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Presentació del rector

La publicació UdGImpacte és alhora una reflexió sobre el moment en el qual ens trobem i una acció de 

perspectiva sobre el passat més recent. La Memòria de les activitats del curs 2016-2017 ens informa de 

l'estat actual de la Universitat, al mateix temps que ens permet una visió de conjunt sobre els darrers 

anys, en tots els aspectes acadèmics que configuren l'activitat diària de la institució. 

En aquest curs hem dut a terme els actes de celebració dels 25 anys de la UdG. Tant els institucionals 

com els més lúdics i populars han remarcat una de les característiques més notables de la Universitat 

de Girona: la voluntat de construir plegats un projecte universitari que, amb el temps, s'ha consolidat i 

s'ha erigit com un dels més prestigiosos del país, tal com asseguren les valoracions més recents. 

Aquest UdGImpacte que teniu a les mans us dibuixa una Universitat que ja ha assolit molts dels objectius 

que s'havia plantejat des dels inicis. Encara queda, però, molt camp a córrer, molts reptes a superar. Hi 

veureu moltes xifres, però en aquest document hi ha, sobretot, les vivències de persones que cada dia 

lluiten per una institució que es planteja horitzons ambiciosos, implantada en el territori, oberta al 

món.

Sergi Bonet Marull

Rector de la Universitat de Girona
Setembre de 2017
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La UdG en xifres

Campus i estructures

161.496 m2 superfície construïda

3 campus

9 facultats i escoles

1 escola de Doctorat

8 centres adscrits 

24 departaments 

12 instituts de recerca propis

4 instituts de recerca participats

3 centres de recerca Programa CERCA

32 càtedres

Pressupost

91.552.185 €  Pressupost 2017 

48.899.220 €  Finançament bàsic Generalitat liquidat l'any 2016 

48.899.220 €  Finançament bàsic Generalitat pressupostat l'any 2017*
*Previsió inicial 

Comunitat universitària

15.436 estudiants de la UdG

1.252 personal docent i investigador 

576 personal d'administració i serveis

Docència

GRAUS

45 titulacions de grau 

12 dobles titulacions de grau

1 doble titulació internacional de grau

10.196 estudiants de grau – centres propis

3.403 estudiants de grau – centres adscrits

1.782 titulats de grau – centres propis

530 titulats de grau – centres adscrits

MÀSTERS

25 màsters universitaris 

15 màsters interuniversitaris

9 convenis de doble titulació de màster internacional

1.059 estudiants de màster universitari 

591 titulats de màster universitari

DOCTORAT

14 programes de doctorat (9 universitaris i 5 interuniversitaris)

778 estudiants de doctorat 

120 tesis doctorals llegides 

FORMACIÓ CONTINUADA

39 màsters propis

557 estudiants de màster propi

3.165 estudiants matriculats en activitats de formació continuada

ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

115 estudiants del programa de formació per a majors de 50 anys
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Recerca

PROJECTES I FINANÇAMENT

175 projectes de recerca actius el 2016

60 grups de recerca SGR (2014-2016)

RESULTATS

57 llibres de recerca (2016)

246 capítols de llibre (2016)

779 articles indexats ISI

203 contractats predoctorals (2016)

120 tesis doctorals llegides a la UdG (2016), de les quals 42 són tesis doctorals 
internacionals

12 investigadors ICREA, Ramón y Cajal, Beatriu de Pinós i Juan de la Cierva

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

5 grups TECNIO (2016)

2 patents (1 nacional i 1 internacional)

1 patent llicenciada

7 empreses de base tecnològica participades per la UdG (fins al 2016)

Pressupost 2017 - Quadre resum per capítols

ESTAT D'INGRESSOS euros

CAPÍTOL 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos 29.149.686

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 57.217.749

CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials 230.880

Subtotal corrent 86.598.315

 

CAPÍTOL 6 - Venda d'inversions reals 0

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 4.923.870

Subtotal capital 4.923.870

 

CAPÍTOL 8 - Actius financers 30.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers 0

Subtotal financer 30.000

 

TOTAL INGRESSOS 91.552.185

 
ESTAT DE DESPESES euros

CAPÍTOL 1 - Despeses de personal 66.076.993

CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis 17.464.587

CAPÍTOL 3 - Despeses financeres 48.000

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 2.208.200

CAPÍTOL 5 - Fons de contingències 0

Subtotal corrent 85.797.780

 

CAPÍTOL 6 - Inversions reals 4.978.405

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 0

Subtotal capital 4.978.405

 

CAPÍTOL 8 - Actius financers 30.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers 746.000

Subtotal financer 776.000

 

TOTAL DESPESES 91.552.185

La Universitat de Girona ha situat la Facultat de Medicina entre les 400 millors de tot el món, en el prestigiós rànquing 
de Xangai, que compara 1.200 universitats de tots els continents. D'altra banda, la facultat ha estat un dels tres únics 
centres de l'Estat amb un 100% d'aprovats en l'examen MIR. 
Al rànquing Rising Stars 2012-2015, de la revista Nature, la UdG és l'única de l'estat considerada com un “centre 
emergent”. 
Al rànquing 2017 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), la UdG figura com la dotzena universitat en l'àmbit 
global, amb una elevada valoració en indicadors de qualitat. En l'U-Ranking 2017 de la Fundación BBVA, la UdG assoleix 
l'onzè lloc en investigació. 
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Campus i centres 

Parc Científic i Tecnològic
· Parc Científic i Tecnològic de la UdG

www.parcudg.com
· Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

www.fundacioudg.org
· Centre de Postgraus

www.udg.edu/masters

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 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

politecnica.udg.edu
· Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants

www.udg.edu/ciae

Campus Girona Centre
· Facultat de Medicina

www.udg.edu/fm
· Facultat d'Infermeria

www.udg.edu/inf

Centres 
i escoles adscrites 

Centre d'Estudis de Postgrau
www.udg.edu/
centreestudispostgrau

-
Escola Universitària de la 
Salut i l'Esport (EUSES)  
www.euses.cat

-
Escola Universitària de 
Turisme CETA 
www.cetaedu.es

-
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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Docència, aprenentatge 
i inserció laboral

Sort en vaig tenir, dels apunts d'Empresarials: vaig posar en pràctica les economies 
d'escala, els impostos, el dret laboral, la comptabilitat, els costos, els ràpels. El que 
havia estudiat m'era útil i profitós. Més endavant, una segona etapa a la UdG: se'm va 
ocórrer començar Psicologia, com a enriquiment personal. Els professors sabien que 
compaginava els estudis amb el Llagurt. 

Ingrid Rahola. Llagurt, empresa d'alimentació 

Vaig estudiar Enginyeria Mecànica a l'EPS i després he dedicat la meva vida 
professional al món del motor, des del kàrting a la Fórmula 1, passant per la Fórmula 
3000. La meva experiència ha estat d'enginyer de dades, de desenvolupament  i de 
pista, fins arribar a esdevenir enginyer en cap durant la carrera. A la UdG vaig adquirir 
els coneixements i les eines adequades per estar a un nivell d'excel·lència com el de 
la Fórmula 1. 

Xevi Pujolar. Enginyer de Fórmula 1, escuderia Sauber   

La UdG  em va ensenyar abans a pensar que a desenvolupar una feina. Quan estudies 
estàs endreçant una manera d'interpretar la realitat. Aquestes interpretacions són 
les teves eines per afrontar els reptes. La gent que surt de la Universitat no té un lloc 
de treball delimitat, allò que en diem “sortides professionals”, sinó una xarxa de 
relacions, una actitud per desenvolupar-se. Això vaig aprendre a Història. 

Genís Roca. Emprenedor en noves tecnologies, empresa RocaSalvatella 

El millor que m'ha donat la UdG, a part dels valors de l'educació i els estudis, ha estat 
conèixer gent sana i divertida que han passat a ser grans amics. Em sento afortunat 
d'haver viscut experiències i viatges fascinants gràcies a la selecció de futbol de la 
universitat. Moments que vam viure de manera intensa a la Facultat d'Educació. 

Àlex Granell. Esportista, jugador del Girona FC 

L'any 2001 vaig començar a estudiar Enginyeria Tècnica Agrícola a la UdG. La vida 
social i la gestió de la colla de castellers Xoriguers em van dur també al Consell 
d'Associacions de la UdG, on vaig coordinar i organitzar activitats. Això em va fer 
descobrir les meves aptituds en tasques de gestió i direcció i, quan vaig acabar la 
carrera, vaig començar el Màster d'Administració i Direcció d'Empreses (MBA).

Maria Sànchez Canaleta. Subdirectora del centre comercial Gran Jonquera 

A Medicina, vaig trobar un ambient idíl·lic per poder desenvolupar les activitats 
acadèmiques i lúdiques i, sobretot, un tracte molt proper entre estudiants i 
professorat. Vaig tenir l'oportunitat d'introduir-me en el món de la investigació i vaig 
adquirir les capacitats i les qualitats professionals imprescindibles per al meu dia a 
dia.

Manjot Singh. Metge cardiòleg a l'Hospital Universitari Gran Canària  

L'experiència d'estudiar a la UdG
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Titulacions de grau

Grau en Educació Social
Grau en Mestre/a en Educació Infantil
Grau en Mestre/a en Educació Primària
Grau en Pedagogia
Grau en Psicologia
Grau en Treball Social
Grau en Comunicació Cultural
Grau en Filosofia
Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi 
Ambient
Grau en Història
Grau en Història de l'Art
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
Grau en Biologia
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciències Ambientals
Grau en Química
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Grau en Criminologia
Grau en Dret
Grau en Estudis d'Arquitectura 
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
Grau en Enginyeria Mecànica  
Grau en Enginyeria Química 
Grau en Enginyeria Agroalimentària 
Grau en Enginyeria Informàtica 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 
Grau en Enginyeria Elèctrica 
Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 
Grau en Infermeria
Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Comptabilitat i Finances
Grau en Economia
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Grau en Turisme
Grau en Medicina

Dobles titulacions de grau

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

Estudis de grau centres adscrits

Grau en Arts Escèniques
Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Grau en Fisioteràpia
Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona 
(interuniversitari)
Grau en Gestió Hotelera i Turística
Grau en Màrqueting
Grau en Turisme

Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / 
Fisioteràpia
Doble titulació Turisme / Màrqueting 

Novetats curs 2017-18 

Nou pla d'estudis 
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 
Doble titulació Dret / Ciències Polítiques i de 
l'Administració
Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Graus 2017-2018
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Màsters 2017-2018
Màsters universitaris

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

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a 
Segones Llengües
Màster en Patrimoni (Especialitats en Patrimoni Cultural i 
en Patrimoni Natural)
Màster en Recerca en Humanitats
Màster en Comunicació i Estudis Culturals

Dret, Economia i Empresa
Màster en Advocacia
Màster en Dret de Danys
Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Educació i Psicologia
Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes 
Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

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

Tecnologia
Màster en Arquitectura
Màster en Biotecnologia Alimentària 
Màster en Enginyeria Industrial
Màster en Enginyeria Informàtica
Màster en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector 
Turístic
Master's in Mechanics of Materials and Structures (MMS)
Master's in Vision and Robotics (VIBOT) (en procés de 
verificació pel Consejo de Universidades MEC)
Erasmus Mundus Joint Master's in Medical Imaging and 
Applications (MAIA) (en procés de verificació pel Consejo de 
Universidades MEC)

Turisme
Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Màster en Turisme Cultural
Erasmus Mundus European Master's in Tourism 
Management (EMTM)

Màsters  interuniversitaris  

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

Dret, Economia i Empresa
Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Educació i Psicologia
Màster Interuniversitari en Polítiques Socials i Acció 
Comunitària
Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i 
Ciutadania
Màster Interuniversitari en Gestió Cultural 
Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS)
Màster Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (MIPE)
Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Medi Ambient i Química
Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les 
Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)
Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades

Tecnologia
Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius 
(PIC)

