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Presentació del rector
En la presentació de l’Impacte 2019-2020, la memòria de les activitats de la UdG del curs passat, deia que la
Universitat de Girona “és força i voluntat de seguir endavant”. Ho deia, com tots sabem, en un moment molt
delicat de les nostres vides. No solament de la vida universitària, sinó de l’existència col·lectiva. Un moment
crític que ha fet que ens emmiralléssim com a societat i que ha reclamat el millor de nosaltres mateixos, com a
col·lectiu.
En l’àmbit universitari, amb la irrupció i el llarg camí que hem recorregut i recorrem a causa de la pandèmia,
també hem estat exigits. S’han tibat les costures de la institució i ens hem vist obligats a replantejar el nostre
dia a dia. Sense perdre de vista en cap moment els objectius bàsics de la Universitat –la docència, la recerca,
la transferència, el compromís social, la incardinació en la societat– hem hagut de ser imaginatius i pensar en
solucions immediates a problemes de gran envergadura, començant per l’assumpció de unes restriccions que han
afectat el desenvolupament del curs acadèmic. L’exemple més clar d’aquella “força” i d’aquella “voluntat de seguir
endavant” crec que podem trobar en els actes acadèmics de final de curs que s’han fet a l’Aula Magna de la UdG
com a cloenda de l’activitat docent. Les estudiants i els estudiants es tornaven a trobar i celebraven una graduació
amb alegria, amb ànims de futur, amb la felicitat de tornar a trepitjar un espai universitari que, amb més o menys
intensitat, hem reconquerit aquest any. Perquè la Universitat és vivència, és contacte, és aprenentatge en comú.
L’Impacte 2020-2021, encara sota els efectes de la crisi sanitària, és la prova que la Universitat de Girona – just
quan enfila els preparatius del 30è aniversari de la seva creació, el mes de desembre vinent – ha respost amb
contundència, amb vitalitat, amb esforç col·lectiu, als reptes que se’ns han plantejat. Amb la posada en marxa del
Pla Estratègic UdG2030, la Suma d’Intel·ligències, hem albirat el futur més immediat, de la mateixa manera que
la creació de la Fundació Girona Regió del Coneixement i la consolidació i enfortiment dels campus sectorials
ens han acostat amb més intensitat tant al territori i als agents econòmics i socials com a la possibilitat d’accés a
projectes de recerca i programes competitius de gran volada.
En aquesta memòria podreu copsar l’empenta de la Universitat: des de l’essència de la labor docent a la
consolidació de places de professorat i el dibuix de la carrera professional del PAS; des dels reconeixements rebuts
a la bona posició en els rànquings internacionals; des de les beques i ajuts concedits al lideratge de projectes o a
la tasca ingent de la recerca; des de la implantació d’una xarxa de càtedres que ens uneixen al territori i a les seves
necessitats fins a la pràctica de l’esport.
I més coses. Us convido a contemplar aquesta imatge estàtica de la Universitat per percebre que som una institució
en moviment continu. Trenta anys després de la seva creació, la Universitat de Girona no s’atura, sinó que
contempla el futur amb esperança, amb la força i la voluntat necessàries per afrontar aquest demà engrescador.
Gràcies a tothom per fer-ho possible.

Quim Salvi
Rector de la Universitat de Girona
Setembre del 2021
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La UdG en xifres

Campus i estructures

161.496 m2 de superfície construïda
3 campus
9 facultats i escoles
1 escola de doctorat
6 centres adscrits
24 departaments
12 instituts de recerca propis
3 instituts de recerca participats
(centres de recerca programa CERCA)

40 càtedres
Pressupost

100.023.177 € - Pressupost 2020
100.898.065 € - Pressupost 2021
57.846.183 € - Finançament bàsic de la Generalitat pressupostat l'any 2020
59.023.000 € - Finançament bàsic de la Generalitat pressupostat l'any 2021
Comunitat universitària

15.316 estudiants de la UdG
1.421 personal docent i investigador
605 personal d'administració i serveis
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Docència
GRAUS

46 titulacions de grau
12 dobles titulacions de grau
3 dobles titulacions internacionals

de grau

10.581 estudiants de grau – centres
propis

2.985 estudiants de grau – centres

adscrits

1.793 titulats de grau – centres propis
671 titulats de grau – centres adscrits
MÀSTERS

27 màsters universitaris
17 màsters interuniversitaris
15 convenis de doble titulació de
màster internacional

918 estudiants de màster universitari
617 titulats de màster universitari
DOCTORAT

14 programes de doctorat
(8 d'universitaris
i 6 d'interuniversitaris)
832 estudiants de doctorat
111 tesis doctorals llegides (2020)*
FORMACIÓ CONTINUADA

36 màsters propis
831 estudiants de màster propi
3.102 estudiants matriculats

en activitats de formació continuada
ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

62 estudiants del Programa de

Formació Josep Torrellas per a més
grans de 50 anys
* 34, amb menció internacional / 72, per videoconferència

Recerca
PROJECTES I FINANÇAMENT

347 projectes de recerca actius el

2020 (77 d'internacionals)

67 grups de recerca SGR
RESULTATS

47 llibres de recerca
238 capítols de llibre
1.054 articles indexats ISI
202 contractats predoctorals

TALENT INVESTIGADOR

35 investigadors ICREA, Ramón y
Cajal, Beatriu de Pinós, Juan de la
Cierva, Marie Sklodowska-Curie,
Beatriz Galindo i Techniospring

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

7 grups TECNIO
3 patents europees
3 patents espanyoles
1 patent americana
4 llicències
10 empreses de base tecnològica
participades per la UdG
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Campus i centres
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Campus Barri Vell

· Facultat de Lletres
www.udg.edu/fl
· Facultat d'Educació i Psicologia
www.udg.edu/fep
· Facultat de Turisme
www.udg.edu/ft

Campus Girona Centre
· Facultat de Medicina
www.udg.edu/fm
· Facultat d'Infermeria
www.udg.edu/fi

Parc Científic i Tecnològic

· Parc Científic i Tecnològic de la UdG
www.parcudg.com
· Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
www.fundacioudg.org
· Fundació Girona Regió del Coneixement
www.udg.edu/ca/coneix/Grup-UdG/Fundacions/
Fundació-Girona-Regió-de-Coneixement

Campus Montilivi

· Facultat de Ciències
www.udg.edu/fc
· Facultat de Dret
www.udg.edu/fd
· Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
www.udg.edu/fcee
· Escola Politècnica Superior
www.udg.edu/eps
· Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants
www.udg.edu/ciae
· Escola de Doctorat
www.udg.edu/ed

Centres
i escoles adscrites
Escola Universitària de la
Salut i l'Esport (EUSES)
www.euses.cat
Escola Universitària de
Turisme Euroaula
www.euroaula.com
Escola Universitària
d'Hoteleria i Turisme de Sant
Pol de Mar
www.santpol.edu.es
Escola Universitària ERAM
www.eram.cat
Escola Universitària Formatic
Barcelona
www.formatic-barna.com
Escola Universitària
Mediterrani
www.mediterrani.com
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Rànquings 2020-2021

29a
89a
1.117 universitats de 94 països

911 universitats mundials
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11a

101-200

91

475 universitats mundials

172

79 universitats Estat

1.800 universitats
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801-900

76 universitats Estat

8

1.500 universitats de 93 països

2.000 universitats

601-800

744

75 universitats Estat
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Pressupost 2021 - Quadre resum per capítols
ESTAT D'INGRESSOS

24.411.701

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents

68.353.170

CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
Subtotal corrent

209.434
92.974.305

CAPÍTOL 6 - Venda d'inversions reals

0

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital

6.374.233

Subtotal capital

6.374.233

CAPÍTOL 8 - Actius financers

1.549.527

CAPÍTOL 9 - Passius financers
Subtotal financer
TOTAL INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL 1 - Despeses de personal
CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis
CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
CAPÍTOL 5 - Fons de contingències
Subtotal corrent
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
Subtotal capital

0
1.549.527
100.898.065
euros
75.961.340
16.817.167
43.500
1.370.035
0
94.192.042
6.330.374
0
6.330.374

CAPÍTOL 8 - Actius financers

45.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers

330.649

Subtotal financer

375.649

TOTAL DESPESES
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euros

CAPÍTOL 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos

100.898.065

Pla Estratègic
UdG2030
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Pla Estratègic UdG2030:
la suma d’intel·ligències
El Pla Estratègic UdG2030: la suma d’intel·ligències va ser aprovat pels òrgans de govern de la Universitat
de Girona durant els primers mesos de l’any 2019 (sessió 3/2019 del Claustre de la UdG, de 14 de març;
sessió 2/2019 del Consell de Govern de la UdG, de 21 de març; sessió 2/2019 del Consell Social, d’11
d’abril). Aquest pla preveu que la UdG se singularitzi en la suma d’intel·ligències, entès aquest concepte
com a la combinació sinergètica de la intel·ligència natural, la intel·ligència artificial i la intel·ligència
col·lectiva. Pel que fa al desplegament, el pla s’estructura en 7 línies estratègiques, que contenen
cadascuna entre 2 i 4 objectius estratègics.
Per a la implementació de les accions que s’han d’anar derivant del Pla Estratègic, aquest contempla
la creació d’un grup de treball, integrat per persones de la mateixa Universitat i per persones del seu
entorn econòmic i social, que ha d’actuar com a impulsor del pla i contribuir a estimular les línies
estratègiques i a concretar accions que permetin assolir els objectius plantejats. D’aquest grup de
treball n’ha sorgit una estructura de 4 eixos i 20 accions, cadascuna de les quals pot desplegar-se en
una o més actuacions concretes (vegeu taula adjunta). Del procés de desplegament se n’ha informat
periòdicament al Consell de Govern.
Cal ser conscients que la situació a tots els nivells (acadèmic, econòmic, social), arran de l’estat d’alarma
a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, no pot ser obviada en el desplegament del pla durant
aquest curs 2020-2021. Encara que algunes accions s’han endarrerit, atesa la necessitat de prioritzar la
resposta a la pandèmia, altres accions s’han accelerat en la seva concreció i posada en marxa precisament
per la necessitat d’avançar decididament en la digitalització de la Universitat.
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Eixos i accions vinculades al Pla Estratègic UdG2030: la suma d’intel·ligències
1.1 Impulsar projectes innovadors, segons el concepte de la suma d'intel·ligències, per al
sector social de Catalunya.
La suma
1.2 Promoure el coneixement i l’ús de la intel·ligència artificial i les anàlisis de grans volums
d’intel·ligències
de dades (big data) entre les empreses catalanes.
per a l’impacte
1.3 Atraure a Girona l’organització d’un gran esdeveniment (congrés, fira) que sigui una
social tot aportant
referència nacional o internacional en IA o suma d’intel·ligències.
innovació
1.4 Generar i liderar debat en l’entorn econòmic i social sobre les implicacions de la IA, i
sociocultural i
atraure a la UdG l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, previst en
socioeconòmica
l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya (Generalitat de Catalunya).
al territori
1.5 Cercar i concretar aliances amb empreses del sector de la IA, amb universitats que fan
plantejaments similars als de la UdG, o amb associacions, clústers i xarxes.

Eix 1

Eix 2

Aprendre
en la suma
d’intel·ligències
i oferir un
aprenentatge
integral i de valor
per als estudiants

Eix 3

Fer recerca
des de la Suma
d’intel·ligències i
assegurar talent
per a la suma
d’Intel·ligències

Eix 4

Donar a conèixer
la Universitat
de la Suma
d’Intel·ligències

2.1 Promoure que els congressos d’innovació docent incloguin sessions, tallers, comissions
o etiquetes al voltant de la suma d’intel·ligències.
2.2 Organitzar formació específica en intel·ligència artificial i suma d’intel·ligències per a
PDI i PAS.
2.3 Promoure la creació de grups o xarxes d’innovació docent, integrats a l’ICE, que
experimentin la docència amb eines d’intel·ligència artificial.
2.4 Afegir a l’oferta de formació transversal per als investigadors en formació una activitat
a l’entorn de la suma d’intel·ligències.
2.5 Incorporar competències d’intel·ligència artificial en els estudis i facilitar la suma
d’intel·ligències entre àmbits diferents, incidint en l’organització i disseny dels estudis.
3.1 Detectar línies de recerca que presentin alt potencial per atraure projectes amb
finançament extern, amb aliances amb centres d’excel·lència o empreses de referència.
3.2 Incorporar talent investigador jove de primer nivell amb potencial per catalitzar
activitat de recerca fonamentada en la suma d’intel·ligències.
3.3 Alinear amb el Pla Estratègic UdG2030: la suma d’intel·ligències la política d’atracció,
contractació i estabilització de personal.
3.4 Organitzar les línies d’ajut intern (per a docència, per a recerca o per a personal) de
manera que s’alineïn amb el pla.
3.5 Integrar les diverses bases de dades de la Universitat i assegurar-ne la completesa i
fiabilitat, per tal de poder utilitzar-les amb garanties en la gestió universitària.
4.1 Establir una crida permanent a la comunitat universitària de propostes d’actuació i
impulsar els canals de comunicació interns.
4.2 Repensar les eines de gestió per a la digitalització de la Universitat i promoure les que
faciliten el treball en equip i la comunicació entre la comunitat.
4.3 Socialitzar el Pla Estratègic i les accions i projectes que se’n deriven entre les universitats
i estructures universitàries amb qui habitualment treballem.
4.4 Crear, difondre i impulsar la marca «UdG: la Universitat de la suma d’intel·ligències» i
fer-la visible, especialment entre els estudiants i futurs estudiants.
4.5 Enfortir els diversos canals de contacte amb l’entorn, per tal de detectar necessitats i
poder-hi donar respostes.
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S’ha creat l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC), en forma de Càtedra
de la UdG, amb el suport de la Direcció General d’Innovació i Economia Digital i la Fundació i2Cat.
L’Observatori s’ha posat en marxa el darrer trimestre de 2020 i actualment és plenament operatiu. Ha
creat el consell assessor, que aplega personalitats molt rellevants a l’entorn de la IA, s’està treballant
en un document marc de posicionament dels aspectes ètics i les implicacions socials de la IA, s’ha
participat en un seguit d’activitats, que han permès donar visibilitat a l’OEIAC, i actualment s’està
desenvolupant un cicle de seminaris sobre la IA en la nostra vida quotidiana.

Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya

En la mateixa línia de sumar la UdG a prioritats marcades des del Govern de la Generalitat i a iniciatives
que sorgeixen d’aquestes prioritats, la UdG ha contribuït a fer de Girona la candidatura guanyadora per
acollir el Centre de Blockchain de Catalunya (CBCat). Aquest centre, creat per la Cambra de Comerç
de Barcelona, té com a objectiu difondre i impulsar l’ús de la tecnologia de les cadenes de blocs entre
empreses i institucions catalanes, així com formar professionals presents i futurs. Actualment, el
CBCat ja treballa amb normalitat des dels despatxos que ocupa en el Parc Científic i Tecnològic de la
UdG. Entre d’altres activitats que ha dut a terme, hi ha els seminaris sobre blockchain en els quals han
participat un bon nombre d’estudiants de la UdG, així com el primer repte «Blockchain for SDGs» que
també ha comptat amb estudiantat UdG entre els participants.

Al principi de l’any 2021 s’ha aconseguit el registre dels nous estatuts de la Fundació Girona Regió del
Coneixement. Respon a l’eix estratègic que indica que cal «Enfortir els diversos canals de contacte amb
l’entorn, per tal de detectar necessitats i poder-hi donar respostes» i tindrà com a objectiu general la
promoció d’iniciatives regionals de transferència del coneixement, d’innovació i de desenvolupament
sociocultural i socioeconòmic. Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona i la mateixa UdG, i
amb la participació també de l’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Girona, la FGRC donarà suport
als campus sectorials de la UdG i continuïtat a la tasca que aquests han desenvolupant, intensificant en
particular la cerca de finançament per a projectes, que requereixin el coneixement i la innovació que
pot aportar la UdG, però també la participació d’empreses, entitats i administracions locals.

Fundació Girona
Regió del Coneixement
Universitat de Girona
Diputació de Girona
Ajuntament de Girona
Consell Social de la UdG
Cambra de Comerç
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S’ha presentat la mostra d’interès «Ecosistema de Inteligencia Artificial (IA) para la digitalización
y crecimiento empresarial de las PYMES españolas» al Ministeri d’Indústria en relació amb la crida
efectuada per detectar possibles projectes a ser finançats pels fons europeus Next Generation EU.
També amb relació a aquests fons, s’han presentat diversos projectes a la Generalitat de Catalunya, tots
ells alineats amb el Pla Estratègic UdG2030: «Creixement econòmic territorial basat en la innovació i el
coneixement: concentració de capacitats en l’àmbit de la salut a Salt i Girona», «Creixement econòmic
territorial basat en la innovació i el coneixement, recerca, transferència, innovació i formació en
blockchain» i «Creixement econòmic territorial basat en la innovació i el coneixement, reforçant la
connexió entre universitat, empresa i ciutadania». Els dos últims estan totalment vinculats a dues de
les actuacions destacades més amunt, el Centre de Blockchain de Catalunya i la Fundació Girona Regió
del Coneixement, respectivament.
Durant el mes de maig de 2021 s’ha passat un qüestionari entre el PDI de la UdG amb la finalitat de
conèixer millor el posicionament envers alguns aspectes del Pla Estratègic (tant el coneixement de
les tecnologies disruptives com la importància del treball interdisciplinari, multidisciplinari i transdisciplinari) així com respecte al paper de la UdG en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).
Val a dir que altres accions destacades, que estan vinculades i alineades amb el Pla Estratègic, es troben
detallades en la resta de seccions. Entre aquestes accions podem esmentar les següents:
- el cicle «Innovation for SDGs», que van organitzar els campus sectorials.
- el projecte SHEFCE sobre el compromís comunitari de la Universitat.
- el projecte PECT «Girona, innovació social i digital».
- la posada en marxa del Campus de Robòtica.
- el programa d’impuls per a la innovació i millora de la qualitat de la docència.
- la reflexió sobre la docència a la UdG: model UdGXXI.
- el nou Màster en Ciència de Dades.
- el projecte AI-FORA, finançat per la Fundació Volkswagen.
- el bot conversacional que es va posar en marxa dins la web InfoCOVID de la UdG.
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Docència,
aprenentatge
i inserció laboral
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Graus
Titulacions de grau
Administració i Direcció d'Empreses
Arquitectura Tècnica i Edificació
Biologia
Biotecnologia
Ciències Ambientals
Ciències Polítiques i de l'Administració
Comunicació Cultural
Comptabilitat i Finances
Criminologia
Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Dret
Economia
Educació Social
Enginyeria Agroalimentària
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Enginyeria en Tecnologies Industrials
Estudis d'Arquitectura
Filosofia
Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient
Història
Història de l’Art
Infermeria
Innovació i Seguretat Alimentària
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles
Medicina
Mestre/a en Educació Infantil
Mestre/a en Educació Primària
Pedagogia
Psicologia
Publicitat i Relacions Públiques
Química
Treball Social
Turisme

Dobles titulacions de grau
Administració i Direcció d'Empreses / Dret
Biologia / Biotecnologia
Biologia / Ciències Ambientals
Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració
Dret / Criminologia
Economia / Administració i Direcció d'Empreses
Economia / Filosofia
Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica /
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i
Direcció d'Empreses
Mestre/a en Educació Infantil / Mestre/a en Educació
Primària

Estudis de grau centres adscrits
Arts Escèniques
Comunicació Audiovisual i Multimèdia
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Fisioteràpia
Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona
(interuniversitari)
Gestió Hotelera i Turística
Màrqueting
Logística Empresarial
Turisme
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia
Turisme / Màrqueting
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Màsters
Màsters universitaris

Màsters interuniversitaris

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Biologia Molecular i Biomedicina
Promoció de la Salut

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Ciència Cognitiva i Llenguatge
Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política
Filosofia Analítica
Filosofia Aplicada
Identitat Europea Medieval

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones
Llengües
Recerca en Humanitats
Dret, Economia i Empresa
Advocacia
Dret de Danys
Economia de l'Empresa (Business Economics)
Educació i Psicologia
Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes
Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Psicologia General Sanitària

Dret
Criminologia i Execució Penal
Educació i Psicologia
Polítiques Socials i Acció Comunitària
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Gestió Cultural
Intervenció Psicosocial (MIPS)
Joventut i Societat (MIJS)
Psicologia de l’Educació (MIPE)
Economia i Empresa
Economia Laboral

Medi Ambient i Química
Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió
Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling

Medi Ambient i Química
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
Gestió d'Àrees de Muntanya

Tecnologia
Arquitectura
Biotecnologia Alimentària
Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Enginyeria Industrial
Master in Mechanics of Materials and Structures (MMS)

Tecnologia
Protecció Integrada de Cultius (PIC)
Joint Master in Medical Imaging and Applications (MAIA)
Enginyeria Agronòmica (IU)

Turisme
Direcció i Planificació del Turisme
Turisme Cultural

Turisme
Erasmus Mundus European Master
in Tourism Management (EMTM)

Novetats curs 2021-2022
· Moviments Migratoris en el Segle XXI: Conceptes, Realitats
i Accions
· Ciència de Dades
· Computació d’Imatge Mèdica / Medical Image Computing 		
(MIC)
· Gestió Administrativa
· Erasmus Mundus en Sistemes Robòtics de Camp 			
Intel·ligents / Intelligent Field Robotic Systems (IU) (IFRoS)
Sistemes Robòtics Intel·ligents / Intelligent Robotics 		
Systems (MIRS)
· Gestió del Turisme / Tourism Management (IU)
· Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva
(EUSES centre adscrit)
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Dobles titulacions internacionals de graus i màsters
Dobles titulacions internacionals de graus
Grau UdG

Grau internacional

Universitat col·laboradora

Grau en Dret

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
in Giurisprudenza

Università degli Studi di Palermo
(Itàlia)

Grau en Disseny i Desenvolupament
de Videojocs

Doble Grado en Diseño y Desarrollo
de Videojuegos

Universidad de Talca (Xile)

Grau en Infermeria

Grado Académico de Licenciado en Enfermería

Universidad Andrés Bello (Xile)

Dobles titulacions internacionals de màsters

Màster UdG

Universitat participant

País

Màster Universitari en Mecànica de Materials i Estructures

Universidad Pontificia Bolivariana

Bolívia

Màster Universitari en Dret de Danys

Centro Universitario Curitiba – Unicuritiba
de Brasil

Brasil

Màster Universitari en Mecànica de Materials i Estructures

Universidad Austral de Chile (Valdivia)

Xile

Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme

Universidad Tecnológica de Bolívar
(Cartagena de Indias)

Colòmbia

Màster Universitari en Turisme Cultural

Universidad Tecnológica de Bolívar
(Cartagena de Indias)

Colòmbia

Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme

Universidad de Externado

Colòmbia

Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme

University Trade Cooperative Moldova

Moldàvia

Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme

Universitatea Stat

Moldàvia

Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme

University Pespective- Int

Moldàvia

Màster Universitari en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Universidad de Guanajuato

Mèxic

Màster Universitari en Dret de Danys

Pontificia Universidad Católica del Perú

Perú

Màster Universitari en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Pontificia Universidad Católica del Perú

Perú

Màster Universitari en Turisme Cultural

Universidad de San Martín de Porres (Lima)

Perú

Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme

The Voronezh State University

Rússia

Medical Image Computing (MIC)
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meriodionale

Itàlia
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Graus

Màsters

ESTUDIANTS MATRICULATS
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

ESTUDIANTS MATRICULATS

13.566
13.587
13.513
13.597
13.648
13.599

ESTUDIANTS TITULATS
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

918
929

2020-2021
2019-2020

970

2018-2019

999

2017-2018
2016-2017

1.059

2015-2016

983

ESTUDIANTS TITULATS

2.464
2.358
2.419
2.250
2.385

617

2019-2020

588

2018-2019

604

2017-2018

595
591

2016-2017
2015-2016

ESTUDIANTS MATRICULATS
PER ÀMBITS 2020-2021

ESTUDIANTS MATRICULATS
PER ÀMBITS 2020-2021 (GRAU)

Salut

Salut

14%

21%
Enginyeria i
Arquitectura

16%

Socials
i Jurídiques

47%

Socials
i Jurídiques

52%

Ciències

7%

24

10%

Enginyeria i
Arquitectura

9%
Arts i Humanitats

Ciències

Arts i Humanitats

6%

18%

Doctorat

Formació
continuada

ESTUDIANTS MATRICULATS

ESTUDIANTS MATRICULATS*

2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

832
822
816
803
778
826

TESIS LLEGIDES
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017

3.102
3.239
2.774

2020-2021
2019-2020
2018-2019

2.542
3.203
3.191

2017-2018
2016-2017
2015-2016

ESTUDIANTS MATRICULATS 2020-2021*

111
102
117

Cursos
d'especialització

Cursos d'estiu

154

1.331

Diploma
de postgrau

101
120

324

Diplomes
d'especialització

245

Cursos
de postgrau

Màsters

217

ESTUDIANTS MATRICULATS 2020-2021
PER ÀMBITS DE DOCTORATS

831

ESTUDIANTS PER ÀREES 2020-2021*
Activitat Física i Esport

Arts i Humanitats

16%

Enginyeria
i Arquitectura

Turisme i Hostaleria

14%

Altres

Salut

Desenvolupament Sostenible

10%

1%
3%
1%
1%
15%

Psicologia i Educació

8%

Humanitats i Socials

25%

Empresa, Economia i Dret
Comunicació i Màrqueting
Ciències

32%

Socials i Jurídiques

28%

2%
26%

Ciències de la Salut
Arts Visuals

5%
9%

Arquitectura i Enginyeria
Administració Pública
i Desenvolupament Local

4%

* Inclou màsters propis, diplomes de postgrau, cursos de postgrau, diplomes
d'especialització i cursos d'especialització. Dades fins al juny del 2021.
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Doctorat
Programes de Doctorat
· Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
· Ciència i Tecnologia de l'Aigua
· Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
· Educació
· Medi Ambient
· Psicologia, Salut i Qualitat de Vida
· Química
· Tecnologia
· Interuniversitari en Arts i Educació
· Interuniversitari en Bioinformàtica
· Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa (coordinat per la UdG)
· Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques
· Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (DIPE)
· Interuniversitari en Turisme (coordinat per la UdG)

Ajuts predoctorals a la Recerca
Ajuts de la UdG:
1.272.103,06 € Investigadors en formació (IFUdG)
Ajuts de la Generalitat de Catalunya:
660.969,28 € Formació d'Investigadors (FI)
62.465,08 € (FI-SDUR)
Ajuts del Ministerio de Ciencia e Innovación
402.759,74 € Formació del Professorat Universitari (FPU)
498.931,12 € Formació del Personal Investigador (FPI)

26

Ajuts a Màsters
516.213 €
Ajut UdG – Banco Santander – Consell Social de la UdG per a estudiants nacionals
195.000 €
Ajut UdG – Banco Santander per a estudiants internacionals
92.000 €
Ajut UdG – Banco Santander «Becas Santander Erasmus»
12.500 €
Ajut Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona,
per a estudis de màster del sector alimentari
23.713 €
Ajuts UdG – Banco Santander per a la contractació de professors visitants
60.000 €
Ajuts UdG – Fundación Carolina, Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu Girona,
Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge
129.000 €
Ajuts Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre
4.000 €

Doctorats industrials Resultats principals 2012-2020
42 projectes

TIC

22,5%

37 empreses

32 investigadors

Enginyeria Civil i
Geoambiental /
Arquitectura

2,5%

Ciències i
Tecnologies
Químiques

24 grups SGR

12 tesis doctorals
llegides

PIMES

Altres

49%

22%

17,5%
Grans empreses

Ciències
Socials

13%

22,5%
Ciències de la Salut
i Biomèdiques

12,5%

Disseny i Producció
Industrial

Empreses emergents
(Start-ups)
Empreses derivades
(Spin-offs)

22,5%

16%
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Estudis propis i de formació continuada
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació organitza i gestiona els estudis propis i de formació continuada de
la Universitat de Girona: màsters, postgraus, diplomes d’especialització i cursos d’especialització adaptats a les necessitats de
l'entorn econòmic i social. El nombre total d'estudiants matriculats, considerant també els cursos d’estiu, és de 3.102.

