

El 21 de juny de 2009 té lloc la inauguració de l’exposició 
Tripulacions. La gent de bord de les barques de pesca. Aquesta 
exposició, creada des de la Càtedra d’Estudis Marítims 
i el Museu de la Pesca, es pot visitar fins al final d’octubre 
al Museu de la Pesca, a Palamós. Presenta les vivències de 
les tripulacions de les barques de pesca més comunes de 
Catalunya resumides en les de sis pescadors amb sis papers 
ben diferenciats. S’ha explicat la seva feina, la tecnologia que 
utilitzen per desenvolupar-la i el seu lloc a l’embarcació. A 
més a més fa un repàs dels temes clau per entendre millor 
aquest ofici: l’associacionisme laboral, la formació, la tradició, 
la tecnologia o la seguretat.
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Serveis
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 Oficina d’Investigació i
 Transferència Tecnològica
 i del Coneixement (OITT)

Organització del curs de la RedOTRI

La Universitat de Girona ha acollit del 6 al 10 d’octubre de 
2008 el curs de Formació de Tècnics de RedOTRI, al qual 
han assistit una quarantena de treballadors de les oficines que 
gestionen l’R+D+i de diferents universitats espanyoles. El curs 
ha tingut lloc al Parc Científic i Tecnològic i al Centre Cultural 
La Mercè de Girona amb l’objectiu de formar el personal 
tècnic d’incorporació recent i proporcionar-los una visió 
general de les diferents àrees de treball i les funcions de les 
oficines de transferència de resultats de recerca.

Comuniquem ciència!

La Unitat de Divulgació Científica de l’OITT ha comunicat i 
difós els resultats científics dels investigadors i investigadores 
de tots els àmbits de recerca de la UdG amb la participació 
i organització d’un seguit d’esdeveniments. D’aquest curs 
acadèmic destaca la presència de la Universitat de Girona 
a l’EuroScience Open Forum (ESOF2008), que ha aplegat 
centenars de científics de tot el món a Barcelona. A més a més, 
la UdG ha liderat, el mes de setembre, la Nit de la Recerca, 
un projecte europeu que té com a objectiu donar a conèixer 
el vessant més personal dels investigadors i investigadores. El 
novembre, la UdG s’ha sumat a la celebració de la Setmana 
de la Ciència i ha organitzat la 3a Fira de Mostres Científica. 
Un miler d’escolars de tota la demarcació de Girona hi han 
participat activament. Per acabar, el mes de març de 2009, la 
UdG ha fet visible la seva recerca a l’Espai Ciència i Tecnologia, 
que amb el lema «Viu la ciència!» ha tingut lloc en el marc del 
Saló de l’Ensenyament, a Barcelona.

Sessió sobre finançament per a emprenedors

El Trampolí Tecnològic de la Universitat de Girona ha 
organitzat, el 28 de gener de 2009, la sessió Fonts de 

Finançament per a Emprenedors Tecnològics, al Parc Científic 
i Tecnològic. La jornada ha donat a conèixer les fonts de 
finançament públiques i privades per tirar endavant projectes 
de base tecnològica. En total, unes 70 persones han assistit a 
la jornada, que ha comptat amb la presència dels membres del 
Trampolí Tecnològic de la UdG i de representats d’entitats i 
institucions com ACCIÓ o el CDTI.

Anàlisi organitzativa de l’OITT

La UdG ha apostat per fer una anàlisi organitzativa de l’Oficina 
d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) que s’ha 
basat, principalment, en l’estudi de les tasques que s’hi duen 
a terme, els serveis que ofereix, els clients a qui s’adreça, 
l’estructura de què disposa (RLT) i els objectius a curt i 
llarg termini, amb l’objectiu principal d’aconseguir millorar i 
agilitar-ne els serveis, reforçar-ne el funcionament intern amb 
processos de gestió i optimitzar al màxim els recursos de què 
disposa per obtenir un grau de qualitat més elevat. 

 Oficina de Salut Laboral (OSL)

S’ha treballat en els objectius fixats per a aquest curs 
acadèmic en totes les especialitats de prevenció de riscos 
laborals, seguretat, higiene, medicina del treball, ergonomia i 
psicosociologia aplicada.

S’han adquirit dos nou desfibril·ladors automàtics per donar 
assistència urgent a la comunitat universitària. S’han instal·lat 
als edificis la Politècnica II i Sant Domènec i s’ha fet formació 
per usar-los a 29 persones.

S’han fet simulacres d’evacuació als edificis de la Biblioteca 
Montilivi i Sant Domènec.

S’han pres mesures higièniques als edificis de la Politècnica I, 
Econòmiques, CIAE i Alemanys 16.

En el transcurs de l’any 2008 s’han fet 180 exàmens de salut a 
treballadors de la UdG.
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El mes de març es va impartir la conferència «La promoció 
de la salut en el treball: una inversió de futur», a càrrec de 
M. Dolors Solé, dins el cicle de conferències Tribuna de salut 
laboral de Girona, en col·laboració amb el Departament de 
Treball.

S’han investigat, com és preceptiu, els accidents i incidents en 
el treball del personal de la UdG.

S’ha participat en les trobades periòdiques que es duen a terme 
sobre la matèria amb les principals empreses gironines.

S’ha continuat participant en el Grup de Treball de la CRUE 
de Prevenció de Riscos Laborals, concretament en el Grup 
d’Indicadors.

 Oficina Verda

El Pla d’Ambientalització de la UdG. 

L’Oficina Verda ha estat l’encarregada de desplegar i revisar 
les accions d’ambientalització universitària en els àmbits 
definits per les sis línies estratègiques en que s’estructura el Pla 
d’Ambientalització. En aquest sentit, pel que fa a l’Ordenació 
i Adequació d’Espais dels campus s’ha vetllat perquè el 
desplegament del mapa d’infraestructures incorpori criteris 
ambientals, ecològics i paisatgístics en els seu disseny, gestió i 
manteniment. Durant aquest curs cal destacar el projecte de 
pacificació del Campus Montilivi, que ha permès reconvertir 
el vial central en zona de vianants i pas del transport públic 
i bicicletes. Pel que fa al manteniment de les zones verdes 
s’ha continuat aplicant les directrius marcades pel projecte de 
jardineria ecològica de la UdG, on cal destacar la supressió 
dels productes químics de síntesi en tractament i adobat, ha 
tingut especial cura amb programació del rec de subsistència 
i el gota a gota per tal d’optimitzar el consum d’aigua, a banda 
de respectar escrupolosament els decrets de sequera. S’ha 
reintroduït espècies arbòries autòctones en substitució de 
les espècies afectades per les ventades i altres inclemències. 
L’Oficina Verda exerceix tasques d’assessorament ambiental 
dins de la Comissió Tècnica d’Edificació. En aquest sentit, ha 

dut a terme les revisions dels plecs tècnics ambientals dels 
projectes de Vivendes Universitàries i Facultat de Turisme, 
adaptant-los a les noves exigències normatives, alhora que 
ha incorporat altres exigències ambientals per tal de donar 
exemple en aquells paràmetres que comporten un major 
impacte sobre el medi, confluint així amb els objectius d’altres 
línies estratègiques del Pla d’Ambientalització. 

Gestió de Residus i Optimització de Recursos 

S’ha continuat amb l’establiment d’una política interna de gestió 
de residus basada en els principis de la reducció, reutilització 
i reciclatge. S’han intesificat els esforços en la prevenció 
de residus, optant a algunes subvencions de l’Agència de 
Residus de Catalunya. S’han anat completant els estudis per al 
desplegament generalitzat de les infraestructures que faciliten 
la selecció dels residus municipals en tots els centres, la 
revisió i actualització de convenis amb els gestors autoritzats 
per a la recollida dels residus comercials i especials, a banda 
dels residus tòxics i perillosos que gestiona l’Oficina de Salut 
Laboral. S’estan elaborant estudis per tal d’anar avançant 
en la compra verda de material fungible, en concret sobre 
la generalització del paper amb etiqueta ecològica en tots 
els àmbits de la UdG, així com en la desmaterialització del 
producte de comunicació i dels tràmits administratius. 

Estalvi i eficiència energètica del Pla 
d’Ambientalització

L’Oficina Tècnica i Manteniment (SOTIM) ha anat implementant 
accions i mesures actives sobre la il·luminació i climatització 
per tal de reduir el consum de fluids i de materials tant als 
edificis existents com als de nova construcció. Paral·lelament 
s’han anat dissenyant campanyes encaminades a conscienciar 
la comunitat universitària sobre l’estalvi de fluids i materials 
en el seu entorn immediat. Pel que fa a l’ambientalització de 
la compra de productes i contractació de serveis, s’ha vetllat 
pel compliment de les directrius ambientals dels plecs tècnics 
de les concessions, tant pel que fa a la correcta selecció 
dels residus, les etiquetes ecològiques i sistemes de gestió 
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ambiental, com a la promoció de productes de comerç just 
i d’ecodisseny. 