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 Giurispridenza 

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 Licenciatura de Enfermería 
y título profesional de enfermera Universidad Andrés Bello (Xile)

Dobles titulacions internacionals de màsters 

Màster UdG Màster Internacional Universitat col·laboradora 

Màster en Dret de Danys Maestría en Derecho Empresarial y 
Ciudadanía 

Centro Universitario Curitiba - 
UNICURITIBA (Brasil) 

Màster en Tecnologies Intel·ligents 
per a Sistemes de Salut (Smart Healthcare) Maestría en Tecnología EM Saúde Universidad Pontificia Católica 

de Paraná (Brasil)

Màster en Direcció i Planificació del Turisme Maestría en Planificación y Gestión del 
Turismo 

Universidad Externado de 
Colombia (Colòmbia) 

Maestría en Dirección de Empresas y 
organizaciones Turísticas 

Universidad Tecnológica 
de Bolívar (Colòmbia) 

Master in Hotel Management 
Azerbaijan Tourism and 
Management University 
(Azerbaidjan) 

Master in Hospitality Management Azerbaijan Technical University 
(Azerbaidjan) 

Master in Hotel Management Gori State University (Geòrgia) 

Master in Tourism Service 
Administration 

Georgian Technicl University 
(Geòrgia)

Master in management and Hotel 
Marketing and Tourism

Universitatea de Stat din 
Moldova (Moldàvia) 

Master in Tourism Services University Perspectiva - Int  
(Moldàvia) 

Màster en Turisme Cultural Maestría en Dirección de Empresas 
y Organizaciones Turísticas 

Universidad Tecnológica de 
Bolivar (Colòmbia) 

Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua 
(CTA)

Maestría en Ingeniería del Agua 
y la Energía

Universidad de Guadalajara 
(Mèxic) 

Master's in Advanced Catalysis and Molecular 
Modelling Maestría en Química Universidad Católica del Perú 

(Perú)

Màster en Enginyeria Informàtica Master en Informatique, Synthèse 
d'Images et Conception Graphique Université de Limoges (França)
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Graus Màsters Doctorat
Formació 
continuada

* Inclou màsters propis, diplomes de postgrau, cursos de postgrau, diplomes  
 d'especialització i cursos d'especialització.

ESTUDIANTS MATRICULATS*

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2.456

2.287

ESTUDIANTS MATRICULATS 2016-2017

Cursos 
d'especialització

897

Màsters

557

Diploma 
de postgrau

451

Cursos 
de postgrau

226

Diplomes 
d'especialització

230

ESTUDIANTS PER ÀREES 2016-2017*

Empresa, 
Economia i Dret

14%
Arquitectura i Enginyeria

14%

Humanitats i Socials

14 %

2.815

Activitat Física 
i Esport

1%
Ciències de la Salut

10%

2.855
2.837

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

TESIS LLEGIDES

68
78

87
101

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012 10.828
11.009

ESTUDIANTS MATRICULATS (GRAU i 1r i/o 2n CICLE)

10.754

10.664
13.648

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

ESTUDIANTS TITULATS (GRAU i 1r i/o 2n CICLE)

1.393*

* Curs de transició a graus (de 3 cursos a 4 cursos)

1.770
1.905

1.746

ESTUDIANTS MATRICULATS PER ÀMBITS  2016-2017
(GRAU i 1r i/o 2n CICLE) 

Socials 
i Jurídiques  

51%

Enginyeria i 
Arquitectura

15%

Arts i Humanitats

7%

Ciències

10%

Salut

17%

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012 788
624*

ESTUDIANTS MATRICULATS

* Curs de transició a graus (de 3 cursos a 4 cursos)

676

762
983

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012 

ESTUDIANTS TITULATS

Socials 
i Jurídiques

55%

Ciències

 7%

Tecnologia

19%
Arts i Humanitats

7%

ESTUDIANTS MATRICULATS 
PER ÀMBITS 2016-2017

Salut 

12%
Enginyeria 
i Arquitectura

16%
Ciències

32%  

Socials i Jurídiques 

30%
Arts i Humanitats

18%

ESTUDIANTS MATRICULATS 2016-2017  
PER PROGRAMES DE DOCTORATS

750

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012 675

ESTUDIANTS MATRICULATS

785

794
826 2.672

Psicologia 
i Educació

29%

Arts Visuals

4%

Comunicació i Màrqueting

3%

106439

401

330
399

13.599 1.059 778

2.385 591 121

Salut

20%

Administració Pública
i Desenvolupament
Local

5%
Turisme i Hostaleria

6%
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Doctorat

Programes de doctorat 2017-2018
 
· Programa de Doctorat en Bioinformàtica (pendent de verificació)
· Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
· Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua
· Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
· Programa de Doctorat en Educació
· Programa de Doctorat en Medi Ambient
· Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida
· Programa de Doctorat en Química
· Programa de Doctorat en Tecnologia
· Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació
· Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa
· Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques
· Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (DIPE)
· Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme

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.

D'altra banda, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el titular del Centre d'Estudis de Postgrau, centre 
propi adscrit a la Universitat de Girona que imparteix màsters universitaris.

Estudis propis de la UdG
· Màsters propis
· Diplomes i cursos de postgrau
· Diplomes i cursos d'especialització

Formació i acreditació d'Idiomes
· Cambridge English Exams Centre ES448
 KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC i YLE
· Cursos de preparació: FCE, CAE 2.1, CAE 2.2 i CPE

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 11 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
· Psicologia i educació
· Turisme i hostaleria

Beques i ajuts
Beques de la UdG: 
1.065.696 € Beques de Recerca (BR)

Beques de la Generalitat Catalunya:
672.242 € Beques Formació Investigadors (FI)

Beques del Ministeri de Ciència, Educació i Esport:
341.570 € Beques Formació Professorat Universitari (FPU)

589.444 € Beques Formació Personal Investigadors (FPI)
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Accions destacades

 Dobles titulacions internacionals en estudis de grau 

El curs 2016-17 s'ha posat en marxa la primera doble titulació internacional de grau. En el marc del conveni signat 
el curs passat, cinc estudiants procedents de la Universidad Andrés Bello, de Santiago de Xile, han cursat estudis 
a la Universitat de Girona i han obtingut el títol de grau en Infermeria, i tres estudiants de la Universitat de Girona 
han obtingut la llicenciatura en Infermeria a la Universidad Andrés Bello (Campus de Viña del Mar).
Enguany s'han signat dos convenis més de doble titulació: grau en Dret amb la Università degli Studi di Palermo i 
grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs amb la Universidad de Talca – Xile. En l'àmbit dels màsters s'ha 
signat un total de 15 dobles titulacions amb universitats europees i llatinoamericanes. 

 Innovació docent i millora de la qualitat docent

S'ha presentat el programa de foment de la innovació docent i de la millora de la qualitat de la docència. L'objectiu 
és fomentar la innovació docent i millorar la docència a la Universitat de Girona mitjançant accions transversals 
que abasten el conjunt dels estudis i del professorat, els projectes estratègics dels centres, la formació d'equips de 
professorat i la virtualització dels estudis mitjançant la plataforma Open UdG. 
A proposta dels diversos centres i equips de professors, es finançaran 135 projectes d'innovació i millora docent 
(6 projectes a iniciativa de l'ICE, 9 dels centres docents integrats de la Universitat, 119 d'equips de professors i 1 
projecte en el marc de l'Open UdG vehiculat per l'ICE).
El programa és d'aplicació fins a desembre de 2018 (des de finals del curs 2017-18 fins al primer semestre del curs 
2018-19) i compta amb una dotació màxima de 1.612.346,15 €. 

 Acreditació dels estudis

Dins del marc de qualitat VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació), al llarg del curs 2016-17 s'han 
verificat 3 estudis de màster (Màster en Patrimoni, Màster Erasmus Mundus in Medical Imaging and Applications 
(MAIA) i Master in Vision and Robotics (VIBOT)) i s'han reverificat 3 estudis de grau (Publicitat i Relacions 
Públiques, Arquitectura Tècnica i Edificació i Ciències Polítiques i de l'Administració). També s'ha portat a terme 
la modificació dels graus en Dret i Criminologia. Tots els estudis (grau i màster) de la Universitat de Girona que 
han estat objecte d'un procés d'acreditació han estat acreditats favorablement.
A més de les acreditacions, tots els centres han fet el seguiment de les seves titulacions, reflectides en els ISC 
(informes de seguiment de centre), que es focalitza en la revisió dels objectius establerts en els plans de millora i 
les accions portades a terme.
Els informes d'avaluació interns i externs són públics a partir de la plana web de qualitat de la UdG i, properament, 
a les planes de qualitat dels centres.

 Projecte UdG Professional 

Projecte gestionat pel delegat específic del rector, el Dr. Joan Batlle, en coordinació amb el Vicerectorat d'Estudi-
ants, per a l'acompanyament i preparació de joves titulats recentment i dels estudiants de les carreres de la UdG 
per ajudar-los a accedir a un lloc de treball d'acord amb la seva formació dins d'una empresa o institució de la 
Unió Europea. Al llarg del curs, s'ha fet difusió del projecte a 239 empreses, (alemanyes, franceses i angleses) amb 
31 persones inscrites. 
UdGProfessional ha estat partner del projecte “La meva carrera transfronterera”. S'han associat 4 institucions 
(UdG, Universitat de Perpinyà, SOC i Pôle d'Emploi) per afavorir l'ocupabilitat dels estudiants i de les persones 
que busquen feina a l'Eurodistricte (Pirineus Orientals i Província de Girona). A la UdG, hi han participat 10 
estudiants. 

 Pràctiques en l'entorn laboral 

L'Oficina de Serveis a l'Empresa ofereix orientació professional i intermediació laboral. En la cruïlla entre la Uni-
versitat i el món empresarial, es proporcionen sortides professionals i relacions amb el teixit productiu i les ins-
titucions del territori. El nombre de convenis de pràctiques acadèmiques externes ha estat de 2.025 fins al 15 de 
maig de 2017, mentre que els llocs de treball ofertats en la Borsa de Treball són 3.182. Els estudiants i titulats ins-
crits a la Borsa de Treball han estat 9.132. 

I saps que...?
Un projecte pedagògic de la UdG i la Fanjac per a alumnes amb altes capacitats rep el 
Premi Pallach 
Des del curs 2014-2015, la iniciativa ofereix un programa pedagògic extracurricular a infants i joves amb altes capacitats. 
En el curs actual, 200 alumnes i 42 professionals fan trobades mensuals a l'EPS per treballar per projectes en la temàtica 
escollida pels alumnes. 

La Jornada Meeting Point impulsa la incorporació dels estudiants de la Facultat 
d'Infermeria al món laboral 
És la primera vegada que la Facultat d'Infermeria organitza una jornada d'aquestes característiques amb l'objectiu de 
posar en contacte els seus estudiants amb organitzacions sanitàries del territori. La iniciativa, duta a terme el mes de 
març, permet que els estudiants coneguin com aquests centres seleccionen els seus treballadors. 

Distincions Jaume Vicens Vives 
El mes de juliol, la professora Sílvia Simon, directora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital, és 
guardonada amb la distinció Jaume Vicens Vives 2017 a la qualitat docent de la Generalitat de Catalunya. El setembre 
de 2016, durant l'acte d'inauguració de curs de les universitats catalanes, s'atorga la mateixa distinció a la Facultat de 
Medicina de la UdG per la innovació en la docència a través del model d'Aprenentatge Basat en Problemes.  

L'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar, centre adscrit a la 
UdG, fa 50 anys 
Els cuiners Joan Roca, Albert Adrià, Ramon Freixa, Miquel Aldana i Xavier Pellicer participen, al desembre, en el dinar 
que commemora l'efemèride. Des que el centre està adscrit a la UdG, 800 estudiants s'han titulat en Gestió Hotelera i 
Turística i un miler han fet els màsters que s'ofereixen conjuntament amb la Fundació UdG. 
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Josep-Maria Terricabras pronuncia la seva “lectio ultima” com a professor de la UdG
El Departament de Filosofia ret un homenatge a Josep-Maria Terricabras amb motiu de la seva jubilació, coincidint amb 
el Dia Internacional de la Filosofia. El professor imparteix la seva darrera lliçó —Tot és provisional— com a catedràtic de 
Filosofia però la primera com a professor emèrit, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres.