Estudis propis de la UdG

- Màsters propis
- Diplomes i cursos de postgrau
- Diplomes i cursos d’especialització

Estudis nous

El curs 2020-2021 la Fundació ha impulsat la realització de noves formacions en diversos camps, com el Máster Fellowship
en Técnicas de Imagen Cardíaca Avanzadas, el Màster en Eines Visuals al Servei de la Ciutadania, el Master in Business
Administration and Law, i una nova edició internacional del Máster en Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho.
En postgraus, s’han iniciat formacions com el Diploma de Postgrau en Arboricultura Urbana, el Diploma de Postgrau
en Sexualitat Humana, el Diploma de Postgrau en Producció i Gestió de Projectes en l'entorn BIM, el Curs de Postgrau en
Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb Enfocament Globalitzat i el Curs de Postgrau en Direcció i
Gestió d'Equipaments Cívics i Projectes d'Innovació Social.

Formació i acreditació d'idiomes

- Cambridge English Exams Centre ES448 KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC i YLE
- Cursos de preparació: FCE, CAE 1.1 i CPE
- Exàmens oficials d'espanyol DELE - Instituto Cervantes

Activitats

- Formació a mida per a empreses i institucions
- Jornades, congressos, seminaris i estudis
- La Universitat a l'Estiu
- Cursos d’extensió i divulgació
Les diferents activitats que desenvolupa i gestiona la Fundació s'agrupen en 12 àrees temàtiques de coneixement:
- Activitat física i esport
- Administració pública i desenvolupament local
- Arts visuals
- Ciències de la salut
- Comunicació i màrqueting
- Desenvolupament sostenible
- Empresa, economia i dret
- Enginyeria i arquitectura
- Humanitats i ciències socials
- Idiomes
- Psicologia i educació
- Turisme i hostaleria

Congressos i reunions organitzades

La Fundació ha col·laborat, el curs 2020-2021, en l’organització de les jornades i congressos següents:
- I Congreso Internacional y XIII Nacional de Didáctica de la Geografía de la AGE: Enseñar y aprender geografía
para un mundo sostenible
- 11th IUHPE European Conference on Health Promotion and 6th International Conference on Salutogenesis
- Jornada: Cap a la Mediació del Segle 21. Del Present al Futur, Vincle i Gestió de Conflictes en Temps d'Alarma i Crisi
- Jornada en Processament Sensorial en l'Autisme
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Accions destacades
Noves titulacions de grau i de màster del curs 2021-2022
- Màster Universitari en Moviments Migratoris en el Segle xxi: Conceptes, Realitats i Accions
- Màster en Ciència de Dades
- Màster en Computació d’Imatge mèdica / Medical Image Computing (MIC)
- Màster en Gestió Administrativa
- Màster Erasmus Mundus en Sistemes Robòtics de Camp Intel·ligents / Intelligent Field Robotic Systems (IU)
(IFRoS)
- Màster en Sistemes Robòtics Intel·ligents / Intelligent Robotics Systems (MIRS)
- Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva
- Màster en Gestió del Turisme / Tourism Management (IU)
Incorporació al Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia, impartit a la UdG des del curs 2017-18, un grup de
docència que es fa íntegrament en llengua anglesa.

Acreditació dels estudis
Durant el curs 2020-2021 s’han dut a terme les acreditacions de diferents estudis de grau i màster, totes elles amb
resultat favorable: Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans, en Biologia Molecular i Biomedicina, en Patrimoni, en Planificació del Turisme, i en Turisme Cultural.
Es troben en curs, en diferents moments del procés, les acreditacions dels següents estudis: Facultat d’Educació
i Psicologia (graus en Psicologia, Educació Social, Pedagogia, Educació Primària, Educació Infantil, Treball Social), Facultat de Lletres (màsters en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a Segones Llengües i en Recerca
en Humanitats), Facultat de Ciències (graus en Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Química i màsters
en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular i en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió), Facultat de Dret (graus en
Dret, Criminologia, Ciències Polítiques i de l'Administració i màsters en Dret de Danys i en Advocacia), Escola
Politècnica Superior (graus en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria
Química, Enginyeria Agroalimentària, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria en Tecnologies
Industrials, Arquitectura Tècnica i Edificació, Estudis d'Arquitectura, Disseny i Desenvolupament de Videojocs i
màsters en Enginyeria Industrial, en Arquitectura i en Biotecnologia Alimentària), Facultat d’Infermeria (màster
en Promoció de la Salut), Facultat de Turisme (grau en Publicitat i Relacions Públiques), Facultat de Medicina
(grau en Medicina), Escola EUSES (graus en Fisioteràpia, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i Physiotherapy
(interuniversitari)).

Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència
(Model UdGXXI)
Aquest programa té una dotació pressupostària de 255.000 € i consta de dos subprogrames. El primer, Projectes d’innovació docent dels centres docents, té per objectiu potenciar projectes d’innovació docent en els estudis de grau i de màster i, en particular, projectes directament relacionats amb la docència i la seva organització i l’aprenentatge de l’estudiant. El segon, Projectes d’innovació docent col·laboratius i de creació d’entorns
d’aprenentatge innovadors, té per objectiu promoure la creació de nous ecosistemes d’aprenentatge partint de
la potenciació del treball col·laboratiu amb professorat d’àmbits complementaris i entre centres docents, institucions, entitats i empreses del territori. En el primer subprograma, d’un total de 25 projectes presentats, s’han
concedit 23 ajuts per un import global de 132.780,00 €. En el subprograma 2, d’un total de 7 projectes presentats,
s’han concedit 4 ajuts per un import total de 119.499,00 €.

Màsters internacionals
A part de les accions de promoció internacional a nivell de màster descrites a La UdG internacional, destaquem
el disseny de diverses propostes de màster dins de la convocatòria Erasmus Mundus del juny de 2021. Enguany
s’han enviat 2 propostes de màsters Erasmus Mundus: una en l’àmbit de materials compòsits (FRP++) i l’altre en
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l’àmbit de la gestió del turisme (EMTM). Tanmateix, cal destacar el desenvolupament de 3 propostes d’estudi
pel desenvolupament de nous màsters dins del programa Erasmus Mundus Design Measures en l’àmbit de la
comunicació oral, Blockchain i fabricació intel·ligent. Totes aquestes propostes es troben en fase d’avaluació i es
resoldran en el setembre i l'octubre d’aquest any 2021.
Actualment, la Universitat de Girona coordina tres màsters Erasmus Mundus: Màster Universitari Erasmus Mundus en Gestió del Turisme / European Master in Tourism Management (EMTM), el Màster Universitari Erasmus
Mundus en Medical Imaging and Applications (MAIA) i el recent Màster Universitari Erasmus Mundus en Sistemes Robòtics de Camp Intel·ligents / Intelligent Field Robotic Systems (IFRoS).

Inserció laboral
Borsa de treball – JobTeaser. A la plataforma d’ofertes de feina UdG-JobTeaser s’hi han registrat, aquest curs, 1.752
nous usuaris i ja en sumen un total de 6.037. Des que es va estrenar la plataforma, l’abril del 2019, han utilitzat el
servei més de 1.000 empreses i s’hi han publicat un total de 3.041 ofertes de feina. Els perfils més demanats aquest
curs han sigut de les àrees d'infermeria, enginyeria, consultoria i medicina.
Orientació professional. Dins el programa d'orientació per a la cerca de feina s'han dut a terme activitats de currículum, carta de presentació, entrevista de feina i LinkedIn, entre d'altres, amb un total de 79 tallers en línia i 2.313
participants. A més de les activitats grupals, s'han realitzat 78 tutories individuals d'orientació. Dins dels programes d’orientació, per segona vegada s’ha gestionat el programa de Garantia Juvenil (G)Innova, el qual ha comptat
amb 24 participants. El programa ha ofert 72 hores de formació, tutories individuals, 5 visites en empreses i 11
activitats socioculturals. El programa ha finalitzat amb un 80% dels joves en situació activa de feina i ha comptat
amb la col·laboració de PIMEC i AENTEG.
Escola de Competències. En el programa formatiu de l’Escola de Competències s'han fet 60 càpsules en línia, de les
quals 38 han sigut d’emprenedoria i 22 de competències transversals: comunicació, networking, tecnologia, motivació, autoconfiança, negociació, lideratge i creativitat. Les sessions de l’Escola de Competències han registrat
un total de 4.800 assistències.
Emprenedoria. A més de les sessions de l’Escola de Competències, l’Oficina Universitat Empresa gestiona diferents programes de foment de l’emprenedoria amb el suport de la Càtedra de Joves Emprenedors. Un any més, la
UdG ha participat en el programa Explorer, impulsat pel Banc Santander i que ha comptat amb la col·laboració
de l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial (aGOe). Els 35 joves que hi han participat han rebut el suport
de mentors especialitzats i, durant 12 setmanes, un ampli programa de formació per ajudar-los a engegar els seus
projectes emprenedors. Al final, 19 dels participants han presentat un total de 15 projectes. Paral·lelament, s’ha
gestionat el programa Consolida't... impulsa el teu negoci, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció
del treball autònom, el qual ha comptat amb 38 participants. El programa ha ofert 80 hores de formació en línia i
s’han realitzat 448 hores d’assessorament individual.
Pràctiques en empreses. Des de la Universitat de Girona s’han gestionat més de 3.000 pràctiques, 500 de les quals
han estat extracurriculars, que han permès als estudiants complementar la formació rebuda a les aules i facilitar,
així, la inserció al món laboral.
Fòrum per a la inserció i l’emprenedoria. L’Oficina Universitat Empresa de la UdG ha organitzat, el 20 de maig, el
fòrum «Toca treballar!» per a la inserció laboral i l’emprenedoria. En aquesta jornada de clausura del curs s’hi han
realitzat ponències i taules rodones i ha finalitzat amb l’activació de 147 noves ofertes de feina. El fòrum ha comptat amb la participació de més d’un centenar de professionals, estudiants i graduats universitaris.
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Recerca i transferència del coneixement
Instituts de recerca
EVOLUCIÓ DEL FINANÇAMENT
DE LA RECERCA DURANT ELS DARRERS ANYS*
(Imports concedits, xifres en euros)
Competitiu

No competitiu
17.496.561
3.081.270

12.593.830
2.930.690

13.457.752
3.225.362

12.291.182
2.766.035

9.205.272
2.688.630

12.242.576
2.692.466

12.980.683
2.567.530

9.663.140

10.232.390

9.525.147

6.516.642

14.415.291

9.550.110

10.413.153

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

* No inclou autofinançament. Inclou beques. Inclou overheads. Dades 2020 provisionals.

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Institut de Medi Ambient
Institut de Química Computacional i Catàlisi
Institut de Recerca Educativa
Institut de Recerca en Turisme
Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica
Institut de Recerca Històrica
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Institut de Tecnologia Agroalimentària
Institut d'Ecologia Aquàtica
Institut d'Informàtica i Aplicacions

Centres de recerca adscrits
Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi)

Projectes i finançament

28 projectes de l'H2020 vius el 2020
8 projectes INTERREG vius el 2020
67 Grups de Recerca SGR (2017-2021)
14 Doctorats Industrials vius el 2020
15 altres projectes de recerca de gran abast vius el 2020
(RIS3CAT, PECT, Retos Colaboración...)

Resultats

47 llibres de recerca (2020)
238 capítols de llibre (2020)
111 tesis doctorals llegides a la UdG (2020)
(D'aquestes, 34 són tesis doctorals internacionals)

Incorporació de talent investigador

EVOLUCIÓ DELS ARTICLES INDEXATS ISI

35 investigadors: ICREA (5), Ramón y Cajal (2), Juan de la
1.054

845

2015

34

864

916

939

916

Cierva (10), Marie Sklodowska-Curie (6), Techniospring (5),
Beatriu de Pinós (5) i Beatriz Galindo (2).
202 contractats predoctorals (2020)

Transferència tecnològica

2016

2017

2018

2019

2020

7 grups TECNIO
3 patents espanyoles
3 patents europees
1 patent americana
4 patents llicenciades
10 empreses de base tecnològica participades per la UdG

INCORPORACIONS ANUALS D'INVESTIGADORS PREDOCTORALS
30

22

16

21

22

21

9

12

13

13

15
13

15

18

20

17

19

22

25

10

2017
AJUTS GENERALITAT:
FI-SDUR

2018

1

0

0

0

2016
AJUTS ESTATALS:
FPI, FPU, PFIs i altres

0

2

5

2019

AJUTS UdG: IF / IFAE

2020

AJUTS GRUPS DE RECERCA: BRGR/IFGR

Doctors Honoris Causa
1997
Jerome S. Bruner, psicòleg
Fred M. Utter, ictiòleg
Jaume Aragall, tenor
2002
Miquel Batllori, historiador
2004
Robert Brian Tate, historiador
Joan Bertran, químic
Jaume Gil Aluja, economista
2008
Raimon Panikkar, filòsof
Carmina Virgili, geòloga
Joan Rodés, metge
Eric J. Hobsbawm, historiador
Miquel Roca Junyent, jurista
2010
Ferran Mir, economista
Joan Roca, cuiner
2012
Encarna Roca, jurista
George Steiner, filòsof
Josef Havel, químic
2013
Josep Fontana, historiador
Ramon Garrabou, historiador
Jordi Nadal, historiador

2014
Juan Carlos Tedesco, pedagog
David Jou, físic i poeta
2015
Ilona Kickbusch, promotora
de la salut
2016
Peter J. Balsells, enginyer i
emprenedor
2017
Miquel Martí i Pol, poeta
(in memoriam)
Lluís Llach, cantant
2018
Narcís Comadira, poeta i pintor
2019
Evert Jan Baerends, químic
Sovan Lek, ictiòleg
2021
Josep Maria Casasús, periodista
i assagista
Aprovats 2020*
Daniella Tilbury, pedagoga
Pere Portabella, cineasta
Marina Subirats, sociòloga
Anna Ferrer, activista
i cooperant
*pendents de l'acte de concessió
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Campus Sectorials
El Programa de Campus Sectorials de la Universitat de Girona és una estratègia relacional amb un clar plantejament market
driven, que té per objectiu principal facilitar proactivament la relació entre les empreses i institucions i la Universitat de Girona
promovent la transferència de tecnologia i coneixement.
Amb l’arrencada oficial del Campus Robòtica, el setembre del 2020, es completa el desplegament dels Campus Sectorials que
s’havia iniciat el 2015.
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D’acord amb l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), els Campus Sectorials
plantegen un lideratge col·laboratiu, amb la implicació de tots els actors: universitats, empreses, administracions i societat civil
(la coneguda com a «quàdruple hèlix»).

Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Direcció General del Patrimoni Cultural
Secretaria General Medi Ambient i Sostenibilitat
Direcció General de Forests
Parcs Naturals de la Generalitat de Catalunya

Fundació Mar
Fundació Agroterritori
Pau Costa Foundation

Consorcis,
fundacions
i empreses

Centre de Cultura i Natura
Can Trona
Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí
Museu del Cinema
Museu Etnogràfic
de Ripoll

Consorci del Ter

Consorci de les Vies Verdes
Consorci de les Gavarres
Consorci Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA)
Consorci Alta Garrotxa
Consorci Salines-Bassegoda
Signinum
Axial
Culturània
Turisme Garrotxa AENTEG
Associació de Càmpings Girona
Costa Brava Pirineus
Glops d’Història

Administració
Pública
i Institucions

Ajuntament de la Vall d’en Bas
Ajuntament de Palafrugell
Diputació de Girona
Patronat de Turisme Costa Brava
Pirineu de Girona
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Castelló d’Empúries
Ajuntament de les Preses
Consell Comarcal del Baix Empordà

Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja
Associació Sèlvans
Associació de Naturalistes de Girona
Associació d’Amics de la UNESCO de Girona
GRETA
Xarxa de Conservació de la Natura Coneixement i Tecnologia

Campus Patrimoni
Cultural i Natural

Societat

Coneixement
i Tecnologia

Institut Català de Recerca
en Patrimoni Cultural (ICRPC)
Observatori del Paisatge de Catalunya
Centre d’Estudis Avançats de Blanes

Institut de Medi Ambient (IMA)
Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar
de la Universitat de Girona i la Universitat de Vic
Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis
Càtedra de Patrimoni Literari
M. Àngels Anglada – Carles Fages de Climent
Càtedra d’Estudis Marítims
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial
European Students’ Association for Cultural Heritage
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Genova
Universitat de les Illes Balears
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El projecte PECT Girona, ecosistema innovador (Generalitat, Diputació de Girona i FEDER, Unió Europea) ha permès consolidar els Campus Sectorials, amb una implicació de:

>130 membres dels consells assessors sectorials
>300 empreses i institucions externes
>140 grups de recerca, instituts i càtedres UdG
>700 investigadors de la UdG
Lideratge de projectes
Els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) presentats en la convocatòria del 2019 han tingut una resposta
molt positiva, amb un total de 3 projectes concedits amb participació de la UdG, que mobilitzen per al conjunt de les comarques gironines un import total de més de 9M €:
PECT Girona, Sistema Alimentari Sostenible. Total projecte aprovat: 3,15M €
· Operació Universitat de Girona: Mercats, Distribució i Traçabilitat (MeDiTra). Hi participen els grups: Arquitectura i Territori, Centre Easy, Lògica i Intel·ligència Artificial.
· Altres operacions: IRTA, Unió de Pagesos, Ajuntament de Riudellots de la Selva, Fundació Drissa, Fundació Ramon Noguera,
Fundació Emys, Consell Regulador de la Denominació d'Origen Baix Empordà, Diputació de Girona.
PECT Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni. Total projecte aprovat: 3,26M €
· Operacions Universitat de Girona: SocialLAB: coneixement per la transformació social; Blockchain per a l’administració pública; InventCAT: cocreant invencions per a la inclusió social al territori. Hi participen els grups: CISA, Ciència Política, VICOROB, i Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental, Centre Easy, UdiGitalEdu.
· Altres operacions: Ajuntament de Girona, Fundació Salut Empordà, Ajuntament de Roses, Diputació de Girona.
PECT Girona, Patrimoni Actiu. Total projecte aprovat: 3,31M €
· Operacions Universitat de Girona: Tècniques constructives tradicionals: pedra seca i volta catalana; Innovació per a la valorització del patrimoni de la pedra seca, amb un total d'operacions de 737. Hi participen els grups AMADE, CATS, Laboratori de
Gestió i Anàlisi del Paisatge, GILAB, i Biologia Animal.
· Altres operacions: Associació GRETA, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Ajuntament de Roses, Ajuntament d’Amer, Ajuntament d’Anglès, Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Unió Intersectorial Empresaris Ripollès, Diputació de Girona
Els Campus Sectorials també han tingut un paper de lideratge en la presentació de projectes conjunts o han dinamitzat iniciatives
col·laboratives amb altres entitats del territori:
- Ajut e-Health COMG per a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut (convocat pel Campus Salut i el Col·legi
Oficial de Metges de Girona).
- Innovem en Envelliment Saludable, amb la participació de més de 50 agents dels àmbits de la recerca i la innovació, de l’administració pública, de l’empresa i el sector privat i dels usuaris finals de la innovació.
- La dona a la indústria alimentària a Catalunya, estudi encarregat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
- Jornada Racisme(S), organitzada amb ECAS Girona i amb la participació de més de 50 agents de la demarcació de Girona.

Jornades de reptes sectorials i altres reunions o seminaris
Durant aquest darrer any, i degut a la irrupció de la Covid-19, els Campus Sectorials han reorientat la seva relació amb el territori a través d’actes virtuals, molt d’ells plantejats com a seminaris en línia. L’objectiu ha estat mantenir el contacte amb els
diferents agents i no deixar d’atendre les demandes i necessitats que han sorgit, així com donar a aquestes activitats un component internacional.
Activitats organitzades
· Cicle Innovation for SDGs: inspirational tools towards sustainability challenges
· Jornada Millora la competitivitat de la teva empresa amb els grups TECNIO UdG i ACCIÓ
· Cicle El Ferro: un patrimoni emergent
· Jornada Les fake news en l’àmbit de l’alimentació: com podem combatre la desinformació i gestionar el coneixement
· Jornada Racisme(S). Jornada de reflexió i treball sobre el racisme a la demarcació de Girona
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· Cicle Noves Mirades en Turisme i Patrimoni
· Cicle Salut i Natura. Pràctiques innovadores per a una integració efectiva
· Jornada sobre grups operatius catalans: Anàlisi de necessitats d'innovació del sector agroalimentari
· Jornada Els laboratoris d’innovació ciutadana
· III Jornada d’acció social: Comunicació no violenta
· IV Jornada d'Acció Social: El dret a l'habitatge
Activitats en què s’ha participat
· Formnext (10-13 de novembre)
· JEC Composites Connect (1-3 de juny)
· University – Industry Interaction Conference (14-16 juny)

Xifres del període novembre 2020 – juny 2021

Participació en plataformes, associacions, xarxes o clústers
La Universitat de Girona, a través dels Campus Sectorials, és present en plataformes, associacions, xarxes i clústers dels diversos sectors, entre els quals destaquen els següents:
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El Parc Científic
i Tecnològic
de la UdG

Patrons fundadors
Universitat de Girona, Diputació de Girona, Ajuntament
de Girona, Cambra de Comerç de Girona, Federació
d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Algunes dades

75.000 m de parcel·la
40.000 m construïts
6 edificis: Jaume Casademont, Centre d'Empreses, Narcís
2

2

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'EMPRESES
140

Monturiol, H2O, Centre d'Investigació en Robòtica Submarina,
CENTA

120
100
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grups de recerca i centres de recerca i tecnologia, entre
els quals:

80
60
40

> 5 centres TECNIO de la UdG

20
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

> 1 centre CERCA participat per la UdG: ICRA
> Serveis Tècnics de Recerca de la UdG
> 1 centre tecnològic: EURECAT

Conceptes d'innovació que els usuaris
poden trobar a l'entorn del Parc
> Oportunitats tecnològiques i serveis de transferència
de tecnologia
> Finançament de l'R+D i de la tecnologia
> Accés a personal qualificat
> Entorn d'emprenedoria
> Plataformes tecnològiques
> Networking
> Difusió de la ciència i la tecnologia
> Accés a la xarxa nacional i internacional de Parcs
Durant el curs 2020-2021 s’han concretat les adquisicions del 65%
de l’edifici H2O per part de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua
(la resta de l’edifici és propietat de la UdG) i del 100% de l’edifici
Giroemprèn-Centre d’empreses per part del Banc Santander, com
a conseqüència de les corresponents adjudicacions judicials resultat de les subhastes. Per tant, per completar tot el procés de liquidació, falta només pactar amb l’administració concursal i el jutjat
competent els detalls de la reversió a la UdG de les unitats desertes
(Jaume Casademont, CENTA, Narcís Monturiol). En paral·lel, s’ha
arribat a un acord amb el Santander per tal que la gestió de l’edifici
Giroemprèn es faci des de la UdG (que al seu torn manté un conveni de col·laboració amb l’administració concursal per assegurar la
màxima qualitat del servei), cosa que ha repercutit en una transició molt suau, que els usuaris no han notat. S’està negociant amb
ICRA la cessió en lloguer de la part de l’edifici H2O que és propietat
de la UdG. I finalment, s’està en un procés d’anàlisi de les opcions
que es poden plantejar quan arribi el moment de gestionar tot el
Parc des de la UdG, sempre amb l’objectiu de continuar mantenint
el servei que aquesta infraestructura de recerca i innovació dona a
la Universitat i al conjunt de la societat gironina.
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institucions i entitats de servei, com l'Associació
d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), el
Clúster Català de l'Aigua (CWP) o la Fundació UdG: Innovació
i Formació

117 empreses ubicades al Parc, entre les quals:
> Diverses empreses derivades (spin-offs) de la UdG
> El Centre d'Innovació i Modernització d'Aplicacions de
l'empresa Hewlett Packard
> Empreses estrangeres d'alt contingut tecnològic

2.230 persones treballen al Parc
Serveis: 2 restaurants, 2 auditoris, 12 sales de reunions,
1 seminari, 8 aularis, 1 espai networking per a 50 persones.