Mobilitat

La línia sobre Mobilitat contempla el desplegament de 
programes de mobilitat sostenible amb l’objectiu final de 
reduir les emissions contaminants generades per la mobilitat 
universitària mitjançant la promoció de l’anar a peu, en 
bicicleta, en transport públic i facilitant sistemes per compartir 
cotxe o carpooling. Un dels indicadors que s’utilitza són les 
enquestes de mobilitat UdG. Les de 2008 reflecteixen un 
augment de la quota modal de mobilitat sostenible, situant-se 
per sobre del 60% respecte l’opció del cotxe sense compartir, 
la qual cosa mostra una continuïtat amb la tendència iniciada 
l’any anterior.

S’han anat desplegant noves mesures i revisant les existents, 
orientant-les a generar nous hàbits de mobilitat quotidiana, 
com són l’augment de les línies i de la freqüència de pas, així 
com el conveni amb el TMG per la targeta “Vine a la UdG 
en bus,” amb preus molt avantatjosos pels estudiants. Han 
continuat els acords amb les empreses de transport col·lectiu 
privat com SARFA i TEISA per establir parades en els campus. 
S’ha ampliat la flota de bicicletes del servei gratuït de préstec 
universitari fins a 50 unitats. Pel que fa al transport ferroviari, 
l’Oficina Verda formarà part de la futura comissió d’usuaris de 
RENFE, la qual cosa hauria de permetre una revisió i millora 
del conveni que mantenen la UdG i la RENFE pels abonaments 
mensuals de tota la comunitat universitària. Aquestes mesures, 
juntament amb l’adhesió a campanyes internacionals com “La 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura,” les d’iniciativa 
pròpia de la UdG per promocionar la sostenibilitat (Setmana 
Universitària per a la Sostenibilitat a la UdG que enguany 
ha celebrat la 6a edició), o altres activitats d’informació i 
sensibilització, es configuren com elements de comunicació 
ambiental encaminats a promocionar la sostenibilitat de la vida 
quotidiana de la UdG. A banda de l’assessorament ambiental de 
projectes acadèmics i projectes de fi de carrera, la participació 
en cursos i assignatures que té per objectiu la introducció 
de la dimensió ambiental en els currículums, enguany, amb la 

revisió dels plans d’estudi, s’ha incorporat la sostenibilitat com 
una competència transversal dels nous graus, la qual cosa ha 
de possibilitar la introducció de coneixements, criteris i valors 
sostenibles en els estudis de la UdG.

 Servei Informàtic 

1. Renovació de la infraestructura bàsica del Servei 
Informàtic de la UdG

1.1. Antecedents

El Servei Informàtic de la Universitat de Girona disposava 
l’any 2007 d’una infraestructura de sistemes distribuïda en 
dues seus i formada bàsicament pels elements següents:

Seu del Barri Vell

30 servidors

1 cabina de discos Bull FDA 2800 amb 6 TB

1 commutador FC Brocade SilkWorm 3850

1 commutador Cisco 6500

Seu de Montilivi

10 servidors

1 cabina de discos Bull FDA 2500 amb 2,5 TB

1 commutador FC Brocade SilkWorm 210E

1 commutador Cisco 6500

Els dos commutadors FC estan units i formen un únic fabric 
amb múltiples zones, de manera que tots els volums que hi ha 
a les dues cabines poden ser presentats a qualsevol servidor 
connectat a la SAN. Al mateix temps, les dues cabines poden 
replicar volums mútuament de manera síncrona. La xarxa 
informàtica està formada per VLAN esteses per tots els 
campus de la UdG que utilitzen enllaços Gigabit Ethernet amb 
encaminament centralitzat a la seu de Montilivi.

La majoria dels servidors de què es disposava estaven al final 
de la seva vida útil. 

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.2. Objectiu

L’objectiu del projecte ha estat renovar i actualitzar la 
infraestructura bàsica de sistemes del Servei Informàtic de 
la UdG, per tal de dotar-los de més flexibilitat, fiabilitat i 
rendiment, i orientar-los cap a la virtualització total dels 
servidors utilitzant la tecnologia de VMware.

La virtualització dels sistemes aporta els avantatges següents:

Disminució dràstica del temps de recuperació d’un 
sistema.

Optimització de la utilització dels equips aprofitant-ne 
al màxim les possibilitats perquè els tractaria com un 
conjunt homogeni de recursos.

Disminució del nombre d’equips i, per tant, del consum 
elèctric directe, dissipació tèrmica i espai.

Més facilitat de resposta a les variacions programades 
de càrrega.

Trencament del lligam aplicació - equip físic.

Més tolerància a desastres, utilitzant conjuntament 
tècniques de virtualització de servidors i replicació de 
dades.

El projecte ha estat adjudicat a l’empresa Sistemes CAD 
Informàtica per un import de 263.000 euros i la seva oferta 
inclou l’equipament següent:

2 xassís HP c7000 per a servidors tipus Blade

26 servidors HP BL460c amb 16 GB de RAM, 2 unitats de 
disc 72 GB SAS en RAID 1, 5 interfícies GE i 2 interfícies 
FC

8 commutadors CISCO Catalyst 3020

4 commutadors SAN HP BladeSystem

2 commutadors FC/SAN externs HP StorageWorks

26 llicències VMware VI3

1 servidor HP Proliant ML350G5

2. Projecte GausNET

Desplegament del nou sistema de gestió acadèmica. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Funcionalment cobreix i millora els mòduls que hi havia en 
l’anterior: gestió de plans d’estudis, gestió d’expedients, 
CV/AD, matrícula de Secretaria i gestió econòmica de la 
matrícula. També s’integra millor en els altres sistemes que 
formen el nucli de la gestió acadèmica: actes, automatrícula i 
plans docents. 

Tant l’entorn sobre el qual es desenvolupa l’aplicació com 
les millores en alguns mòduls com ara el de plans d’estudis i 
control d’expedients faciliten l’adaptació de la gestió acadèmica 
als nous ensenyaments.

Nova versió del web i noves funcions de la intranet

1. Modernització de la imatge institucional del web de la UdG 
d’acord amb els requisits de l’Àrea de Comunicació i adaptació 
del web a les exigències d’accessibilitat que marca la llei.

2. Unificació i centralització de la informació dels estudis. 
Creació d’una base de dades centralitzada que recull tota la 
informació dels estudis. Redisseny de les fitxes dels estudis, 
més atractives per als futurs estudiants, informació més 
acurada i verificada per gestió acadèmica.

3. Creació de les pàgines personals dels professors.

 Oficina de Relacions Exteriors (ORE) 

Pel que fa als actes organitzats, per mesos:

Setembre de 2008:  1a edició de l’Introductory 
Course on Catalan Language and Culture, 
amb la voluntat de facilitar als estudiants 
estrangers alguns elements d’integració a 
la nostra cultura. 

Octubre de 2008: EaIE Training Course International Degree 
Admissions, ruta daliniana, en el marc del 
Programa d’activitats conjuntes (PAC), 
adreçades als estudiants d’intercanvi de 
la UdG, la Universitat Rovira i Virgili i la 
Universitat de Lleida.
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Febrer de 2009:  2a edició de l’Introductory Course on 
Catalan Language and Culture.

Nou sessions informatives sobre mobilitat, 
amb una participació total de 319 
estudiants.

Març de 2009:  Participació dels estudiants de la UdG a 
les activitats del PAC organitzades per les 
universitats de Lleida i Rovira i Virgili: Visit 
to Delta de l’Ebre and Roman Tarragona.

Abril de 2009:  Participació de deu estudiants de la UdG 
a l’Euroweek 2009, que aquest curs es va 
fer a la Mikkelin Ammattikorkeakoulu, a 
Mikkeli (Finlàndia).

Maig de 2009:  Sessions Meet the ORE als centres.

Juny de 2009: Acte de lliurament de credencials de 
becaris de mobilitat internacional.

Juliol de 2009:  Seminari sobre International Placements.