La Facultat de Lletres i l'Escola Politècnica Superior creen un espai de diàleg entre les 
humanitats i la tecnologia 
Els dos centres impulsen un espai de diàleg entre les humanitats i la tecnologia, orientat, sobretot, a identificar i destacar 
els aspectes metodològics i els objectius de recerca compartits per aquests àmbits en aparença allunyats. Amb aquests 
objectius, proposen un cicle de diàlegs oberts al públic i unes jornades de treball adreçades a estudiants i professors, a 
l'entorn de les següents temàtiques: Com ha de ser un aprenentatge integral?, Quines competències haurien de tenir els 
futurs graduats? i Transformem l'educació?.

Les Jornades TIC i Educació aborden l'ús de les tecnologies en l'aprenentatge
L'aprenentatge mòbil és l'eix central de les jornades que tenen lloc al mes de novembre a la Facultat d'Educació i Psicologia, 
coordinades pel mateix centre i per l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE). Els objectius del programa 
inclouen promoure la reflexió sobre l'activitat docent i les estratègies d'intervenció a l'aula, divulgar experiències de 
bones pràctiques educatives amb l'ús de les TIC, facilitar l'intercanvi dels docents en relació amb l'ús de les TIC en la seva 
tasca docent i promoure la innovació i la millora de la docència.

Ciència i Docència
Al llarg d'aquest curs acadèmic es duu a terme una nova edició del cicle de conferències de la Facultat de Medicina 
“Ciència i Docència” que es consolida com una activitat divulgativa i oberta a tothom. Enguany hi participen experts 
de reconegut prestigi científic: el Dr. Juan F. Campo, el Dr. Xavier Aldeguer, el Dr. Fernando Sebastián, el Dr. Ramon 
Alcoberro, el Dr. Joan Carles Vilanova, el Dr. Joan Ramon Laporte, el Dr. Manel Esteller i el Dr. Lluís Ramió.

30 aniversari de docència a la Facultat de Dret
L'inici dels ensenyaments de Dret va tenir lloc el curs 1986-1987. Els estudis de dret s'impartiren en la Secció de Dret 
adscrita al Col·legi Universitari, al Barri Vell, a l'edifici del Seminari Menor a partir de 1989 en el marc de l'anomenat 
Estudi General de Girona, antecessor de la Universitat de Girona. El novembre de 2016 se celebra l'efemèride.

Recerca i transferència
del coneixement
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EVOLUCIÓ DELS ARTICLES INDEXATS ISI
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Instituts de recerca
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 (INSETUR)
Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB)
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 participats
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
1 projecte del 7è Programa Marc Europeu (actiu el 2016) 
11 projectes del H2020 (actius el 2016)
2 participacions en projectes Consolider (2016)
127 projectes de recerca del Ministeri de Ciència 
i Innovació / Economia i Competitivitat (actius el 2016)
60 grups de recerca SGR (2014-2016)
18 doctorats industrials (actius el 2016)
16 altres projectes de recerca de gran abast (CENIT/CIEN, CDTI, 
INNPACTO, RETOS COLABORACIÓN) (actius el 2016) 

Resultats
779 articles en revistes indexades a l'ISI Web of Knowledge (2016)
57 llibres de recerca (2016)
246 capítols de llibre (2016)
120 tesis doctorals llegides a la UdG (2016), de les quals 42 són tesis 
doctorals internacionals

Incorporació de talent investigador
12 investigadors ICREA, Ramón y Cajal, Beatriu de Pinós 
i Juan de la Cierva
203 contractats predoctorals (2016)

Transferència tecnològica
5 grups TECNIO (2016)
2 patents (1 nacional i 1 internacional)
1 patent llicenciada
7 empreses de base tecnològica (fins al 2016)

EVOLUCIÓ DEL FINANÇAMENT 
DE LA RECERCA ELS DARRERS ANYS*
(Xifres en euros)

Competitiu No competitiu

* No inclou autofinançament. Inclou beques. Inclou overheads. Dades 2016 provisionals.

2013 2014 2015

Recerca i transferència del coneixement

2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.143.784

4.777.115

16.920.899

12.868.611

3.065.668

15.934.280

5.788.537

3.410.394

9.198.931

4.471.600

4.533.783

9.005.383

9.663.140

2.930.690

12.593.830

10.232.390

3.225.362

13.457.752

2016

2.661.641

12.959.382

10.297.741

2016

448
530

582
669

696 698 775 779
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Campus d'Excel·lència Internacional

El Campus CEI e-MTA de la Universitat ha merescut la qualificació definitiva de Campus 
d'Excel·lència Internacional Regional en el context Europeu (resolució del Ministeri de 
Cultura i Esport de 12 de desembre de 2016). Aquest reconeixement, que han obtingut 
només 9 CEI més en l'àmbit estatal d'entre tots els projectes concedits l'any 2011, és el 
resultat de la valoració final positiva per part d'una comissió d'avaluació internacional. 
La comissió encoratja el MECD a proporcionar línies de finançament específiques per als 
projectes avaluats favorablement. La comissió ha valorat de manera significativa l'excel·lent 
alineament amb la dimensió regional i la contribució al desenvolupament territorial per 
mitjà del desplegament dels Campus Sectorials.

Campus Sectorials   
Durant el curs 2016-17 ha conclòs la fase de consolidació de 7 Campus Sectorials:

· Campus Aigua
· Campus Turisme
· Campus Alimentació i Gastronomia
· Campus Comunicació Cultural i Corporativa
· Campus Compòsits
· Campus Salut
· Campus Patrimoni Cultural i Natural

Han iniciat el procés de creació 3 campus nous: Campus Robòtica, Campus Innovació i 
Tecnologia Industrial i Campus Educació i Compromís Social. Amb aquests tres campus 
haurà quedat completat el mapa inicialment previst de Campus Sectorials. 

Estructuració dels campus:

INCORPORACIONS ANUALS D'INVESTIGADORS PREDOCTORALS

BEQUES ESTATALS:
FPI, FPU, PFIS i altres

BEQUES GENERALITAT: FI/DI

BEQUES UdG: IF/IFAE

BEQUES GRUPS DE RECERCA:
BRGR

30

25

20

15

10

5

0

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

Campus Euromediterrani del Turisme i l'Aigua

Vicerector de
Planificació,

Innovació i Empresa

Director executiu 
del Programa 

de Campus

Director científic
del Campus

Clúster de recerca
(GR inscrits)

Clúster de formació
especialitzada

(Fac./Esc., Dept.,
Inst., Càt. inscrits)

Consell
Assessor
Sectorial

Dinamitzador tècnic

Agrupació
Sectorial
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institucions)
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Al llarg del 2016 s'han constituït els òrgans que configu-
ren l'estructura d'un campus: Consell Assessor Sectorial i 
Agrupació Sectorial, en l'àmbit extern, i Clúster de Recer-
ca, en l'àmbit intern. Per la seva rellevància, cal destacar 
el Consell Assessor Sectorial, constituït per un grup redu-
ït de persones escollides per la seva trajectòria professio-
nal i personal, externes a la universitat, l'autoritat de les 
quals és indiscutiblement reconeguda en el sector i que 
aporten al Campus visió crítica i estratègica.

Per a la segona fase de desplegament del Programa resta 
encara la constitució del clúster de Formació Especialit-
zada. Tot i que l'estructuració dels campus existents no 
ha conclòs definitivament, els 7 campus actuals apleguen 
un volum d'agents actius molt significatiu:

104 membres dels Consells Assessors Sectorials 

204 empreses o institucions externes

126 grups de recerca i centres de recerca del Grup UdG

1.421 investigadors de la UdG i dels centres de recerca 
del Grup UdG

471 assessors col·laboradors

La tasca d'estructuració dels campus és necessària perquè està permetent liderar des de la UdG la creació d'ecosistemes 
innovadors en els sectors diana que articulin de forma estable la relació entre els agents i que propiciïn la transferència de 
coneixement i tecnologia de la universitat a les empreses, la cooperació empresarial i la innovació oberta en institucions i 
empreses del territori gironí. 

Participació en plataformes, associacions, xarxes o clústers:

En el curs 2016-17 s'ha iniciat també la imbricació dels campus en les plataformes, associacions, xarxes o clústers tant 
nacionals com internacionals més significatius dels sectors. A finals del 2016-17 els Campus UdG són agents actius en 21 
d'aquestes plataformes, de les quals en destaquem només algunes a tall d'exemple:

· Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA)
· Water supply and sanitation Technology Platform (WssTP)
· Catalan Water Partnership (CWP)
· Xarxa de Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya (XaRTA)
· Red CEIs Agroalimentària
· Associació Catalana d'Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC)
· Clúster de Materials Avançats de Catalunya (CMAV)
· Plataforma de Materiales Avanzados y Nanomateriales (MATERPLAT)
· University Twinning and Networking (UNITWIN)

Amb el propòsit d'assumir un lideratge actiu en el creixement del territori per mitjà de la innovació, la UdG, de la mà dels 
Campus Sectorials, ha liderat els projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial a la demarcació de Girona, coordi-
nant més de 30 socis, entre els quals destaquen els principals ajuntaments de la província. La UdG aspira a rebre ajuts de 
3,17M € en la convocatòria dels PECT, d'imminent resolució, i dels quals ja té confirmats 0,79M € procedents de la Diputa-
ció de Girona.

Els campus han liderat un nombre molt significatiu de projectes rellevants d'ampli abast dels quals en destaquem tres com a 
exemple:

· Presentació de propostes de Comunitats RIS3Cat tant en Aigua com en Turisme, la primera amb 56 entitats i un pressupost 
de 13M € (1M € la UdG) i la segona amb una vintena d'entitats i 6M € de pressupost global (0,35M €, la UdG);
· Participació en l'organització del III Congrés Català de la Cuina promogut per la Fundació FICCG i el Campus de 
l'Alimentació de Torribera (UB);
· Projecte Costa Brava, Reserva de la Biosfera de la UNESCO: impuls i execució de l'estudi per a la viabilitat de la Costa Brava 
com a Reserva de la Biosfera;

Jornades de Reptes Sectorials:

En el camp del coneixement, el curs 2016-17 la UdG ha iniciat les primeres jornades o cicles de conferències a l'entorn de les 
grans qüestions a debat en el context de cada campus i que ens permeten atraure personalitats rellevants d'àmbit mundial 
i fer-les interactuar amb el sector. Enguany, i gràcies a un ajut del MECD per a la consolidació de projectes d'excel·lència 
(Resolució de 4 de desembre de 2015, Núm. expedient CEI15-09), en el marc dels Campus d'Excel·lència Internacional, s'han 
organitzat les jornades següents:

- Dra. Bas Pedroli, Dr. Gerrit-Jan van Herwaarden et alii., Repensant el Patrimoni: natura, cultura, paisatge (Campus Patrimoni)
- Dr. Michael Pawlyn et alii, Més enllà de l'aigua (Campus Patrimoni)
- Dr. Albert Sasson, El reto alimentario a nivel mundial y regional (Campus Alimentació i Gastronomia)

En preparació:
- Campus 360º, amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Campus Turisme)
- Dr. Jorge Ruiz Carrascal, Estrategias de I+D+i en el ámbito alimentario (Campus Alimentació i Gastronomia)

El reto alimentario:
a nivel mundial y regional

Reptes 
Sectorials

www.udg.edu/CampusAlimentacioi

}
{

Cicle de ponències

SESSIÓ INAUGURAL

Professor Albert Sasson
Membre fundador de l’Acadèmia de Ciències 
i Tècniques Hassan II del Regne de Marroc
Ex subdirector general de la UNESCO