Biblioteca de la UdG
La Biblioteca en xifres
Espais i equipaments
365.594 visites a les tres biblioteques de campus
1.022 hores d’ocupació dels espais per a actes i jornades
62 actes institucionals gravats i dipositats al repositori
10.347 m2. 1.876 places. 12.368 km de prestatgeries
269 ordinadors
59 ordinadors portàtils
Ús dels recursos i serveis
47.982 préstecs de documents
1.952 préstecs d’ordinadors portàtils
2.373 documents prestats a usuaris d'altres biblioteques
288.151 consultes a bases de dades
203.026 articles científics descarregats de la biblioteca digital
Formació i assessorament sobre recerca bibliogràfica
3.831 estudiants (Grau, Màster, doctorands) han rebut un curs formació (1 de cada 3 estudiants)
71 cursos impartits, que corresponen a 240 hores impartides
1.743 assessoraments documentals personalitzats
La col·lecció
Mig milió de llibres: 453.902 en paper i 25.150 electrònics
25.026 revistes: 7.423 en paper i 17.603 revistes electròniques
24.196 mapes
40 bases de dades
Repositoris digitals
17.194 documents, 5.037 audiovisuals, 11.798 documents de fons patrimonials i 8.921 imatges producte de
l’activitat acadèmica, investigadora i de docència de la Universitat
1.368 tesis en xarxa al TDX

La Biblioteca durant la pandèmia
Amb el tancament de les biblioteques de campus, es va activar la
web «La Biblioteca a distància» amb una secció d’assessorament
per als usuaris, materials d’autoaprenentatge, portals i recursos
bibliogràfics sobre la Covid-19 i manuals i altres documents
temporalment gratuïts i materials docents al Moodle. Al llarg
del curs anterior es van habilitar punts de préstec de documents
a cada campus i una sala d’estudi a cada biblioteca. Al setembre
es va recuperar definitivament l’obertura de tots els espais amb
el parèntesi d’obligat tancament d’octubre i novembre, en què
només es va oferir servei de préstec. Aquest curs s’han ofert el
40% del total dels punts de lectura, amb mesures de prevenció
(quarantena de documents durant 48 hores) i servei de préstec a
domicili per a personal vulnerable i/o estudiants confinats.
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Principals actuacions dutes a terme dins el Pla Estratègic Òrbita 18-22
Som Biblioteca
- S’aprova la Carta de serveis, on recollim el nostre compromís amb indicadors
mesurables envers els nostres usuaris i el protocol a seguir amb els objectes perduts.
- Es posa en funcionament el nou sistema d’autenticació d’usuaris per a la Biblioteca
Digital.
- El 19 de maig obrim el servei de préstec i el 2 de juny una sala d’estudi a cada campus.
Amb aquesta acció, 7.000 estudiants van poder preparar exàmens finals en un entorn
diferent del domèstic.
- S’adequa el servei de préstec a la situació provocada per la pandèmia: servei de
préstec interbibliotecari gratuït per a estudiants i servei a domicili de préstec de
llibres als estudiants confinats de fora de la ciutat i als PAS i PDI vulnerables per la
Covid-19. També s’ha dotat de bústies de devolució de documents a espais exteriors
dels tres campus.
- Enguany s’han catalogat i processat 14.568 documents i s’han fet nombroses
actuacions per accelerar la compra de la bibliografia recomanada en format
electrònic.
Som Institució
- Participem en el projecte d’avaluació de la Unió Europea HRS4R pel que fa a la
redacció de la política d’accés obert, gestió de dades de recerca i propietat intel·lectual.
- Es realitzen 6 càrregues de dades al Portal de Recerca de Catalunya.
- Realització d’un videoespot sobre el funcionament de la Biblioteca adreçat a
estudiants nouvinguts.
- S’han virtualitzat les sessions de formació de tots els nivells (1r de Grau, TFG, Màster
i Doctorands) i els assessoraments individualitzats s’han triplicat respecte a l’any
anterior.
- Aprofitant la commemoració dels deu anys del portal UdGBabel, estrenem una
nova versió web més intuïtiva.
Som Territori
- Ingressem els Fons Monzó Lasala i el donatiu Muntaner-Aramon.
- També incorporem nous documents al Fons Ferrater Mora i al Fons Manuel Brunet.
- La base de dades Bertrana de Capçalera supera els 2.300 articles.
- Inauguració del nou portal de Fons Especials. La nova estructura web destaca els
fons més prestigiosos i organitza els fons temàticament.
- Finalitzem la catalogació dels Fons Iu Bohigas, Robert Brian Tate, Joaquim Garriga
i Ordis Dalmau.
- Incorporem el Museu Memorial de l’Exili com a nova biblioteca vinculada.
Som Professionals
- Avaluem el desplegament del Pla Òrbita 18-22, on concloem que durant els dos anys
restants caldrà invertir esforços en la digitalització i recursos en obert, la preservació
del patrimoni bibliogràfic de l’entorn i l’avaluació i la certificació de la qualitat dels
serveis bibliotecaris.
- Publiquem dos articles a revistes professionals, participem en tres congressos i
workshops bibliotecaris. I assistim virtualment a vint trobades professionals.
- Adaptem l’estructura organitzativa establint equips bombolla per a garantir
l’obertura de les biblioteques de campus davant possibles positius del personal
bibliotecari.
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Accions destacades
Programa d’incentius per a la retenció i captació de talent investigador d’excel·lència
a la UdG
Està adreçat a investigadors que han mostrat potencial d’impactar el seu àmbit de recerca a nivell global, concretament a aquells que han obtingut ajuts competitius d’investigació d’excel·lència vinculats a les persones. Té per
objectiu contribuir a la retenció i captació d’investigadors postdoctorals experimentats que han obtingut ajuts
portables, com són els de l’European Research Council Synergy, Advanced, Consolidator i Starting Grant, ICREA
Sènior, o Ramón y Cajal, entre d’altres.
En aquest marc s’ha signat un primer contracte amb un investigador de la UdG que ha obtingut un ERC Advanced
Grant. També s’ha convocat i concedit un ajut predoctoral IFUdG modalitat 2 a un investigador predoctoral, que
realitzarà una tesi dirigida per una persona que s’ha incorporat a la UdG amb un ajut Ramón y Cajal (àmbit de
ciències socials). També s’ha convocat un ajut postdoctoral POSTDOC-UdG, tutoritzat per un investigador Ramón
y Cajal (àmbit científic).

Programa d'ajuts per a la contractació d'investigadors postdoctorals a la UdG
(POSTDOC-UdG)
Es tracta de contractes d’un màxim de 2 anys que premien la participació en convocatòries competitives externes
d'ajuts postdoctorals com Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Marie Sklodowska-Curie, etc. per
tal de potenciar la incorporació d'aquest tipus de figures, especialment en departaments on es preveu la necessitat d'incloure-hi personal docent i investigador. Aquest programa facilita la seva incorporació a la UdG fins i tot
abans de la resolució dels ajuts competitius, i ofereix un contracte per a la millora de la proposta si aquesta no
és concedida. En la primera convocatòria POSTDOC-UdG2020 s’han convocat i atorgat un total de 12 ajuts; i en
la segona convocatòria POSTDOC-UdG2021 se n’han convocat i atorgat un total de 10. Tots ells s’han incorporat
als departaments de la UdG per desenvolupar activitats de recerca d'impacte internacional, i alhora reforçar les
capacitats adquirides en la seva primera etapa de formació investigadora.
En aquest sentit, cal destacar que es fomenta que els investigadors Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i els d'altres
programes d’incorporació d’investigadors postdoctorals imparteixin docència; d’aquesta manera, es contribueix
al cofinançament dels seus contractes sense la necessitat de realitzar despesa econòmica per part de les unitats
de recerca on s’inscriuen.

Convocatòria FI-SDUR
S’ha aconseguit que el programa Suport als Departaments i Unitats de Recerca universitaris (SDUR) de la Generalitat de Catalunya dirigeixi els seus esforços a la contractació de personal predoctoral a través de la convocatòria
FI-SDUR. El 2020 es van aconseguir 15 ajuts FI-SDUR i el 2021, 11 ajuts. El programa IF-UdG, en conseqüència i
davant la incertesa de la sentència judicial respecte de la interpretació de l’Estatuto del Personal Investigador
en Formación (EPIF)–que podria implicar l’allargament dels contractes predoctorals a 4 anys, cosa que tindria
un fort impacte econòmic els propers 3 o 4 anys–, ha concedit 15 ajuts a cada convocatòria, 2020 i 2021. En totes
dues edicions, tots els ajuts sol·licitats en modalitat Acció Especial han estat concedits. Això permet augmentar el
nombre de beneficiaris del programa. Respecte de la primera convocatòria complementària d’ajuts per a la mobilitat de beneficiaris d’ajuts IFUdG que s’han compromès a donar suport a la docència, 6 persones ja han començat
o acabat aquestes estades.

Xarxa de Promoció de l'R+D+I de la UdG
La Xarxa (http://udg-recerca.com/membres-de-la-xarxa-rdi/) està formada per totes aquelles persones de perfil
tècnic de la UdG (unes quaranta) que gestionen i promouen, –majoritàriament des dels propis grups de recerca
però també des dels Campus Sectorials i de l’OITT– la recerca i la transferència a la UdG. Té l’objectiu i ha permès
coordinar aquestes persones i enfortir-les com a tècnics especialitzats mitjançant nombroses conferències de
persones molt rellevants i amb gran experiència en temes concrets, i també ha consolidat la relació entre elles.
Això ha de contribuir a una major i millor activitat de recerca a la nostra institució. La xarxa està coordinada per
l’OITT.
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Programa «Deep Tech Initiator» de foment de l'emprenedoria científica

El concepte «Deep Tech» fa referència a aquella tecnologia que pot tenir un gran impacte en la vida de les persones.
La recerca que està relacionada amb la «Deep-Tech» es troba en camps com la biotecnologia, la biomedicina, la
intel·ligència artificial, la robòtica, els nous materials, la fotònica, l’electrònica o la imatge mèdica. El programa,
coordinat per l’OITT, ha organitzat sessions informatives adreçades als investigadors, primàriament joves en
procés d’acabar la tesi doctoral, interessats a emprendre en aquests àmbits.

Ajuts per a l'adquisició d’infraestructures cientificotècniques per a serveis comuns de
recerca

S’ha coordinat i donat suport a la presentació de 5 projectes en la convocatòria corresponent al Subprograma
Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico (Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020). En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
de la UE per donar suport a la recuperació després de la crisi de la Covid-19, l’objecte de la convocatòria és la
dotació d’equips d’altes prestacions per a serveis comuns de recerca (Serveis Tècnics de Recerca), afavorint la
gestió especialitzada i eficient, així com l’expansió de l’ús i accés generalitzat per part dels grups de recerca. Les
propostes presentades per la Universitat de Girona inclouen: (i) equipament de ressonància magnètica nuclear
(RMN de 600 MHz) que incrementa la resolució i els camps d’aplicació respecte a la dotació amb la que es compta
actualment (RMN 400 MHz); (ii) plataforma analítica basada en ICP-MS/MS per a l’anàlisi elemental i especiació
a nivells (ultra)traça en mostres líquides i sòlides: (iii) equipament per a la creació del 3Digital Manufacturing
Lab; (iv) microscopi electrònic d’escombrat per emissió de camp amb detector per microanàlisi de Raig X; i (v)
infraestructura per al desenvolupament, experimentació i explotació de flotes de robots submarins.
Totes les propostes han comptat amb el suport d’un mínim de 5 grups de recerca de la Universitat de Girona o dels
instituts de recerca adscrits (ICRA i IDBGI).

REQ2021
En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la UE per donar suport a la recuperació després de la crisi de la Covid-19, el Misterio de Universidades ha publicat la concessió directa de subvencions a les
universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol. La Universitat de Girona ha rebut
3.717.309 € que s’han de destinar a finançar una convocatòria d’ajuts postdoctorals en tres modalitats, establertes
pel mateix ministeri. Així, la UdG ha convocat (i s’han de resoldre abans del desembre del 2021) entorn de 40 ajuts
de les següents modalitats:
Modalitat A, Margarita Salas: un mínim de 23 ajuts per a estades de formació de 2 anys, adreçades a joves doctors/
es (fonamentalment aquelles persones que s’han doctorat a la UdG), a una universitat o centre de recerca diferent
d’on han fet la tesi. S’han distribuït per programes de doctorat, en funció de les tesis llegides.
Modalitat B, Requalificació del PDI funcionari o contractat: estades de formació d’un any, per a personal UdG
(principalment amb contracte de lector o agregat interí), en una altra universitat o centre de recerca.
Modalitat C, Maria Zambrano: contractes postdoctorals a la UdG, de 2 anys, adreçats a persones amb més de 2
anys de doctorat i que estiguin a l’estranger.
Un mínim de 10 ajuts de modalitat C es plantegen com una convocatòria POSTDOC-UdG i es distribueixen, doncs,
per departaments. Es permet, no obstant, que els departaments prioritzats escullin si prefereixen un ajut de modalitat B. Addicionalment, es convoquen 5 ajuts de modalitat C i 5 de modalitat B distribuïts per àmbit (humanístic-social o científic-tecnològic-salut) en funció dels trams de recerca vius (C) o dels contractes de lector o agregat
interí (B).
Aquesta convocatòria permetrà la captació de talent investigador, la millora del currículum investigador del PDI de la
UdG i incrementarà les interaccions i col·laboracions amb altres universitats i centres de recerca, tant nacionals com
estrangers.
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Suport a la sol·licitut de projectes
S’ha potenciat el suport als investigadors per a la participació reeixida en diferents convocatòries, només per
posar-ne algun exemple recent: «Jornada de proves de concepte», «Jornada Horizon Europe», un seminari
web en dues parts per afrontar el programa Horizon Europe amb èxit, titulat: «Mastering the development of
winning Horizon Europe grant applications», impartit per Nikolaos Floratos; o la «Sessió sobre captació de
talent postdoctoral» incidint en dues convocatòries amb aquesta finalitat: l’europea (Ajuts Postdoctorals Postdoctoral Fellowships) del programa Marie Skłodowska-Curie; i la de requalificació REQ2021, pròpia de la
UdG, finançada amb fons de la UE del pla de recuperació, transformació i resiliència, a través del Ministerio
de Universidades.

Associació de Desenvolupadors de Tecnologia amb acreditació TECNIO

S’han formalitzat la creació i els estatuts d’aquesta associació, la missió de la qual és impulsar els grups i centres
TECNIO com a instrument de connexió dels grups i centres de recerca amb acreditació TECNIO i les entitats que
els acullen amb el món empresarial i l’administració, per enfortir i fer visible la transferència de coneixement cap
a la societat. La UdG compta amb 7 dels 53 centres acreditats amb el segell Tecnio per al periode 2020-2023.

Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG
S’ha donat un impuls al Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG: formació d’avaluadors, incorporació del delegat de dades, publicació de la guia dels aspectes ètics en l’avaluació de la recerca, la rúbrica, les FAQs
de dades personals en la recerca. S’ha agilitzat el funcionament del comitè gràcies a la implicació d’en Joan Canimas i l’Anna Bonmatí, l’organització i impartició d’un curs per a avaluadors, i la definició dels circuits interns i
processos. També s’ha incentivat que més projectes passin l’avaluació, per tal que la UdG esdevingui encara més
un exemple d’RRI.

Mandat institucional d’accés obert de la Universitat de Girona
La Universitat de Girona està compromesa amb l’accés obert des que el 2010 va signar la Berlin Declaration on
Open Access to Knowledge in the Science and Humanities. A partir del 2020 totes les convocatòries europees i
estatals d’ajuts a la recerca insten els investigadors a publicar en accés obert i a oferir en obert les dades utilitzades
en la recerca objecte del projecte finançat. Aquest escenari, doncs, fa necessari el posicionament de la Universitat
de Girona per realitzar el canvi definitiu cap a l’accés obert a partir del 2021 com requereix la Comissió Europea.
En el mandat institucional aprovat al Consell de Govern d’abril del 2021, la Universitat de Girona requereix als
investigadors que dipositin en el repositori institucional (DUGi) el text complet de qualsevol publicació que hagi
estat acceptada per a la seva publicació i que hagi estat feta per personal de la institució, finançada o no, totalment
o parcialment, per altres fons públics; que dipositin en un repositori de dades específic de l’àrea de coneixement
les dades en obert obtingudes en la recerca i les utilitzades per la realització dels articles i que siguin FAIR (cercables, accessibles, interoperables i reutilitzables); que disposin de l’identificador ORCID i que en facin ús; que les
publicacions i les dades de recerca es publiquin sota una llicència de tipus obert; i que es dona suport a la publicació en revistes d’accés obert caracteritzades pel rigor científic i la qualitat, i que tenen un model de negoci que
es basa en quotes de publicació (APC).

Èxit en convocatòries nacionals europees, i sobre la Covid-19
Respecte als projectes del Plan Nacional de I+D+I, Retos y Generación de Conocimiento, el 2020 han concedit a la
UdG, en resolució provisional, 28 projectes dels 49 demanats, i 8 ajuts predoctorals vinculats a aquests projectes.
Això suposa un 57% d’èxit, davant del 45%-46% d’èxit d’anys anteriors. 7 d’aquests projectes sorgeixen d’un ajut
PONT2020 (de 10 concedits), fet molt positiu.
D’altra banda, el 2020 s’ha ampliat el ventall de programes de finançament de l'R+D+I a nivell europeu i internacional en el qualhh s’han presentat propostes, com a conseqüència d’una aposta de la UdG per la internacionalització de la recerca. Cal remarcar l’enorme diversitat d’ajuts a què poden accedir els investigadors de la UdG
i la feina que es fa per preparar les propostes i gestionar-ne els ajuts concedits. El 2020, la UdG ha participat en
98 sol·licituds de propostes a diferents programes europeus i internacionals d' R+D+I, de les quals 23 han estat
concedides.
45

Centrant-nos només en les 15 propostes atorgades el mateix 2020, han suposat gairebé 4,3M € de finançament. En
relació amb el 2019, s'ha augmentat tant el nombre d’ajuts concedits al programa marc d'R+D+I de la Comissió Europea, Horitzó 2020, com en altres convocatòries amb finançament europeu i internacional.
Cal destacar que s’ha obtingut finançament americà per part de la companyia Pfizer per a una proposta dedicada a
l’estudi de la magnitud, les característiques i l’evolució de l’impacte socioeconòmic i sobre la salut de la Covid-19.
L’Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA), que gestiona el finançament de l’educació, la cultura, l’audiovisual, l’esport, la ciutadania i el voluntariat, ha concedit el 2020 nou projectes (Erasmus+ i Europe for
Citizens) a la UdG, amb un pressupost total per a la UdG de 604.266 € i amb socis de 22 països.
A finals del 2020 es va obrir una última convocatòria del programa Horitzó 2020, no prevista, dedicada al Pacte Verd
Europeu (EU Green Deal). La UdG hi va presentar 5 propostes i n’han estat finançades dues amb un pressupost de
618.000 €, dedicades a fer que les regions d’Europa tinguin un futur baix en carboni i resistent al clima.
El juny del 2021 s’han demanat ja 20 propostes a les primeres convocatòries del programa Horizon Europe i en altres
programes internacionals. Cal tenir present que amb l’obertura del nou programa marc de la CE de finançament de
l'R+D+I, la majoria de convocatòries d’aquest programa, que és el de referència a nivell europeu, no han obert fins
ben entrat el 2021.
El 2020 hi ha hagut tot un seguit de convocatòries extraordinàries amb l’objectiu de contribuir a la lluita contra la
Covid-19, en les quals els investigadors de la UdG han participat molt activament: Pandèmies (GenCat i AGAUR),
SuperaCOVID (CRUE, Banco Santander), Pandèmies (ISCIII), La Marató de TV3, Caixa Impulse Express COVID19,
BBVA COVID, Vaccine Preventable Diseases (Pfizer), COVID-19 Responses beyond the Silos (Volkswagen Foundation), Euroregió Pirineus Mediterrània, i KA226 Strategic Partnerships in Response of the COVID-19 situation (CE).
Globalment s’han presentat 42 propostes i, encara que no estan totes resoltes, se n’han aconseguit 11 amb un total de
gairebé 1 milió d’euros.

Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R)
En el marc de la HRS4R aprovat el Juny de 2021 per la Unió Europea, s’ha continuat en el desenvolupament de les
22 accions, agrupades en 6 àmbits temàtics: 1. Ètica i igualtat de gènere; 2. Gestió de dades de recerca i Accés
Obert; 3. OTMR procés de contractació obert, transparent i basat en mèrits; 4. Marc de la carrera professional en
la recerca; 5. Avaluació i gestió de la recerca; i 6. Comunicació.

CRIS
Aquest curs 2020-2021 s’ha iniciat el procés de contractació d’una nova eina de gestió de la recerca i transferència,
tècnicament anomenada sistemes CRIS (Current Research Information System). Aquests sistemes són actualment
els models preferits pels centres de recerca i universitats per integrar i tractar tota la informació de recerca i transferència.
Durant els darrers anys, la UdG ha fet ús del CRIS anomenat GREC, un sistema de gestió de la recerca desenvolupat a Catalunya i utilitzat per diverses institucions i organismes de recerca. Actualment, però, el GREC presenta
limitacions i mancances tècniques importants, tant a nivell de gestió institucional com d’investigador (gestió de
currículum). Per aquesta raó, la UdG ha considerat necessària l’adquisició d’un nou CRIS, amb un software versàtil, interoperable (sincronitzat amb altres bases de dades de la UdG) i configurable, per tal d’esdevenir una eina
de gran valor afegit per (i) agilitzar i sistematitzar la gestió de la recerca; (ii) millorar els processos administratius;
(iii) facilitar plataformes de gestió de currículums als investigadors; (iv) potenciar la visibilitat de la comunitat
investigadora; (v) afavorir les bones pràctiques de recerca; i (vi) propiciar la transparència de dades.
En els darrers anys els sistemes CRIS han evolucionat considerablement. El nou sistema CRIS no hauria de ser
només una eina imprescindible per gestionar en un mateix espai i de manera global tots els processos relacionats
amb la recerca i transferència, sinó que en si mateix hauria de ser un sistema de qualitat per avaluar les dades de
recerca i donar suport a la presa de decisions estratègiques i, en el fons, complir amb objectius importants de la
política de recerca de la UdG: excel·lència científica, foment de la difusió i comunicació de resultats i el compromís amb la transparència de les dades.
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10 anys de la creació de l’Escola de Doctorat de la UdG
El 18 d’octubre del 2020 vàrem es van celebrar els 10 anys de la creació de l’Escola de Doctorat. Es va publicar una
noticia sobre la història de l'Escola i un vídeo amb participació de la rectora que va crear-la, l’actual rector, els dos
professors que han dirigit l’Escola durant aquests anys i un exdoctorand. Entre altres accions hi va haver entrevistes amb el director a Ràdio SER Girona i a TV Girona. El dia 4 de gener el Punt Avui va publicar un reportatge
sobre l'efemèride i sobre les 1.000 tesis de doctorat.

Jornades Doctorials Transfrontereres Europees
La Universitat de Girona ha participat en l’organització de les Jornades Doctorials Transfrontereres Europees que
aquest any s’han celebrat del 5 al 10 de juliol per videoconferència amb la participació d’un centenar de doctorands procedents de les 12 universitats europees que formen part del consorci UNIVERS. Les edicions anteriors
han estat organitzades per la Universitat de Girona (2012 i 2019), la Universitat de Perpinyà Via Domitia, la Universitat de les Illes Balears i el Collège Doctoral du Languedoc-Roussillon.

Canvis a la normativa de doctorat

En el Consell de Govern del dia 23 de juny de 2021 es van aprovar els canvis en la normativa de doctorat. Concretament, s’incorpora la defensa de les tesis doctorals per videoconfèrencia, s’afavoreix la igualtat de gènere en la
composició dels tribunals de tesi i es regula el conflicte d’interessos en els tribunals. S’eximeix els doctorands
amb baixes de llarga durada de la matrícula i el seguiment. Es regula el dipòsit electrònic de la tesi doctoral i la
votació electrònica de la menció cum laude. S’afegeix el requisit de l’avaluació positiva d’un informe de seguiment
per iniciar la revisió de la tesi doctoral. Es regula l’embargament de la publicació de la tesi per raons de propietat
intel·lectual o industrial. Finalment, s’adapta la normativa a la guia UdG per a un ús no sexista de la llengua.

Curs sobre direcció de grups de recerca i tesis doctorals
El dia 18 de gener del 2021 es va iniciar la tercera edició del curs «Direcció de grups de recerca i tesis doctorals». Es
tracta d’un curs de vuit sessions ofert des de l'Escola de Doctorat en col·laboració amb l'ICE-UdG, pensat especialment, però no únicament, per a joves (potencials) directors de tesis doctorals a la UdG (postdocs, RyCs, lectors,
agregats i titulars joves). Es parla de lideratge, tutorització, gestió del temps, finançament públic i privat (transferència de tecnologia), gestió de projectes de recerca, perspectiva de gènere a la recerca, publicació i divulgació de
la recerca i visibilitat, i funcionament administratiu del doctorat a la UdG.

Presenta la teva tesi en 4 minuts
El dia 30 d’abril es va celebrar la fase prèvia a la UdG del concurs «Presenta la teva tesi en 4 minuts», organitzada
per l'Escola de Doctorat i la Fundació Catalana per a la Recerca. Aquest any es va celebrar semipresencial (participants i jurat presencial i públic per videoconferència) i hi van participar 14 doctorands. El jurat va decidir atorgar
els premis als següents investigadors en formació:
Primer premi: Alba Lupiáñez Mateu, per «Objecció de consciència a l'avortament».
Segon premi: Irene Puig Parnau, per«Electrical stimulation of the medial forebrain bundle as a potential therapy
for Alzheimer's disease: effects on molecular markers in rodent model».
Tercer premi: Max Pérez Muñoz, per «La Filosofia en la construcció nacional de Catalunya».
Alba Lupiáñez Mateu va representar la UdG a la final catalana, que es va celebrar el 22 de juny a l’auditori de l’Espai Movistar, a Barcelona.

Projecte europeu ISPAS

L’1 de març de 2021 es va iniciar el projecte Horizon 2020 (SwafS-08-2019-2020) dins del programa «Science with
and for Society», titulat «ISPAS: Paths to Successful Innovations», en el qual participa la UdG juntament amb la
Universitat de Stavenger (Noruega), la Universitat de Torí (Itàlia), l’Institut de Matemàtiques i Informàtica de
l'Acadèmia de Ciències Búlgara, la Fondazione 1563 (Itàlia), l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i el
Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Burgos. El projecte proposa l’elaboració d’una sèrie de cursos de formació transversal sobre innovació oberta i ciència oberta.
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Comunitat
universitària:
estudiantat,
PDI i PAS
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Associacions de la UdG
Àligues i Aligots
Associació Alumnes Sèniors del Programa Josep Torrellas de la UdG
Associació Batucada UdG
Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres
Associació Cultural Aula Manga UdG. AMU
Associació d'Amics del Centre Cristià dels Universitaris de Girona
Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Politècnica de Girona
Associació de Debat de la Universitat de Girona
Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut de la UdG AECS
Associació d'Estudiants de Ciències Polítiques i de l'Administració de la UdG
Associació d'Estudiants de Medicina de la UdG
Associació Estudiants de Recerca i Promoció Psicològica. ARPP
Associació d'Estudiants d'Industrials AEdI
Associació Juvenil Kodama
Associació Multicapacitats
Associació Naturalista Bitxacs
Associació UdGeeks
Associació Universitària de Cultura Occitana de la UdG
Associació d'Estudiants de Mestres de la UdG. ASEM
Colla Castellera els Xoriguers
Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans
Erasmus Student Network-Girona (ESN)
Associació de Personal Investigador en Formació Vinculat a la UdG. UdG.Doc
VENS Viure Experiències Noves i Socials
Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos
The European Law Students' Association (Girona-UdG)
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Accions destacades
PDI
La UdG ha continuat realitzant un esforç en la consolidació del personal docent i investigador. Això ha permès reduir, via
consolidació de les places, les places ocupades per professorat agregat interins de 68, a finals del 2018, a només 19 a finals
del 2021. La gestió activa de la taxa de reposició del PDI ha permès 16 transformacions de places de professorat en règim
d’interinatge a contractacions permanents durant el 2020 i estan en marxa 17 transformacions de la mateixa naturalesa durant
el 2021.
Pel que fa a la incorporació de nou professorat per programes competitius s’han integrat durant el 2020 i 2021 un total de 22
professors i professores pel programa Serra Húnter, dos professors pel programa Beatriz Galindo i dues investigadores Ramón
y Cajal. També s’han programat fins a 12 incorporacions addicionals en el pla Serra Húnter per a l’anualitat 2022.
Addicionalment, durant el curs s’han contractat 17 persones com a professorat a temps complet gràcies a la flexibilització de
les directrius de contractació en els nostres departaments, i 10 amb el programa propi POSTDOC-UdG. També hem tingut
col·laborant amb nosaltres 5 persones amb en la figura de professorat visitant a temps complet en activitats docents i de
recerca.