Pel que fa a la participació en actes i reunions, per 
mesos:

Setembre de 2008: EaIE Annual Conference 

Reunió anual de la Xarxa de Compostel·la

Reunió ACUP: Pla d’internacionalització 
universitat de Catalunya

Octubre de 2008: Presidència de la reunió anual de la xarxa 

 Prime Networking

Novembre de 2008: Reunió ACUP: Pla d’internacionalització 
universitat de Catalunya

 Ple de la CEURI (Comissió Espanyola 
Universitària de Relacions Internacionals)

 Reunió OAPEE (Organisme Autònom 
Programes Educatius Europeus)

 Reunió de les ORI catalanes

Gener de 2009:  Reunió Editorial Committee, EAIE

 Reunió Training Committee, EAIE

 Reunió Oficina d’Orientació per 
a l’Accés a la Universitat sobre la 
Internacionalització del Saló de 
l’Ensenyament

Febrer de 2009: Jornada de Portes Obertes de la UdG

Març de 2009:  Reunió de les ORI catalanes

 Reunió Comissió de Programes de 
Mobilitat de la Xarxa Vives 

 Jornada Àsia: Beques, Ajuts i Programes 
de Formació

 Jornada Informativa sobre el Programa 
Erasmus-Mundus

 Jornades sobre Mobilitat per a Pràctiques

 Jornada presentació de The Young 
European Entrepreneur Programme, de 
l’Spanish Chamber of Commerce in Great 
Britain

Abril de 2009: Jornada sobre Com es Poden captar els 
Millors Estudiants Internacionals

 Presidència del Prime Networking 
Executive Board Meeting a Mikkeli

 Reunió gestió Programa cooperació 
iberoamericana

 Reunió ACUP: Pla d’internacionalització 
universitat de Catalunya

Maig de 2009:  Ple de la CEURI (Comissió Espanyola 
Universitària de Relacions Internacionals)

 Reunió ACUP: Pla d’internacionalització 
universitat de Catalunya 

 Reunió anual de la xarxa Euclides 
juntament amb un representant de la 
Facultat de l’EPS

Juny de 2009:  I Jornades Administratives de les Facultats 
d’Econòmiques

 Reunió de les ORI catalanes
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 Reunió anual OAPEE de vicerectors i 
responsables del programa Erasmus

 Reunió Editorial Committee, EAIE

 Reunió Training Committee, EAIE

Juliol de 2009: Presidència del Prime Networking 
Executive Board Meeting a Kavala

Creació del Programa Prometeu

El curs 2008-2009 la UdG ha creat el programa Prometeu 
per a la mobilitat d’estudiants. Aquest programa té com a 
objectiu activar les propostes de mobilitat que es descriuen 
en els acords bilaterals que signa la UdG fora dels programes 
Erasmus o SICUE, per posar-les a l’abast dels estudiants i, per 
tant, donar-los l’opció de moure’s més enllà de les fronteres 
de l’Estat espanyol i la Unió Europea.

Les places que es deriven d’aquests convenis s’ofereixen com 
a tals, com a places. La sol·licitud i obtenció d’aquestes places 
és una condició sine qua non per poder accedir al possible 
finançament, ja sia intern de la UdG o extern, canalitzat per la 
via de la Universitat.

Seminari d’Estiu 

Un any més l’ORE ha organitzat el Seminari Internacional 
Aanual, una iniciativa conjunta de totes les oficines responsables 
de les relacions internacionals de les universitats catalanes. No 
són seminaris adreçats al personal de les oficines de Relacions 
Internacionals, sinó a qualsevol membre del PAS o del PDI de 
les universitats participants. La voluntat és fer una activitat 
«d’internacionalització a casa» (IaH), i que ho sigui no sols en 
el fons sinó també en la forma. Aquestes dues consideracions 
permeten reflexionar sobre temes d’internacionalització des 
d’una experiència compartida, el sistema universitari català, i 
en anglès, però de manera que això no sigui un impediment 
per a les persones que encara no s’hi senten còmodes.

Creació d’un programa Study Abroad

Aquest curs 2008-2009 l’ORE ha llançat la proposta de crear 

una nova eina per a la internacionalització de la UdG a partir 
del disseny d’un programa o paquet de programes anomenat 
Study Abroad, que esperem que es materialitzi el curs vinent.

Els programes d’Study Abroad són paquets de formació 
acadèmica conduents a certificacions acadèmiques, i en cap 
cas a titulacions reglades, dissenyats amb l’objectiu principal 
(encara que no únic) d’atreure estudiants estrangers. La durada 
d’aquests programes pot estar entre una setmana i un curs 
acadèmic. En conseqüència, el període lectiu es pot generar 
en qualsevol moment del calendari acadèmic, incloent-hi les 
vacances.

 Biblioteca

En el marc del programa La biblioteca forma, el 2008 s’han 
dut a terme 70 sessions i cursos de formació d’usuaris, 
amb 2.075 estudiants i 221 professors assistents. Els 
cursos s’han vehiculat a través de l’oferta de l’ICE (6), 
la participació en els crèdits transversals de POP (6) , la 
participació en assignatures dels diferents estudis de la 
UdG i l’oferta de lliure elecció. 

L’any 2008 els espais docents del CRAI han tingut una 
ocupació de 6.211 hores, destinades majoritàriament a 
la realització d’activitats acadèmiques.

S’ha incrementat a 75 el nombre d’ordinadors portàtils en 
préstec. El 2008, cada ordinador s’ha deixat 83 vegades. 
En total, s’han fet 18.479 préstecs de portàtils.

Biblioteca i recerca: 

S’ha iniciat la recollida de la producció científica a través 
de la base de dades GREC, amb l’objectiu d’arxivar-la al 
DUGiDocs, el dipòsit de documents digitals de la UdG.

S’ha gestionat el permís de 170 editors per publicar els 
articles d’autors de la Universitat al DUGi.

En total s’han obtingut permisos per penjar prop de 

-
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1.300 articles.

S’ha iniciat la gestió de les autoritzacions dels autors per 
arxivar al DUGi aquests articles.

El 5 de desembre de 2008 es va celebrar l’acte de 
donació del fons Manuel Brunet i Solà, i es va formalitzar 
la donació del llegat amb la signatura del conveni. (http://
www.udg.edu/tabid/12110/Default.aspx)

Els repositoris digitals: 

El 2008 s’han dipositat un total de 16.954 documents als 
diferents repositoris de la UdG i del CBUC (Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya).

S’ha publicat el DUGiDocs, el dipòsit de documents 
digitals de la Universitat de Girona. El maig de 2009 
contenia 1.150 documents. A través d’aquest dipòsit, la 
UdG aporta els seus documents al Recercat, el repositori 
de la recerca de Catalunya.

S’ha creat el DUGi FonsEspecials, el dipòsit de manuscrits 
i documents dels fons especials de la biblioteca. El maig 
de 2009 contenia 6.676 documents.

S’ha creat i publicat el DUGi, el portal d’accés conjunt 
a tots els continguts de la UdG dipositats als diferents 
repositoris institucionals (DUGiDocs i DUGiMedia) i del 
CBUC (TDX i RACO). El maig de 2009 contenia 2.830 
documents.

La UdG té 329 tesis a TDX, 73 de les quals s’han 
incorporat el 2008. 

S’han incorporat la Revista de Girona i Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra al RACO (Revistes Catalanes 
d’Accés Obert). El 2008 la biblioteca de la UdG ha 
arxivat i indexat 9.777 articles en aquest dipòsit. 

Biblioteca i sistemes d’informació: 

L’1 de juliol de 2008 es va obrir al públic el nou catàleg 
de la biblioteca, gestionat amb Millennium.

S’han reconvertit i processat 253.341 registres 
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bibliogràfics, 24.988 registres d’autoritat, 349.336 
registres d’exemplar, 20.526 registres d’usuaris i el 
mapatge de les localitzacions. 

S’ha definit i configurat els mòduls de catalogació, préstec 
i gestió de publicacions periòdiques i OPAC. 

S’ha impartit formació interna sobre el nou sistema a 
tots els bibliotecaris de la UdG.

El nou sistema ofereix noves prestacions als usuaris, 
com ara les diferents opcions de personalització i una 
interfície més acurada.

El 23 d’abril de 2009 s’ha publicat la nova web de la 
biblioteca, que s’ha integrat al sistema de gestió de web 
de la Universitat. S’han reestructurat els continguts, 
s’han traspassat 174 pàgines web i s’han adaptat tots els 
mòduls dinàmics.

Projectes de col·laboració i cooperació:

Continua la catalogació del fons de la biblioteca del 
Seminari Menor, gràcies a l’acord entre el Consell Social 
i el Bisbat de Girona. El projecte té el suport de la 
Fundació Caixa de Girona i la Diputació. La Biblioteca 
de Catalunya ha contribuït en la catalogació del fons 
antic amb 75.000 euros, i gestiona també el traspàs dels 
registres al Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic 
de Catalunya i al Catálogo colectivo del patrimonio 
bibliográfico español.

S’ha signat un conveni amb l’Ajuntament de Girona, 
l’ACAPS-Girona (Associació Amics del Poble Saharauí) 
i la delegació del Frente Polisario de Catalunya per a la 
construcció d’un centre polivalent a la daira de Farsia al 
Sàhara, en el qual s’instal·larà una biblioteca per a joves. 

Mitjançant el Programa de cooperació del PAS, la 
bibliotecària encarregada del seguiment del projecte 
Biblioteca al Sàhara ha viatjat als campaments per iniciar-
ne l’execució i la formació del personal que hi ha de 
treballar.