També intervindran: 
Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia
Josep M Monfort, director general de l’IRTA
Daniel Ramon, conseller delegat de Biópolis SL

23 de juny d’11 a 12 h

Sala de Graus Universitat de Girona Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1 · 17004 – Girona

EL RETO DE LA ALIMENTACION.indd   1 31/5/17   11:01

Més enllà de l’aigua

}
{

Reptes 
Sectorials

9 de juny de 2017 de 9.15 a 13.00 h.
Auditori de l’edifici Narcís Monturiol del Parc Científic 
i Tecnològic de la Universitat de Girona

www.udg.edu/CampusAiguai

MES ENLLÀ DE L'AIGUA.indd   1 24/5/17   12:02

Més informació
www.udg.edu/campuspatrimoni
master.patrimoni@udg.edu
@campuspatrimoni
@PatrimoniUdG

(+34) 972 41 95 41

Places limitades
Inscripcions obertes a partir del 21 d’abril:

udg.edu/seminaripatrimoni

Sala de Graus
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater i Mora, 1 
17004 - Girona 

Repensant el patrimoni
Natura, cultura, paisatge

Seminari internacional
Universitat de Girona
14 de juny de 2017

}
{

cartell programa Repensant el Patrimoni CAT.indd   1 5/5/17   11:12
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Biblioteca de la UdG Fons especials UdG
Fons especials i biblioteques personals:

Fons Prudenci i Aurora Bertrana

Fons Manuel Brunet

Fons Josep Danés

Fons Josep Ferrater Mora

Fons Joaquim Franch

Fons Ramon Garrabou

Fons Joaquim Nadal i Farreras

Fons Josep M. Nadal i Farreras

Fons Lluís Pallí

Fons Raimon Panikkar 

Fons Modest Prats 

Fons Josep Maria Puig Salellas

Fons Sánchez-Babot

Fons Lluís Santaló

Fons Tom Sharpe

Fons Christopher Small

Fons Robert Brian Tate

Fons Frederic Pau Verrié

Fons Jaume Vicens Vives 

Fons Pierre Vilar

Col·leccions temàtiques
Fons Antecesores (Dret)

Fons per a la Història de l'Educació

Escola Bruguera 

Germans Bargés Barba

Ramon Boixadós

Fons M. Antònia Canals

Fons Ramon Canals

Isabel Dalmau

Lluís Esteva

Dolors Malagelada

Salvador Ferrer C. Maura

Lluís Maria Mestras

Fons Josep Pallach

Fons Bartomeu Sigalés

Fons Jordi Verrié

Fons sobre Escoltisme

Fons Salomó Marquès. Magisteri Exiliat de 

Catalunya

Fons Nucli Paulo Freire

Fons d'Estudis Marítims

Fons ICHN (Institució Catalana d'Història 

Natural)

Fons Càtedra de Promoció de la Salut

Fons del GRAMC

Altres donatius importants
Donatiu Tià Salellas

Donatiu Ramon Carbó-Dorca

Donatiu Pere Peya Fusellas

Donatiu M. Teresa Palet

La Biblioteca ha obert 323 dies i ha rebut 1.180.795 visitants. 
Un 37% dels estudiants de la Universitat  ha rebut assessorament sobre recerca bibliogràfica. 
S'han fet  119.280 préstecs de llibres,  12.522 préstecs d'ordinadors portàtils i s'han gestionat 8.673 peticions del PUC (préstec de 
documents del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya).
Les bases de dades han rebut 327.628 consultes i s'han descarregat 342.404 articles científics de la biblioteca digital. 

Novetats

Hem inaugurat 3 aules de treball que permeten posar a disposició dels usuaris 44 punts més d'estudi en grup. 
Hem participat activament en el projecte del Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya  per garantir  la presència 
dels investigadors de la UdG. De manera que actualment es pot visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora 
que es duu a terme a Catalunya.
Hem arribat a les 1.000 tesis doctorals presentades a la UdG, que són consultables en accés obert dins el repositori Tesis 
Doctorals en Xarxa (TDX).
Hem intensificat la nostra presència al territori, endegant el  projecte LABO (Laboratoris d'Aprenentatge de Biblioteques 
Obertes) que fomenta la col·laboració amb les biblioteques públiques de l'entorn, i promovent la captació de nous estudiants 
participant en activitats i esdeveniments als instituts de secundària.

La col·lecció 

412.004 llibres

7.107 revistes 

24.044 mapes

13.278 llibres electrònics

14.961 revistes electrònics 

40 bases de dades  

977 tesis en xarxa al TDX

El repositori de documents digitals (DUGi)

Actualment conté 34.331 objectes digitals. Al llarg de l'any 2016 s'hi han incorporat 5.646 documents, entre els quals 370 
vídeos i àudios corresponents a les gravacions de 133 actes relacionats amb la docència o la recerca. 

Espais i equipaments

10.336 m2 de lliure accés, 1.853 places de treball individual i en grup, 276 ordinadors de sobre taula i 66 portàtils per préstec. 
La Biblioteca, com a Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI), ha reservat els seus espais durant 4.586 
hores per actes, conferències, sessions formatives, etc. 
 

Fons especials

La Biblioteca de la Universitat de Girona custodia i difon una secció de fons personals i col·leccions especials de personatges 
rellevants de la vida pública i intel·lectual, la ciència, la història, la filosofia i les humanitats. 
Enguany hem incorporat la biblioteca de Joan Ferraté i, amb relació al fons Bertrana, hem cedit materials i hem realitzat 
assessoraments a diverses institucions ciutadanes per a activitats realitzades dins l'Any Bertrana.
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El Parc Científic 
i Tecnològic 
de la UdG

Patrons
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 m2 de parcel·la 

40.000 m2 construïts 

6 edificis: Jaume Casademont, Centre d'Empreses, Narcís 
Monturiol, H2O, Centre d'Investigació en Robòtica Submarina, 
Edifici Airbone 

36 Grups de recerca i centres de recerca i tecnologia, entre 
els quals:

> 5 centres TECNIO de la UdG

> 1 centre CERCA participat per la UdG: ICRA

> Serveis Tècnics de Recerca de la UdG

> 1 centre tecnològic: EURECAT

10 Institucions i entitats de servei com l'Associació 
d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), el 
Clúster Català de l'Aigua (CWP), la Fundació UdG: Innovació i 
Formació. 

110 empreses ubicades al Parc, entre les quals:

> Diverses spin-off de la UdG

> El Centre d'Innovació i Modernització d'Aplicacions de 
l'empresa Hewlett Packard

> Empreses estrangeres d'alt contingut tecnològic 

1.428 persones treballant al Parc

Serveis: 2 restaurants, 3 auditoris, 12 sales de reunions, 

1 seminari, 8 aularis, 1 espai networking per a 50 persones.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'EMPRESES
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Accions destacades

 Projectes competitius
La UdG ha continuat emprenent durant tot el curs 2016-2017 accions per incentivar la participació dels grups de recerca en
projectes competitius, perquè es presentin més i millors projectes, a través de sessions informatives específiques per a cada
convocatòria en què es treballen tres vessants: la informació de la institució convocant, l'assessorament tècnic de l'OITT i
l'experiència d'investigadors de la UdG que han tingut èxit en convocatòries anteriors.

 Ajuts Transfer2016
A final de 2016 es van convocar els ajuts Transfer2016, que pretenen ajudar els grups de recerca a donar valor a la seva recerca i 
transferir aquest coneixement i impactar en l'entorn socioeconòmic. Aquests ajuts es concretaran en la contractació de gestors/
promotors per als grups de recerca de la Universitat i per als seus campus sectorials. En el decurs de 2017 s'han convocat, 
doncs, 44 places de gestors/promotors que es preveu que s'incorporin a la UdG durant el curs 2017-2018.

 Incorporació de talent investigador
Un dels objectius de la política d'ajuts a la recerca de la UdG és assegurar el creixement del nombre de tesis doctorals llegides, 
i a més, fer-ho oferint les millors condicions possibles al personal investigador en formació, de manera que al mateix temps 
es propiciï la retenció de talent en el si dels grups de recerca; en aquest sentit, s'han convocat els ajuts per a investigadors 
en formació (IFUdG2016), que substitueixen les antigues beques BR-UdG i BRAE. A més de les beques predoctorals, però, la 
UdG també potencia la formació dels estudiants de grau i màster en el camp de la transferència i la innovació. El BTI (becari 
de transferència i innovació) afavoreix la generació de nous perfils universitaris orientats a la transferència i a la innovació 
(convocatòria 2016 de beques BTI). Un any més la UdG ha elaborat els Criteris per a l'avaluació dels ajuts per a la contractació 
de personal novell per a l'any 2017 (FI2017) de la Direcció General de Recerca.
 

 Accions d'impuls, valoració i divulgació de la recerca i dels grups de recerca
El Vicerectorat de Recerca, amb la col·laboració del delegat del rector per a Acció Preuniversitària, ha portat a terme múltiples 
activitats en aquest àmbit, moltes de les quals ja estan ben consolidades en el calendari anual de la UdG: participació de 
la UdG en diferents fires de divulgació científica en l'àmbit de l'educació primària i secundària (Fira Ciència, Ciència entre 
Tots), organització del Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de Secundària (CRACS), dels dos campus d'estiu (PreBat 
i Jove Campus de Recerca) i d'activitats vinculades a la Setmana de la Ciència. A més, s'ha donat suport a l'organització i 
desenvolupament de la First Lego League. Per tercer any consecutiu ha organitzat amb Òmnium Cultural i amb el diari Ara un 
cicle divulgatiu en format càpsules de ciència.
 

 Portal de la Recerca de Catalunya
2017 ha estat l'any en què s'ha posat en marxa el Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), iniciativa liderada pel CSUC i en la 
qual la UdG, després de diverses accions de formació i divulgació que han comptat amb el suport i col·laboració de la Biblioteca, 
ja hi té presents més de 700 investigadors. La finalitat del PRC és visibilitzar i difondre des d'un únic lloc l'activitat de recerca 
que es porta a terme a Catalunya.

 Projectes Ciutats de Ciència
Del novembre de 2016 al juny de 2017 s'ha portat a terme el projecte pilot Ciutats de Ciència, que per a l'any 2016 comptava 
amb un ajut FECYT, que ha portat a 7 ciutats de les comarques gironines (Banyoles, Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palamós 
i Sant Hilari Sacalm) activitats diverses la finalitat de les quals era apropar a la societat la recerca de la UdG. Les activitats 
s'han estructurat a l'entorn de tres eixos: aula (tallers als estudiants de secundària i batxillerat), carrer (càpsules de ciència i 
itineraris científics) i taula (estovalles individuals de paper repartides per diversos establiments amb enigmes i jocs a l'entorn 
de la ciència).

 Valorització de la recerca
Durant el 2017 s'han creat dues noves empreses de base tecnològica, Iqua Robotics SL i Nabla Thermoelectrics SL.

Conceptes d'innovació que els usuaris 
poden trobar en 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

2017
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I saps que...?
 

El mes de setembre, la revista Nature situa la UdG al top 100 del rànquing mundial 
Rising Stars d'institucions de recerca 
La Universitat de Girona és l'única institució de l'Estat espanyol que entra a l'Olimp de la recerca en aquest nou índex que 
avalua l'increment de la recerca científica entre els anys 2012 i 2015. Incloent la UdG en aquesta llista, Nature l'assenyala 
com a institució emergent que podrà tenir un paper determinant davant dels reptes del planeta en el futur. La millora de 
la UdG ha estat d'un 307% en el període específic d'1 de juliol de 2015 a 30 de juny de 2016.

Un equip de la UdG guanya una competició internacional de detecció automàtica de 
lesions d'esclerosi múltiple 

Investigadors de VICOROB guanyen la competició internacional de detecció automàtica de lesions d'esclerosi múltiple 
en imatges de ressonància magnètica celebrada en el marc de la prestigiosa conferència MICCAI 2016 que té lloc a Atenes 
el mes de novembre. 