PAS
En el marc del Pla d’estabilització i de promoció del Personal d’Administració i Serveis (PAS) les accions més destacades són
les següents:
- Pel que fa al PAS Funcionari, s’han fet 8 convocatòries de concursos interns de provisió: 7 convocatòries de carrera professional
i 1 convocatòria de 15 places de trasllat. S’han fet també 4 convocatòries d’accés: 3 de torn restringit (amb 21 places d’A2; 1 d’A1;
1 d’A1 de facultatius d'arxiu i biblioteca) i 1 convocatòria de torn lliure (amb 40 places de C1).
-Pel que fa al PAS Laboral, s’han fet 9 concursos interns de trasllat i promoció. També s’han fet 11 convocatòries de concurs de
nou ingrés, que afecten un conjunt d’11 places: 10 places de tècnics de laboratori i 1 de tècnic de l’OUE.
Seguint les directrius de Salut, s’ha mantingut la modalitat de treball a distancia per a la majoria del PAS i s’ha adequat el Pla
de formació del PAS a la modalitat no presencial, tot reforçant els cursos d’administració virtualitzada i d’altres d’estratègics,
com la protecció de la salut, amb una progressiva coordinació amb el Pla de formació del PDI. Mentrestant, les universitats
publiques catalanes i els principals sindicats representats a la Mesa d'Universitats han arribat a un Acord Marc per al
desenvolupament del teletreball del PAS, s'ha consensuat entre la gerència i els representants dels treballadors el Reglament
de borsa de treball i s’ha continuat treballant en la definició del model de Carrera Professional del PAS.
L’adopció de noves eines tecnològiques ha estat fonamental per a la transició de l’administració tradicional a l’administració
electrònica, que s’ha accelerat durant el curs 2020-21 a causa de la pandèmia. Destaca, per exemple, la generació dels certificats
electrònics per al personal de la Universitat de Girona i la seva promoció en l’estudiantat, perquè tothom disposi signatura
digital. Entre els projectes de digitalització, destaca la implantació generalitzada de l’eina del Portasignatures, que inclou
persones externes així com les fases de validació prèvies, amb totes les garanties legals i la incorporació d’un segell de temps.
També el gestor documental, en fase avançada d’implementació a tots els serveis i unitats de la Universitat. S’ha donat impuls
a la digitalització de la tramitació administrativa, amb prioritat en la gestió dels recursos humans i de la gestió acadèmica de
la UdG.

Estudiantat
Malauradament aquest any hem hagut de tornar a ajornar la Festa Major de la UdG. Tot i que el cartell estava tancat, qüestions
tècniques de darrera hora ens han impedit poder disposar d’un espai adaptat a les mesures de seguretat i salut requerides per
al desenvolupament d’una activitat d’aquest tipus. Si les condicions sanitàries ho permeten, l’objectiu és poder portar a terme
la Festa Major a l’inici del proper curs 2021-2022.
Per altra banda, aquest any s’ha realitzat la primera convocatòria dels premis Mèrit (Menció Estudiantil al Reconeixement per
la Implicació Transversal) del Consell d’Estudiants en dues modalitats: la destinada a estudiants de grau i màster de la UdG
(dotada amb un premi de 200 €) i la destinada a associacions inscrites al registre d’associacions de la UdG (dotada amb un
premi de 500 € ).

Beques i ajuts del curs 2020-2021
Per aquest curs 20-21 s’han assignat 156.000 € als ajuts «Beques salari» amb un increment de 7 noves beques, que fan un total
de 27 beques concedides. Es van pressupostar 50.510 € per a les activitats de suport, despeses corrents i suport a la gestió del
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Consell d’Estudiants. D’aquestes, a causa de la pandèmia, se n’ha executat un 37,06%. També degut a la situació sanitària i la
dificultat que han tingut les associacions per poder portar terme activitats, s’han modificat lleugerament les bases dels ajuts
al foment associatiu per tal que les associacions puguin justificar despeses relacionades amb el seu funcionament. En relació
amb aquests ajuts i els ajuts al foment a la participació dels estudiats, s’han adjudicat 15.146,91 €. Finalment, a la participació
en la convocatòria del Programa Santander Progreso, s’hi han destinat 8.000 €.
En la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona per a l’any 2020, s’han atorgat 31 ajuts, entre
matrícules i desplaçaments, per un valor de 47.884,58 €. D’aquests, 20.667,41 han estat aportats per la Fundació “La Caixa”. En
el primer termini dels ajuts del curs 2020-2021, s’han concedit 14 ajuts per un import de 7.809,43 €. És el primer termini dels
tres que preveu la convocatòria.

Alumni
La comunitat Alumni UdG compta actualment amb un registre de 2.071 antics estudiants que segueixen gaudint dels serveis
i avantatges que ofereix la Universitat de Girona. Dins de les activitats exclusives per a la comunitat Alumni, aquest curs, per
primera vegada, s’ha engegat un programa de Mentoria entre antics estudiants amb nou tàndems de treball, amb l’objectiu
de promoure la inserció laboral de l’alumnat que ha finalitzat els estudis recentment. Els mentors són antics estudiants de la
UdG que des de fa un temps, han iniciat el seu recorregut professional. La iniciativa, impulsada des d’UdGAlumni, un servei
de la UdG que promou i manté el vincle amb les persones titulades, ha arrencat amb deu tàndems de treball que estaran en
contacte durant sis mesos.
Aquesta primera edició s’ha organitzat com una prova pilot amb un grup reduït d’alumni. Una vegada es consolidi el programa,
la UdG preveu obrir una nova línia que promogui les relacions entre els alumni de la UdG i l’estudiantat dels cursos de 3r i 4t
curs de grau. D’aquesta manera, podran rebre consell, de primera mà, d’antics estudiants de la UdG, sobre com encarar el seu
futur més immediat a nivell laboral i formatiu.

Cor de la UdG
Tot i que la situació sanitària ha fet difícil els assajos, el Cor de la UdG ha seguit amb la seva activitat. Les sessions en format
virtual i, posteriorment, presencials han permès al Cor participar al concert de celebració del 50è Aniversari de la Federació de
Corals Joves de Catalunya al Palau de la Música Catalana.

Aula de Teatre
La major part de les classes d’interpretació, tant a nivell grupal com individual, s’han realitzat en línia, però la flexibilització
de les mesures de seguretat i salut ha permès portar a terme algunes classes presencials d’improvisació a final de curs. A
banda dels assajos, l’Aula de Teatre de la UdG ha organitzat el «Petit teatret virtual de Nadal» i un vídeo de Nadal i felicitació
d’any nou plurilingüe. A més, s’han preparat lectures, assajos i edició de vídeos per a la presentació de la nova edició de
Tirant lo Blanc i s’ha fet un treball virtual per la creació, interpretació i dicció a partir d’escenes de l’obra Hamlet de William
Shakespeare. L’Aula ha participat i quedat finalista en el I Concurso de Microteatro Universitario organitzat per RNE, i ha fet
de jurat en el Concurs de Recitació per batxillerat de l’Ex-Libris 2021.

Servei d’Esports / Campionats de Catalunya Universitaris
Dels 2.474 socis del Servei d'Esports, 898 són dones i 1.576 són homes. S'han dut a terme 608 competicions (291 participacions
en campionats de Catalunya i 317 d'abast intern) i 1.521 activitats (913 presencials i 608 en línia)
Aquest curs 2020-2021 la UdG ha estat la universitat coordinadora dels Campionats de Catalunya Universitaris (CCU),
competició oficial que té lloc des de l’any 1986. Al llarg de tot el curs, sempre que les condicions sanitàries ho han permès, s’han
desenvolupat les competicions individuals. I durant tres setmanes del mes de maig Girona, com a Vila Esportiva Universitària,
ha acollit les competicions d’equip en les disciplines de futbol, bàsquet, rugbi 7, voleibol, handbol i futbol sala en modalitat
femenina i masculina. Les competicions s’han portat a terme sota un protocol específic autoritzat pel PROCICAT i seguint els
protocols establerts per cada federació de cada disciplina esportiva i de les instal·lacions on es realitzaven les competicions.
Les universitats amb millors resultats han estat la UB (6 ors i 1 plata), la UdG (1 or i 4 plates) i la UVic (2 ors). Els CCU estan
finançats per la Generalitat de Catalunya i les universitats participants i han rebut enguany el suport material i econòmic de
l’Ajuntament de Girona i de la Diputació de Girona.

Sistema QR d’identificació d’espais
Dins de l’organització que s’ha fet per informar i donar suport sobre la pandèmia de la Covid-19, a la UdG s’han portat a terme
dues iniciatives. La primera és dotar tots els espais de la Universitat d’una codificació QR que servia a través d’un nou aplicatiu
per controlar els accessos (entrades i sortides) als espais. Aquest control permetia a l’Oficina de Salut Laboral alertar els contactes
propers de positius de Covid. Aquest aplicatiu de seguiment via QR ha permès fer un seguiment dels usuaris que ocupaven espais i
activar als que ocupaven els espais les molt poques alertes de brots que hi ha hagut.
52

Bot conversacional InfoCovid

Una altra de les iniciatives ha estat posar en funcionament un bot conversacional sobre informació Covid a la pàgina web
InfoCovid per a l’estudiantat i el personal de la Universitat de Girona. Aquest bot conversacional s'ofereix a través de la
intel·ligència artificial per atendre consultes relacionades amb la Covid-19 a la Universitat de Girona. Els dubtes que es puguin
tenir estan catalogats per incidències, vacuna, assistència, vulnerabilitat o descàrrega d’informació o a través de la introducció
de text lliure.

Reglament d’ús de llengües i Pla de Política Lingüística
La regulació del català com a llengua pròpia, a més dels usos lingüístics d’aquesta llengua, del castellà com a llengua cooficial
i d’altres terceres llengües i les mesures de formació i suport lingüístic adreçades al membres de la comunitat universitària
formen el cos del reglament aprovat al Consell de Govern el maig del 2021.
En aquest reglament es marca l’àmbit d’aplicació, els criteris lingüístics generals, la distribució funcional de les llengües a la
UdG, i la composició i funcions de la Comissió de Política Lingüística. S'hi assenyalen els usos lingüístics interns i externs i la
implicació amb les activitats acadèmiques i del personal docent, investigador, d’administració i serveis.
Aquest reglament s’ha de desenvolupar en el pla de política lingüística i els plans de llengua pluriennals que han de fomentar
el coneixement i l’ús de terceres llengües així com garantir que en els processos d’acollida dels diferents membres de la
comunitat universitària s’afavoreixi el coneixement suficient de les llengües cooficials.

Política de Qualitat de la Universitat de Girona
La Universitat de Girona ha realitzat una aposta a favor del foment de la qualitat en totes les seves activitats, com a millora
contínua en els diferents àmbits d’actuació i alineada amb la missió, la visió i els valors recollits en els seus Estatuts.
La Política de Qualitat a la Universitat de Girona ha estat aprovada pel Consell de Govern el novembre del 2020 i formalitza una
síntesi dels criteris a seguir en matèria de qualitat pel conjunt de la institució. Els Sistemes de Gestió de la Qualitat a la UdG
(SGQ), tant a nivell general com de cada una de les seves unitats estructurals (centres docents, departaments i instituts), són
l’eina amb què s’estableixen els mecanismes formals de gestió i responen a l’objectiu de facilitar l’assoliment amb garanties i
qualitat dels objectius establerts.
En el marc de cada SGQ s’establirà un Pla de qualitat que determini els objectius de millora de la qualitat en l’àmbit, així com
la planificació i assignació de recursos alineats amb la Política de Qualitat de la Universitat de Girona. Aquesta vol potenciar
la consideració dels estudiants i la societat en general com a punt de referència per tal de fixar objectius, dissenyar els serveis i
processos; promoure la millora continuada; fomentar la implicació del PDI i el PAS com a actius més importants de l'organització;
implicar tots els serveis, centres, departaments i instituts en la millora de la qualitat; i integrar el desenvolupament sostenible
i els valors en les activitats universitàries.
Aquesta política es desglossa en política de qualitat institucional, qualitat en els ensenyaments i en la docència, qualitat en la
recerca i la transferència, qualitat en els serveis, i la implicació dels agents i dels usuaris en el procés a través d’un sistema de
queixes, suggeriments i felicitacions.

Millora dels espais
Tot i ser un curs afectat per la pandèmia i que a vegades ha provocat el retard en els processos de contractació i la limitació en
alguns casos de l’activitat de les empreses afectades pel Covid-19, aquest equip de Govern ha mantingut la iniciativa a l'hora
d'executar les obres i projectes prioritzats.
Les actuacions s’han centrat a eliminar situacions de salubritat (entrada d’aigua i humitats als edificis), adequació dels centres
per obtenir la corresponent llicència d’activitats, actuacions a l’envoltant dels edificis (canvi de fusteries i vidres) per aconseguir
una millor eficiència energètica, disminuir els consums i obtenir un millor confort, millora en sortides d’emergència per
aconseguir nous aforaments, actuacions de millora en la ventilació de les aules per complir els paràmetres establerts a la
normativa vigent, actuacions en la millora d’instal·lacions obsoletes i avariades pel bon funcionament de la climatització i
disminució de consum energètic i millora en els espais del Consell d’Estudiants i Associacions per tal de poder eliminar una
part dels mòduls prefabricats del Campus de Montilivi.
Per poder cobrir les necessitats de la nostra Universitat en rehabilitació i millora i en nous espais, és necessària l’elaboració dels
projecte que requereixen totes aquestes actuacions. S’ha redactat el projecte per la rehabilitació importantíssima de la Facultat
de Dret, el dels magatzems de matèries perilloses i transvasament de productes de la Facultat de Ciències, el projecte bàsic
de l’aulari Nord en el Campus de Montilivi, els avantprojectes de la Casa de l’Estudiant i l’Edifici de Serveis, la intervenció en
la definició del nou Campus de la Salut en la futura ubicació de l’Hospital Universitari Josep Trueta, el projecte d’ampliació i
millora del Servei d’Esports, i el projecte de disseny per a la retolació dels campus, tant dels espais exteriors com dels interiors.
Podem destacar aquestes actuacions com a més importants però cal sumar-hi les actuacions necessàries del dia a dia, tant en
la redacció de petits projectes com en la seva execució.
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Compromís social

55

El compromís social
La UdG és una universitat pública, i com a tal, ha de retornar a la societat el que rep. Habitualment s’atribueixen a les
universitats les funcions de docència, recerca i transferència, i també és habitual dir que una nova missió és el compromís
social. Una altra manera d’expressar-se seria dir que el compromís amb la societat és la primera i única missió de la universitat,
que es materialitza a través de les accions que li són específiques: la docència, la recerca i la transferència. Sigui com sigui, cal
tenir present que la universitat no pot avançar sola, i que ha de ser un actor més en el desenvolupament de la societat. A la
UdG, podem expressar aquest compromís amb dos conceptes diferents, un dels quals inclou l’altre: el compromís comunitari
i el compromís social. Entenem per compromís comunitari tota l’acció universitària que expressa l’arrelament i la relació de
la UdG amb el territori i la societat, el fet de desenvolupar les seves funcions de manera connectada amb la societat a la qual
es deu. Però a dintre d’aquest compromís, n’hi ha un altre de rellevant, el compromís social. En el nostre context, entenem per
compromís social tota l’acció universitària que persegueix la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, que vol reduir les
desigualtats, les discriminacions, i que té cura del planeta. Per vetllar per aquest compromís, que és present en molts moments
de la vida universitària, la UdG també compta amb el Vicerectorat de Territori i Compromís Social, i amb un servei, la Unitat de
Compromís Social, que es desplega en set dimensions: voluntariat, cooperació universitària per al desenvolupament, igualtat,
inclusió, sostenibilitat, promoció de la salut i formació d’estudiants sèniors. Durant aquest curs, la Unitat de Compromís
Social ha incorporat una aplicació d’assistència virtual per ampliar l’atenció a les consultes que es reben.
Hi ha un altre concepte que s’imbrica especialment en l’acció de compromís social de la universitat, i és l’Agenda 2030 i la
consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que reclama l’Organització de les Nacions Unides. Diferents
noms, però els mateixos objectius. En resum, mirada i acció solidària presents i permanents, en la formació de l’estudiantat, en
l’activitat de recerca i transferència, en la governança de la Universitat, en la vida del campus i en la relació amb la comunitat
i amb la societat.
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Accions destacades
Aprovació del Reglament del CASFU
En la sessió 5/2021 del Consell de Govern es va aprovar el Reglament del Consell d’Amics i Amigues Seguim Fent UdG (CASFU).
Aquest reglament recull l’esperit del Consell, que és mantenir la relació entre la Universitat i les persones que hi han prestat
servei, posant així a l'abast de la Universitat l'expertesa, la saviesa i la professionalitat del personal que ja no hi treballa, però
que manté el seu compromís amb la institució amistosament. La finalitat del CASFU, doncs, és la de revertir a la comunitat
universitària l’experiència i els coneixements adquirits pels seus membres al llarg dels anys de servei professional i docent a la
UdG. El Reglament es desplega en 20 articles.

Voluntariat Internacional
Aquest any acadèmic, en el marc de l’acció promoguda per la Unitat de Compromís Social, hem impulsat una nova branca:
el Voluntariat Internacional. Aquest servei té com a objectiu assessorar l'estudiantat sobre les oportunitats que existeixen
per dur a terme un voluntariat en altres països. Les restriccions de la Covid-19, òbviament, han dificultat la mobilitat durant
aquest curs. Tot i així, hem estat contactats per més de 300 estudiants, hem fet prop de 50 consultes personalitzades i hem
organitzat diverses xerrades informatives, algunes d’elles amb moltes visualitzacions al canal de YouTube de la Unitat de
Compromís Social. Aquest servei ofereix places concretes de durada variable, des de 9 dies fins a 12 mesos. Es tracta de
programes finançats, que cobreixen despeses de viatge, allotjament i dietes.

Voluntariat
La Universitat de Girona encapçala el rànquing d'institucions acadèmiques a l'Estat amb major nombre de projectes de
voluntariat. Així es desprèn del VIII Estudi sobre Voluntariat Universitari, realitzat per la Fundació Mutua Madrileña, en el
qual han participat 34 universitats, públiques i privades, de tot l’Estat espanyol. Amb els 11 nous convenis de col·laboració
signats entre la UdG i diferents entitats socials i ONGs de la demarcació per dur a terme activitats solidàries, ja sumen un total
de 154 les entitats i ONGs que participen en el Programa d'Activitats Solidàries des del 2010.
Cal destacar els 1.037 estudiants de la UdG que han fet algun dels 17 cursos de formació o alguna de les 117 activitats solidàries
(25/50 hores) o activitats puntuals (5/10 hores), en el període comprès entre maig del 2020 i abril del 2021. En total, els estudiants
han dedicat més de 7.800 hores a activitats solidàries. D’altra banda, 29 estudiants han participat en activitats de voluntariat
del Servei d'Esport i 269 en activitats d'acolliment (pis solidari, pis amic i Projecte Rossinyol).
S’han impartit 17 cursos de formació relacionats amb els diferents àmbits del compromís social i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. Durant aquest curs s’ha fet un gran esforç per dissenyar tots els cursos en
un nou format, digital. Es tracta de més de cent vídeos curts, d’entre 10-15 minuts, que es combinen entre ells per confegir els
cursos, i que acaben sempre amb una taula rodona amb participants experts. Aquesta base de dades de vídeos sobre temes
diversos relacionats amb temes de compromís social és un material valuós que pot ser utilitzat més enllà dels cursos de
voluntariat, per a necessitats específiques de la UdG que s’hi relacionin.
1. Endinsa't al Compromís Social de la UdG
2. El dret a la mobilitat humana
3. Gestió de respostes a emergències humanitàries
4. Introducció a l'Agenda de Desenvolupament Sostenible
5. Prevenció de la conducta suïcida: guardians de la salut mental (dues edicions)
7. Salutacció–Taula de Salut de Girona
8. Això crema. Un curs per entendre si el canvi climàtic t'afecta o no
9. Què hi passa al món? Un curs obert per entendre què passa i per què t'afecta
10. Cooperació per al desenvolupament
11. Consum de drogues i drogodependències: divergències i confluències
12. Visibilitzant els racismes: discursos, pràctiques i resistències
13. Introducció a la diversitat sexual i de gènere
14. Jornades «Visions d'un Món Desigual»
15. Cuidar la Vida a través de la creativitat
16. Camp Zoom - Cuidem la vida
17. Cuidar la Vida. Artivisme per a persones compromeses amb el planeta i les persones
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Cooperació universitària al desenvolupament
A la convocatòria de projectes de cooperació 2020 es va concedir un total de 69.940 €, que han finançat 11 projectes diferents
i han mobilitzat 12 estudiants, 14 membres del PDI i 3 membres del PAS. Ateses les dificultats derivades de la Covid-19 per a
realitzar desplaçaments internacionals, el termini d’execució dels projectes es va ampliar fins al 31 de desembre del 2021.
Els projectes concedits són:
1. Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi – Camerun
2. Chajinel - La persona que acompanya (2a edició) – Guatemala
3. Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a Totonicapán (5a edició) – Guatemala
4. Projecte de suport als centres de salut de Smara - Camps de refugiats sahrauís
5. Inventors4Change. Inventors pel Canvi – Índia
6. Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible (VUDES 2020) – Amhara – Etiòpia
7. WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la depuración de aguas residuales desde los saberes
tradicionales amazónicos – Colòmbia
8. Denúncia i superació de vulnerabilitats a la frontera Mèxic-Guatemala; Fase 4. Atenció a menors, famílies i col·lectiu LGBTI
en trànsit - Mèxic i Guatemala
9. Expandim el projecte Abay Mado 2019: Aplicació de les noves metodologies per a l’aprenentatge competencial a les escoles
de la regió d’Ahmara (Etiòpia) i a l’escola d’Emboret (Tanzània)
10. AMAZO-MEM2: Sistema descentralizado de membranas para la potabilización sostenible de agua en comunidades
amazónicas. El agua potable como bien común – Colòmbia
11. Inclusió de la dona i empoderament local a través de la capacitació dels voluntaris presents a les regions d’Er-Rachidia i Fes,
en matèria de turisme cultural – Marroc

Programa Josep Torrellas d’Estudis Universitaris per a Més Grans de 50 Anys
El curs 2020-2021 s’han matriculat 52 estudiants al programa de Formació Josep Torrellas per a més grans de 50 anys (19
homes i 33 dones), amb un increment de 5 nous estudiants.
Durant el curs 2020-2021 s’ha incorporat el sistema d’automatrícula o matriculació en línia de la Universitat de Girona, que es
realitza telemàticament, disponible per als estudiants més grans de 50 anys, que poden matricular-se i accedir a la secretaria
acadèmica en xarxa a través d'aquesta.
La Comissió Delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern de la UdG, en la sessió núm. 04/21, celebrada el 20 de
maig del 2021 i posteriorment el Consell de Govern, en sessió ordinària núm. 04/2021, celebrada el 27 de maig del 2021 han
aprovat la llista de les assignatures i places d’accés per als participants en el programa de formació universitària per a més
grans de 50 anys de la UdG per al proper curs acadèmic 2021-2022.
El pla formatiu del programa compta en l’actualitat amb una oferta de més de 400 assignatures corresponents als plans
d’estudis de 28 titulacions oficials de la Universitat de Girona, revisades pels respectius coordinadors i coordinadores de les
assignatures. Les persones interessades es podran matricular a les assignatures de diferents graus, sense la necessitat que
hagin de seguir un mateix itinerari.

Inclusió
La situació de pandèmia de la Covid-19 viscuda al llarg del curs 2020-2021 ha comportat la continuació de l’adaptació
a la virtualitat i la semipresencialitat tant de la docència com de les accions adreçades a l’estudiantat. D’aquesta manera,
el programa de seguiment tutoritzat d’estudiantat amb trastorn de l’espectre autista a càrrec de SAGI es va haver de fer de
manera virtual, així com el grup d’ajuda mútua (GAM) amb l’associació La Foixarda per a estudiantat amb trastorn mental.
El curs 2020-2021 s’han emès 170 informes d’adaptacions per a estudiantat amb discapacitat o necessitats educatives. S’ha de
remarcar l’increment de les situacions de vulnerabilitat psicològica que s’han hagut d’atendre.
Aquest curs s’han continuat les accions d’accessibilitat amb la instal·lació d’una plataforma elevadora a la Sala de Graus de
l'edifici de Sant Domènec totalment integrada en l’entorn, així com la contractació de dues auditories que permeten tenir
informes exhaustius de la situació real del Campus Montilivi i del Campus Barri Vell. D’aquests informes s’esdevindran les
futures actuacions en aquest àmbit.