-
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  Centre de Documentació 
 Europea

El Centre de Documentació Europea i les àrees de Dret 
Internacional Públic de la UdG i de la UAB han organitzat 
l’octubre de 2008 el seminari Organismes Especialitzats 
en la Promoció de la Igualtat i del Marc Jurídic de les 
Polítiques d’Igualtat per Raó de Sexe: Implicacions per a les 
Administracions Locals, amb el suport financer de la Diputació 
de Girona, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i 
l’Oficina de Relacions Exteriors de la UdG.

El Centre ha organitzat el mes d’abril una conferència impartida 
per Jordi Llach Expósito titulada «Evolució històrica de la 
política de cohesió econòmica i social de la Unió Europea», 
en el marc de la diplomatura de Gestió i Administració Pública 
de la Universitat de Girona.

El dia 12 de maig, el Centre de Documentació Europea, amb 
motiu de les eleccions al Parlament Europeu el dia 7 de juny, 
ha organitzat dos actes. El primer ha estat la presentació 
de la caixa multimèdia interactiva del Parlament Europeu, 
que també circulava per altres universitats de Catalunya 
i per tots els estats de la UE i que s’ha instal·lat al campus 
Montilivi de la Universitat de Girona del 12 al 21 de maig. 
En aquest acte institucional hem comptat amb la presència 
del Dr. Miquel Duran, vicerector de Política Científica i 
Planificació Estratègica de la UdG; Maite Calvo de l’Oficina del 
Parlament a Barcelona, i Joan Pluma i Vilanova, vicepresident 
i responsable de l’Àrea de Promoció Econòmica i Noves 
Tecnologies de la Diputació de Girona. El segon acte té com 
a objectiu contribuir a estimular el debat i la discussió sobre 
les eleccions al Parlament Europeu. Ha estat un debat amb 
els candidats a les eleccions europees a la Sala de Graus de la 
Facultat de Dret. Vam comptar amb la presència d’Aleix Vidal-
Quadras (PP), Raimon Obiols (PSC), Salvador Sedó (CIU), 
Raül Romeva (ICV) i Marta Rovira (ERC).

Participació del CDE en projectes de recerca:

ACE at the Uni: Approaching and Communicating Europe at 

the University és el nom del projecte finançat per la Direcció 
General de Comunicació de la Comissió Europea per a 
l’any 2008 i que han desenvolupat centres de documentació 
europea de diverses universitats espanyoles. En concret, el 
projecte està liderat pel CDE de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, i hi participen també com a socis espanyols 
els CDE de la Universitat de Girona, de la Universitat de 
Salamanca, de la Universitat de Santiago de Compostel·la i 
de la Universitat de la Corunya. Com a socis d’altres estats 
membres hi participen els CDE de la Universitat de Tartu 
(Estònia), Universitat de Ferrara (Itàlia) i Universitat del 
Mihno (Portugal). Els objectius del projecte són crear material 
audiovisual interactiu i multilingüe per facilitar l’accés a la 
informació europea, adaptant-lo a les necessitats dels usuaris 
dels centres de documentació europea a les universitats. El 
resultat esperat del projecte és la posada en comú de bones 
pràctiques a l’hora de fer arribar als joves universitaris els temes 
europeus, facilitar la comprensió de les fonts d’informació de 
la UE i elaborar materials audiovisuals didàctics que siguin 
d’utilitat per al treball de formació que la Xarxa de Centres 
de Documentació desenvolupen a les universitats europees. 
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 Servei d’Esports 

El curs en xifres:
Socis del Servei d’Esports .............................................3.363

Assignatures de lliure elecció ofertes pel Servei .....     32

Nombre d’estudiants matriculats  
en assign. de lliure elecció del Servei ........................    934

Nombre d’inscrits en competicions esportives .......2.237

Nombre de participants en activitats de lleure i  
promoció organitzades pel Servei ...............................1.120

Durant el curs 2008-2009 el Servei d’Esports ha tingut un total 
de 3.363 socis; 2.097 homes (62%) i 1.266 dones (38%). Ha 
elaborat un programa d’assignatures de lliure elecció amb una 
oferta de 32 activitats diferents, que ha atret 934 estudiants 
que s’hi han matriculat, el 50% dels quals han estat nois i el 
50%, noies.

Pel que fa a les competicions esportives, ha tingut la 
participació de 2.237 esportistes en 38 modalitats diferents, 
1.764 dels quals han competit en campionats interns de la 
UdG, mentre que la resta ha representat la Universitat als 
Campionats de Catalunya i d’Espanya Universitaris, i en 
competicions internacionals. A part d’això, més de 1.100 
usuaris s’han inscrit en alguna de les més de 40 activitats de 
lleure i promoció ofertes durant el curs.

Fora d’aquestes dades generals, hi ha hagut dos esdeveniments 
especials que han marcat el funcionament del Servei d’Esports 
aquest curs. D’una banda, la inauguració de tres magnífiques 
pistes de pàdel amb parets de vidre a la zona esportiva de 
Montilivi, amb una gran acceptació per part dels usuaris. I, 
de l’altra, la coordinació dels Campionats de Catalunya 
Universitaris.

 Servei de Llengües Modernes

Al marge de la seva activitat normal (docència de llengües, 
suport lingüístic, promoció de les llengües, suport als estudiants 
de programes de mobilitat, etc.), el fet més destacable del curs 
2008-2009 ha estat la celebració del desè aniversari de la 
creació del Servei de Llengües Modernes. Per celebrar-
lo, durant el curs 2008-2009 s’han organitzat tres activitats: la 
presentació del llibre Amb llengua o sense, del periodista Toni 
Soler; la conferència «La Catalunya 2.0», a càrrec d’Ernest 
Benach, president del Parlament de Catalunya, i la presentació 
i exposició del decàleg Sigues lingüísticament sostenible, a càrrec 
de Mònica Sabata, presidenta de Linguapax. Aquests tres 
actes mostren tres dels eixos de treball del Servei: defensa 
de la diversitat lingüística, defensa de la llengua catalana i 
aprofitament i ús de les TIC en la tasca de l’SLM.

Cal remarcar també d’aquest curs la constitució de la 
Comissió de Política Lingüística de la UdG, l’actuació més 
destacada fins ara de la qual ha estat l’elaboració del Pla 
de política lingüística de la UdG (aprovat pel Consell de 
Govern, en la sessió núm. 1/09, de 29 de gener de 2009). Les 
pròximes actuacions de la Comissió de Política Lingüística han 
d’encarar-se a l’aprovació dels plans de desplegament d’aquest 
Pla de política lingüística: el Pla d’impuls de la llengua anglesa, el 
Pla d’impuls de la llengua catalana i el Pla de qualitat lingüística. 
Tot això, amb l’objectiu del Servei de Llengües Modernes 
d’ajudar la UdG a encarar el repte del multilingüisme en l’espai 
europeu.

 Servei de Publicacions 

Relació de llibres publicats de setembre 2008 – agost 
2009

Col·lecció «Dos Punts»

Experiències docents d’adaptació a l’EEES a l’Escola 
Politècnica Superior de l’UdG. Edita: ICE i EPS

-
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La tutoria a la universitat. Una proposta de pla d’acció 
tutorial, Maria Pallisera, Judit Fullana, Eulàlia Guiu, Anna 
Planas, Carles Serra, Pere Soler, Montse Tesouro

Col·lecció «Diversitas»

La professió d’educador social, Judit Fullana, Maria 
Pallisera (coord.)

Red universitaria Yo, sí puedo. 2006-2008, Diversos 
autors

Format CD Rom

L’avaluació dels aprenentatges a partir de competències. 
Jornades de treball 21 i 22 juny 2007
Edita: ICE i Vicerectorat de Docència i Política 
Acadèmica

Congrés Internacional UNIVEST’08. L’estudiant, eix del 
canvi a la universitat. Girona, 2 E

El canvi en la cultura docent universitària. Vè Congrés 
Internacional Docència Universitària. (resums)
Edita: ICE

El canvi en la cultura docent universitària. Vè Congrés 
Internacional Docència Universitària. (continguts)
Edita: ICE

Simposi Internacional “Docència, recerca i aprenentatge”, 
any 2009, CIDUI
Edita: ICE

1r. Congrés Internacional “Joventut i Societat” Joventut 
i Risc. Unes relacions inevitables?
Edita: Universitat de Girona

Col·lecció «Linguaemundi»

Invitació a l’estudi de la llengüa romanesa, Magda 
Bistriceanu

Actes de les Primeres Jornades sobre Llengües 
Minoritàries. La codificació, Ekaterina Chernova, Daniela 
Ibba (ed.)