Inventors4Change, guardonat als Premis Federico Mayor Zaragoza 

UNESCO Tortosa ha lliurat els X Premis Federico Mayor Zaragoza amb l'objectiu de donar a conèixer experiències 
d'escoles i d'entitats que contribueixen a formar persones lliures, responsables i compromeses, aportant solucions i eines 
innovadores de transformació social. En aquest context, UdiGitalEdu ha recollit el 1r premi en la categoria d'Educació, en 
una cerimònia presidida per Federico Mayor Zaragoza. Inventors4Change és un projecte impulsat pel grup UdiGitalEdu 
que, des de fa quatre anys, connecta escoles del sud de l'Índia amb escoles catalanes i promou el treball col·laboratiu dels 
infants. El projecte se centra en alumnat de col·lectius vulnerables d'ambdós països.

Compartir la recerca
A principi de juny, tenen lloc les I Jornades d'Investigadors Predoctorals de la Universitat de Girona (UdG), organitzades 
per l'Escola de Doctorat i l'associació UdG.doc amb la col·laboració del Vicerectorat de Recerca i el Vicerectorat 
d'Estudiants. Les jornades arriben a 140 inscrits i tenen l'objectiu de generar un espai de formació i d'informació, de 
difusió de la recerca i de debat entre els estudiants de doctorat de la UdG, amb sessions informatives sobre els estudis de 
doctorat i sobre la futura inserció laboral, amb una atenció especial en les alternatives d'estudi a l'estranger i en la borsa 
de treball.

10a edició del simposi Llengua, educació i immigració
Organitzat conjuntament pels Instituts de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona i de la Universitat de 
Barcelona, s'ha consolidat com un espai de referència al nostre país per als professionals de l'educació i la intervenció 
social. Més d'un centenar de professionals de l'educació es troben el mes de novembre a la Facultat d'Educació i Psicologia 
per compartir les seves valoracions i experiència al llarg d'aquests anys i commemorar la celebració de la que és la desena 
edició.

Uns 250 experts reflexionen sobre el paper dels joves en la societat actual 

Els participants en el XXIX Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social, congrés organitzat per la Universitat de 
Girona el mes de setembre, centren l'atenció en la situació dels joves, un dels col·lectius més afectats pels retrocessos en 
polítiques socials dels darrers anys. El seminari té lloc a l'Auditori-Palau de Congressos de la ciutat.

Experts en gestió de boscos cremats consensuen solucions per afavorir la biodiversitat
Una jornada aplega, el mes de febrer, unes 70 persones amb l'objectiu de compartir coneixements i identificar possibles 
millores davant les actuacions que es realitzen després d'un incendi forestal. El departament de Ciències Ambientals de 
la UdG i l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners han estat els organitzadors de la trobada.

Premi Serra d'Or a Francesc Montero 
El membre de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la Universitat de Girona Francesc Montero rep el guardó 
del Premi Crítica Serra d'Or de Recerca en Humanitats. Actualment, és tècnic de recerca i gestor de projectes de l'ILCC i 
el premi és atorgat pel llibre Manuel Brunet. El periodisme d'idees a l'ull de l'huracà. 

II Fòrum LEQUIA 
El fòrum aplega més de 80 professionals interessats en els reptes i les oportunitats de la purificació del biogàs i aconsegueix 
generar debat i complicitats entre els diversos actors implicats en l'aprofitament d'aquest recurs energètic rellevant des 
del punt de vista mediambiental.

Congrés sobre Seguretat Informàtica 

Els dies 23, 24 i 25 de novembre té lloc a l'EPS el congrés Overdrive, que aplega ponents de renom mundial com Reuben 
Binns, Kai Roer, Ben Herzberg, Lance Buttars, Sergey Gordeychik i Mónica Valle. 

Experts mundials en química supramolecular, a la Universitat de Girona 
Els tres màxims exponents internacionals en Química Supramolecular –els professors Makoto Fujita (Universitat de 
Tòquio), Lee Cronin (Universitat de Glasgow) i Julius Rebek (Scripps, Califòrnia)– participen, el novembre, en un simposi 
organitzat per l'Institut de Química Computacional i Catàlisi. 

La UdG, seu de la 7a edició de les jornades de docència de la Societat Espanyola de 
Biologia Cel·lular 

Uns 70 professionals implicats en la docència de biologia cel·lular participen en la trobada, que aborda qüestions com 
les experiències docents en grau i postgrau, els programes de doctorat, les metodologies d'avaluació, les noves eines en 
metodologies docents, la implementació de cursos metodològics i la formació continuada. 

La Nit de la Recerca arriba a l'11a edició amb tallers científics a la biblioteca Carles Rahola 

Física, química, biologia, energia i màgia centren les propostes dels investigadors de la UdG que protagonitzen una nova 
edició de la Nit de la Recerca. Aquesta gran festa de la divulgació científica es fa el 30 de setembre a la biblioteca Carles 
Rahola de Girona. 

Més de 600 nens i nenes participen a la 10a edició de la Fira de la Ciència
L'activitat té lloc el mes de maig a la plaça de la Constitució i s'hi fan una trentena de tallers on els nens i nenes poden 
investigar i experimentar en matèries cientíques, des del magnetisme i l'electricitat fins a la química, passant per forces 
i densitats. La Fira, l'organitzen de forma conjunta la Facultat d'Educació i Psicologia, l'Ajuntament de Girona, l'Obra 
Social “la Caixa” i el Centre de Recursos Pedagògics del Servei.

La UdG, punt de trobada per a experts en Tecnologies de la Informació Geogràfica
El Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) organitza el mes de juny l'11a edició de les Jornades de SIG Lliure, que s'han 
convertit en un referent consolidat i un punt de trobada per a usuaris, programadors i desenvolupadors de les Tecnologies 
de la Informació Geogràfica.

Anna Company guanya el Premi RSEQ Joves Investigadors
La Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ) concedeix un dels quatre premis a Joves Investigadors a la investigadora 
de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC). Aquests premis valoren de manera preferent les trajectòries 
de joves investigadors de menys de 40 anys, o que faci menys de 10 anys que han defensat la tesi, que apunten cap al 
lideratge científic en la seva àrea.
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Comunitat
universitària 

i compromís social
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Associacions de la UdG

SOCIS DEL SERVEI D'ESPORTS HOMES DONES
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Àligues i Aligots: Rugbi Universitat de Girona. Àligues i Aligots

Amics de l'Aula de Teatre de la UdG

Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

Associació Club d'Immersió de Ciències

Associació Cultural Aula Manga Universitat de Girona. AMU

Associació d'Amics del Centre Cristià dels Universitaris de Girona. CCU

Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Politècnica de Girona

Associació de Debat de la Universitat de Girona

Associació dels Fisioterapeutes Estudiants de l'EUSES. AFEE

Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut - Secció territorial de Girona. AECS-Girona

Associació d'estudiants de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat de Girona

Associació d'Estudiants de Medicina de la UdG. AEMUdG

Associació d'Estudiants de Recerca i Promoció Psicològica. ARPP

Associació d'Estudiants d'Industrials. AEdI

Associació d'Exestudiants de la Universitat de Girona PostScriptum-Alumni UdG. UdG Alumni - PostScriptum

Associació Els Óssos Rentadors

Associació Moviment Nòmada per la Sostenibilitat

Associació Naturalista Bitxacs de la UdG

Associació UdG Racing Team

Associació UdGeeks. UdGeeks

Associació Universitària de Cultura Occitana de la UdG. AUCOC-UdG

Colla Castellera Universitària Xoriguers de la UdG. XORIGUERS

Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans. CEPC

Erasmus Student Network Girona, secció candidata. ESN Girona SC

La 21; recerca i transferència de coneixement en la gestió de l'edificació. La21

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - Associació 

Internacional per a l'Intercanvi d'Estudiants per a una Experiència Tècnica

UdG. Doc. Associació de Personal Investigador en formació vinculat a la UdG. UdG. Doc

2014-2015

2.446

1.576

2015-2016

2.115

1.290

El Compromís Social

Aquest curs s'ha creat la Unitat de Compromís Social, una unitat 
que, d'entrada, aplega tot un seguit d'oficines, unitats, programes i 
plans que funcionaven de manera totalment independent: l'Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament, la Unitat d'Igualtat de Gènere, 
Programa de Suport per a les Persones amb Discapacitat, el Pla UdG 
Saludable, l'Oficina Verda i el Programa de Formació Universitària per 
a majors de 50 anys.

La creació d'aquesta unitat obeeix a la voluntat d'establir una dinàmica 
de treball més coordinada entre les oficines i unitats preexistents, a fi 
de donar impuls i visibilitzar la feina que s'ha fet i es fa en tots aquests 
àmbits. Perquè, més enllà de l'especificitat de cadascun dels camps en 
què s'estava treballant, hi ha objectius que són comuns i compartits. 
Per exemple, la necessitat d'una major visibilització i el reconeixement 
del seu valor com a part central de la política universitària.

Tradicionalment s'assignava a les universitats dues missions: la docèn-
cia i la recerca. Amb el temps se'n va assumir una altra: la transferència 
del coneixement. I més recentment s'ha consolidat la idea del compro-
mís social com a quarta missió de les universitats. 
En el cas de la Universitat de Girona, aquesta idea de compromís ja es 
manifestava de manera clara en els seus estatuts. És a partir d'aquí que 
considerem que el compromís amb la societat ha de ser un dels eixos 
fonamentals que ha d'orientar totes les actuacions de la Universitat. 

Un compromís que ha de ser amb tots els membres de la comunitat 
universitària (que hem d'obrir a tothom i de la qual hem de tenir cura) i 
amb el conjunt de la societat (tant amb l'entorn social més proper, com 
amb el més global). I la UdG es compromet a desenvolupar-lo en totes 
les seves polítiques: les que afecten la comunitat universitària (les de 
campus, les de personal), les de docència, les de recerca i transferència 
del coneixement.

Des de la Unitat es treballarà per promoure, per marcar objectius, per 
generar recursos i per posar-los a l'abast de la comunitat; però també 
per implicar tots i cadascun dels membres de la Universitat de Girona 
en l'assoliment dels objectius que ens marquem com a Universitat.

VOLUNTARIAT A LA UdG

Servei d'EsportsServei de LlengüesOficina de Cooperació per al 
Desenvolupament

1.800

1.700

1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

PARTICIPANTS EN PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL DE LA UdG 2016-17

2013 2014 2015 2016 2017*

Número de PDI, PAS i Estudiants 32 50 42 60 62

Número de projectes presentats 14 16 17 17 13

* Països on s'han dut a terme les accions cooperatives: l'Ecuador, Nicaragua, Mèxic, Índia, Colòmbia, el Perú, el Senegal i Camerun.
Àmbits: Energies renovables, Salut, Migració i Desenvolupament, Sostenibilitat, Inclusió, Desenvolupament Rural, Educació, Arquitectura i Aigua.

2016-2017
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Accions destacades

 Foment de la participació i l'associacionisme

Les associacions de la Universitat de Girona juntament amb el Consell d'Associacions han organitzat la II edició de la Fira 
d'Associacions de la UdG, el dia 20 d'octubre, al Campus Montilivi, per informar sobre quina tasca desenvolupen i les activitats 
que duen a terme.
S'han realitzat reunions periòdiques amb el Consell d'Estudiants.
S'ha incorporat al registre d'Associacions de la Universitat de Girona l'Associació naturalista Bitxacs de la UdG i s'ha ratificat 
l'autorització de la inscripció de l'Associació d'Estudiants Internacionals de la UdG (GISA) amb la nova denominació Erasmus 
Student Network Girona Secció Candidata (ENS). 
S'han convocat les beques de col·laboració en departaments del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i els ajuts de 
col·laboració a la Biblioteca, els ajuts del Consell d'Estudiants i del Consell d'Associacions i per primera vegada s'ha publicat 
una nova convocatòria d'ajuts al Foment de la Participació dels Estudiants.
S'ha desenvolupat el projecte UdGAlumni amb la creació d'una plataforma informàtica que possibilitarà el contacte continuat 
amb els exestudiants, que d'aquesta forma poden seguir vinculats a la UdG amb beneficis pel que fa a col·laboracions i serveis.
 