Igualtat de gènere
El Consell de Govern de la Universitat de Girona ha aprovat a la sessió 3/2021, de 29 d’abril, el Segon Pla d’Igualtat (2021-2025).
Estructurat en sis grans eixos estratègics, promou cinquanta accions dissenyades amb vocació pragmàtica. Defineix, des del
consens, les polítiques de gènere que es promouran els propers cinc anys per tal d’avançar en l’aprofundiment de la igualtat
d’oportunitats efectiva entre dones i homes en tots els àmbits que són competència de la UdG. Val a dir que aquest Segon Pla
d’Igualtat s’ha consensuat en el marc d’un ambiciós procés participatiu, desplegat durant el primer semestre de l’any, i que ha
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aplegat la contribució de més d’un miler de persones de la nostra comunitat universitària.
Semblantment, al llarg d’aquest curs 2020-2021 s’han prioritzat també les següents accions:
- Aprovació de la Instrucció del Secretari General 1/2021, de 28 de maig, sobre paritat de gènere en els òrgans col·legiats. S’hi
garanteix que en la composició d’aquests òrgans s’ha de respectar el principi de paritat de gènere o de presència equilibrada de
dones i homes, tret que per raons justificades això no sigui possible, o bé en aquells casos en què es pretén fomentar una major
presència de les dones com a mesura d’acció positiva.
- Aprovació, per acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona adoptat a la sessió ordinària 10/2020, de 23 de
desembre, de les directrius i criteris de priorització de les places de professorat catedràtic. El seu article 8.3 contempla una
acció positiva per tendir a l’equilibri de gènere en aquest col·lectiu.
- Celebració del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Institut Català de
les Dones, el Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les universitats
catalanes per a la implantació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a
l’alumnat víctima d’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de
gènere.
- Celebració del conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i el Departament d’Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya per a atendre situacions de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere. En el marc d’aquest conveni de col·laboració, durant aquest curs 2020-2021 s’ha instituït un Servei d’Atenció Integral
a la UdG adreçat a atendre les necessitats de les persones LGTBI+.
- Incorporació d’indicadors sobre perspectiva de gènere en el sistema de seguiment de la qualitat de les titulacions contemplada
a la nova Política de Qualitat de la UdG aprovada per Consell de Govern a la sessió 8/2020, de 2 de novembre.
- Promoció de diverses campanyes institucionals de comunicació en clau de gènere. En són exemples la campanya de
sensibilització adreçada a donar a conèixer els continguts del Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o
d’assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat; la campanya institucional promoguda per alumnat de la UdG matriculat al
curs Gènere i Publicitat de la Facultat de Turisme i difosa en el marc dels actes commemoratius del 8 de març; o la campanya
promoguda l’11 de febrer per commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, #ExpertaUdG, que ha comptat
amb el suport d’un centenar d’investigadores de diferents disciplines.
- Promoció de la iniciativa «Espais UdG amb nom de dona», adreçada a donar visibilitat a les dones en la retolació de diferents
espais de les facultats. Per acord del Consell de Govern 5/2021, de 23 de juny, s’avalava la campanya i s’hi sumava l’espai
polivalent de l’edifici de Les Àguiles.
- Durant el curs 2020-2021 s’han continuat oferint cursos formatius, seminaris, conferències i tallers amb perspectiva de
gènere, adreçats a promoure la formació i reflexió crítica en aquest àmbit. Destaquen especialment els cursos formatius sobre
docència amb perspectiva de gènere, organitzats des de l’ICE amb la col·laboració de l’àrea d’Igualtat de Gènere de la Unitat de
Compromís Social, i adreçats específicament al PDI. Igualment destacables són les I Jornades sobre docència amb perspectiva
de gènere, organitzades per la Xarxa d’Innovació Docent sobre Perspectiva de Gènere de l’ICE, en col·laboració amb la UCS. I
en aquest capítol formatiu destaca també l’organització d’una tercera edició de les Aules Obertes a la perspectiva de gènere,
impulsada en el marc dels actes commemoratius del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Val a dir que també en el marc
dels actes commemoratius del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, s’ha continuat programant
un amplíssim catàleg d’actes institucionals, conferències, cursos i seminaris. I dins el capítol formatiu i a tall de conclusió, en
aquest curs 2020-2021 s’ha incorporat també formació en gènere als Plans de Formació del PDI i PAS.

Sostenibilitat
Un any més, la UdG ha renovat el compromís amb el Programa d’Acords Voluntaris (PAV) per a la reducció de gasos d’efecte
hivernacle que va iniciar el 2011, i que li permet fer l’inventari de les emissions de CO2 de la institució, les quals per segon any
consecutiu, i gràcies a la compra d’electricitat 100% renovable, s’han reduït fins a zero. Pel que fa a les associades al consum de
gas natural, s’han reduït un 18% respecte a l’any anterior.
Avançant en la lluita contra el canvi climàtic, la mesura anual de reducció que s’implementa en el marc del PAV, ha estat la posada
en marxa de la flota de bicicletes elèctriques per a la mobilitat del PAS i PDI, seguint amb el programa d’electrificació de la flota
pròpia de vehicles, de la qual atenent a les circumstàncies no se'n podrà fer balanç fins al proper curs.
L’Hort Ecosolidari de la UdG ha reprès la seva activitat després de l’aturada per l’alerta sanitària, amb la participació de 17 estudiants
de la UdG del programa de voluntariat, equivalents a 375 hores de voluntariat. Enguany, després de 7 cursos ininterromputs de
col·laboració, s’ha hagut de reprogramar pel proper curs la participació de les 20 persones adultes amb discapacitat intel·lectual
usuàries del Grup Fundació Ramon Noguera. Quant a la producció ecològica, l’aportació de productes de l’hort als menjadors
socials de La Sopa ha estat al voltant de 150 caixes de verdura.
Les darreres enquestes anuals de mobilitat obligada indiquen que la quota modal de mobilitat sostenible de la UdG (QMMS) s’ha
situat en el 55%, és a dir, les opcions d’anar a peu, en transport públic i en bicicleta dupliquen l’ús del vehicle motoritzat. Si hi
afegim la mobilitat en cotxe compartit, la quota puja fins el 64%. Si segreguem el col·lectiu d’estudiants d’aquesta dada global de
la UdG, aquesta quota del 64% fins al 74%, i també cal destacar que el 23% de l’estudiantat opta per desplaçar-se a peu.
59

Malgrat que el context no ha estat gens favorable, 156 usuaris i usuàries de la plataforma Fes edit han compartit places al cotxe i
han estalviat 24 tones de CO2.
Enguany el servei de préstec de bicicletes de la UdG ha fet 30 préstecs de llarga durada pels estudiants de mobilitat internacional
i intercanvi del segon semestre, cosa que ha suposat un estalvi d’emissions de 0,3 tones de CO2.
Finalment, també ha contribuït a la reducció d’emissions de CO2 equivalent el fet que 470 estudiants gaudeixen de l’abonament
del bus urbà Vine a la UdG amb bus, que aquest curs s’ha adaptat a la semipresencialitat.

Pla d’Ambientalització
Al llarg del 2020 s’ha treballat en el disseny del nou Pla d’Ambientalització de la Universitat de Girona. A principi de l’any, la
Comissió tècnica per a la revisió del Pla d’Ambientalització va aprovar el disseny que havia de tenir el pla i el procediment
que s’aniria fent per recopilar informacions i per prendre decisions per realitzar-lo, com ara l'organització de diverses taules
temàtiques per tractar els diferents temes que afecten el Pla. En les taules temàtiques hi assistiren els membres de la Comissió,
diversos experts de la temàtica i un relator encarregat de guiar la discussió i redactar un document final de síntesi. Els
temes tractats varen ser sobre l’inventari d’emissions (2 de març del 2020), la sostenibilitat curricular (9 d’octubre del 2020),
l’optimització de recursos (10 de novembre del 2020), la gestió de residus (14 de desembre del 2020), la mobilitat (22 de gener
del 2021) i l’ordenació d’espais (2 de febrer del 2021). Totes les informacions generades i els treballs realitzats permetran a la
Comissió tenir una versió definitiva del Pla al setembre del 2021, que serà presentada a la comunitat universitària i portada a
aprovació a finals del 2021.

Promoció de la salut
Aquest curs s’han presentat els itineraris saludables als tres campus de la UdG, dins el grup de treball d’UdGSalut, juntament
amb el SIGTE.
S’han realitzat diferents campanyes de sensibilització a la comunitat universitària amb les diferents xarxes en què participa la
UdG, com REUS (Red Española de Universidades Saludables) o USCAT (Universitats Saludables Catalanes).
Els dies 8 i 9 d’abril s’ha celebrat la primera Setmana de la Salut Interuniversitària, conjuntament amb la Universitat de
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat
Oberta de Catalunya, dins del treball conjunt que portem a terme a la Xarxa USCAT.
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Relacions
amb l'entorn
i projecció externa
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Càtedres UdG
Aigua, Natura i Benestar

Sant Hilari Sacalm (UdG, UVic)

Art i Cultura Contemporanis

Girona

Bellapart d’Estructures Lleugeres i Vidre

Les Preses

Cambra de l'Empresa Familiar

Girona

Ciències i Humanitats Dr. Bofill

Girona

Cultura Científica i Comunicació Digital

Girona

Cultura Jurídica

Girona

Didàctica de les Matemàtiques-Maria Antonia Canals

Girona

Ecosistemes Litorals Mediterranis

Torroella de Montgrí

Educació de l'Espectre Autista

Castell-Platja d'Aro

Esport i Educació Física

Banyoles

Estudis del Suro

Palafrugell

Estudis Marítims

Palamós

Ferrater Mora de Pensament Contemporani

Girona

Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni

Calonge

Geografia i Pensament Territorial

Olot

Immigració, Drets i Ciutadania

Girona

Joan Vinyoli de Poesia Contemporània

Sta. Coloma de Farners

Josep Pla de Literatura i Periodisme

Palafrugell

Joves Emprenedors

Girona

Lluís Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica

Girona

Malalties Cardiovasculars

Girona

Martí Casals de Medicina i Salut en l'Àmbit Rural

St. Feliu de Guíxols Castell-Platja d'Aro Sta. Cristina d'Aro

Medicina de Muntanya i del Medi Natural i Simulació Clínica

Puigcerdà

Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya

Girona

Oceans i Salut Humana

Roses

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent

Castelló d'Empúries / Figueres

Processos Industrials Sostenibles

Girona

Promoció de la Salut

Girona

Renovació Pedagògica Can Trona

La Vall d’en Bas

Responsabilitat Social i Sostenibilitat

Girona

Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic

Roses

Smart City

Girona

Tekhné de Pensament, Tecnologia i Aprenentatge Creatiu

Salt

Tom Sharpe

Palafrugell

UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible: Equitat, Participació i Educació Intercultural

Girona

UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació

Girona

Vi i Oli de l'Empordà

Figueres

Víctor Català d'Estudis del Modernisme

L'Escala

Walter Benjamin, Memòria i Exili

La Jonquera / Portbou
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Les càtedres i la implantació territorial

Les càtedres de la Universitat de Girona són unitats que promouen l'estudi i la recerca a través de l'organització d'activitats
de reflexió, debat i difusió en els seus àmbits de coneixement. Tot i que cobreixen un ampli ventall d'interessos i branques
del coneixement, els seus objectius comuns estan centrats a desenvolupar de manera regular i continuada la presència de
la Universitat de Girona a les comarques gironines, a vertebrar les relacions amb els seus patrons –institucions d'abast local,
comarcal i nacional i empreses privades– i a desenvolupar una activa divulgació científica i cultural en el conjunt del territori.
Al llarg de l’any 2020 la xarxa de càtedres de la UdG ha portat a terme 425 activitats, especialment seminaris, jornades i
conferències. Han estat un 30% menys que l’any anterior a causa de les restriccions de la pandèmia, però han sabut adaptar-se
a les noves condicions i han organitzat la majoria d’activitats en format virtual. Les càtedres han tingut una presència notable
als mitjans –428 notícies– i els seus patrons han fet aportacions per valor de 707.000 €. A tall d’exemple, el cicle Lliçons
Ferrater Mora «Livable Life, Inhabitable World?» de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani; el VII Festival
Domini Màgic de Poesia per part de la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània; la IV Jornada de les Guilleries: Aigua i
Territori de la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar; el seminari web «Experiencias de una pandemia inesperada» de la Càtedra
de Malalties Cardiovasculars; o el VI Congrés Internacional de «Derecho Constitucional» de la Càtedra de Cultura Jurídica.

Dues noves càtedres

L’aposta de la Universitat de Girona per a la implicació amb l’entramat social i econòmic del territori es veu enfortida per la
creació de dues càtedres noves, que suposen per a la UdG arribar a la fita de les 40 càtedres. La primera és la Càtedra d’Estudis
del Suro, situada a Palafrugell i impulsada per la Fundació Museu del Suro i l’Ajuntament de Palafrugell. Impulsarà la recerca
multidisciplinària d’allò que sovint s’anomena com a «món del suro» i que inclou des de la matèria a la cultura, passant per
les suredes i les indústries. La segona, la Càtedra de Didàctica de les Matemàtiques Maria Antònia Canals, és patrocinada pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona. Continuarà el llegat de Maria Antònia
Canals per a la formació i innovació dels mestres de matemàtiques.

Resum de la memòria
de Càtedres 2020-2021
Nombre de càtedres
Seminaris, jornades i conferències

40
168

Activitats docents

85

Congressos

22

Altres activitats

150

Llibres publicats

26

Capítols publicats

48

Articles científics

74

Articles de divulgació

29

Comunicacions

51

Notícies a la premsa escrita

286

Notícies a la premsa audiovisual

142
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La UdG internacional
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Accions destacades
Comunicació
Durant el curs 2020-2021, s'han fet 102 notes de premsa; s'han penjat al web principal de la UdG 154 notícies, amb una audiència
de 27.484 persones, i 202 activitats a l'agenda, amb 11.860 visualitzacions. S'ha donat més pes a la informació audiovisual.
S'han penjat 161 vídeos al canal YouTube de la UdG, amb 1.162.163 impressions, que representen 11.216 hores.
Els seguidors de les xarxes socials són: Twitter, 41.830 / Linkedln, 42.290 / Instagram, 4.322 / YouTube, 2.942 / Facebook,
15.870 / Telegram, 2.080.
La guia d'experts i expertes està integrada per 373 persones. S'ha obert un espai nou per a informacions relacionades amb la
Covid-19.

Divulgació
- La UdG va convocar la 8a edició del Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de Secundària (CRACS), que va comptar amb
60 participants i 25 finalistes. Els vídeos del CRACS del 2021 van superar les 40.000 visualitzacions.
- Es va portar a terme la 10a edició del Campus Prebat, amb 38 participants.
- La 13a edició del Jove Campus de Recerca va recollir 83 sol·licituds per a les 30 places ofertes.
- L'11 de febrer es va portar a terme la segona edició de les Jornada 100tífiques, amb 100 xerrades divulgatives vinculades a
l'àmbit científic.
- La UdG va participar de la 25a edició de la Setmana de la Ciència, organitzada per la Fundació Catalana de Recerca i Innovació.
- Entre el 16 i el 27 de novembre es va organitzar la jornada Un dia de recerca a la UdG, amb la intenció d'apropar la realitat de
la recerca de la Universitat als estudiants d'educació secundària. Hi van participar 3.000 estudiants de 32 centres diferents.
- Durant la pandèmia, es va organitzar el cicle de conferències El món en temps de pandèmia en format virtual, per tal d'analitzar
els efectes de la pandèmia des de diverses disciplines.
- S'ha iniciat un canal de podcast institucional, A ciència certa.

Promoció
- Durant el curs 2020-2021, la UdG ha participat en 18 fires i Jornades d’Orientació Universitària (JOU), amb més de 3.000
atencions.
Durant els tres dies del Saló de l'Ensenyament Virtual de les universitats catalanes, l'estand virtual de la UdG va rebre 5.346
visites, amb una durada mitjana superior als 10 minuts.
- També en format virtual, la UdG va participar a la fira UNIFERIA, amb 53 universitats. L'estand virtual de la UdG va rebre
5.556 visites úniques.
- La Jornada de Portes Obertes de la Universitat de Girona es va portar a terme de forma virtual. Hi van assistir 3.052 estudiants.
- La Universitat de Girona ha dissenyat un sistema de fulletó personalitzat que permet l'estudiant disposar de la seva pròpia
informació a partir dels seus interessos. (udgexperiencie.udg.edu)
- L’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals (ACRI) i l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach van dur a terme, el
16 de desembre del 2020, la tercera sessió informativa adreçada als Centres de Formació d'Adults (CFA) i Formació Professional
(FP) per mostrar els recursos de la Universitat de Girona a l'alumnat d'aquest dos àmbits. S'hi van inscriure 280 estudiants.

SHEFCE, projecte europeu de Compromís Comunitari
La Universitat de Girona (UdG) participa en el projecte Erasmus+ Steering Higher Education for Community Engagement
(SHEFCE), que té l’objectiu de fomentar la implicació de les universitats i d’altres agents per incorporar de manera nuclear
el compromís comunitari en l’Educació Superior. Entenem per compromís comunitari la relació que s’estableix entre la
universitat i agents externs, de manera que aquesta relació és beneficiosa per a totes les parts. Dit d’una altra manera, des del
punt de vista universitari, podem dir que el community engagement es refereix a l’arrelament que té la UdG en el territori i el
compromís amb la societat. El projecte té quatre objectius principals: Dur a terme plans d'acció universitaris per al compromís
comunitari, en cinc universitats associades, una de les quals és la UdG; fer recomanacions polítiques i de sistema per al
compromís comunitari en l'educació superior a cinc països i a nivell de la UE; crear una plataforma europea en línia per al
compromís comunitari en l'educació superior amb recursos i instruments per donar suport a les universitats i les comunitats;
i posar en marxa un «mapa de calor» europeu de compromís comunitari per ajudar les universitats a aprendre de les bones
pràctiques de les universitats d'altres països.
El projecte SHEFCE està promogut des del Vicerectorat de Territori i Compromís Social i compta amb la participació de
membres del grup de recerca LIBERI com a grup motor, així com de l’Ajuntament de Girona i de Salt. Compta també amb la
participació d’altres agents de la comunitat universitària i d’altres agents territorials per a algunes activitats concretes del
projecte.
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Aprenentatge Col·laboratiu Internacional en Línia
La Universitat de Girona ha introduït l’aprenentatge col·laboratiu internacional en línia (COIL: Collaborative Online International
Learning) com a estratègia institucional de millora i innovació docent en la qual estan implicats diferents unitats, serveis i
centres. És una activitat d’internacionalització «a casa» que fa arribar oportunitats per assolir competències internacionals a
tot l’estudiantat que no participa en programes de mobilitat. L’aposta per aquesta estratègia institucional rau en la voluntat de
fomentar sinergies entre iniciatives transversals i prioritats establertes en els documents estratègics (Pla estratègic UdG2030: la
suma d’intel·ligències) amb l’objectiu de proporcionar als estudiants les habilitats i competències necessàries per afrontar els
reptes del futur com a ciutadans globals.
La metodologia COIL aporta una dimensió internacional i intercultural a les assignatures, afavoreix el desenvolupament de les
anomenades soft skills, imprescindibles per al futur professional i el desenvolupament personal, i permet avançar en la trajectòria
d’innovació docent a la UdG i progressar en l’ús de metodologies docents actives.
El procés d’implementació d'aquest projecte estratègic COIL a la UdG s’ha dut a terme en quatre fases entre el mes de juny de 2020
i el mes de juny de l’any 2021, amb dues formacions específiques per a PDI (gener i juny 2021) i el pilotatge de quatre activitats COIL
al llar del curs 2020-2021. El resultat de la formació és que 37 docents de la Universitat de Girona estan preparats per dissenyar i
implementar una activitat COIL a la seva docència.
En la darrera fase, d’implementació, suport i seguiment, es duen a terme diverses actuacions simultànies: Inici d’activitats pilot
amb la metodologia COIL a quatre assignatures, creació de la Xarxa d’Innovació Docent sobre la metodologia COIL, suport per
localitzar projectes COIL amb universitats internacionals complementaris als interessos dels docents de la UdG, sistematització
del reconeixement tant per a estudiants com per a docents que participen en activitats COIL i participació en el projecte Erasmus+
KA226 «Fostering Resilience through Accredited Mobility for European Sustainable HE innovation», FRAMES, que té com a
objectiu fomentar la implementació i acreditació harmonitzades de la blended mobility entre els centres d’ensenyament europeu,
fent que l’Espai Europeu d’Educació Superior sigui més innovador i resistent i ajudi les universitats a passar de l’emergència
Covid-19 a la innovació sostenible.

La 4a setmana del país convidat i de la internacionalització
L'objectiu central de l’Estratègia d’Internacionalització de la Universitat de Girona és incrementar la internacionalització a la
UdG de forma significativa i integral, i la Setmana de la Internacionalització i del País Convidat és una de les activitats que la
fomenten. Durant aquesta setmana es combinen aspectes d’internacionalització a casa, de promoció de la internacionalització
més enllà de la mobilitat i exemples de bones pràctiques.
En aquesta edició, en la qual s’ha mantingut el format digital que es va presentar en l’anterior edició, s’han ofert activitats que
han permès des de diferents aproximacions i en diferents modalitats no presencials- conèixer una mica més el país, aquest any
Tunísia. Les relacions entre aquest país (on la Generalitat hi té una delegació del Govern) i Catalunya estan força consolidades, i
la UdG també hi té una llarga història de col·laboració.
S’han organitzat sis seminaris web amb un total de 260 participants i un seguit de contribucions permanents: dos articles d’història
on s’enllaça les relacions entre Catalunya i Tunísia, tres experiències de mobilitat, una visualització interactiva i informació sobre
les universitats amb les quals la UdG té col·laboració consolidada.

Mobilitat, tot i la Covid-19
Malgrat el confinament, més de 100 estudiants han estudiat a la UdG participant en programes d’intercanvi i una xifra igual són
els estudiants de la UdG que han estudiat a fora. Això ha sigut possible perquè a banda de la mobilitat física les universitats han
incentivat la mobilitat virtual, en una mena d’assaig general de les noves accions que es proposen en el nou programa Erasmus,
que s’implementarà a partir del curs 2021-2022.

L’Oficina Internacional i el Punt d’Acollida
L’aprovació, el curs passat, per part del Consell de Govern, de l’Estratègia d’Internacionalització #UdGlobal s’ha acabat de
completar aquest any amb el canvi de nom de l’Oficina de Relacions Exteriors pel d’Oficina Internacional que, a banda de recollir
l’activitat que ja feia l’ORE, ha incorporat a la seva missió la coordinació d’aquells aspectes que, essent responsabilitat d’altres
servei, configuren parts essencials de les Mesures i els Indicadors que s’inclouen a l’Estratègia.
En el marc de l'OI també s’ha donat major protagonisme a la secció Incoming de l’antiga ORE, ja que ara, per tal de donar
compliment de la mesura 20 (Crear un Programa integral de benvinguda) ha esdevingut el lloc d’acollida i acompanyament per a
tota la comunitat internacional de la UdG.
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La UdG a l’entorn de l’Any Pallach
La Universitat de Girona ha volgut retre homenatge a la figura de Josep Pallach, en el centenari del seu naixement. Els actes es
van organitzar de manera coral, aplegant la Facultat d’Educació i Psicologia, l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach,
la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària i la Càtedra de Renovació Pedagògica, l’Institut de Recerca Educativa, la
Biblioteca i el Vicerectorat de Territori i Compromís Social; sempre amb la complicitat de la Fundació Pallach. Cadascuna
d’aquestes entitats hi ha contribuït amb un acte o amb una acció. La suma de tot fa que l’agraïment a Josep Pallach reculli
moltes mirades i una sola direcció:
· Diàlegs de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària, amb Irene Rigau, Marta Ros i Moisès Esteban: «Josep Pallach,
un exemple de Compromís social».
· Conferència de Salomó Marquès: «Les aportacions de Josep Pallach a la història de l'educació», organitzada per la Càtedra
de Renovació Pedagògica amb la col·laboració del Moviment de Renovació Pedagògica de Girona i la Societat d’Història de
l’Educació dels Països de Llengua Catalana.
· Vídeo «ICE Josep Pallach: orígens i reptes», elaborat per l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach.
·«Josep Pallach: per l'educació i el compromís social», exposició temporal de la Fundació Pallach a la FEP.
·«Exposició bibliogràfica amb llibres del Fons Pallach de la UdG», exposició temporal de la Biblioteca a la FEP.
· Placa commemorativa que evoca el seu mestratge a la Facultat d’Educació i Psicologia, promogut per l’Institut de Recerca
Educativa.
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Setembre 2020
8 de setembre
Segona part del Llegat Ferrater Mora
El mes d’agost arriba la segona part del Llegat Ferrater Mora, que encara estava en possessió de la família Ferrater Mora – Cohn.
La donació ha estat efectuada per Clifford P. Cohn, fill de la Prof. Priscilla Cohn, vídua de Ferrater Mora, que va morir el juny
del 2019. L’enviament està compost per llibres, materials i documents, que completaran el Llegat Ferrater Mora, que ja està
disponible a la Universitat de Girona. El primer llegat era una biblioteca que contenia 7.255 volums i 156 títols de publicacions
periòdiques, a més dels papers privats, pel·lícules i correspondència del filòsof. Està integrat a la Biblioteca de la UdG, en un
espai reservat de la biblioteca del Campus Barri Vell. La correspondència va ser digitalitzada i en l’actualitat es troba disponible
en línia per a qualsevol investigador. L’actual donació inclou llibres, fotografies fetes per Ferrater Mora, pel·lícules, manuscrits
no publicats, així com distincions rebudes, quadres, etcètera. Es completa així el Llegat Ferrater Mora, amb la qual cosa la UdG
es reafirma com un centre de referència per a la investigació de la filosofia catalana i espanyola del segle xx, i en l’estudi del
pensament a l’exili.
14 de setembre
Estudi sobre peixos de l’Ebre
Investigadors del Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental (GRECO) de la Universitat de Girona (UdG) i del LeibnizInstitute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) de Berlín (Alemanya) estudien espècies de peixos a tota la conca del
riu Ebre mitjançant diversos escenaris i algoritmes i demostren que la majoria d’espècies es desplaçaran, si poden, riu amunt
però el canvi climàtic afavorirà sobretot espècies introduïdes com la gambúsia, el silur i la carpa (Cyprinus carpio). El treball
es publica a la prestigiosa revista Global Change Biology. Els científics també mostren que la pèrdua d'espècies autòctones,
l’augment d'espècies introduïdes invasores i per tant els canvis de biodiversitat més pronunciats s'esperen especialment a la
part baixa i mitjana dels afluents més grans del riu Ebre.
17 de setembre
Evolució de l’economia gironina
Els departaments d’Economia i de Geografia presenten l'estudi «Evolució de l'economia gironina. Període: 2008-2018»,
finançat per la Diputació de Girona i CaixaBank. És un informe socioeconòmic per sectors d'activitat i comarques, que dona
una visió de conjunt de la situació actual i les tendències al llarg dels darrers anys. Permet detectar les fortaleses i les febleses
de la nostra economia per comarques i en les principals variables l'estudi incorpora sèries temporals dels darrers 20 anys per
explicar tendències a llarg termini. L'actual crisi de la Covid-19 posa en valor aquest estudi perquè mostra el que són problemes
econòmics i socials estructurals que cal abordar amb mesures a mitjà i llarg termini. Més enllà dels cicles econòmics, a Girona
la pèrdua de PIB per càpita és sostinguda.
18 de setembre
Projecte Diversitat i Infància
El projecte Diversitat i Infància, que tracta la violència envers la diversitat sexual i de gènere a la infància, finalitza la primera
part de desenvolupament. En aquesta fase s’han organitzat diversos tallers de recerca amb nens en set països de la UE, així
com 110 entrevistes en profunditat en nou països europeus i més de 550 enquestes a professionals.
La Universitat de Girona és la coordinadora internacional del projecte, amb la participació de la Universitat Autònoma de
Barcelona (Catalunya), Çavaria (Bèlgica), el Centro d’Estudos Sociais CES (Portugal), Hátter Society (Hongria), KMOP (Grècia),
Lambda Varsòvia (Polònia), l’Associació Nacional de Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transgènere LGL (Lituània), la
Universitat de Ljubljana (Eslovènia) i Zagreb Pride (Croàcia).
Els principals resultats d’aquest treball de camp mostren que tot i el desenvolupament de noves normatives per a protegir la
diversitat sexual i de gènere, aquestes s’adrecen fonamentalment a persones adultes.
18 de setembre
Foment de la cultura emprenedora
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Mobile World Capital Barcelona, amb
el suport i coordinació de la Universitat de Girona i la resta d'universitats públiques catalanes, la Xarxa d’Emprenedoria
Universitària (XEU) i CERCA, organitzen la primera edició del Programa OnCampus de foment de la cultura emprenedora
per connectar el talent tecnològic i els projectes innovadors provinents dels centres públics de recerca amb la indústria del
territori català. La UdG hi participa a través de l'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica (OITT).
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21 de setembre
Lliurament de les creus de Sant Jordi
Es du a terme, al Palau de la Generalitat, l’acte solemne de lliurament de les creus de Sant Jordi 2020. La màxima distinció del
país, la reben el catedràtic d’Història de la Llengua i primer rector de la UdG Josep M. Nadal, el catedràtic d’Història de l’Art de
la UdG Eduard Carbonell, i els germans Roca, doctors honoris causa de la Universitat de Girona.
25 de setembre
Un treball del grup de recerca GRECS rep finançament del Fondo SUPERA COVID-19
Marc Saez i Maria Antònia Barceló, membres del Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) de la Universitat
de Girona, i Aurelio Tobías, de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), publiquen un treball relacionat
amb els efectes de l'exposició a llarg termini a contaminants atmosfèrics sobre la propagació espacial de la Covid-19 a
Catalunya. Aquest projecte, realitzat dins el subprograma «Cohorte-Real World Data» del CIBER de Epidemiologia i Salut
Pública (CIBERESP), ha estat parcialment finançat pel Fondo SUPERA COVID-19.