Publicacions Institucionals

Doctor Honoris Causa (Raimon Panikkar, Carmina 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Virgili, Joan Rodés)

Doctor Honoris Causa (Robert Brian, Joan Bertran, 
Jaume Gil)

Doctor Honoris Causa (Eric J. Hobsbawm, Miquel Roca 
i Junyent)

Memòria del curs acadèmic 2007-2008

Pla estratègic 2008-2013 Universitat de Girona

Memòria del Consell Social. Curs acadèmic 2006-2007

Memòria del Consell Social. Curs acadèmica 2007-2008

Informe del Síndic. Any 2007

Memòria de l’Escola Politècnica Superior, curs 2006-
2007

Revista Qüern:

Qüern 7. Edita: Pep Valsalobre i David Prats

Col·lecció «Microgrames»

Llocs públics en la natura, Carlos Martí Arís

Col·lecció «Veus del Temps»

Engrunes i retalls, Modest Prats

Col·lecció «Memoria Artium»

Agustí Pujol. La culminació de l’escultura renaixentista a 
Catalunya, Joan Bosch Ballbona

La imagen del judío en la España medieval, Paulino 
Rodríguez Barral

Col·lecció «Estudis Arqueològics»

L’Arqueologia Urbana a Girona. L’excavació Cuina de 
Casa Pastors, Josep Nolla i Josep Casas

Publicacions electròniques:

Apunts de tecnologia de materials polímers, Pere Roura 
i J. M. Güell

Tecnologia dels materials, Pere Roura i Josep Costa

Monografies

L’església Vella de Santa Cristina d’Aro. Del monument 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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tardoantic a l’església medieval, Francesc Aicart, Josep M. 
Nolla, Lluís Palahí. Edita: Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro i Institut de Recerca Històrica de la UdG

Escrituras de Aràbia: Introducción a los sistemas 
alfabéticos de las lenguas semíticas, Juan Pedro 
Monferrer

Cap estrella per a Israel, Esperança Valls

Cartografia històrica dels Països Catalans, Vicenç M. 
Rosselló i Verger. (amb la col·laboració de la Fundació 
Privada: Girona, Universitat i Futur) 

Quadern didàctic d’introducció a la comptabilitat. 1. 
Història, Marisa Baraldés et al.

Novenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de 
Girona, L’Escala-Empúries, 6 i 7 juny 2008, Diversos 
autors

Col·lecció Studies on the rural world in the roman 
period

The countryside at the 3rd century. From Septimus 
Severus ..., Diversos autors

Convocatòria d’ajuts a l’edició de publicacions 
docents

En el marc d’accions del Vicerectorat de Relacions 
Institucionals, Societat i Cultura i del Pla estratègic 2008-2013, 
durant el curs 2008-2009 la convocatòria d’ajuts a l’edició de 
publicacions docents ha resolt a favor de tretze futurs nous 
títols en coedició amb Documenta Universitària o amb altres 
editorials. 

Documenta Universitària
Anna Maria Pla Boix, El règim jurídic de la llengua catalana 

Documenta Universitària
Germà Coenders Gallart, Tècniques d’anàlisi turística 

Prisma Edicions 
Moisès Esteban Guitart, L’origen de la identitat humana. 
Desenvolupament psicològic i pràctiques educatives en les 
societats del segle XXI” 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Documenta Universitària
Montserrat Planes Pedra, Psicologia de la salut: fonaments 
i tècniques d’avaluació i tractament

Accent Editorial

Joan Vergés Gifra, Teoría de la Justícia

Documenta Universitària
David Ballester Ferrando, El aprendizaje basado en 
problemas en los estudios de enfermeria

CCG Edicions 
Francesc Feliu Torrent, Els orígens romànics

Documenta Universitària
Jordi de San Eugenio Vela, Noves estratègies en comunicació 
turística. De la informació a la suggestió, de la promoció a 
l’emoció 

Documenta Universitària
Elisabet Capdeferro Pla, Aprenent de les ciutats: 
Amsterdam

Documenta Universitària (llibre en format electrònic)
Josep Lluís de la Rosa Esteva, Tecnologia d’Agents 
Recomanadors

Documenta Universitària 
Miquel Lladó Badosa, Curs de comptabilitat financera

Documenta Universitària 
Maria Lluïsa Faxedas Brujats, Feminisme i història de l’Art. 
Selecció de textos

Documenta Universitària 
Concepció Fuentes Pumarola, Manual de tècniques i 
procediments d’infermeria

Publicacions UdG coeditades per Documenta 
Universitaria

Metafísica, dialèctica, reflexió. La meva trajectòria 
filosòfica en el context de la filosofia després de 1945, 
Hans Heinz Holz. Traducció: Mònica Carbó. Introducció 
i supervisió de la traducció: Jörg Zimmer.

La idea d’un film, Theo Angelopoulos, Irini Stathi, Sylvie 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Rollet. Estudis introductoris d’Àngel Quintana i Pere 
Alberó

El món, el nostre món, Agnes Heller. Presentació de 
Josep-Maria Terricabras Nogueras. Traducció de Joan 
Vergés Gifra i Maria Vicenta Lucas Català.

La filosofia de Kant dos-cents anys després, Steffen 
Dietzsch, Félix Duque Pajuelo, Pere Lluís Font, Felipe 
Martínez Marzoa, Josep Olesti Vila

La filosofía moral de J. Ferrater Mora, Óscar Horta 
Álvarez. Premi d’Assaig Ferrater Mora, Primer premi, 
2008

Escultura. Tallers pràctics a partir de les escultures 
públiques de la ciutat de Girona, Xus Ferrusola i 
Domènech. Beca Pallach. Institut Ciències de l’Educació 
“Josep Pallach” de la UdG - Ajuntament de Girona 

Intersecció d’art, vida i educació. Esther Boix i Ricard 
Creus, creadors del Taller d’Arts Visuals de L’ARC, Mireia 
Guillaumes i Domènech, Roser Juanola i Terradellas

Tècniques d’anàlisi turística, Germà Coenders Gallart, 
Gemma Renart Vicens, Laura Vall·Llosera Casanovas, 
Àngels Xabadia Palmada

Sèrie Plurals

Manual para el análisis de la variabilidad geográfica de la 
supervivencia relativa. Aplicación de modelos estadísticos 
a datos poblaciones de cáncer, Marc Sáez i Zafra, et al.

Religió i art sacre a la Provincia dels Zoques, Chiapas. 
El cas de Rayón, Pantepec i Tapalapa, José Luis Sulvarán 
(Coord.)

La Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local. Màster 
oficial. Curs 2006-2007, treballs de recerca. Institut 
Català de Recerca en Patrimoni Cultural (Coord.)

Pla d’igualtat entre dones i homes de la Universitat de 
Girona, Mercè Agüera Cabo, Obdúlia Gutiérrez Jaramillo 
(Coord.)

Políticas culturales y gestión cultural. Organum sobre 
los conceptos clave de la práctica profesional. Alfons 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Martinell Sempere, Taína López Cruz

Mot So Razo, 7

New perspectives on sustainability, 1, PrimeNetworking 
(Ed.). E-book

VIII Workshop in G/MPLS Networks, Pere Vilà Talleda, 
Antonio Bueno Delgado (Ed.)

La futura llei d’espais agraris a Catalunya. Jornades de 
reflexió, participació i debat, Anna Ribas Palom, Anna 
Roca Torrent, et al. (Ed.)

Engega curs 2008-2009

La revista Engega ha publicat cinc números durant el curs 
2008-2009. Tots cinc han estat encartats a la premsa en 
diumenge (més de 35.000 exemplars entre el Diari de Girona 
i El Punt) i s’han repartit a la comunitat universitària i als IES i 
a les principals llibreries de les comarques de Girona; també 
a totes les biblioteques de Barcelona, Girona, Tarragona i 
Terres de l’Ebre. Per correu electrònic s’ha distribuït a més de 
trenta mil adreces que comprenen estudiants i exestudiants, 
institucions públiques i privades, ajuntaments, biblioteques, 
arxius, col·legis professionals i particulars. La revista està 
penjada al web de la UdG, al portal de revistes Isuu i, també, 
darrerament, al Facebook i el Twitter. La revista s’imprimeix 
en paper ecològic lliure de clor

Número 6

Editorial
La sequera és un problema o una oportunitat? Anna 
Ribas
Maig del 68: la galerna. Àngel Duarte
Obrir les portes i ensenyar com som
Tres Honoris Causa
Pla Estratègic. Avançar pel camí del consens
Deu anys de cor a la UdG
Entrevista: Gabriel, escultor
Màsters propis UdG
El populisme punitiu. Tots a la presó?