 La UdG, una universitat compromesa

El 2015, la UdG va ser la tercera universitat a l'estat pel que fa a l'aportació a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament, amb un 
total de 692.719 €, tal com reflecteix l'informe anual que elabora l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament. 
L'any 2017 es resoldrà la XV Convocatòria d'Ajuts a Projectes de Cooperació Universitària per al Desenvolupament, fet que 
constata el compromís de la UdG amb la lluita contra les desigualtats i la vulneració dels Drets Humans a través de la cooperació 
en l'àmbit universitari.

 Voluntariat i solidaritat

Amb els 14 nous convenis de col·laboració signats entre la UdG i diferents entitats socials i ONG de la demarcació per a la 
realització d'activitats solidàries, ja sumen un total de 123 des del 2010, en el programa d'Activitats Solidàries de l'Oficina de 
Cooperació.
Cal destacar els 1.543 estudiants de la UdG que han participat en alguna de les 178 Activitats Solidàries (25/50 hores) o Activitats 
Puntuals (5/10 hores), activitats d'acolliment, voluntariat del Servei d'Esports i projectes de cooperació internacional, i les més 
de 21.000 hores que han dedicat els estudiants a la realització d'Activitats Solidàries.
S'han reconegut més de 1.700 crèdits ECTS, i s'ha arribat a la xifra de 60 cooperants entre estudiants, PAS i PDI, que han dut a 
terme algun dels 10 projectes de cooperació finançats a l'Índia, l'Equador, el Perú, Mèxic, Marroc, el Senegal, Gàmbia i Guinea-
Bissau. 
Segons el tercer estudi de voluntariat universitari que elabora anualment la Fundación Mutua Madrileña, el 2015 la UdG va 
ser la universitat espanyola amb més projectes de voluntariat (més de dos-cents), i la primera en nombre de voluntaris, 1.345, 
el 10% del total d'estudiants. Durant el curs 2015-16, les entitats que van acollir voluntaris van valorar globalment la seva 
participació amb un 8,56 sobre 10, i l'atenció i gestió de l'equip de l'Oficina de Cooperació amb un 9,74 sobre 10. Aquell mateix 
curs 29 estudiants van seguir vinculats a l'entitat tot i haver acabat el voluntariat (26 com a voluntaris, 2 amb contracte de 
pràctiques i 1 amb contracte laboral).
Aquest curs 2016-17 s'han dut a terme 18 cursos de formació, amb un total de 296 estudiants.
 

 Activitats esportives

Entre els resultats esportius aquest curs cal destacar:
La selecció masculina de futbol que, després de proclamar-se campiona de Catalunya universitària, va aconseguir la medalla 
de plata als Campionats d'Espanya Universitaris. Aquest resultats han comportat la classificació per al World Collegiate Soccer 
Championship que es farà a San Antonio, Texas (EUA), del 12 al 18 de març de 2018.
La selecció femenina de bàsquet, que després de guanyar de forma molt clara els Campionats de Catalunya Universitaris (CCU) 
contra la UdL, ens va representar al Campionat d'Espanya Universitari que es va fer a  Los Alcazares (Múrcia).
La selecció femenina de rugbi 7, després de guanyar la final dels CCU contra la UB de forma molt ajustada, va anar als 
Campionats d'Espanya Universitaris que es van fer a Múrcia.
La selecció femenina i la masculina de bàsquet 3x3, guanyadores destacades dels CCU, que es va fer dins el marc del Saló de 

l'Ensenyament. Com a campions, representen Catalunya als Campionats d'Europa Universitaris que es fan a Split (Croàcia).
Pel que fa als esports individuals als CCU, els esportistes de la UdG han aconseguit enguany 23 medalles i tres estudiants de 
la UdG seran considerats millors esportistes universitaris dels CCU 16/17: Sergi Grabalosa en futbol, Anna Jodar en bàsquet i 
Àfrica Félez en rugbi.
Pel que fa al programa de voluntariat esportiu, des del Servei d'Esports s'han aportat 149 estudiants voluntaris a 24 projectes i 
competicions esportives, dels quals 59 (40%) han estat homes i 90 (60%) han estat dones. 
Cal destacar també les 1.106 inscripcions en activitats susceptibles de reconeixement acadèmic, repartides en un total de 96 grups.
Aquest curs han participat al Programa de Suport Acadèmic als Esportites d'Alt Nivell un total de 41 estudiants, 26 homes i 15 dones. 
  

 Festa Major UdG

La UdG celebra la seva Festa Major els dies 20 i 21 d'abril amb un seguit d'activitats: tallers creatius, circuits d'obstacles en 
bicicleta, torneig de bubble futbol, música en directe, actuacions castelleres, concerts del Cor de la UdG, tornejos esportius o el 
mític agrònom de ferro, entre d'altres.
  

 Curs d'Introducció a la Universitat

El Consell d'Estudiants, amb la col·laboració del Vicerectorat d'Estudiants, organitza el Curs d'Introducció a la Universitat, 
destinat especialment a alumnes de nou ingrés amb l'objectiu de conèixer tots els serveis i entitats que es trobaran a la 
Universitats els pròxims anys. Enguany s'ha dut a terme la 3a edició del Curs d'Introducció a la Universitat, en la qual s'ha 
batut rècord d'assistència amb una participació de prop de 80 estudiants. 
 

 Lliga de Debat Universitari

La UdG ha participat per tercera vegada consecutiva a la Lliga de Debat Universitari, del 24 al 27 d'abril, celebrada a la 
Universitat Pompeu Fabra i que organitza la Xarxa Vives. La Lliga de Debat Universitari és una competició en la qual, durant 
una setmana, diferents equips d'estudiants universitaris debaten sobre un tema polèmic i d'actualitat. El debat d'aquesta 
edició ha versat entorn a la següent qüestió «Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació?».

 Suport al Dia Internacional de l'Estudiant

El 17 de novembre es va celebrar el Dia Internacional de l'Estudiant, jornada lúdica i reivindicativa per posar fi a les desigualtats 
en l'accés a l'educació superior, principalment per motius socioeconòmics. El Consell d'Estudiants conjuntament amb el SEPC 
(Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans) i amb el suport del CEUCAT (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes) 
i del Rectorat de la UdG, ha organitzat diverses activitats amb l'objectiu de reflexionar sobre la universitat que volem.
 

 Actuacions de l'àmbit del personal d'administració i serveis

El ple del Consell Social, en sessió 3/2016, de 19 d'abril, aprova la proposta de modificació de la relació de llocs de treball (RLT) 
que afecta els serveis centrals i l'ICE. Amb aquesta aprovació es compleix el compromís rectoral d'adequar l'RLT a la situació 
real, reflectint tots els llocs estructurals, s'amortitzen els llocs desfasats i es defineixen com «a extingir» els llocs que està 
previst amortitzar en el moment que causin baixa les persones que els ocupen.
En compliment de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per al 2016 i del Decret llei de la 
Generalitat de Catalunya 1/2016, de 19 de gener, s'ha incorporat l'1% d'increment en el complement específic del personal 
funcionari i en el complement de lloc del personal laboral.
S'ha inclòs el complement de millora addicional del PAS laboral, el qual fins ara estava inclòs en les taules retributives i en 
nòmina, però no en l'RLT.
S'ha incorporat als llocs de treball del PAS laboral a qui pertoca un complement de plus de perillositat, toxicitat i duresa, que 
fins ara no estava recollit a l'RLT.
Al llarg de l'any, majoritàriament com a conseqüència directa o indirecta de les modificacions en l'RLT, s'han gestionat diversos 
concursos per a la cobertura de llocs de treball.
Un dels objectius durant l'any 2017 és adequar l'estructura organitzativa dels serveis centrals a les necessitats de gestió segons 
la disponibilitat pressupostària. S'estan revisant les funcions dels llocs de treball definits a l'RLT vigent resultant de la darrera 
actualització. Així mateix, des de la direcció de les unitats administratives, s'examinen les estructures organitzatives de l'RLT 
per identificar necessitats de futur.
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 Pla de formació del PAS

Pel que fa al pla de formació per al 2016, s'han organitzat 48 cursos que han comptat amb 612 inscripcions. A més, 73 persones 
han participat en activitats formatives externes. 
El pla de formació en anglès ha suposat l'organització de deu cursos de nivells diferents en què han participat 127 persones.

 

 Ajuts al personal i a estudiants de la UdG en situació de feblesa econòmica familiar

S'aproven les bases de la convocatòria d'ajuts al personal de la UdG en situació de feblesa econòmica familiar greu, amb una 
dotació de 6.000 €, i les bases de la convocatòria d'ajuts d'emergència a estudiants de la UdG, amb una dotació de 30.000 €.

I saps que...?

“Temps de Cultura a la tardor”, la Universitat de Girona abraça l'art 
La tercera edició d'aquest cicle cultural té lloc del 23 de novembre a l'1 de desembre, i inclou un concert de jazz, a càrrec 
de David Poblete Jazz Quartet, una diada castellera, l'actuació del cor de la Universitat de Girona, i la mostra de teatre 
universitari ARTSOM, en el marc del Festival Temporada Alta, amb Polifonía, de la Universidad Pública de Navarra, i 
Otel·lo, de l'Aula de Teatre de la UdG.

La transferència de coneixement centra l'inici de curs de la Universitat de Girona
El 22 de setembre s'inaugura el curs 2016-2017 de la Universitat de Girona, amb la lliçó inaugural de la professora 
de Tecnologia dels Aliments i directora acadèmica del Campus Sectorial d'Alimentació i Gastronomia de la UdG, 
Carmen Carretero: La transferència del coneixement: tercera missió de la universitat. L'acte se centra en el concepte 
de la transferència de coneixement com un dels pilars bàsics de la institució, amb la intervenció de Teresa Puig, en 
representació del personal docent i investigador (PDI); Marc Sabater, en nom del personal d'administració i serveis 
(PAS), i Juan González, en nom dels estudiants.

El Claustre de la Universitat de Girona aprova l'informe anual del rector Sergi Bonet 
El 15 de desembre, es du a terme la sessió ordinària del Claustre Universitari en què el rector de la UdG, Sergi Bonet, 
exposa el seu informe anual. A l'empara de l'article 58 dels Estatuts, Sergi Bonet ressenya les accions de govern realitzades 
durant el 2016 per les quals rep l'aprovació del 65 per cent dels membres claustrals presents. 
Entre les actuacions més destacades, reunides en l'informe, cal esmentar l'impuls a la internacionalització a través de 
l'establiment de col·laboracions amb Rússia i de la consolidació de la política iberoamericana que ha propiciat la creació 
de dobles titulacions amb universitats d'aquest territori i el reforçament de la política de captació d'estudiants amb 
talent de països iberoamericans. Pel que fa a la política científica, destaquen els Ajuts per a la millora de la productivitat 
científica dels grups de recerca de la UdG, un programa pioner que disposa d'un pressupost de 5 milions d'euros. També 
es fa esment d'accions importants en matèria de transferència, com el Programa de foment de la transferència a la UdG, 
una acció per donar valor a la recerca, transferir aquest coneixement i impactar en l'entorn socioeconòmic. 

Celebració dels 25 anys
El 12 de desembre, data en la qual es commemoren els 25 anys de creació de la UdG, es duu a terme una àmplia programació 
a la plaça de Sant Domènec, amb la voluntat d'engrescar el conjunt de la comunitat universitària i convidar la ciutadania 
a participar-hi. Un repic de les campanes de la ciutat a les 12 del migdia anuncia l'inici de la festa, que inclou una actuació 
de la colla castellera Xoriguers de la UdG, una demostració de l'equip de rugbi Aligots, un concert del Cor de la UdG, la 
creació en directe i degustació d'un còctel especial dels 25 anys i, per acabar, un concert a càrrec de l'Orquestra Maribel, 
amb la col·laboració del Consell d'Estudiants i el Consell d'Associacions. Al mateix temps, rectors i presidents del Consell 
Social de tota la història de la UdG, juntament amb membres de la primera Comissió Gestora, s'apleguen a la plaça per 
celebrar l'efemèride. 