Octubre 2020
1 d’octubre
Distinció Jaume Vicens Vives 2020 a la Facultat de Ciències
La Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (UdG) ha estat una de les guardonades en les distincions Jaume Vicens Vives
2020 pel projecte col·lectiu «Pla d’acció tutorial i avaluació de competències bàsiques (PAT/PAC)». Es tracta d’una iniciativa
docent que té com a missió facilitar a l’estudiantat el seguiment dels seus aprenentatges en relació amb les seves competències
bàsiques a través de la figura del tutor o tutora, complementat amb l’avaluació de l’assoliment d’aquestes competències.
1 d’octubre
Cicle de conferències: «Quatre visions del futur»
La càtedra Lluís Santaló, amb la col·laboració de la Casa de Cultura, organitza al llarg del mes d’octubre un cicle de conferències
sobre el futur: «Nous temps, nou clima» (Josep Calbó); «Habitabilitat de l’Univers» (Fernando Ballesteros); «Intel·ligència
Artificial i Robòtica: un futur utòpic o distòpic?» (Carme Torras) i «¿Un futur sense epidèmies?» (Joan Saldaña).
2 d’octubre
Un estudi sobre la grip del 1918 i la pandèmia de la Covid-19
La Fundació BBVA concedeix una ajuda de 75.000 euros al projecte «De la grip del 1918 a la Covid-19: representacions i
conseqüències en perspectiva comparada (Europa i Amèrica Llatina)», dirigit per Maximiliano Fuentes, investigador de
l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona i director de la càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili.
3 d’octubre
Seminari sobre Olimpisme
La Càtedra d'Esport i Educació Física – Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona organitza el Seminari d’Educació
i Olimpisme, a la sala de socis del Club Natació Banyoles. El principal objecte d'estudi és la transcendència dels Jocs Olímpics
en la transformació de la societat, i compta amb experts provinents de diferents àmbits (política, història contemporània,
gestió esportiva, entrenament esportiu), com el catedràtic i investigador Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona); el
president del Comitè Olímpic Espanyol Alejandro Blanco; i Joan Solana, exalcalde de Banyoles l’any en què es van celebrar els
JJOO de Barcelona’92.
13 d’octubre
Cicle de conferències a Arquitectura
El Màster en Arquitectura, amb la col·laboració Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, programa un cicle de conferències,
«MARQ 2020-2021», on participen arquitectes, enginyers, artistes i professionals que ofereixen classes magistrals temàtiques.
En la programació, cal esmentar Amador Vega («Espais negatius en pintura»), Mariona Benedito («Habitatge social»), Imma
Jansana («El passeig marítim al Prat de Llobregat») o Pablo Garrido («La pell a l’arquitectura com a pretext de projecte»).
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14 d’octubre
Premi internacional d’Infermeria
L’exestudiant d’Infermeria de la Universitat de Girona (2011-2015) Marina González del Río ha estat la guanyadora del
Premi Internacional Nightingale 2020 pels seus avenços en l'àmbit de l'esclerosi múltiple. Actualment, treballa a la Unitat
d'Immunohematologia i Esclerosi Múltiple de l'Institut Biomèdic de Girona (IdIBGi). El 2018 va iniciar el doctorat, que
combina la psicometria, l'educació per a la salut i l'esclerosi múltiple. Els premis, convocats per l'Organització Internacional
d'Infermeria especialitzada en Esclerosi Múltiple (IOMSN), amb el suport de Merck, estan dotats amb 5.000 dòlars (4.255
euros) per a projectes.
15 d’octubre
Cervesa universitària
Un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha elaborat «La Gerunda», una cervesa d'estil Saison de color daurat amb una
crema persistent de color marfil, per a la primera edició de «Moritz University». És un projecte pioner dirigit als estudiants
de les universitats catalanes dels graus de Química, Enginyeria Química, Ciència i Tecnologia dels Aliments, entre d'altres,
l'objectiu del qual és impulsar la cultura i el talent cerveser.
L'equip de la Universitat de Girona (UdG) està format per sis estudiants: dos del Grau en Innovació i Seguretat Alimentària, dos
del Grau en Enginyeria Alimentària i dos del Grau en Enginyeria Química.
18 d’octubre
10 anys de l’Escola de Doctorat
L’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona va ser la primera en el marc de les universitats catalanes i espanyoles. La
seva creació va ser aprovada l’any 2010, amb el doctor Miquel Solà com a primer director i amb un delegat de la rectora per a
temes de doctorat, el doctor Josep M. Terricabras. Poc després es va publicar el RD 99/2001, de 28 de gener de 2011, pel qual es
regulaven els ensenyaments oficials de doctorat a Espanya i, en particular, l’organització dels estudis de doctorat a partir de
les Escoles de Doctorat. També n’han estat directors la doctora Elisabeth Pinart i, en una segona etapa, Miquel Solà. Les seus
de l’Escola han estat la Biblioteca de Montilivi, el Parc Científic i Tecnològic i l’edifici del CIAE.
L’1 de juliol del 2020 la Universitat va rebre l’acreditació definitiva de tots els programes de doctorat de la UdG. La Universitat
de Girona juntament amb Universitat Pompeu Fabra són les dues úniques universitats catalanes que actualment tenen tots
els programes de doctorat acreditats.
L’octubre del 2020, amb la lectura de la tesi de la Dra. Maria Josep Coromines («La rellevància de l'experiència relacional per
al benestar subjectiu de la infància: anàlisi de l'entorn familiar, escolar i local»), la UdG assoleix la tesi número 1.000 des de la
creació de l'Escola de Doctorat.
21 d’octubre
Un llibre sobre Joan Vinyoli
La Càtedra Vinyoli i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes publiquen El vol i la corda. Sobre la poesia de Joan Vinyoli. El
volum explica l’obra d’un dels autors cabdals de la lírica catalana del segle xx. L’ha escrit un dels seus estudiosos, el poeta i
assagista Josep M. Sala-Valldaura, que ja havia publicat Joan Vinyoli el 1985. En aquest nou treball, Sala-Valldaura aprofundeix
tant en la poètica com en els versos vinyolians, tot assenyalant els fonaments de la seva concepció i el pes que hi té la tradició
postsimbolista.
22 d’octubre
III Digital Law World Congress
El professor i director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona (UdG), Ferran Camas, participa
com a ponent al III Digital Law World Congress, organitzat per la Comissió de Transformació Digital de l'ICAB. En aquest espai
de reflexió cap a una societat inclusiva («Digital rights: a new evolution of Human Rights»), el professor Cama intervé en el
debat sobre «Les relacions laborals davant l'impacte digital».
22 d’octubre
Canvi educatiu a Catalunya
En el marc de les Primeres Jornades de la Càtedra de Renovació Pedagògica UdG-Can Trona es reuneixen al Centre de Natura
i Cultura de la Vall d’en Bas una seixantena de persones (seguides per streaming per cent vint persones més) a l’entorn
de reflexions, recerques i experiències sobre el canvi educatiu que s’està duent a terme a Catalunya en els últims anys. Es
reivindicava així la necessitat de no deixar de pensar plegats el model educatiu que volem, el sentit de la pràctica, docent i
l’horitzó cap a on encaminar el canvi. A cavall entre la història i el present i entre la teoria i la pràctica es va posar de manifest
que la transformació educativa és una realitat ben palpable als pobles i ciutats de tot el territori i que, al contrari del que es pot
pensar, la renovació és una realitat tant a infantil i primària com a secundària.
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22 d’octubre
Jornades de Gerències
En el marc de les Jornadas de Gerencias de la CRUE, la UdG organitza el debat: «Hay que repensar lo global: ¿Un nuevo
modelo de internacionalización?», amb la participació de Guy Haug, un dels primers responsables dels programes Erasmus
y del EEES; Francesc Pedró, director de l’International Higher Education Institute de la UNESCO; Eva Haug, coordinadora
d’internacionalització de la Universitat d’Amsterdam; i Sebastián Bruque, vicerector d’internacionalització de la Universitat
de Jaén.
23 d ‘octubre
Premi a l’exrector Joan Batlle
La «Nit de la Robòtica» és la trobada de referència d’aquest sector estratègic per a la indústria catalana, amb quasi un
centenar d’empreses que es dediquen a aquesta activitat. La Comissió d’Indústria 4.0, organitzadora de l’acte, està formada
per membres dels col·legis d’Enginyers Industrials de Catalunya, del d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, del d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports de Catalunya, del d’Enginyeria Informàtica de Catalunya i de l’Associació Catalana d’Enginyers
de Telecomunicació. La sisena edició ha premiat amb el «Premi a la trajectòria professional» el físic i enginyer informàtic
Joan Batlle, pel seu treball en l’àmbit de la robòtica submarina a l'Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica
(VICOROB) de la Universitat de Girona.

Novembre 2020
4 de novembre
Seminari de formació ambiental a la Mediterrània
En el marc del projecte MEHMED (Mediterranean Environmental Change Master Study and Ecosystem Building), el
Departament de Geografia de la UdG du a terme, del 4 al 6 de novembre, un seminari de formació intensiva en línia sobre
diverses metodologies docents per als professors de les vuit universitats d’Algèria, el Marroc i Tunísia, que implementaran
properament el màster sobre el canvi ambiental a la Mediterrània prenent com a referència i punt de partida el màster de canvi
ambiental de la UdG (Màster MEDMED). Són uns 120 professors, provinents de 6 països, que participen al llarg d’aquests dies
en les més de 16 sessions en línia ofertes per professionals de la UdG.
4 de novembre
Desena edició del Fòrum del Patrimoni Literari
La proposta d’enguany, que es du a terme en format telemàtic, es dedica a explorar les relacions entre literatura i censura.
El Fòrum és una iniciativa de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent, per compartir
experiències, metodologies, resultats i temàtiques comuns entre centres, institucions i estudiosos dedicats a la gestió del
patrimoni literari, en totes les seves manifestacions. Al Fòrum de l’any 2016, es va reflexionar sota l’epígraf «L’art d’escriure».
El del 2017 va girar al voltant dels «Papers dels escriptors» i el 2018, al voltant dels «Anys literaris». Al del 2019 es va treballar
sobre «Editar i publicar».
14 de novembre
Setmana de la Ciència
La Universitat de Girona participa de nou en la Setmana de la Ciència, que arriba a la 25a edició. Organitzada per la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Investigació, inclou activitats de divulgació científica arreu del territori català: jornades de portes
obertes, exposicions, xerrades, jocs i tallers científics, entre d’altres. Aquest any, el final de la Setmana de la Ciència coincideix
amb la celebració de la Nit Europea de la Recerca, el 27 de novembre, a més de 300 ciutats de tot Europa. A Catalunya, la
coordina la Universitat de Girona. La temàtica d’enguany gira al voltant de l’estat de la recerca sobre el coronavirus SARSCoV-2.
La UdG proposa activitats en línia i, amb l’objectiu fonamental de despertar i potenciar l'interès dels més joves vers la ciència
i la tecnologia, també organitza accions com «Un dia en la recerca a la UdG», que consisteix en xerrades-col·loquis a càrrec de
persones dedicades a la investigació. Investigadors i investigadores de la UdG expliquen la seva tasca a uns 3.000 estudiants
de 4t curs d’ESO de tot el territori català.
El cicle d’entrevistes «El món en temps de pandèmia» inclou cinc trobades amb els investigadors Joan Manel del Pozo, Dolors
Vidal, Sílvia Simon, Albert Gómez i Pere Soler, i amb anàlisis de les implicacions globals de la pandèmia des de diferents
àmbits de coneixement: filosofia, turisme, comunicació científica, salut i educació.
El programa d’activitats de la Nit Europea de la Recerca es fa totalment en línia i és retransmès en directe i conduït per Miquel
Duran, professor del Departament de Química de la UdG, juntament amb l’equip de joves divulgadors del projecte «Màgia i
ciència».
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17 de novembre
Premis dels enginyers a estudiants de la UdG
La Demarcació de Girona de l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, en col·laboració amb l’Escola
Politècnica Superior, atorga dos premis: un per al millor Treball Final de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
(GETI) i un altre per al millor treball del Màster en Enginyeria Industrial (MEI). El primer, el rep l'estudiant Oriol Solé pel
seu estudi «Optimització del proveïment de matèria primera en una indústria càrnia», dirigit pel professor Rudi de Castro,
del Departament d’Organització de Gestió Empresarial i Disseny. El segon és per a Miquel Cruañas, pel «Desenvolupament
d’una eina de simulació de vidres aïllants de forma lliure», dirigit pel professor Albert Turon, del Departament d’Enginyeria
Mecànica i Construcció Industrial de l’Escola.
19 de novembre
Col·loqui Walter Benjamin
Del 19 al 21 de novembre té lloc el 6è Col·loqui Internacional Walter Benjamin 2020 («Memòries controvertides i patrimoni.
Usos i abusos del passat immediat»), organitzat per la Càtedra Walter Benjamin, el Memorial Democràtic i el MUME. S’hi
aborden la tensió entre la transmissió rigorosa del coneixement històric i les tendències patrimonialitzadores que se situen a
vegades a prop de la mercantilització del passat.
24 de novembre
Participació de la UdG en el Congrés Mundial d’Educació
La catedràtica d'universitat i investigadora del Departament de Didàctiques Específiques, Anna M. Geli, i la professora titular
i investigadora del Departament de Pedagogia, M. Rosa Terradellas, participen com a ponents del Congreso Mundial de
Educación Kairós por el Tercer Contrato Social de la Educación. Les seves intervencions giren al voltant de les estratègies
i polítiques d’interculturalitat. A més, el Cor de la UdG és el representant del continent europeu en aquest esdeveniment
d’abast mundial, amb una actuació virtual.
25 de novembre
«Investiga aquí o allà?»
La sessió virtual «Investiga aquí o allà?». moderada per la Dra. Sílvia Simon, directora de la Càtedra de Cultura Científica i
Comunicació Digital, és organitzada per la UdG amb la col·laboració de la Universitat de Lleida i la Universitat Vic-Central de
Catalunya, en el marc de les activitats de la Nit Europea de la Recerca. Hi participa Manuel Gómez Herrero, policy officer de la
Unitat Marie Sklodowska-Curie Actions de la Comissió Europea, per explicar les oportunitats de finançament europeu que hi
ha per a joves investigadors, així com algunes novetats del proper programa Horizon Europe.
26 de novembre
Ajuts de La Marató de TV3
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio donen a conèixer els projectes de recerca biomèdica que investigaran com millorar
la qualitat de vida o l’esperança de vida de les persones que conviuen amb malalties minoritàries, objectiu de l’edició del
2019. Un any més, una proposta presentada per la Universitat de Girona (UdG) ha estat seleccionada d’entre els 41 projectes
finançats aquest any, entre el total de 226 que s’han avaluat. El grup de recerca en Biotecnologia de la Reproducció Animal i
Humana (TechnoSperm) rebrà 194.850 euros per trobar una solució a una alteració que produeix infertilitat genètica per causa
masculina. El projecte porta per títol «Relació de la infertilitat genètica masculina amb les regions d’unió entre toroides de
l’espermatozoide».
26 de novembre
Estudi sobre robots submarins
Un estudi elaborat per un equip de la Universitat de Girona (UdG), l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) demostra que els robots submarins són clau gràcies a la seva gran flexibilitat i rapidesa
d'operació i a la possibilitat de cobrir àrees d'estudi molt més extenses per a l’exploració dels ecosistemes marins. És essencial
combinar l’ús d’estacions de recepció acústica que estan fixades al fons marí amb el de vehicles submarins autònoms o
operats remotament –coneguts com a ROV i AUVs–, amb els quals es poden recórrer distàncies més grans. Aquesta millora
de la capacitat operacional facilita la recollida d’informació biològica i ecològica relacionada amb els patrons d'activitat
d'organismes marins que viuen al fons marí o a prop. El treball s’acaba de publicar a la revista Science Robotics.
30 de novembre
Premi d’Innovació Docent
L'assignatura «Escriptures i llenguatges audiovisuals», de 2n curs del Grau de Publicitat i Relacions Públiques, rep el Premi
d'Innovació Docent per la seva aposta per un mètode APP.
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La proposta dels professors Aida Fuentes, Albert Costa i Silvia Espinosa, del Departament de Filologia i Comunicació, ha
aconseguit reunir 98 estudiants en temps de pandèmia, organitzats en equips que simulen rols professionals i creen continguts
digitals audiovisuals per a petits comerços reals.

Desembre 2020
1 de desembre
L’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya
El nou organisme inicia les seves activitats després de la primera reunió del Consell Assessor, el qual farà recomanacions per
avançar en una intel·ligència artificial ètica i social.
La primera reunió de l’OEIAC es fa de manera virtual, amb la participació del director general d’Innovació i Economia Digital
del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i del rector de la UdG. En la
trobada, es fa un primer diagnòstic compartit i plenament transversal sobre les conseqüències ètiques, socials i legals, així
com dels riscos i oportunitats que representa la implantació de la Intel·ligència Artificial en la vida diària de les persones a
Catalunya.
1 de desembre
Estimulació elèctrica cerebral
Un estudi de la UdG i la UAB demostra, per primera vegada, que l’estimulació cerebral profunda de regions cerebrals
relacionades amb la motivació modifica els nivells de determinats microARNs (miARNs) i de la proteïna SIRT1 en l’hipocamp,
una àrea íntimament relacionada amb l’aprenentatge relacional i la memòria explícita. L’interès per trobar tractaments
dirigits a preservar i millorar les capacitats cognitives i la necessitat d’identificar marcadors de plasticitat neural que ajudin a
entendre els seus efectes ha inspirat el treball dut a terme pel grup de Neurobiologia Cel·lular i Molecular de la UdG i el grup de
Potenciació de la Memòria per Estimulació Cerebral Reforçant de la UAB, i s’ha publicat a la revista Molecular Neurobiology.
2 de desembre
Girona acull el Maker Faire
Maker Faire Girona 2020 Live. Diàlegs a la frontera de les Arts, la Ciència, l’Enginyeria i la Tecnologia és un esdeveniment
internacional de la invenció i la creativitat digital, que es va originar l’any 2006 a San Francisco (EUA) i que es desplega pels
cinc continents. A la UdG es posa l'accent a propiciar una mirada plural sobre la realitat, tot cercant la trobada i el diàleg més
enllà de les fronteres artificials entre disciplines. És organitzat per l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona
(UdG) i el Laboratori d'Inclusió Social Digital SokoTech –en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat
Catalunya - Institut Català de les Empreses Culturals– i neix amb la voluntat de consolidar-se com un referent a la ciutat.
Enginyers, artistes, dissenyadors, hackers, cuiners, científics i tecnòlegs presenten els seus projectes més avançats en un
entorn 100% virtual.
3 de desembre
Publicació a la revista CHEM
La UdG és pionera en noves estratègies per modificar ful·lerens de manera selectiva. El grup QBIS-CAT publica, a la prestigiosa
revista científica CHEM, un recull dels mètodes actuals per modificar ful·lerens de manera selectiva i controlada. El grup és
adscrit a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC).
10 de desembre
Alimentació i fake news
Més de 150 persones segueixen en línia el seminari «Les fake news en l’àmbit de l’alimentació: com podem combatre la
desinformació i gestionar el coneixement», organitzat pel Campus Alimentació i Gastronomia i la Càtedra de Gastronomia,
Cultura i Turisme Calonge-St. Antoni, compta amb la participació d’experts en l’àmbit de l’alimentació i la comunicació.
14 de desembre
Projecte transfronterer d’intervenció social, educativa i sanitària
La Universitat de Girona participa en el projecte de recerca transfronterer «Prospectiva Transfronterera Sanitària i Social
(ProspecTsaso)», que, al llarg de quatre anys, ha proposat formacions, ha acompanyat la recerca i ha impulsat xarxes professionals
en el camp de la intervenció social, educativa i sanitària. Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
en el marc del Programa Interreg V-A-España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), el projecte ha aconseguit l’apropament
entre els ocupadors i els sectors de la formació i la recerca amb l’objectiu d’obtenir un millor coneixement de les professions,
les pràctiques i les situacions emergents del territori.
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El projecte reuneix vuit socis de Catalunya i Occitània: la Universitat de Girona (UdG), el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Perpinyà Via Domitia, l’Institut Régional du Travail Social del LlenguadocRosselló, l’Association Joseph Sauvy, l’Institut Saint-Simon ARSEAA i el CRFMS E.R.A.S.M.E.
La Universitat de Girona hi intervé amb un equip científic interdisciplinari format per 21 investigadors i investigadores de la
Facultat d’Educació i Psicologia i de la Facultat d’Infermeria, i mobilitza més de 3.700 persones del territori.
15 de desembre
La UdG, institució transparent
La Fundación Compromiso y Transparencia situa la Universitat de Girona en la vuitena posició en una classificació que ha
analitza 75 institucions acadèmiques públiques i privades durant l’any 2019. En aquesta classificació, la Universitat de Girona
obté 45 punts d’un màxim de 54, la qual representa un gran avanç en relació amb la darrera edició d’aquesta classificació
(2018), en què ocupava la 23a posició i comptava amb 30 punts.
16 de desembre
Set grups de recerca de la UdG obtenen el segell TECNIO per al període 2020-2023
L'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ), adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya, ha fet públic el resultat del procés per acreditar-se com a entitat TECNIO. En aquest nou període, del 2020 al
2023, set grups de recerca de la Universitat de Girona (UdG) –tots el que s’han presentat a la convocatòria– són mereixedors
d’aquest segell. Són els grups AMADE, Lequia, Cidsav, EASY, Gilab, Vicorob i, per primera vegada, EXIT. Sota la marca TECNIO,
s’identifiquen els centres amb altes capacitats científiques i tècniques i amb capacitat de transferir-les a l’empresa.
17 de desembre
El Claustre aprova l'informe anual del rector
És la tercera vegada que el rector, Quim Salvi, s’adreça al Claustre per retre comptes de l’acció de govern anual, amb el detall de
les més de 200 accions de govern del 2020, estructurades en tres grans eixos: en primer lloc, la ràpida i adequada resposta de
la UdG davant la Covid-19, fent especial èmfasi en les accions per reduir la bretxa digital i els ajuts d'emergència per situacions
difícils agreujades per la pandèmia; tot seguit, se centra en el capítol de les accions de govern a l’entorn de la innovació i
les persones i, per últim, en l’activitat docent i investigadora. A més d’aquests tres eixos cabdals, en l'àmbit econòmic, tal
com preveuen els Estatuts, l’informe incorpora les línies generals del pressupost, la programació plurianual i la memòria
econòmica. L’informe s’aprova amb 87 vots a favor, 28 en contra i 15 abstencions.
18 de desembre
Nova presidenta del Patronat de la Politècnica
Judith Viader, directora general de l'empresa Frit Ravich, agafa el relleu de l’empresari Jaume Juher en la presidència del
Patronat. És la primera presidenta en els 46 anys d’història de l’entitat.
21 de desembre
Projecte sobre violència masclista i infants
«SomAquí! Detecció de la violència masclista des de la perspectiva dels infants» és un dels 15 projectes guanyadors de la
convocatòria competitiva de la Social Research Call 2020 de «la Caixa» Foundation.
Liderat per la investigadora de la UdG Carme Montserrat, l'objectiu del projecte és donar un rol actiu als infants en la creació
d'una eina de detecció precoç de la violència masclista en l'entorn familiar.
21 de desembre
Estudiants i el canvi social
Un grup d’estudiants de la Universitat de Girona participa en un projecte de formació i acció en el marc d'una xarxa formada
per joves d’onze universitats espanyoles i colombianes. L'objectiu del «Laboratori d'emocions: corresponsals per a una bona
normalitat» ha estat cercar un canvi social real a través d'un espai d'inspiració on s'han pogut compartir, debatre i proposar
actituds des d'on caminar cap a un futur que posi a les persones en el centre de tota equació. Els estudiants han reflexionat
sobre temes com les desigualtats, l’estigmatització social o la manca de solidaritat i, com a resultat d’aquestes reflexions, han
elaborat de manera col·laborativa un vídeo sobre com hauria de ser, segons el seu punt de vista, aquesta nova normalitat. El
projecte forma part del repte Global Challenge, organitzat per ONGAWA.
23 de desembre
Pesca artesanal
«Pesca artesanal sostenible en àrees protegides: col·laboració del sector pesquer en la conservació del corb marí emplomallat
(DESMARES II)» és el nom del projecte de recerca que s’inicia el desembre sota el lideratge dels investigadors del grup de
recerca en Biologia Animal de la Universitat de Girona Carles Tobella, Margarida Casadevall i Josep Maria Bas.
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El projecte parteix de l'objectiu general d'incrementar la sostenibilitat de la pesca artesanal i proveir els organismes gestors
d'informació útil per poder prendre bones decisions de conservació. La costa catalana i valenciana, les illes Balears i Múrcia
són els punts de la península on l’equip de la UdG realitza el seu treball de camp.
23 de desembre
Projectes comunicacionals
Una quarantena d’estudiants de Comunicació Cultural participen en dos projectes amb l’objectiu d’endinsar-se en el món del
periodisme digital, des de la redacció fins a la definició d’estratègies comunicatives.
En el marc de l’acord entre el Campus Comunicació Cultural i l’Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), es
desenvolupa un projecte per aprofundir en les activitats de l’AMIC i de les seves publicacions associades, amb la participació
de 37 estudiants que publiquen reportatges al Butlletí de l’AMIC i a la revista Esguard, amb un esment especial sobre l’afectació
de la Covid-19 en diferents organitzacions culturals de la ciutat de Girona i de Salt.
23 de desembre
Centre Blockchain a Girona
Girona serà la seu del Centre Blockchain de Catalunya. La ciutat ha estat escollida d’entre una llista de cinc finalistes com
la millor ubicació d'acord amb les oportunitats que ofereix treballar amb la Universitat de Girona per desenvolupar aquesta
tecnologia disruptiva. La decisió es fa pública en un acte al Parc Científic i Tecnològic, que serà la seu del Centre.