-

-

-

-
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Sustainpack
Treballar més per consumir millor
Aromaticitat molecular
TRIEM. Recerca de la UdG per l’esclerosi múltiple
DSET: el futur s’amaga al darrere del decorat
Creativitat industrial. Quinze anys de projectes
Xarxa de comunicacions de la UdG. UdG Express
Novetats Editorials Documenta
Perfils: Carlo Magnani, arquitecte a Venècia

Número 7 

Editorial
El Ter: un problema pendent. Manel Serra
Jornades de dret català a Tossa
Premis Patronat EPS.Curiositat i tenacitat per triomfar 
en la recerca
El projecte Rossinyol
El conjunt de Mandelbrot
L’estany utòpic
L’entrevista: Joan Ferrer
La singular aventura de Joan Bosch seguint el rastre del 
pintor Paul Bril
Integració 3D de píxels híbrids. Més ràpid, més petit, 
més barat
Els carbons activats del LEQUIA
Institut de Recerca Educativa
Institut de Recerca Històrica
Fundació Universitat de Girona: innovació i formació. 
10 anys.
Fons d’art UdG: l’art de desfilar
UdG Express
Novetats Editorials
El perfil: Luís A. Branda

Número 8

Editorial
Una universitat investigadora a Europa. Miquel Duran
L’assistència al pacient i els nous estudis de medicina. 
Ramon Brugada

L’aposta pel coneixement: el benestar del futur. Pere 
Condom
La UdG, centre neuràlgic del món del turisme. Joaquim 
Maria Puigvert
Quimeres que no són quimeres
Patrimoni turístic 
L’entrevista: Ramon Moreno Amich
Remoure la història per conèixer el present 
Premis Consell Social 2008
Esmunyedissa pròstata 
L’aigua al segle XXI
Vattimo, estimulant i compromès
La visió d’AQSENSE
Perfils: Alfons Cornella
UdG Express
Novetats Editorials
Fons d’art

Número 9 

Editorial
La geologia al servei de la societat. David Brusi
La recerca en economia, indústria i serveis a les 
comarques gironines. Anna Garriga
Dossier: Repensem l’educació
Presentació dels estudis de medicina de la UdG
Aprendre a confeccionar un mapa
“L’oli d’oliva DOP Empordà és diferent al de la resta del 
món”
Entrevista: Joan Majó, director general d’univeristats
Entrevistes: Eric Hobsbaw i Miquel Roca Junyent, 
doctors Honoris Causa
Equacions que expliquen el passat
Erasmus: Girona els ha canviat la vida
L’ambulància arriba per subhasta
Emprèn el vol
Fons d’art UdG: Sis fragments universitaris. Marc Vicens
El cas de les pintures del Prado dipositades al Museu 
d’Art de Girona
Novetats editorials
UdG Express: Fons Brunet; Eugeni d’Ors reexaminat; 
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EMEC9
El perfil: Juan Luís Arsuaga

Número 10 

Editorial. Deu números: la consolidació d’Engega
Opinió. Paisatge i salut. Joan Nogué
Opinió: Passat i futur de la Càtedres de la UdG. Joan 
Lluís Alegret
Opinió: Eurodistrictes i Euroinstituts. M. Lluïsa Pérez
Vine i coneix la UdG. Jornada de portes obertes
20.000 fotografies sota el mar
La química sostenible
Fixar-se amb el que ensenya la natura
La catalogació de la biblioteca del Seminari Menor de 
Girona
L’entrevista: Salomó Marquès
Digue’m com regues
Una de llibres!
Anammox contra el nitrogen
UdG llengües, 10 anys
ESPA Group estreny llaços amb la UdG
La intencionalitat compartida. Una hipòtesi de Josep 
Call
UdG Express: El patrimoni Sahrauí; Jocs Seriosos; La 
construcció del capital social a la UdG
Perfils: Stan Karapetrovic

Número 11

Editorial
Opinió: Modest Prats, engrunes i retalls. Francesc Feliu
Opinió: Transferència de coneixement en l’àmbit de les 
Humanitats. Gerardo Boto
Opinió: L’Erasmus: una gran oportunitat. Nadeia 
Balsalobre
Beques BTI. Formant estudiants per la transferència i la 
innovació
El Serveis Tècnics de Recerca de la UdG
Càtedres UdG
Art i Cultura Contemporània

Empresa Familiar: de la botiga a la multinacional
Tots som científics
Xavier Quintana: “cal conservar els valors ecològics del 
territori”
Educació en l’esport
Més valor per a les Illes Formigues
Josep-Maria Terricabras: “una universitat petita no té 
perquè ser esquifida, ni ha de ser marginal pel fet de ser 
perifèrica”
Un cinturó verd per Girona
L’aportació de la Càtedra d’Immigració
La UdG divulgarà l’obra del matemàtic Lluís Santaló
Atles literari de les terres de Girona
Martí Casals, metge rural
Ángel López: “Hem de fer que les indústries creixin 
sense comprometre el desenvolupament futur”
La promoció de la salut
Joaquim Velayos: La seguretat en el treball no només és 
important sinó que a més surt rendible”
La cultura des de la proximitat al món global
Per un desenvolupament humà sostenible
Albert Serra vist per Marc Vicens
UdG Express: Localitzat el temple romà de Girona; 
Fòrum Industrial: contacte directe; Tenir química amb 
la ciència; Notícies de l’ACME.
El Perfil: Josep Tero
Novetats Editorials
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 Servei de Sistemes d’Informació   
 Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) 

Projecte de difusió III Jornades de SIG Lliure 

El març de 2009 s’ha dut a terme la tercera edició de les 
Jornades de SIG Lliure, que han comptat amb la presència 
de reconeguts professionals de les solucions lliures en 
general i dels SIG en particular. Hi han estat presents Richard 
M. Stallman (pare del moviment per al programari lliure), 
Chris Holmes, Malcolm Bain... Les Jornades han reunit dos-
cents assistents procedents d’arreu de Catalunya, de l’Estat 
espanyol, Europa i Amèrica Llatina. Les Jornades de SIG Lliure 
s’han consolidat com un referent en la comunitat SIG, i han 
esdevingut un punt de trobada en el qual es comparteixen 
coneixements i experiències, i s’enforteixen vincles.

Projecte tècnic SIG per a la gestió i manteniment de 
parcs i jardins de Figueres

L’any 2009 s’ha treballat en el Projecte d’implementació 
d’un SIG per a la gestió i el manteniment de parcs i jardins 
de Figueres, vinculat amb Eco Serveis, SA i l’Ajuntament de 
Figueres. El projecte té com a objectiu desenvolupar n sistema 
d’introducció i explotació de dades referents al manteniment 
i gestió de l’inventari dels parcs, jardins i zones verdes del 
municipi de Figueres. El sistema estableix dos entorns de 
treball: una aplicació d’edició avançada —per a l’entrada i 
digitalització d’elements a través d’un programari SIG— i una 
aplicació SIG-web per a la consulta, manteniment i gestió dels 
parcs i jardins.

Projecte europeu GIS4EU Provision of Interoperable 
Datasets to Open GI to the EU Communities

El SIGTE participa activament com a soci en el projecte 
GIS4EU, que té com a objectiu principal definir, editar i 
integrar dades geogràfiques de referència en el marc de la 
Unió Europea. A l’espai comunitari de la UE perviuen certs 
problemes referents a la integració de dades geoespacials i 

cartogràfiques dels diferents estats membres, la qual cosa 
dificulta l’accés i l’intercanvi d’aquesta informació geogràfica. 
Aquest projecte europeu persegueix harmonitzar i integrar 
la cartografia de les zones transfrontereres, compartir 
cartografia a través de processos d’interoperabilitat, dissenyar 
i posar en marxa infraestructures de dades espacials locals, 
regionals, sectorials, etc. GIS4EU està coordinat pel Consorzio 
per il Coordinamento delle Ricerche sul Sistema Lagunare di 
Venezia (CORILA - Itàlia) i compta amb la participació de vint-
i-un socis de deu països diferents. 

Projecte educatiu Guia interactiva

La Guia interactiva és un projecte entre el GreTICE (Grup de 
Recerca sobre Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
en Educació), el Grup de Recerca de Geologia i Cartografia 
Ambiental i el SIGTE —tots de la UdG—, que neix amb la 
intenció d’investigar les possibilitats didàctiques dels dispositius 
mòbils i les eines de geoposicionament via satèl·lit. A partir 
d’informació geogràfica i de recursos multimèdia s’han creat 
continguts didàctics adaptats a dispositius mòbils que permeten 
l’experiència in situ de l’usuari. Els continguts s’ofereixen de 
manera automàtica segons la seva localització. Per tant, es 
tracta d’una aplicació basada en la interacció d’informació 
geogràfica, GPS, dispositius mòbils (PDA, mòbils...), Internet 
i recursos pedagògics i activitats didàctiques en format 
multimèdia. 

 Oficina de Cooperació

A. Actuacions vinculades a la cooperació per al 
desenvolupament

1. Participació de la UdG en organismes locals, autonòmics, 
estatals i internacionals de coordinació de les universitats 
en la cooperació per al desenvolupament.

1.1. Àmbit local 

18 de juny de 2008. Reunió del director del Parc -
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Tecnològic amb Telémaco Talavera, rector de la UNA; 
Alta Hooker, rectora de la URACCAN; vicerectors 
de les universitats UNAN-Managua, UPOLI i UNI de 
Nicaragua, i M. Rosa Terradellas.