Així mateix, el 28 d'abril es fa un acte acadèmic i institucional, a l'Aula Magna Modest Prats, en el marc del qual es lliura 
la Medalla de la Universitat de Girona al Dr. Josep Maria Nadal, Dr. Joan Batlle i Dra. Anna Maria Geli, antics rectors i 
rectora de la UdG, i al Sr. Jaume Casademont, antic president del Consell Social de la UdG —a títol pòstum—. En el decurs 
de la celebració, intervé el Cor de la UdG. 

Mor el metge Joan Rodés, “doctor honoris causa” per la UdG 
El doctor Joan Rodés, considerat un dels hepatòlegs més prestigiosos del món, mor el mes de gener als 78 anys. La UdG 
li va concedir el 2008 el títol de doctor honoris causa per la seva valuosa aportació en el disseny i la consolidació dels 
estudis de Medicina. 

La Universitat de Girona estrena web 
En el marc de la política de Comunicació de la Universitat de Girona el 24 d'abril es posa en marxa un nou lloc web 
institucional que substitueix l'anterior d'acord amb objectius estratègics, funcionals i d'usabilitat. El projecte, liderat 
pels vicerectorats de Comunicació i d'Economia, ha comptat amb la implicació de diversos departaments universitaris: 
el Servei de Publicacions, el Servei Informàtic i l'Àrea de Comunicació, i té diverses fases d'execució.

Udgent, 25 anys 
El número del mes d'abril de la revista Udgent és dedicat íntegrament a la celebració dels 25 anys de la UdG, amb 
reportatges sobre el dia en què es va aprovar el decret de creació, les perspectives de futur i anàlisis sobre els canvis 
experimentats en aquest temps. 

El projecte Engalanant els 25 anys guanya el concurs de Temps de Flors de la UdG 

La proposta, presentada sota el pseudònim DARMA, és obra de l'estudiant de darrer curs del grau d'Arquitectura, Ramon 
Heras Casademont, i quatre exestudiants del mateix grau: Ariadna Serrano Masoliver, Maria Bosch Bou, Albert Martí 
Mallorquí i David Tortajada Figueroa, i s'exhibeix durant la celebració de Temps de Flors de la Universitat de Girona com 
a decoració floral del pati de Les Àligues. 

La Universitat de Girona reflexiona a l'entorn de les migracions amb un nou cicle de 
debats
Amb el títol “Europa: entre els ponts i les fronteres”, el cicle aborda, al llarg dels mesos de gener, febrer i març, les 
dinàmiques migratòries i les tensions econòmiques i socials que comporten. Hi intervenen especialistes d'àmbit nacional 
i internacional, entre els quals destaquen la historiadora Sophie Bessis, la filòsofa i assagista Marina Garcés, i el sociòleg 
Michel Wieviorka.
Els cicles “Debats Universitaris” han girat a l'entorn del procés i el 9N (2014), i de la globalització (2015). En aquesta 
tercera entrega, s'aborden les respostes polítiques que es donen davant d'un repte humanitari com aquest.  

Lluís Llach i Miquel Martí i Pol, “doctors honoris causa” per la UdG
El Consell de Govern aprova el mes de maig la concessió del màxim reconeixement acadèmic a Lluís Llach, per la qualitat 
artística de la seva producció musical i poètica, i al poeta Miquel Martí i Pol, a títol pòstum, pels seus mèrits científics i 
els valors humans, indestriables en la seva poesia. Així mateix, rebran la distinció Narcís Comadira, Evert Jan Baerends 
i Sovan Lek.

Seminari sobre Moviments socials 
La Facultat de Dret de la Universitat de Girona acull els dies 24 i 25 de novembre el seminari Moviments socials, en el qual 
participen experts acadèmics i polítics de tot el món. La trobada es desenvolupa a l'entorn de quatre eixos: Desafiaments 
dels moviments socials en una nova era; Mobilitzacions en el món global; De la protesta a les institucions, i Activistes en 
el poder: què ha canviat?

http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/53574/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/54036/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/54270/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/56180/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/54538/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/ca/udg/detall-noticies/eventid/209
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Projecció externa
i relacions amb l'entorn

L'Obra Social “la Caixa” reconeix la UdG pel seu compromís amb les persones en risc 
d'exclusió social 
Amb motiu del desè aniversari del Programa Incorpora, l'EspaiCaixa Girona acull un acte de reconeixement a les 
empreses, organitzacions i institucions que formen part de la xarxa Incorpora i que contribueixen cada dia a construir 
una societat més justa, solidària i cohesionada. 

Esport Saludable 
El Servei d'Esports, amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva saludable entre la comunitat universitària, organitza, 
del 3 al 7 d'abril, tot un seguit d'activitats, tallers i conferències obertes al conjunt de la ciutadania i de caràcter gratuït. 

Procés participatiu per escollir la carpeta del 2017-2018 
El guanyador del procés participatiu per escollir la carpeta de l'estudiant del curs 2017-2018 és l'estudiant Josep Noguer 
Torres, amb un disseny que relaciona estudis i constel·lacions. 

Tres estudiants de la UdG guanyen un premi al Mobile World Congress 
Els estudiants del Grau de Mestre Maria del Mar Henche, Nil Clusella i David Bosch guanyen el premi d'Experiències i 
Propostes d'Aula amb Tecnologies Digitals al Mobile Learning Awards 2017 amb una proposta basada en l'elaboració d'un 
conte audiovisual col·laboratiu adreçat a alumnes de 6è de primària. 

Els estudiants d'Arquitectura fan propostes per millorar el Campus Montilivi de la 
UdG 
Una exposició, que s'inaugura el mes de febrer, a la Sala La Carbonera de Girona, mostra setze projectes elaborats per 
alumnes de 3r d'Arquitectura de l'Escola Politècnica Superior. “Repensant el campus de Montilivi” exhibeix les idees dels 
estudiants per substituir els mòduls actuals per un nou edifici de serveis. 

18a edició del Fòrum Industrial 
Els estudiants membres de l'Associació d'Estudiants d'Enginyeria Industrial (AEDI) organitzen el 20 d'abril una nova 
edició del Fòrum, a l'EPS, destinat a establir lligams entre el món acadèmic i el teixit productiu.         

http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/53317/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/53317/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/55743/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/55384/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/55223/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/54989/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/54989/language/ca-ES/Default.aspx
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Càtedres UdG

Aigua, Natura i Benestar Sant Hilari Sacalm

Art i Cultura Contemporanis Figueres

Cambra de l'Empresa Familiar Girona

Ciències i Humanitats Dr. Bofill Girona

Cultura Científica i Comunicació Digital Girona

Cultura Jurídica Girona

Ecosistemes Litorals Mediterranis Torroella de Montgrí

Educació de l'Espectre Autista Castell-Platja d'Aro

Esport i Educació Física Banyoles

Estudis Marítims Palamós

Ferrater Mora de Pensament Contemporani Girona

Fundació Princesa de Girona de Joves Emprenedors Girona

Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-St.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

Lluís Miquel Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica Girona

Malalties Cardiovasculars Girona

Manel Xifra Boada en Recerca i Innovació en Tecnologia de la Producció d'envasos flexibles Girona (UdG)
Barcelona (UPC)

Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural 
Sant Feliu de Guíxols 
Castell-Platja d'Aro 
Sta. Cristina d'Aro

Medicina de muntanya i del medi natural i simulació clínica Girona / Puigcerdà

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent Girona / Figueres

Processos Industrials Sostenibles Girona

Promoció de la Salut Girona

Responsabilitat Social Universitària Girona

Seguretat i Salut en el Treball Girona

Smart City Girona

UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible: Equitat, Participació i Educació Intercultural Girona

UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació Girona

Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà Figueres

Walter Benjamin, Memòria i Exili La Jonquera / Portbou

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 en desenvolupar de manera regular i continuada la presència de 
la Universitat de Girona a les comarques gironines, vertebrar les relacions amb els seus patrons –institucions d'abast local, 
comarcal i nacional i empreses privades– i desenvolupar una activa divulgació científica i cultural al conjunt del territori. 

Durant el curs 2016-17, la xarxa de càtedres de la UdG ha realitzat més de 450 activitats, ha tingut una notable presència als 
mitjans –més de 500 notícies– i els seus patrons han fet aportacions per valor de més de 600.000 €. Entre les activitats dutes 
a terme, poden destacar-se els actes de celebració dels 10 anys de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar, els diàlegs sobre 
gastronomia amb la presència de Joan Roca, Gastón Acurio i Ferran Adrià organitzats per la Càtedra de Gastronomia, Cultura 
i Turisme Calonge-Sant Antoni, el I Seminari Educació i Olimpisme organitzat per la Càtedra d'Esport i Educació Física - 
Centre d'Estudis Olímpics i la jornada Proust a Catalunya. Experiències de lectura (lectors, crítics, traductors i detractors de la 
«Recherche»), organitzada per la Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme, entre moltes altres. 
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La UdG internacional
Convenis signats l'any 2017 

L'activitat institucional en l'àmbit internacional de la UdG es concreta en l'exploració del cercle mediterrani i d'Iberoamèrica com unes zones 
estratègiques de preferència per a la Universitat de Girona, promovent les col·laboracions amb universitats i institucions d'aquests àmbits tant 
en la recerca com en la docència.

· Katholieke Universiteit Te Leuven, Bèlgica
· Westfälische Wilhelms - Universität Münster,  
 Alemanya
· Università della Svizzera Italiana, Itàlia
· Universidad Externado de Colombia, Colòmbia
· Università Degli Studi di Bergamo, Itàlia
· Swedish University of Agricultural Sciences  
 (SLU), Suècia
· Universidad Autónoma Metropolitana, Mèxic
· Seoul Women's University in Seoul, Seül
· Université de Tunis el Manar, Tunísia
· Università Degli Studi di Palermo, Itàlia
· Universitaria de Investigación y Desarrollo,  
 Colòmbia
· Centro Universitario Curitiba – Unicuritiba,  
 Brasil
· Georgian Technicl University, Geòrgia
· Gori State University, Geòrgia
· Azerbaijan Technical University, Azerbaidjan
· Azerbaijan Tourism and Management   
 University, Azerbaidjan

· Universidad Autónoma de Madrid, Espanya
· Universidad del Magdalena, Colòmbia
· Universitat de Barcelona, Espanya
· Université de Lausanne, Suïssa
· Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  
 Brasil
· Universidad Autónoma del Estado de México,  
 Mèxic
· University St. Petersburg Polytechnic, Rússia
· Universidad de São Paulo, Brasil
· Université de Bourgogne, França
· Universidad de Talca, Xile
· Universidad de Guadalajara, Mèxic

CONVENIS EN TRÀMIT

· University of Colorado Colorado Springs, EUA
· Université de Sfax, Tuníssia
· Universidad Nacional de San Martín, Argentina
· Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,  
 Colòmbia
· Ministerio Público. Lima, Perú
· Universidad EAFIT, Colòmbia
· University of Southern Denmark, Dinamarca
· Università degli Studi di Genova, Italia
· St. Petersburg State University of Economics,  
 Rússia 
· Georgian Technical University, Geòrgia

Xarxes i associacions 
internacionals
> EUA (European University Association)
> ACA (Academic Cooperation Association)
> AUIP (Asociación de Universidades Iberoamericanas de Postgrado)
> UNIMED (Mediterranean Universities Union)
> UFM (Union for the Mediterranean)
> EAIE (European Association for International Education)
> EMUNI (Euro-Mediterranean University)
> TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network)