Gener 2021
16 de gener
Resiliència urbana
Un taller internacional amb trenta participants ha reflexionat durant dos mesos sobre la resiliència de les ciutats davant els
reptes de les crisis sòciosanitàries i ambientals i, en concret, de la pandèmia de la Covid-19. El workshop «Urban Resilience in
the post-covid city» s’ha desenvolupat de manera virtual entre el 14 de novembre del 2020 i el 16 de gener del 2021, organitzat
per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona (UdG).
18 de gener
Xarxa sobre turisme al Mediterrani
La Universitat de Girona i la Universitat de Jordània formen part de la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED). En el
marc d’aquesta organització, s’ha creat una xarxa amb l’objectiu de posar en contacte tots els actors implicats en el turisme
a l’entorn del Mediterrani i enfortir la recerca en aquest àmbit. La UNIMED ha creat la xarxa Mediterranean Tourism i n’ha
encarregat el lideratge a la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat de Jordània (JU). La xarxa està enfocada a recopilar
informació i connectar els principals actors del sector, promoure sinergies i l’intercanvi de coneixement, afavorir el diàleg
sobre polítiques i enfortir la recerca en aquest àmbit. Està coordinada per la Dra. Konstantina Zerva (UdG) i el Dr. Ziad
Alrawadieh (JU).
19 de gener
«Vides fràgils, vides plenes»: mural a la FEP
La Facultat d’Educació i Psicologia incorpora un mural de gran format pintat al bell mig del pati per l’artista urbà RICE. És una
obra inspirada en les reflexions, escrits i activitats d’estudiants de 2n curs del grau en Educació Social. En les dues assignatures
impartides pel professor Eduard Carrera i la professora Anna Planas durant el primer semestre han compartit «una certa
necessitat de modesta revolució». Aquest sentiment ha desembocat en el mural «Vides fràgils, vides plenes», que vol recalcar
l’essència de la vida universitària: la reflexió i l’aprenentatge.
19 de gener
El Campus Robòtica, nou 'hub' de la UdG
La Universitat de Girona posa en marxa el Campus Robòtica, el desè des que la institució va impulsar el programa de campus
sectorials ara fa cinc anys. Amb la primera reunió del Consell Assessor, format per dotze professionals amb una perspectiva
internacional, s’han iniciat formalment les activitats d’aquest campus sectorial, que oferirà un espai de trobada i d’interlocució
destinat a promoure el coneixement i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones per donar resposta als nous
reptes del segle xxi.
El Campus Robòtica –així com la resta de campus sectorials– té com a objectiu promoure la transferència de coneixement i
fomentar les relacions entre la Universitat i les empreses i institucions del sector, i la ciutadania en general.
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26 de gener
Bot conversacional sobre la Covid-19
La Universitat de Girona (UdG) posa en funcionament un bot conversacional per atendre les consultes de la comunitat
universitària sobre la Covid-19. Es tracta d’un programa informàtic, anomenat col·loquialment xatbot, que simula conversar
i respondre preguntes com si fos un ésser humà. Amb la implementació d’aquesta eina, la UdG posa a disposició un servei
d’atenció 24 hores que respondrà automàticament els dubtes més freqüents a l’entorn de la crisi sanitària de la Covid-19 que
afecta la Universitat. A l’inici de la pandèmia, la UdG va crear la pàgina web www.udg.edu/infocovid per recollir informacions
de diferent naturalesa relacionades amb la situació generada per l’aparició del virus: des de consells de salut per treballar
o estudiar des de casa fins a la recerca sobre el virus que es desenvolupa a la institució. El web incorpora ara aquest bot
conversacional que agilita el procés d’informació.
29 de gener
Creació d’un espai formatiu a la Vall d’en Bas
La Càtedra de Renovació Pedagògica Can Trona de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crea un espai
formatiu per a famílies i mestres, amb trobades amb experts per reflexionar sobre el paper de les famílies i l'escola a l'entorn
de diversos temes que afecten la vida dels infants i adolescents. La conferència que dona el tret de sortida a aquest programa
es titula «La participació de les famílies a l’escola: ¿Què hi puc fer jo? El meu paper com a mare o pare». Al llarg del curs s’hi fan
sessions sobre el joc i sobre la sexualitat.

Febrer 2021
3 de febrer
Espai radiofònic: «Pensar la comunicació»
Els alumnes del Grau de Comunicació Cultural són els responsables del contingut d’un programa de Girona FM, amb el nom de
«Pensar la comunicació», en què participen personalitats destacades de l’àmbit comunicatiu de Girona. El projecte s’emmarca
dins el mòdul «Transformacions del món global».
9 de febrer
Espai de vacunació
La UdG és la primera universitat catalana que posa a disposició un punt per administrar el vaccí, en un espai de vacunació
contra la Covid-19, al Campus de la Salut.
9 de febrer
Recerca sobre pesca i càncer
Un estudi de l'ICM-CSIC i la UdG revela que als fons on es practica la pesca d'arrossegament, a Blanes, hi viuen espècies
portadores de molècules amb propietats antitumorals, antibacterianes, antioxidants i antihipertensives claus per a la
fabricació de fàrmacs. L’equip científic –format per l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i el grup de recerca SeaHealth
de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona– proposa una gestió adequada per a aquestes espècies basada en
l'equilibri entre la seva explotació i la seva conservació.
9 de febrer
Itineraris literaris de Sant Pere Pescador i Roses
La Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent, que edita la col·lecció «Itineraris Literaris
Autoguiats», publica dos nous volums: Sant Pere Pescador, 22è itinerari de la col·lecció, elaborat per Rosa Font Massot i Dolors
Reig; i Roses, que s’incorpora com a 23è volum de la col·lecció, fet per Josep M. Barris, Pol Meseguer i David Pujol.
11 de febrer
Visibilitzar el talent de les investigadores
La Universitat de Girona se suma a la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència amb la campanya
#ExpertaUdG per mostrar el talent de les investigadores de la institució. Prop d’un centenar de científiques participen
voluntàriament de la iniciativa, que consisteix a fer visibles experteses i sentiments sobre què significa la recerca per elles. Es
tracta de professionals joves i sèniors de diferents disciplines del coneixement: la química, la medicina, les matemàtiques, la
biologia, la tecnologia agroalimentària, l’enginyera mecànica, la física, la biologia, la psicologia, l’economia, la infermeria, el
dret, la informàtica, la pedagogia, la filologia i la història de l’art, entre moltes d’altres. També es du a terme una marató de 12
hores a Twitter, des de les 8 del matí fins les 8 del vespre, amb una piulada per a cada una de les investigadores de la campanya,
sota l’etiqueta #ExpertaUdG.
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12 de febrer
Col·laboració entre la Càtedra Roses i la Universitat d'Avinyó
Amb una durada de quatre anys, el conveni estableix les bases de la col·laboració en matèria de patrimoni arqueològic entre
les dues entitats. Des de la seva creació, la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic ha cercat la complicitat i
col·laboració d'universitats catalanes, franceses i italianes per impulsar la transferència de coneixement en el marc de
l'arqueologia com a mitjà per millorar la conservació, gestió i promoció del patrimoni arqueològic. En aquest context de
col·laboració, la càtedra acaba de signar un conveni amb la Universitat d'Avinyó.
16 de febrer
L'investigador de l'IQCC Xavi Ribas rep l'ajut ICREA Acadèmia per tercera vegada
La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha distingit el talent de 30 investigadors i investigadores del
sistema universitari català amb el lliurament de les distincions ICREA Acadèmia. El professor Xavier Ribas, investigador del
grup de recerca Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBIS-CAT) de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi
(IQCC) de la Universitat de Girona (UdG) és un dels científics reconeguts amb aquest guardó. De fet, és la tercera vegada que el
químic rep aquesta distinció (2010, 2015 i 2021).
18 de febrer
Plaques solars i excés d’energia
La Universitat de Girona coordina, a través del grup de recerca d’Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (eXiT), integrat
a l’Institut d’Informàtica i Aplicacions, el projecte internacional RESOLVD per facilitar la instal·lació d’energia renovable,
optimitzar l’eficiència de la xarxa elèctrica i permetre crear un nou dispositiu electrònic que aprofitarà l’energia sobrant dels
panells fotovoltaics que alimenten les llars. D’aquesta manera, les xarxes elèctriques actuals es transformaran en sistemes
intel·ligents més sostenibles, eficients i segurs.
23 de febrer
Estudis Olímpics a la UdG
El Comitè Olímpic Internacional reconeix la Càtedra d'Esport i Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat
de Girona, després d’haver superat l'avaluació corresponent i complert les normes per als centres universitaris d'estudis i
investigació olímpica. El COI destaca el paper important dels CEOs acadèmics en la creació i foment de l’interès i el coneixement
sobre el Moviment Olímpic entre la comunitat universitària i per facilitar els intercanvis i la col·laboració entre investigadors,
professors i estudiants que comparteixen un interès comú en els estudis olímpics. El CEO de la Universitat de Girona es va
crear l'any 2014 i està integrat a la Càtedra d'Esport i Educació Física.
25 de febrer
Qualitat de vida als municipis
La «V Jornada de les Guilleries: Aigua i Territori» aborda la renaturalització dels espais urbans per fer-los més saludables, un
tema d’especial interès durant els confinaments per la pandèmia. Aquesta jornada tècnica està organitzada per la Càtedra de
l’Aigua, Natura i Benestar de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la UVic-UCC i la UdG. Es fa en línia, amb l'assistència de 200
persones.

Març 2021
1 de març
Ferran Camas, nou membre de la Xarxa Europea d'Experts en Dret sobre Igualtat de Gènere i No Discriminació
La Xarxa Europea d'Experts en Dret sobre Igualtat de Gènere i No Discriminació està formada per dos representants de
cadascun dels 27 estats membres de la Unió Europea: una persona experta en matèria de gènere i una altra especialista en
no discriminació. La Comissió Europea ha nomenat el professor i investigador del Departament de Dret Privat, Ferran Camas
Roda, com a expert en no discriminació. La tasca dels experts d’aquesta xarxa europea se centra en informar periòdicament la
Comissió Europea sobre la legislació i les diverses sentències judicials que s'adoptin en el seu país en relació amb la matèria
de la qual són especialistes.
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5 de març
Premi d’Innovació Docent ICEberg
El Premi d’Innovació Docent ICEberg s’ha concedit, en la seva segona edició, al projecte «Escriptures i llenguatges audiovisuals
o com crear contingut online per a un client real». La iniciativa ha estat de Sílvia Espinosa, Aida Fuentes i Albert Costa, docents
dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Turisme. El jurat ha valorat que el projecte es basi en la
metodologia de l’Aprenentatge per Projectes (APP) i impliqui l’entorn social i comercial gironí. També ha destacat que la
iniciativa fomenta l’assoliment de competències professionals dels alumnes de l’assignatura.
12 de març
Digitalització dels pergamins del Monestir de Sant Daniel
La Biblioteca de la Universitat de Girona (UdG) ha finalitzat la digitalització i publicació de la darrera tramesa dels pergamins
del Monestir de Sant Daniel, d’un fons d’un total de 1.598 documents. El projecte ha inclòs també la incorporació de la
transcripció de 200 d’aquests pergamins. El més antic data de l’any 938 i s'hi compten els documents de venda dels terrenys i
d’establiment del monestir fa més de 1.000 anys. La Universitat de Girona, el Monestir de Sant Daniel, la Federació Catalana
de Monges Benedictines i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural havien signat un conveni de col·laboració, el
setembre del 2017, amb l'objectiu de digitalitzar i difondre la important col·lecció de pergamins del fons del Monestir de Sant
Daniel de Girona.
13 de març
Jornada de Sanitat
Més de 80 docents d'FP d’àrees de Sanitat i Serveis a la Comunitat, de 53 instituts de tot Catalunya, intercanvien reflexions
sobre l'activitat docent i estratègies d'intervenció a l'aula i experiències de bones pràctiques educatives en la segona edició
de la Jornada de Sanitat de les comarques gironines, en format virtual. Els actes, estan organitzats per l'Equip ICE d'FP de la
família professional de Sanitat, amb el lema «Compartim experiències».
15 de març
Cicle de conferències sobre els reptes dels ODS
Els Campus Sectorials de la Universitat de Girona organitzen un cicle de conferències amb ponents locals i internacionals a
l’entorn dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides. L’esdeveniment es fa
en format virtual i compta amb la col·laboració de la xarxa GUNi (Global University Network for Innovation). «Innovation for
SDGs - Inspirational tools towards sustainability challenges» és el títol del cicle de conferències sobre la necessitat d’establir
un diàleg entre ciència i societat per assolir els ODS l’any 2030.
22 de març
Activitats en relació amb l’aigua
Coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, que se celebra cada any el 22 de març, la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar
de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Universitat
de Girona han difós els resultats dels treballs guanyadors de la quarta edició dels Ajuts a Treballs de Recerca d’Estudiants
de Batxillerat 2020. Els dos alumnes becats, que han desenvolupat el treball al llarg del darrer any, han estat Josep Farrés
Palomeras (Institut Anton Busquets i Punset-Sant Hilari Sacalm), pel seu treball sobre el gas radó; i Maria Aguilera Masnou
(Institut Montsoriu – Arbúcies), que ha desenvolupat una investigació sobre els microplàstics.
El mateix dia el Campus Aigua convida a reflexionar els alumnes de secundària i batxillerat amb una activitat per descobrir
un valor de l’aigua sovint oblidat: el valor de la informació que aquesta conté. Es tracta d’una activitat en línia per conèixer de
prop un projecte de recerca de plena actualitat on participen investigadors del campus, explicat pels membres de l'equip de
coordinació: la xarxa de vigilància de la Covid-19 en les aigües residuals de Catalunya. Prop de 40 instituts de les demarcacions
de Girona i Barcelona hi participen.
22 de març
Emprenedoria científica: «Deep Tech Initiator»
L’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) i l’Escola de Doctorat posen en marxa la segona edició del
programa «Deep Tech Initiator», que té l'objectiu d'inspirar estudiants de doctorat o persones que hagin finalitzat la seva tesi
darrerament i fomentar l'emprenedoria científica. El concepte «Deep Tech» fa referència a aquella tecnologia que pot tenir un
gran impacte en la vida de les persones. Aquest programa, doncs, està pensat per a la recerca en camps com la biotecnologia,
la biomedicina, la intel·ligència artificial, la robòtica, els nous materials, la fotònica, l’electrònica o la imatge mèdica.
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24 de març
El 9è Congrés CRACS
Els estudiants de 2n de batxillerat comparteixen els resultats del treball de recerca en la novena edició del Congrés CRACS.
Enguany, el Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària es fa de manera virtual i aplega 25 estudiants, que
defensen les seves recerques davant un tribunal d’experts de la UdG. L’objectiu de l’activitat és fomentar la divulgació científica
i valorar l’esforç dels estudiants a l’hora de desenvolupar els seus treballs de recerca.
El treball d’Aida Benítez, estudiant de l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal de Girona, titulat «Rooby, el millor amic per la
logística», s’ha endut la principal distinció, el Premi CRACS.
24 de març
La felicitat dels infants
La UdG ha retratat la realitat dels infants de Catalunya en el marc de l’estudi internacional «Children’s Worlds», amb una
enquesta a 6.626 nens i nenes de 8 a 12 anys, abans de la pandèmia. L’informe conclou que cal més prevenció de l’assetjament
a l’escola, millorar les relacions interpersonals i la vida escolar i que els infants siguin més escoltats. Set de cada deu infants
catalans se senten molt feliços amb la seva vida. Aquesta és una de les conclusions principals de l’informe, elaborat per l’Equip
de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida (ERIDIQV) de l’Institut de Recerca sobre
Qualitat de Vida (IRQV) de la Universitat de Girona (UdG). L’equip de recerca ha analitzat la realitat infantil catalana en la
tercera onada d’aquest estudi internacional, que ha tingut lloc de manera coordinada en 35 països de tot el món i que ha
recollit dades de més de 128.000 infants.
24 de març
Jornades de SIG Lliure
La 14a edició del congrés impulsat pel SIGTE de la Universitat de Girona compta amb 1.500 persones inscrites i 50 professionals
del sector. En les jornades es reflexiona al voltant de les tecnologies geoespacials lliures, les dades obertes i el coneixement
col·laboratiu, i sobre el paper dels mapes, que han demostrat ser molt útils per comunicar informacions essencials de la
pandèmia de la Covid-19. Les Jornades de SIG Lliure, estan organitzades pel Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i
Teledetecció (SIGTE) i compten amb el suport de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el Centro Nacional de
Información Geográfica (CNIG) i Nexus Geographics, així com amb la col·laboració d'ACTIG, BGEO, OSGEO, el Departament
de Geografia de la Universitat de Girona i UNIGIS Girona.

Abril 2021
12 d’abril
La UdG desenvolupa un nou mètode més ràpid i econòmic per detectar la infecció per SARS-CoV-2
Un estudi científic liderat pel grup de recerca NEOMA de la Universitat de Girona (UdG) ha permès desenvolupar una
metodologia per detectar de manera ràpida, simple i econòmica la infecció per SARS-CoV-2 en mostres nasofaríngies. El
sistema combina l’anàlisi química, l’estadística i la intel·ligència artificial i, a diferència dels mètodes actuals, seria molt eficaç
per detectar la presència de la infecció en un gran nombre de mostres orals en molt poc temps. Aquesta metodologia s’ha
publicat recentment a la revista científica de prestigi internacional Frontiers in Medicine. La metodologia desenvolupada
per la UdG mostraria un alt rendiment pel que fa a precisió, sensibilitat i especificitat, aconseguint en tots els casos valors
superiors al 90%. A més, s’estima que el cost de les anàlisis mitjançant aquesta tecnologia podrien representar el 25% de la
despesa que actualment suposen les PCR.
16 d’abril
Síntesi de ful·lerens amb una metodologia innovadora
Xavi Ribas i Ernest Ubasart, investigadors del grup QBIS-CAT, aconsegueixen un gran nivell de control en el procés de síntesi
de ful·lerens. Els derivats que se n’obtenen poden tenir una aplicació futura en les plaques solars de nova generació, cristalls
líquids o compostos biomèdics actius. Els resultats de l’estudi s’acaben de publicar a la prestigiosa revista científica Nature
Chemistry. La matrioixca és una nina tradicional russa que es desmunta i, a dins, hi conté una nina més petita. A vegades,
poden arribar a ser fins a set nines o més, l’una dins l’altra. Inspirant-se en aquesta idea, han desenvolupat una metodologia
molt innovadora per sintetitzar ful·lerens. Es tracta d’una important descoberta en el camp de la química i l’estudi científic.
20 d’abril
Botànics de la UdG troben un nou hàbitat escàs a la Costa Brava
Científics de l’Institut de Medi Ambient, els botànics Jordi Bou i Lluís Vilar, han localitzat per primera vegada a les dunes
de diverses platges de l’Empordà una comunitat vegetal singular de Catalunya. Es tracta del prat sec de rereduna anomenat
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Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni, i que conforma l’Hàbitat Natural d’Interès Comunitari «HIC 2240», de gran
interès naturalístic per la seva singularitat i raresa. La troballa ha tingut lloc en el marc d’un estudi de la vegetació de les dunes
de les comarques de Girona, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, projecte ECOPLAYA.
21 d’abril
Esport i Ciència
Més de 150 persones, de diverses parts del món, han seguit el cicle de conferències, en línia, de la Càtedra d'Esport i Educació
Física – Centre d’Estudis Olímpics. La Càtedra va iniciar el 2019 el Cicle de conferències d’Esport i Ciència amb la intenció
d’establir ponts entre l’esport i la ciència que estiguin a l’abast de tothom. La tercera edició ha comptat amb les intervencions
dels experts Jesús G. Pallarés i Sergi Garcia Retortillo, a l’entorn dels entrenaments i de la fisiologia humana.
21 d’abril
Debat sobre el turisme al Mediterrani en l'era Covid-19
Professionals i experts del sector turístic d'universitats internacionals participen en el seminari «Crisis Management during
the COVID-19 Era: The Experience of the Mediterranean Tourism Sector» per debatre i reflexionar sobre la gestió de la crisi de
la Covid-19 en el sector turístic, especialment, a la zona del Mediterrani. La trobada virtual ha estat organitzada per la xarxa
UNIMED SubNetwork on Mediterranean Tourism. Entre les universitats assistents, la Universitat de Girona hi ha participat
com a coordinadora de la xarxa, juntament amb la Universitat de Jordània, i ha estat representada per la coordinadora del
Màster en Turisme Cultural i professora de la Facultat de Turisme, Konstantina Zerva.
22 d’abril
Estudi per determinar el risc de patir arrítmies cardíaques
Un estudi científic realitzat per les investigadores de la Universitat de Girona i l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr.
Josep Trueta (IDIBGI) Sara Pagans i Mel·lina Pinsach ha identificat set variants genètiques que permetran conèixer el risc de
les persones de patir arrítmies cardíaques. Aquesta investigació aporta una informació molt valuosa que complementarà amb
més precisió els estudis genètics actuals de la malaltia coneguda amb el nom de síndrome Brugada. Els resultats del treball,
realitzat conjuntament amb l’investigador Ivan Garcia-Bassets (Universitat de Califòrnia San Diego), s’acaben de publicar a la
prestigiosa revista científica Cell Reports Medicine.
23 d’abril
Sílvia Font presideix el Comitè Científic del V Congrés Nacional de Psicologia
La professora del Departament de Psicologia i investigadora del grup de recerca en Psicologia de la Salut de la Universitat de
Girona (UdG) Sílvia Font-Mayolas ha estat escollida per presidir el Comitè Científic del V Congrés Nacional de Psicologia. Es
tracta d’un esdeveniment nacional bianual, organitzat pel Consell General de la Psicologia, que es du a terme el mes de juliol.
27 d’abril
Projecte europeu per innovar en el sector aeronàutic
El grup de recerca AMADE de la Universitat de Girona lidera un projecte europeu per millorar el comportament d’estructures
aeronàutiques sota condicions dinàmiques. El projecte, titulat «Development of a methodology (test, measurement, analysis)
to characterize the BEhaviour of composite structures under DYNamic loading - BEDYN», està finançat per la Unió Europea
en el marc del programa Clean Sky 2 Joint Undertaking - Horizon 2020. Aquest projecte va néixer amb l’objectiu d’aportar
innovacions en el marc del sector de l’enginyeria aeronàutica.
27 d’abril
L'IEC premia l'investigador David Pujol
El profesor David Pujol és membre del Departament de Pedagogia de la UdG i ha estat guardonat amb el premi de la Secció de
Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans pel seu treball «La llengua catalana a l’escola, entre la repressió i la
resistència (1715-2018). De l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana als Premis Baldiri Reixac d’estímul a l’escola en
català».
29 d’abril
22a edició del Fòrum Industrial
En aquesta edició, virtual, el Fòrum Industrial ha comptat amb 48 estands plens d'oportunitats per als estudiants. Uns estands
virtuals que han permès interactuar amb les empreses a través de xats i videotrucades, accedir a les seves ofertes laborals i de
pràctiques i, també, al contingut promocional de les mateixes empreses. Més de 200 estudiants s'han inscrit a aquesta fira,
amb més de 150 ofertes penjades per part de les empreses participants. Dins el programa destaca la celebració d'una nova
edició de les Jornades d’Orientació Laboral (JOL), agrupades pels àmbits d’estudi d'agroalimentària, industrial i informàtica.
L’Associació d’Estudiants d’Industrials (AEdI) és la responsable d’aquesta tradicional fira d’ocupació.
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30 d’abril
Joc de Borsa 2021
La tercera edició del Joc de Borsa de la Universitat de Girona aconsegueix una nova participació rècord: 1.059 estudiants
preuniversitaris competeixen des de l’1 de febrer fins al 30 d’abril en aquesta activitat de caràcter acadèmic per descobrir el
món borsari i el finançament responsable de les empreses. Trenta-nou centres, entre instituts i centres formatius, participen
en l’activitat organitzada per l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials i Renta4, que es dirigeix a l’alumnat de 1r de batxillerat que faci l’optativa d’Economia i a l’alumnat de Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superior i CFA, els quals hi participen de manera individual. L’objectiu del Joc de Borsa és, des d’una
perspectiva lúdica, oferir un complement pedagògic per a l’estudi del finançament de les empreses de manera responsable.