26 de juny de 2008. Reunió del Pla d’educació i convivència 
dels barris de Santa Eugènia i Sant Narcís de Girona.

24 de juliol de 2008. Reunió amb l’ONG Justícia i Pau, 
valoració del II Campus per la Pau.

17 de setembre de 2008. Reunió de la Comissió de 
Sensibilització de l’Ajuntament de Girona.

23 d’octubre de 2008. Reunió del Pla d’educació i 
convivència dels barris de Santa Eugènia i Sant Narcís 
de Girona.

 5 de desembre de 2008. Reunió amb la regidora 
d’Educació i Cooperació de l’Ajuntament de Girona.

7 de gener de 2009. Reunió amb Jordi Planas. Agenda 
Llatinoamericana. 

26 de gener de 2009. Reunió Amb Carme Lorente, 
del Departament de Treball de la Generalitat. Curs 
d’Emprenedoria, Autoempresa i Cooperatives.

2 de febrer de 2009. Reunió amb Josep Font, director del 
Centre Penitenciari de Figueres.

26 de gener de 2009. Reunió amb Carme Lorente, 
del Departament de Treball de la Generalitat. Curs 
d’Emprenedoria, Autoempresa i Cooperatives.

12 de febrer de 2009. Reunió amb Carme Lorente, 
del Departament de Treball de la Generalitat, i Pilar 
Marqués, professora de l’FCEE. Curs d’Emprenedoria, 
Autoempresa i Cooperatives.

23 de febrer de 2009. Comissió Bluefields (Nicaragua). 
Ajuntament de Girona.

26 de Febrer de 2009. Reunió amb l’ONG ACAPS, 
professor Gabriel Barbeta (UdG).

5 de març de 2009. Reunió del Pla d’educació i 
convivència. Ajuntament de Girona.

11 de març de 2009. Reunió amb AECC. Catalunya 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

contra el Càncer. Lupe València.

5 de març de 2009. Reunió del Pla d’educació i 
convivència. Ajuntament de Girona.

11 de març de 2009. Reunió amb AECC. Catalunya 
contra el Càncer. Lupe València.

29 d’abril de 2009. Reunió amb el professor Carles Serra, 
del Grup de Recerca i Cooperació de la UdG al Sàhara 
Occidental.

20 de maig de 2009. Reunió amb GERD. Sarrià de Ter.

1.2. Àmbit autonòmic

11 de juny de 2008. Reunió del Comitè Organitzador del 
IV Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. 
UAB. Barcelona.

13 de juny de 2008. Reunió del Comitè Executiu del IV 
Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. 
UAB. Barcelona.

1 de juliol de 2008. Reunió del Comitè Executiu del IV 
Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. 
UAB. Barcelona.

15 de setembre de 2008. Reunió del Comitè Executiu del 
IV Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. 
UAB. Barcelona.

23 de setembre de 2008. Reunió del Comitè Organitzador 
del IV Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. 
UAB. Barcelona.

7 d’octubre de 2008. Reunió de l’ACUP. Barcelona.

17 d’octubre de 2008. Reunió de la Xarxa Vives 
d’Universitats. Comissió de Seguiment del Programa 
PAU. URV. Tarragona.

20 d’octubre de 2008. Reunió amb l’ONG Educació 
sense Fronteres.

3 de desembre de 2008. Reunió de la Comissió Solidaritat 
i Cooperació Internacional. Xarxa Vives d’Universitats. 
Programa PAU. Perpinyà.

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-



Memòria del curs acadèmic 2008-200992

12 de desembre de 2008. Reunió de l’ACUP. Programa 
Àfrica. UPF. Barcelona.

15 de desembre de 2008. Reunió amb l’ONG Setem. 
Degana de l’FCEE i delegada de la rectora per a la 
Cooperació i el Desenvolupament. Girona.

12 de gener de 2009. Reunió de l’ACUP. Projecte de 
desenvolupament institucional amb universitats d’Àfrica. 
UAB. Barcelona.

20 de gener de 2009. Reunió de l’ACUP. Projecte de 
desenvolupament institucional amb universitats d’Àfrica. 
UPC. Barcelona.

22 de gener de 2009. Reunió de l’ACCD. Núria Oriol. 
Projecte AEPCFA.

27 de gener de 2009. Reunió de l’ACUP. Projecte de 
desenvolupament institucional amb universitats d’Àfrica. 
UAB. Barcelona.

6 de febrer de 2009. Comissió de Solidaritat. Xarxa 
Vives. Castelló de la Plana.

20 de febrer de 2009. Comissió Executiva de l’ACUP. 
UPF. Barcelona.

20 de febrer de 2009. Comissió de Cooperació de 
l’ACUP. UPF. Barcelona.

20 de febrer de 2009. Trobada de contraparts sobre la 
subvenció rebuda per la UAB. UPF. Barcelona.

4 de març de 2009. Reunió de l’ACCD. Presentació de 
l’ACUP. Barcelona.

6 de maig de 2009. Reunió de l’ACUP. Comissió 
Acadèmica del Projecte amb les universitats africanes i 
a la tarda reunió de l’ACUP amb el director de l’ACCD, 
David Minobes.

1.3. Àmbit estatal 

16 de juny de 2008. Reunió de la Comissió de Cooperació 
de la CEURI. Madrid.

6 i 7 de novembre de 2008. Reunió de la CEURI. Ple i 
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Comissió de Cooperació. Santiago de Compostel·la.

10 de novembre de 2008. Reunió de la Comissió de 
Desenvolupament i Seguiment del Pla Director i PACI. 
Madrid.

21 de novembre de 2008. Comissió d’Avaluació del PCI 
Argèlia. AECID. Madrid.

25 de novembre de 2008. Consell de Cooperació al 
Desenvolupament. Ministeri d’Assumptes Exteriors i 
Cooperació. Madrid.

16 de gener de 2009. Reunió dels Grupos Nuevos 
Instrumentos del CEURI. Madrid.

28 de gener de 2009. Comissió de Desenvolupament i 
Seguiment del Pla Director i PACI. Madrid.

3 de febrer de 2009. Consell de Cooperació de l’Estat. 
UCM. Madrid.

1 d’abril de 2009. Reunió de l’AECID. Presentació de 
l’ACUP.

7 i 8 de maig de 2009. Reunió del CEURI. Granada.

11 de maig de 2009. Consell de Cooperació de l’Estat. 
Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació. Madrid.

1.4. Àmbit internacional

27-30 d’octubre de 2008. Assistència a Maputo al II 
Encuentro Internacional Universidades con África, 
finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament i la Comunitat 
de Madrid, i organitzat per les universitats públiques 
madrilenyes. 

27 de novembre, visita de Marino Calva, coordinador 
i membre del Projecte Equador, d’Enginyers sense 
Fronteres.

31 de març de 2009. Reunió Amb Ernesto Paz Aguilar, 
vicerector de Relacions Internacionals de la UNAH 
(Hondures).

13-20 de març de 2009. Visites i reunions al Camerun, 

-

-
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a la Universitat de Yaoundé, dins del Projecte de 
desenvolupament institucional amb universitats d’Àfrica. 
Associació Catalana d’Universitats Públiques.

2. Participació en projectes conjunts

Participació en el Projecte PAU de cooperació 
universitària per al desenvolupament que les universitats 
de la Xarxa Vives d’Universitats porten a terme amb la 
Xarxa d’Universitats a l’Oest d’Algèria (CRUO). 

L’Oficina de Cooperació i la Coordinadora d’ONG 
Solidàries de les Comarques Gironines i l’Alt Maresme 
han convocat el concurs de cartells per commemorar 
els seixanta anys de la Declaració Universal dels Drets 
Humans. Els cartells es podien presentar a l’Oficina i a la 
Coordinadora fins al 31 d’octubre de 2008. Hi va haver 
un total de vuit cartells presentats.

Participació en el Projecte PAU de cooperació 
universitària per al desenvolupament que les universitats 
de la Xarxa Vives d’Universitats porten a terme amb la 
Xarxa d’Universitats a l’Oest d’Algèria (CRUO). 

Participació en el projecte Trobada d’Universitats 
Contraparts del Sud de les universitats catalanes i d’altres 
actors de cooperació. Subvencionat per l’ACCD, hi 
participen les universitats catalanes.

Participació en el Projecte de desenvolupament 
institucional amb universitats d’Àfrica. Associació 
Catalana d’Universitats Públiques.

3. Organització de cursos

Curs de Cooperació per al Desenvolupament. Dies 21, 
28 i 5 de desembre de 2008. Un total de 55 estudiants 
inscrits.

Projecte Rossinyol. Curs 2008-2009. Mentoria per a una 
societat inclusiva. Un total de 36 estudiants inscrits.