Maig 2021
5 de maig
Nova campanya arqueològica a la vila medieval de Roses
Els mesos de maig i juny es desenvolupa una campanya arqueològica a la vila medieval de Roses, amb l'objectiu de revalorar
patrimonialment un sector important d'aquest municipi. L'objectiu de l'actuació és recuperar patrimonialment una part
important de l'illa de cases situada a la zona central del carrer Major de la vila medieval. Els treballs són un encàrrec de
l'Ajuntament de Roses a la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic.
5 de maig
Cooperació amb Albània, Bòsnia i Herzegovina i Montenegro
Un equip d’investigadors i l’OITT impulsen la creació d’oficines de transferència de coneixement i tecnologia a cinc universitats
de països balcànics. El projecte KnowHub, finançat amb fons europeus, té l’objectiu de millorar la competitivitat, la capacitat
innovadora i l’esperit emprenedor.
La Universitat de Girona impulsarà la creació d’oficines de transferència de coneixement i tecnologia a universitats d’Albània,
Bosnia i Herzegovina i Montenegro en el marc d’un projecte finançat per la Comissió Europea. El projecte compta amb la
participació de socis d’Àustria i Finlàndia.
5 de maig
Concurs de recitació de textos literaris
El grau de Llengua i Literatura Catalanes i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona, amb l’Ajuntament de
Girona i els Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, organitzen el primer concurs de
recitació de textos literaris obert a estudiants de batxillerat. Han rebut els premis estudiants dels instituts Alexandre Deulofeu,
Salvador Espriu, Santiago Sobrequés, Montilivi i La Garrotxa. La finalitat del certamen és impulsar la lectura en català i, també,
promoure el grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UdG.
9 de maig
La First Lego League
L’Escola Politècnica Superior és l’escenari del torneig territorial de la First Lego League, amb un total de 16 equips formats
per joves de 10 a 16 anys, a l’entorn del repte «RePlay», consistent a pensar solucions innovadores per definir i revolucionar la
forma com practiquem esport, juguem i ens movem. L'equip Arobot, de l’escola Els Estanys de Platja d’Aro, amb una cadira
de rodes adaptada per fer esport que es pot moure fàcilment en totes direccions, obté el premi principal. En aquesta edició,
un segon equip va a la final estatal. Es tracta de Red Hot Chili Estanys, del mateix centre, com a guanyadors del projecte
d’innovació, amb el projecte «BallForma», una plataforma per ballar amb l’objectiu d’estar en forma i combatre l’obesitat.
La First Lego League està organitzada per la Fundació Scientia i la Universitat de Girona i s’inclou en el marc d’un programa
internacional, amb presència a 110 països. La competició promou l'interès per l'aprenentatge entre els joves convidant-los a
divertir-se i emocionar-se amb la ciència i la tecnologia.
20 de maig
Fòrum «Toca treballar!»
L’Oficina Universitat Empresa (OUE) organitza el fòrum «Toca treballar!» per a la inserció laboral i l’emprenedoria.
Professionals, estudiants i graduats participen en aquesta sessió en línia. El Fòrum intenta promoure l’activitat professional
de les persones estudiants i graduades universitàries. La jornada compta amb ponències i taules rodones sobre emprenedoria,
inserció, habilitats i competències professionals. La sessió aconsegueix activar 147 noves ofertes de feina dins la plataforma
UdGJobteaser, gestionada per la borsa de treball de la UdG i que té publicades més de 280 ofertes laborals de tots els sectors i,
especialment, per a perfils universitaris.
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21 de maig
Estudi pioner de la UdG sobre l’assetjament sexual de segon ordre
En el projecte «SOL.NET: Redes de Solidaridad con Impacto en los Procesos de Recuperación de Mujeres Víctimas de Violencia
de Género», liderat per la UdG, amb un finançament de 21.780 euros del Ministeri de Ciència i Innovació, s’analitza la violència
que es comet principalment a través de la humiliació, les amenaces i les mentides amb la intenció d’afectar la reputació
personal i professional de les víctimes, i té com a finalitat eliminar el suport a les dones en situació de violència masclista.
Arran d’aquesta recerca, les investigadores de la UdG Patrícia Melgar i Gemma Geis, juntament amb Marta Soler i Ramon
Flecha, de la Universitat de Barcelona (UB), publiquen un article a la revista International and Multidisciplinary Journal of
Social Science (RIMCIS) que, per primera vegada, presenta dades quantitatives sobre aquesta forma de violència: la SOSH.
25 de maig
Premi a la UdG en la convocatòria Pandèmies 2020
El projecte «Infants, joves i comunitats resilients» de la Universitat de Girona, és un dels treballs premiats en la convocatòria
«Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles (PANDÈMIES - 2020)» de l'Agència
de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). El projecte està liderat per la investigadora del grup de recerca Liberi,
Carme Montserrat, i hi participa un equip científic de diferents universitats catalanes: la UdG, la Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Lleida. Concretament, l’equip científic està format per membres dels
grups de recerca Liberi, Cultura i educació, Recerca en diversitat, Recerca en ciències socials aplicades, Laboratori d’anàlisi i
gestió del paisatge i Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació.
26 de maig
Els caladors de gamba vermella
Un estudi de la Universitat de Girona ha analitzat el moviment dels individus d’aquesta espècie mitjançant l’anàlisi de l'ADN.
L’equip científic ha confirmat que, en els caladors analitzats, la gamba vermella gaudeix d’una bona salut genètica i, per tant,
respon bé a l’activitat pesquera. Per garantir la sostenibilitat del recurs pesquer a mitjà i llarg termini és imprescindible conèixer
amb més detall algunes característiques d’aquestes poblacions, i per això un dels trets més importants és el desplaçament
d’individus (connexió genètica) ja que aquesta informació permetrà als gestors dels caladors desenvolupar un pla de gestió
integral tenint en compte aspectes fins ara desconeguts. L’estudi es fruit del treball en equip del Laboratori d’Ictiologia
Genètica, amb seu al Campus Montilivi, i amb una llarga experiència en l’estudi de la base genètica de diferents aspectes
biològics de la gamba vermella, i s’ha publicat a Scientific Reports, del grup Nature.
27 de maig
Prevenir l’acumulació de plàstics
El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), l’empresa experta en sostenibilitat Anthesis Lavola, la Universitat de
Girona (UdG), el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), la Universitat de Barcelona (UB) i la Université Clermont
Auvergne (UCA), amb la col·laboració de Cicloplast, han desplegat l’activitat PLASTICØPYR Switch de ciència ciutadana en el
marc del projecte europeu PLASTICØPYR. Amb aquesta finalitat han adaptat els protocols científics que empren en les sortides
de camp i han elaborat unes guies didàctiques destinades a la ciutadania. El desenvolupament d’una activitat de ciència
ciutadana és un eix central del projecte PLASTICØPYR, que té com a objectiu prevenir de manera sostenible l’acumulació
de residus plàstics als rius de muntanya. L’acció vol conscienciar la ciutadania del problema que suposa la contaminació per
residus plàstics a l’entorn natural, fent-la partícip del procés científic que l’analitza.
27 de maig
17a Beca Josep Pallach
El projecte «Eduparc Girona», iniciativa dels mestres Khaled Malas i Meritxell Ribas i de la psicòloga Olga Malas, ha estat el
projecte guanyador de la 17a Beca Josep Pallach, que concedeix cada dos anys l’Ajuntament de Girona i l’Institut de Ciències
de l’Educació Josep Pallach (ICE) de la Universitat de Girona (UdG). L'objectiu de la beca és distingir projectes d’innovació
educativa relacionats amb la capital gironina i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica. L’equip premiat ha presentat
un web on es poden trobar jocs i activitats didàctiques per donar a conèixer i treballar els parcs i jardins urbans de Girona.
27 de maig
Dos volums de la Butaca Casademont
La Butaca Jaume Casademont és una proposta conjunta de la Fundació Jaume Casademont, de l’Escola Municipal d’Humanitats
(EMHU) de l’Ajuntament de Girona, i de la Universitat de Girona, i publica íntegrament les últimes converses que s’han dut
a terme en el seu si. La Butaca de desembre del 2018 es va plantejar com un llarg diàleg a dues bandes que es va estendre al
llarg de tres sessions. El filòsof Joan Manuel del Pozo i l’enginyer Ulises Cortés van exposar els seus plantejaments sobre la
«Intel·ligència Artificial» i van establir comparacions amb una altra intel·ligència, la natural. La Butaca de desembre del 2019
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es va plantejar com un cicle concentrat en tres setmanes sobre una temàtica unitària – «Lideratge, poder i revolta» –, amb
intervencions del filòsof Daniel Gamper i les pensadores i activistes Íngrid Guardiola, Míriam Díez, Marina Garcés i Guiomar
Rovira. Aquest acte clou oficialment les activitats de la Fundació Jaume Casademont.
28 de maig
Jardí de Roques al Campus Montilivi
És una iniciativa del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB) de la Universitat de Girona, amb la col·laboració
de diverses empreses i ajuntaments del territori. El jardí inclou des d'antigues pedres volcàniques fins a fòssils de nummulits.
La idea va ser proposada i executada pels professors David Brusi i Carles Roqué, membres del GEOCAMB, amb l'objectiu de
convertir-se en un recurs divulgatiu permanent de les Ciències de la Terra. El jardí se situa al Campus de Montilivi, entre
la Biblioteca i la Facultat de Ciències. La instal·lació del jardí ha estat possible per la col·laboració de diverses empreses i
ajuntaments del territori, que han cedit gratuïtament les mostres rocalloses. El Jardí de Roques és una proposta de cultura
científica: un museu a l’aire lliure on les roques són observades com a monuments i, alhora, com a mostres del patrimoni
geològic de les comarques gironines. Constitueix, també, un recurs divulgatiu permanent de les Ciències de la Terra adreçat
a la ciutadania en general i, especialment, té interès didàctic per a estudiants que cursin matèries de Geologia a les facultats
o a nivells preuniversitaris. El projecte aplega dotze mostres representatives de la geologia gironina i està obert a noves
incorporacions. El conjunt està integrat per blocs de grans proporcions –alguns dels quals pesen més de 1.500 quilos–, entre
els quals es troben exemples de guix, basalt, quarsita, granit, calcària o pegmatita, entre d’altres.

Juny 2021
8 de juny
Núria Oliver, Premi Rei Jaume I en Noves Tecnologies
Núria Oliver, membre dels consells assessors del Campus Robòtica i l’Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial, rep el
Premi Rei Jaume I en Noves Tecnologies de la Fundació Rei Jaume I.
10 de juny
Pla de Comunicació del Centre Europe Direct Girona
El Centre Europe Direct Girona (ED) presenta el Pla de Comunicació 2021-2025 en un acte al Parc Científic de la UdG. El
vicerector de Projectes Estratègics de la UdG, Josep Calbó, valora molt positivament la feina feta pel centre des del 2013 i
manifesta que és un actor imprescindible per als propers 5 anys per al territori gironí en el context de crisi postpandèmia. En
aquests cinc anys se centraran en dos eixos principals de comunicació: d’una banda, drets de Ciutadania; i, de l’altra, l’acció en
el territori i en l’espai transfronterer. També es pretén impulsar encara més l’organització dels recursos educatius sobre la Unió
Europea que des de fa 7 anys s’ofereixen als centres educatius, amb més de 2.000 estudiants de secundària i cicles formatius.
14 de juny
Cinquenes Jornades d'Investigadors Predoctorals
La Universitat de Girona acull la cinquena edició (semipresencial) de les Jornades d'Investigadors Predoctorals, una trobada
organitzada per l'Escola de Doctorat amb la col·laboració del Vicerectorat de Recerca, amb més de 100 presentacions, un
25% més respecte a l’edició del curs anterior. Com a novetat, en aquesta ocasió, també hi participen estudiants de màster.
Les jornades són un espai de formació, d’intercanvi de coneixement, de difusió de la recerca i de debat entre totes les
investigadores i investigadors en formació de la Universitat, amb sessions informatives, workshops sobre ciència oberta i
sessions de comunicació oral dels projectes que els doctorands estan desenvolupant en l’actualitat.
15 de juny
La Càtedra de Promoció de la Salut i Dipsalut coorganitzen dos esdeveniments d’àmbit internacional
La Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, Dipsalut i la Unió Internacional de Promoció i Educació per
a la Salut (UIPES) organitzen els dos esdeveniments més rellevants a nivell europeu en l’àmbit de la promoció de la salut.
D’una banda, la 11a Conferència Europea sobre Promoció de la Salut tindrà lloc els dies 15 i 16 de juny de 2021, i se centrarà
en la «Promoció de la Salut: Acció transformadora en una Europa canviant». El seu objectiu és posar en relleu el treball en
promoció de la salut impulsat per diverses institucions i organitzacions de tot Europa, així com incentivar la creació de
xarxes i l'intercanvi d'idees i bones pràctiques. Els dies 17 i 18 de juny del 2021 té lloc la 6a Conferència Internacional sobre
Salutogènesi. Amb el lema «Avançar en la salutogènesi cap a societats pròsperes», té per objectiu fer avançar la teoria i la
recerca, i compartir i debatre enfocaments innovadors sobre el tema. El 16 de juny tindrà lloc un esdeveniment especial per
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celebrar el 70è aniversari de la Unió Internacional de Promoció i Educació per a la Salut (UIPES), amb l’objectiu de posar
de manifest el seu paper de lideratge en la configuració de la promoció de la salut mundial durant els últims 70 anys i en el
progrés del desenvolupament de la recerca, la pràctica i la política de promoció de la salut.
16 de juny
Plataforma educativa per entendre els fenòmens naturals
Edusat és un web adreçat a docents i investigadors, i a la ciutadania en general. Està desenvolupat pel SIGTE, i es presenta
en línia, per facilitar la descoberta de les imatges de satèl·lit i explorar la superfície de la Terra. Aquestes imatges permeten
analitzar fenòmens com incendis forestals, les inundacions o el desgel.
17 de juny
Josep Maria Casasús, doctor honoris causa
L’acte d’investidura del periodista Josep Maria Casasús com a doctor honoris causa per la Universitat de Girona té lloc a l’Aula
Magna Modest Prats. En l’acte, hi participen un centenar de persones, entre les quals una representació dels periodistes
d’àmbit local i nacional. Casasús és un periodista reconegut, de llarga trajectòria, catedràtic emèrit i síndic de greuges de la
Universitat Pompeu Fabra, i la UdG distingeix la seva tasca acadèmica, de recerca i cultura, a proposta del Departament de
Filologia i Comunicació.
El padrí del doctorand i director científic del Campus de Comunicació Cultural i Corporativa, el professor Lluís Costa, ha
destacat la importància que per primera vegada a la UdG s’atorgui aquesta distinció a una persona del món de la comunicació:
«És una oportunitat per reforçar els estudis de Comunicació a la nostra universitat». Les paraules d’ingrés del Dr. Josep
Maria Casasús després de la investidura han estat dedicades a glossar les aportacions d’autors clàssics gironins a la teoria del
periodisme, sempre centrat en la figura de Josep Pla i dels seus contemporanis. El rector de la Universitat de Girona, Quim
Salvi, destaca l’ètica del periodista homenatjat: «Només es pot dir periodisme si és ètic. El periodista representa uns valors
que ens parlen de democràcia i independència de criteri». Pel rector de la UdG, un acte d’investidura defineix una manera de
ser al món d’una universitat, implica reconèixer un mestratge a una persona que s’incorpora al Claustre de la Universitat, que
representa el bé més preuat: les persones que la conformen.
21 de juny
El Consell Social de la UdG premia treballs de recerca de batxillerat
El Consell Social de la Universitat de Girona organitza aquests premis, per a estudiants de 2n de batxillerat, amb la col·laboració
de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Patronat Politècnica, l'Escola Universitària
ERAM i l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES).
Els premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat volen promoure i potenciar la recerca entre els joves en un àmbit
de proximitat entre l’ensenyament secundari i la UdG. Com a novetat, aquest any s’ha creat un nou guardó en l’àmbit dels
processos industrials sostenibles, promogut per la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles.
Els treballs premiats pertanyen als àmbits d’humanitats, ciències socials, ciències, tecnologia, medicina, arquitectura,
innovació industrial, arts visuals i escèniques, i salut i esport. Els guanyadors obtenen un ajut per l'import dels crèdits
matriculats en el primer any d'alguna de les titulacions oficials ofertes per la Universitat de Girona, per al curs acadèmic
2011-2022. A més, es difondran els treballs i es farà una aportació econòmica per adquirir llibres, música, material educatiu o
informàtic repartida entre l’estudiant, el tutor i el centre de secundària on s’ha dut a terme el treball.
22 de juny
Contra la discriminació i la violencia
La Universitat de Girona presenta una sèrie de recursos gratuïts adreçats a professionals i a la societat en general per combatre
la discriminació i la violència del col·lectiu LTGBI+ de cara a la infància, que ha pogut elaborar en el marc del projecte
internacional Diversity and Childhood. També posa en marxa un curs massiu en línia (MOOC) amb quasi 300 persones
inscrites de tot el món, de quatre setmanes de durada. Dins el marc del projecte liderat per la UdG s’acaba de publicar una guia
sobre l’atenció a infància LTGBI+ i de gènere no conforme dirigit a professionals de diferents àrees clau. La guia s’ha publicat
alhora en deu idiomes de la Unió Europea. Finalment, es presenta una nova app, disponible per Android i Apple que podrà
servir per ajudar infants que pateixin aquesta discriminació.
23 de juny
La Càtedra de l’Aigua premia estudiants de batxillerat
Un estudi sobre la invasió de la papallona del boix, de Pol Riera Martí, i un projecte sobre les estratègies publicitàries d’una
empresa d’aigua mineral de les Guilleries, de Laura Tornés Llopis, són els dos treballs de recerca de batxillerat que obtenen
un ajut de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, en la 5a edició d’uns premis que volen promoure les vocacions científiques
i despertar l’interès per la recerca entre el jovent. Tots dos són alumnes de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies. La Càtedra està
impulsada per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i dirigida per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVicUCC) i la Universitat de Girona.
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28 de juny
Escola d’estiu de TERRIFICA
Del 28 al 30 de juny es fa l’Escola d’estiu sobre «Climate Change in the Mediterranean Basin: evidences, discussions and
citizen contributions», coordinada per l’Institut de Medi Ambient, en el marc del projecte H2020 Terrifica i compta amb
la col·laboració del CADS, la Unió per la Mediterrània, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques i la Global University Network for Innovation (GUNi).
30 de juny
La C4D elabora una ruta matemàgica
La matemàgia o màgia matemàtica és el resultat d'unir la màgia i les matemàtiques. És a dir, és la utilització de propietats
matemàtiques per a realitzar trucs de màgia o il·lusionisme. En aquest context, la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació
Digital (C4D) ha elaborat una ruta matemàgica pel municipi de Santa Cristina d’Aro. És una ruta única al territori i és autoguiada,
de manera que tothom la pot realitzar pel seu compte. L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha editat un llibret que consta de
vuit jocs i enigmes matemàgics, que es van realitzant al llarg d’una ruta programada pel nucli antic de la vila.

Juliol 2021
5 de juliol
La UdG desenvolupa una aplicació per seguir les dades actualitzades de la pandèmia
Un equip científic del Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) de la Universitat de Girona desenvolupa
l’aplicació web «Monitoring the Pandemic in Catalonia (PandemonCAT)» (www.udg.edu/pandemoncat) per fer el seguiment de
la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya. Ja s’ha activat la primera fase del web, que permet crear mapes i gràfics de l’evolució de
la vacunació. Posteriorment, s’activaran dades amb els resultats de les proves diagnòstiques, la transmissió, l’hospitalització,
els ingressos a les UCI i el nombre de morts. De manera interactiva, l’aplicació mostra l’evolució dels percentatges setmanal i
acumulat de persones vacunades i la dosi –primera dosi o pauta completa– en les diferents Àrees Bàsiques de Salut (ABS). Per
mitjà de mapes i gràfics, proporciona informació del conjunt de la població i segmentada per grups d’edat, des que va començar
el procés de vacunació a Catalunya. Totes les dades generades s’actualitzen de manera permanent i es poden descarregar.
L’aplicació forma part del projecte «Epidemiologia de la Covid-19. Factors mediambientals i socioeconòmics en l'evolució
espai-temporal de la pandèmia». Aquest estudi està liderat pels investigadors del GRECS Marc Saez i Maria Antònia Barceló
i s’ha desenvolupat per Som Chaudhuri i Gerard Giménez i Adsuar, membres del mateix grup de la UdG. L'Escuela Andaluza
de Salud Pública i la Universitat de Granada també han format part d’aquest projecte, finançat per institucions públiques i
privades d’àmbit català, estatal i internacional.
6 de juliol
Premis del Patronat de la Politècnica
La presidenta del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, Judith Viader, encapçala el lliurament de
la 26 edició dels Premis Patronat. Hi assisteixen unes 160 persones, entre les quals autoritats com el rector de la UdG, membres del
Patronat i personal docent i de serveis de la Politècnica. La cofundadora de Fibracat, Meritxell Bautista, és la ponent convidada
i pronuncia «Sense por a Goliat», una conferència inspiradora i reivindicativa del paper de la dona en el món de l’enginyeria.
També comparteixen el seu testimoni dues estudiants premiades, Clàudia Clarabellido i Elsa Xifre. Els premis reconeixen els
millors projectes fi de grau de les titulacions que s'imparteixen a la Politècnica i estan dotats amb 600 €. També s’ofereix un premi
únic al projecte amb major grau d’aplicabilitat pràctica entre els presentats, dotat també amb 600 €. Durant aquests 26 anys, el
Patronat ha atorgat més de 315 Premis Patronat per valor de 190.000 €. Actualment, el Patronat consta de 134 membres i destina
més de 320.000 € a fomentar la relació universitat-empresa, premiant el talent dels estudiants i la transferència de tecnologia.
9 de juliol
Campus d’Estiu presencials de la UdG
El Jove Campus de Recerca i el Campus PreBAT recuperen la presencialitat en l’edició d’enguany dels Campus d’Estiu, adreçats
a estudiants de secundària i batxillerat amb interès per endinsar-se al món de la recerca. Una vuitantena de nois i noies de 48
centres de secundària han pogut participar en l’11a edició del Campus PreBAT o en la 14a edició del Jove Campus de Recerca.
Al Campus PreBAT, que ha tingut lloc del 28 de juny al 2 de juliol, hi han participat 40 estudiants de 4t d’ESO. La iniciativa
té la finalitat de despertar vocacions científiques a través d’activitats pràctiques relacionades amb els diferents àmbits de
coneixement de la UdG. El campus ha ofert als participants una estada de cinc dies repartits entre els tres campus –Barri Vell,
Centre i Montilivi– i el Parc Científic i Tecnològic per descobrir la recerca que s’hi desenvolupa. El programa del campus ha
inclòs xerrades, tallers, així com visites als laboratoris de les facultats i centres de recerca.
Al Jove Campus de Recerca, del 5 al 9 de juliol, hi han participat 40 persones que han finalitzat 1r de batxillerat. El Jove
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Campus de Recerca és una iniciativa de la Universitat de Girona que pretén despertar la curiositat científica dels joves que
estan a les portes de convertir-se en universitaris. En aquest sentit, els ha proposat un seguit d’activitats per descobrir la
recerca multidisciplinària de la institució i ha posat al seu abast eines i recursos que els permetin introduir-se en el món de la
recerca i els facilitin, un cop conclòs el campus, avançar amb solidesa en el seu treball de recerca, així com la possibilitat de
rebre assessorament personalitzat de part d’investigadors i investigadores dels diferents àmbits.
12 de juliol
Antics alumnes de la UdG roden un llargmetratge a Suïssa
Antics alumnes del grau en Publicitat i Relacions Públiques i del grau en Comunicació Cultural de la Universitat de Girona
roden a Suïssa El color del cielo, l’òpera prima de Joan-Marc Zapata. La pel·lícula està interpretada per Marta Etura i Francesc
Garrido, que protagonitzen aquesta història d’amor, d’ànimes perdudes i somnis trencats, que reflexiona sobre l’èxit i la
felicitat. El film és una coproducció espanyola i suïssa. La pel·lícula està impulsada per antics estudiants de la UdG. A part
de Zapata, hi ha el productor, Guillem Luna; el muntador i coguionista, Lluís Van Eeckhout; i l'actriu Agustina Leoni, que
interpreta el paper d'una influencer anomenada Alabama.
14 de juliol
Més de 3.800 persones trien la UdG com a primera opció en la preinscripció universitària
Les dades mostren un fort increment de les preinscripcions dels graus en ciències de la vida i la salut de la Universitat de Girona.
Les notes de tall per estudiar a la UdG han augmentat respecte del curs passat. La més alta és la del grau en Medicina (12,774).
En la preinscripció universitària per al curs 2021-2022, la Universitat de Girona (UdG) ha rebut un total de 3.841 sol·licituds
en primera preferència (3.895, l’any passat). El pròxim curs manté l’oferta de 3.595 places, la mateixa xifra que l’any anterior.
Les 10 titulacions més sol·licitades han estat: Fisioteràpia / Infermeria (Girona) / Medicina / Psicologia / Dret / Administració
i Direcció d'Empreses / Publicitat i Relacions Públiques / Educació Primària / Enginyeria Informàtica / Criminologia (Girona).
Les dades indiquen un increment molt important en les tres primeres titulacions:
Fisioteràpia: 410 sol·licituds (276, el curs passat)
Infermeria: 344 sol·licituds (274, el curs passat)
Medicina: 304 sol·licituds (259, el curs passat)
Les notes de tall han augmentat respecte del curs anterior. Les titulacions amb notes de tall més altes són les següents:
1. Medicina: 12,774 / 2. Doble titulació Biologia / Biotecnologia: 11,768 / 3. Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses
/ Dret: 11,224 / 4. Doble titulació Biologia / Ciències Ambientals: 11,026 / 5. Biotecnologia: 10,89 / 6. Infermeria: 10,884 /
7. Enginyeria Biomèdica: 10,734 / 8. Doble titulació Criminologia / Dret: 10,704 / 9. Biologia: 10,506 / 10. Doble titulació
Administració i Direcció d'Empreses / Economia: 10,492
16 de juliol
La UdG, cinquena universitat espanyola amb més tesis llegides
El darrer informe sobre «Activitat investigadora en la universitat espanyola» publicat per l’Observatori INUE apunta que a la
Universitat de Girona s’han llegit, en el període 2010-2019, una mitjana de 25,92 tesis doctorals anuals per cada 100 professors,
mentre que la mitjana estatal és de 11,92. En aquest lapsus, a la UdG la xifra ha augmentat en un 25%, amb la qual cosa esdevé
la cinquena universitat espanyola.
L’any 2020 es van llegir a la Universitat de Girona 111 tesis, 34 de les quals amb menció internacional, un 33%, respecte al 24%
de mitjana de les universitats catalanes.
19 de juliol
Nou dispositiu per actuar en cas d'ofegament a les platges
Els equips de socorrisme de les platges de Begur, Cadaqués, l'Escala i Calonge i Sant Antoni, així com de l'estany de Banyoles
tenen a disposició des d'aquest estiu un recurs nou per actuar de manera més ràpida en casos d'ofegament. És Quick Rescue:
un innovador dispositiu de rescat aquàtic, autoinflable i molt més lleuger que els tradicionals. L'ha desenvolupat el Centre
d'Innovació i Desenvolupament (Centre CID) de la Universitat de Girona juntament amb socorristes experts, amb el suport
tècnic i econòmic de l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).
20 de juliol
Premis dels Enginyers
La Diada de l’Enginyer del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) premia el Treball Final de Màster Disseny i
fabricació d’una atomitzadora polimèrica per a fabricació additiva, realitzat pels alumnes de l’Escola Politècnica Superior de
la Universitat de Girona Albert Roca Calm i Miquel Cruañas Sanz. Han estat cotutoritzats per la doctora Maria Luisa GarciaRomeu. Al treball, els enginyers proposen una solució a la problemàtica d’obtenir materials d’interès per a la investigació en
tecnologies de fabricació additiva.
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27 de juliol
Girona, hub de la recerca de l’aigua
La Universitat de Girona (UdG) i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) organitzaran la sisena edició del Congrés
Internacional en Ecotecnologies per al Tractament d’Aigües Residuals (EcoSTP). L’esdeveniment tindrà lloc entre el 26 i el 30
de juny del 2023 i es preveu que hi assisteixin fins a 400 persones de tot el món, expertes d’aquest sector. L’EcoSTP de Girona
presentarà les novetats en ecotecnologies per al tractament, la reutilització i la recuperació de recursos d’aigües residuals
urbanes i industrials i situarà Girona com el hub europeu de la recerca de l’aigua. L’objectiu és potenciar la col·laboració
publicoprivada i l’emprenedoria, i acostar al mercat les tecnologies que es presentin a l’EcoSTP. Així, per primera vegada
s’inclourà una sessió adreçada a noves empreses de base tecnològica. Amb la celebració del Congrés, que es presenta aquest
juliol, Girona esdevindrà un referent en recerca en tractament d’aigua residual.
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