Curs Visions d’Amèrica Llatina, del 24 de març al 9 
d’abril de 2009. Bloc 1: Rodolfo de Roux (24 i 25 de 

-

-

-

-

-

-

-

-

febrer). Bloc 2: Marcos Roitman (26 i 27 de febrer). Bloc 
3: Vilma Núñez (2, 3 i 4 de març). Bloc 4: Sergio Ramírez 
(5, 6 i 9 de març).

Curs de Cooperació per al Desenvolupament. 2n 
semestre. Curs 2008-2009. Dies 20 i 27 de març i 3 
d’abril. Un total de 48 inscrits.

Curs En Plenes Facultats. Dies 20 i 21 d’abril, 20 
inscrits.

Curs d’Emprenedoria, Autoempresa i Cooperatives, 
en col·laboració amb el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. Dies 28 i 30 d’abril i 5, 7, 12 i 
14 de maig. Un total de 17 inscrits.

Curs Pla de Formació del PAS de la UdG. Cooperació al 
Desenvolupament i el Voluntariat a la UdG. Dies 14 i 21 
de maig. Un total de 19 inscrits.

4. Organització de jornades i actes

19 i 20 de juny de 2008. III Asamblea Red Universitaria 
Yo, sí puedo, a la Universitat de Girona. Un total de 83 
inscrits.

9, 10 i 11 de juliol de 2008. II Campus per la Pau, organitzat 
per l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament i 
l’ONG Justícia i Pau. Un total de 71 inscrits, 29 dels quals 
són estudiants.

IV Congreso de Universidad y Cooperación para 
el Desarrollo. Organitzat pel conjunt d’universitats 
catalanes els dies 12, 13 i 14 de novembre de 2008 a la 
UAB.

10 de desembre de 2008. III Marató de Cinema Solidari. 
Presentació mundial del DVD 20% cotó i 80% suor, 
dirigit i realitzat per Pep Caballé i finançat per l’Agència 
Catalana de Cooperació i Desenvolupament.

13 de febrer, Jornada de Portes Obertes de la UdG. 
Participació amb estand propi i amb la col·laboració de 
l’ONG Setem.

-
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-
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5. Participació en jornades i actes 

4 d’octubre de 2008. Estand de les universitats catalanes 
a la II Festa de la Cooperació Catalana. Parc de la 
Ciutadella. Barcelona.

18 d’octubre de 2008. Estand de l’OCD de la UdG a la 
VIII Fira d’Entitats de Voluntariat Social. Girona.

21 de novembre de 2008. Celebració de la III Nit del 
Voluntariat. Girona. 

12, 13 i 14 de novembre. Exposició Red Universitaria 
Yo, sí puedo al IV Congreso Universidad y Cooperación 
al Desarrollo. 

22 de novembre de 2008. Taula rodona GREC. Amèrica 
Llatina. Girona.

15 d’abril de 2009. Inauguració de l’exposició Algèria, un 
país també denominat Al-Jaza’ir, conferència a càrrec del 
Dr. Alfons Martinell i l’ambaixador d’Algèria, Mohammed 
Haneche. També s’ha fet una taula rodona sobre Algèria, 
el dia 22 d’abril, lligada a l’exposició.

6. Exposicions

Del 17 al 21 de novembre. Exposició Dones del Marroc. 
Vides en blanc i negre. A la Sala d’Actes de la Facultat 
d’Educació i Psicologia i de l’Escola Universitària 
d’Infermeria. UGT de les comarques gironines.

Del 10 al 19 de desembre. Exposició Cinema i pau. A 
la Sala d’Actes de la Facultat d’Educació i Psicologia i de 
l’Escola Universitària d’Infermeria. De la Fundació per la 
Pau.

Dia 10 de desembre. Exposició dels cartells presentats 
al concurs per commemorar el 60è aniversari dels drets 
humans.

7. Edicions

S’ha editat el llibre de la Red Universitaria Yo, sí puedo. 
2006-2008. Col·lecció Diversitas. Ed. UdG.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Exposició Red Universitaria Yo, sí puedo. Sis plafons. 

S’ha editat el DVD 20% cotó i 80% suor, dins de la 
col·lecció de documentals per treballar els objectius del 
desenvolupament del mil·lenni, editats per la UdG i amb 
el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament.

DVD 20% cotó i 80% suor, dins de la col·lecció de 
documentals editats per treballar els objectius del 
desenvolupament del mil·lenni, editats per la UdG i amb 
el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. S’ha enviat a totes les universitats 
espanyoles, Departament d’Educació, tots els CRP del 
Departament d’Educació de Catalunya, Institut Paulo 
Freire i totes les facultats de la UdG.

8. Convenis

20 de juny de 2008. Signatura de l’acord de col·laboració 
entre la Universitat de Girona i la Universitat de les 
Regions Autònomes de la Costa Nicaragüenca.

20 de juny de 2008. Signatura de l’acord de col·laboració 
entre la Universitat de Girona i el Consell Nacional 
d’Universitats de Nicaragua.

17 de juliol de 2008, signatura del conveni amb l’ONG 
ACAPS, la UdG i l’Ajuntament de Girona, en matèria de 
cooperació al desenvolupament.

21 de juliol de 2008, signatura del conveni marc de 
col·laboració entre la Universitat de Girona i l’associació 
Desos Opció Solidària.

9. Donacions

S’han donat sis ordinadors que provenen del Departament 
d’Informàtica i Matemàtica Aplicada a la Universitat 
d’Holguín (Cuba).

S’han donat dos CPU i un monitor que provenen del 
Departament de Dret Públic a l’ONG Juristes Solidaris 
de Barcelona.

-

-

-
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S’han donat dos ordinadors que provenen del 
Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada a la 
Universitat d’Holguín (Cuba).

S’han donat dos ordinadors i dues pantalles que provenen 
de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach al 
Col·legi d’Educació Infantil i Primària CEIP Devesa de 
Salt.

B. Actuacions vinculades al voluntariat

10. Cursos de voluntariat

Curs En Plenes Facultats. Dia 21 d’octubre de 2008. Un 
total de 55 estudiants inscrits.

C. Subvencions rebudes

11.1. Rebudes per la UdG

Finançament del postgrau de Docència Universitària, 
Nicaragua. 36.800 euros. Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament.

Finançament de la millora del disseny i del procés de 
producció de cadires de rodes i altres ajudes tècniques 
en la indústria local cubana. 33.000 euros. Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Finançament de l’elaboració de material audiovisual 
per a la sensibilització per a la cooperació per al 
desenvolupament, Catalunya. 20.000 euros. Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Finançament del Programa de sensibilització i formació 
per a la cooperació al desenvolupament a la UdG, 
Catalunya. 20.112 euros. Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament.

Postgrau de Gerència Universitària i Planificació 
Estratègica. Universitat Nacional Agrària (Nicaragua). 
23.000 euros. Programa de cooperació interuniversitària 

-

-

-

-
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i investigació científica entre Espanya i Iberoamèrica. 
AECID.

Postgrau en Docència Universitària. Universitat de les 
Regions Autònomes de la Costa Carib Nicaragüenca. 
23.000 euros. Programa de cooperació interuniversitària 
i investigació científica entre Espanya i Iberoamèrica. 
AECID.

11.2. Projectes conjunts amb la resta d’universitats 
catalanes

IV Congrés Universitat i Cooperació per al 
Desenvolupament. L’import atorgat és de 48.000 euros. 
Finançat per l’ACCD.

Trobada d’Universitats Contraparts del Sud de les 
universitats catalanes i d’altres actors de cooperació. 
L’import atorgat és de 48.000 euros. Finançat per 
l’ACCD. 

11.3. Projectes conjunts amb l’ACUP

Programa de col·laboració per al desenvolupament 
institucional i la formació en gestió universitària. 90.000 
euros AECID i 90.000 euros ACCD.

Projecte d’estudi de millora de la cooperació universitària 
pel desenvolupament. 40.000 euros.

11.4. Projectes conjunts amb la Xarxa Vives 
d’Universitats

Programa Algèria universitats. Subvenció ACCD, 267.344 
euros. Subvenció AECID, pendent de presentació i 
aprovació.

D. Premsa

15 de novembre de 2008. Entrevista a M. Rosa Terradellas. 
Programa Solidaris de Catalunya Ràdio

11 de febrer de 2009. Entrevista a M. Rosa Terradellas. 
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Diari AVUI, per al dossier + Cooperació

Visions d’Amèrica Llatina

Notícia a la revista CooperacióCat. Abril de 2009

«L’educació és l’autèntic motor del desenvolupament 
d’un país»

Entrevista a Maria Rosa Terradellas al Punt Diari. Abril 
de 2009

20% cotó, 80% suor

Entrevista a Pep Caballé, Punt Diari. Abril de 2009

Curs de Cooperació per al Desenvolupament

Telenotícies comarques, TV3. Març de 2009
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