Accions 
d'internacionalització

576 convenis internacionals actius (curs 2016-2017)

28 nous convenis internacionals (curs 2016-2017)

MOBILITAT D'ESTUDIANTS ERASMUS
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Accions destacades

 Impuls de la política d'internacionalització iberoamericana

La primera fase de la política de relacions iberoamericanes ha consistit en la identificació de 7 països llatinoamericans 
prioritaris per les seves característiques socioeconòmiques, la grandària, l'aposta educativa i les relacions prèvies existents 
amb centres o grups de recerca de la UdG. Aquests països són: Colòmbia, l'Equador, Mèxic, el Perú, Xile, Brasil i l'Argentina. 
En segon lloc, s'ha fet una anàlisi de les universitats d'aquests països, basada en els els mateixos paràmetres, per tal de 
determinar quines podien ser objecte d'atenció prioritària i en quins àmbits en cada cas. D'aquí n'ha resultat fins ara una xarxa 
de relacions amb 37 universitats llatinoamericanes.
Els objectius fonamentals han estat:
- La formalització de convenis de doble titulació internacional que reforcin els estudis de postgrau de la UdG (especialment els 
màsters). Els convenis signats durant el curs 2016-17 corresponen als següents estudis de màster: 
Master's in Business Innovation and Technology Management + Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Manufactura (Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey, Mèxic) / Ciència i Tecnologia de l'Aigua + Maestría en 
Ingeniería del Agua y la Energía (Universidad de Guadalajara, Mèxic) / Turisme Cultural + Maestría en Dirección de Empresas 
y Organizaciones Turísticas (Universidad Tecnológica de Bolívar, Colòmbia) / Direcció i Planificació Turisme + Maestría en 
Dirección de Empresas y Organizaciones Turísticas (Universidad Tecnológica de Bolívar, Colòmbia). 
- També s'han signat convenis de doble titulació internacional amb dos graus:
Grau en infermeria amb la Universidad Andrés Bello de Xile i Grau en videojocs amb la Universidad de Talca, també a Xile.
- Per altra banda, s'ha continuat el treball de cerca d'institucions interessades en cofinançar ajuts per a realitzar estudis 
de postgrau (màster i doctorat) a la UdG. S'ha donat continuïtat a les convocatòries anuals conjuntes amb la Universidad 
Externado de Colòmbia, i s'ha signat un conveni amb la Vicepresidència de la República Dominicana per al cofinançament 
de beques de màster i doctorat, tot negociant la renovació del conveni amb SENESCYT (Equador) i un nou acord amb la 
Universidad EAFIT de Colòmbia.
Tot això ha donat resultats clars en termes de captació d'estudiants internacionals, especialment per als màsters de la UdG. 
Així, un cop extrets del còmput els estudiants dels màsters Erasmus Mundus i dels professionalitzadors, més d'una quarta 
part dels alumnes UdG de màsters són internacionals (30%) amb una millora de dos punts percentuals respecte del curs 
anterior i una tendència que va des del 18% (curs 2014-2015) al 28% (curs 2015-2016). A més, en concret, del total d'estudiants 
internacionals, un 78,3% prové de països llatinoamericans.

 Accions d'internacionalització

Organització de la celebració dels 30 anys del programa Erasmus, amb el llançament de la proposta “El país convidat”, que 
cada curs posa l'accent en un dels països on s'enfoca l'acció d'internacionalització. Al llarg d'aquest temps, s'ha passat dels 
primers 28 estudiants de la UdG que van marxar a l'estranger als 208 del curs 2015-2016.
Implantació dels Premis Mercuri de mobilitat al millor centre outgoing i al millor centre incoming. En el primer cas, el guardó 
va correspondre a la Facultat de Turisme i, en el segon, a l'Escola Politècnica Superior. També es va valorar el departament 
amb més mobilitat percentual de professorat, el de Geografia.

 Xarxes i associacions internacionals 

A part de la participació en la EaIE i la NAFSA, la UdG ha entrat a formar part del Clúster Universidad-Empresa Cambra 
Comerç Brasil-Catalunya.

 Política lingüística internacional

La internacionalització és un dels eixos principals de la política universitària. Entre els factors més importants per millorar la 
projecció internacional de la UdG cal destacar l'impuls de l'anglès com a llengua de treball dins de la universitat i l'afavoriment 
del domini d'una tercera llengua per part de tota la comunitat universitària. La UdG s'ha adherit al programa PARLA3 de 
la Generalitat de Catalunya, ha incentivat la programació d'assignatures en anglès, ha modificat les memòries de grau per 
introduir el requisit de B2 en L3, d'acord amb el pla integral per a la millora del coneixement de la L3, i ha accentuat la mobilitat 

d'estudiants. En un futur proper, tots els graduats de la Universitat de Girona han d'assolir un nivell alt de coneixement d'una 
tercera llengua (mínim el nivell B2) que els situarà en les millors condicions per incorporar-se al món professional.
En el curs 2017-2018, tots els graus de la UdG han incorporat el requisit B2 de tercera llengua en les seves memòries. La UdG és  
la primera universitat que compleix aquest requisit.

 Pla d'acció del cercle mediterrani 

En l'àmbit del projecte del Cercle Mediterrani, la Universitat de Girona s'ha adherit a la xarxa UNIMED (Mediterranean 
Universities Union) i s'ha negociat amb el president la coordinació científica de totes les activitats de la xarxa relacionades 
amb l'aigua i el turisme. La UdG va presentar a les jornades d'UNIMED, el Campus d'Excel·lència Internacional de Turisme i 
Aigua. En aquestes jornades es va acordar que la UdG coordinarà les subxarxes d'aigua i turisme dins la xarxa UNIMED.
Així mateix, s'ha creat l'Agrupació d'Universitats del Mediterrani Occidental. Aquesta agrupació està formada per la Universitat 
Euro-Mediterrània de Fes, Universitat de Gènova, Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Girona. El conveni de 
constitució de l'Agrupació va signar-se el 29 de gener del 2016. En aquest entorn mediterrani, s'acorda una doble titulació en 
el Màster en Patrimoni entre la Universitat de Gènova, Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Girona; una doble 
titulació del Master in Global Rule of Law amb la Universitat de Gènova, i una doble titulació del Master in Biology amb la 
Universitat de Gènova.
El juny del 2017, s'ha celebrat el Seminari Internacional Repensant el Patrimoni . Tots els membres de l'agrupació han participat 
en una jornada per debatre dobles titulacions, així com la internacionalització del màster internacional en Patrimoni.
També s'ha acordat la incorporació de la Universitat de Sousse, Tunísia, com a nou membre de l'agrupació.

 Estudis sobre migració 

Creació d'un grup d'experts en l'àmbit de la migració. Preparació del Cicle de debats UdG al llarg del curs 2016-17 en temes de 
migració així com preparació de la memòria del nou màster en Migració i Cohesió Social. Es preveu presentar la sol·licitud 
d'acreditació del màster al 2017 per tal d'iniciar la docència el curs 2018-2019.
D'altra banda s'han establert contactes amb l'IMIS (Institut per a la recerca en migració i estudis interculturals) de la Universitat 
d'Osnabrück, Alemanya. Es negocia una possible doble titulació amb un dels seus màsters en migració.
Es proposa implicar els experts en migració de les universitats membres de l'Agrupació d'universitats del Mediterrani 
Occidental (Gènova, Euro-Mediterrània de Fes i Illes Balears).

 Política de cooperació transfronterera 

Es crea la Comissió Universitària Mixta juntament amb la Universitat de Perpinyà per tal d'intercanviar i definir una política 
de cooperació transfronterera comuna, així com treballar i promoure la creació definitiva de l'AECT.
A la 2a convocatòria de projectes  del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), anomenada 
POCTEFA 2016, la UdG ha presentat un total de 8 projectes, 6 dels quals han estat aprovats. Aquesta convocatòria es va obrir el 
passat 10 de novembre del 2016 i es va tancar el 13 de desembre del 2016. 

 Relacions amb la Xina i Rússia 

Es duu a terme la 5a edició del Programa Anual de Pràctiques a la Xina amb un total de 6 places atorgades. En el marc del 
conveni signat amb UNIM, associació catalana amb seu a Barcelona i a Chengdu (Xina), dedicada a la difusió i promoció de 
les institucions i universitats catalanes en el mercat educatiu asiàtic, es prepara un Curs d'estiu de llengua espanyola i cultura 
hispàniques per a estudiants xinesos, de 100 hores de duració, per a l'estiu del 2018.
Arran dels quatre convenis de col·laboració amb les universitats russes Saint Petersburg State University, Saint Petersburg State 
Museum, Saint Petersburg State Polytechnical University i la Saint Petersburg State University of Economics, es concreten 
accions en l'àmbit de la història de l'art i el turisme, així com en un curs d'estiu en llengua i cultura hispànica. 
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 Conèixer la UdG des de l'etapa de secundària

En relació amb la promoció a secundària s'han dut a terme una sèrie d'accions per potenciar la notorietat de la UdG i per 
atreure l'atenció de l'entorn més proper: potencials estudiants, pares, professors i, en definitiva, prescriptors.
La presència en fires, salons i jornades d'orientació (20 activitats) dispersos en el territori més enllà del pròpiament gironí, han 
permès fer més de 7.000 orientacions personalitzades sobre l'oferta formativa de la UdG.
Girona: 
Presentació dels Recursos Educatius, Fira de Sant Narcís, Expojove (5-7 d'abril), Fira FAPEL, Anem a... la UdG!, Fira la Ciència 
entre tots, Saló de l'Ensenyament de Ripoll.
Jornada de Portes Obertes de la UdG pels centres de secundària (17 de febrer) i la JPO de famílies (20 de maig), durant les quals 
ens han visitat aproximadament 4.400 persones, amb un total de 44 centres participants i 2.860 estudiants. 
Barcelona: 
Saló de l'Ensenyament (22-26 de març), Barcelona Games World, Jornades d'Orientació Universitària a Igualada (Anoia), 
Granollers (Vallès Oriental), Jesuïtes de Casp (Barcelonès) i a Gavà (Baix Llobregat).
Lleida: Jornada d'Orientació de Tàrrega (Urgell), Fira del Pla d'Urgell.
Tarragona: Fira de Valls (Alt Camp).
Illes Balears: Fira Unitour a Palma de Mallorca i Fira d'Ensenyaments Superiors de Ciutadella (Menorca).
Madrid: Fira AULA.
S'han dut a terme 77 accions, adreçades a més de 4.000 estudiants, en el marc de les sessions informatives dutes a terme en els 
centres de secundària (67) a estudiants de l'ESO, Batxillerat i CFGS, així com a escoles d'adults. També sessions informatives 
que es desenvolupen als Campus de la UdG (10), en un territori molt extens, que comprèn Girona, Barcelonès, Maresme, Vallès 
Oriental, Osona, Berguedà i Mallorca, Menorca i Eivissa. 
Els campus d'estiu, es concreten en el Campus Prebat, adreçat a estudiants de 4t d'ESO (26-29/06) amb 40 participants, i en 
el Jove Campus de Recerca per a estudiants de 1r de batxillerat (3-14/07), que celebra el 10è aniversari amb 60 participants.
Entre les activitats que es duen a terme a les mateixes facultats o departaments de la UdG, cal destacar First Lego League, Lliga 
de Debat, Olimpíades i Congressos. 
Pel que fa al CRACS 2017, el premi a la millor recerca de secundària ha estat per a un estudi de l'evolució dels avions per 
tal d'aprofitar millor l'energia aerodinàmica. Els estudiants han realitzat un vídeo de dos minuts explicant el seu treball de 
recerca. Un jurat expert ha valorat els 30 projectes i s'han lliurat 5 premis. La Fundació Princesa de Girona i l'empresa Innova't 
Educació han estat patrocinadors de l'esdeveniment en el qual també ha col·laborat el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

I saps que...?

Celebració dels 30 anys del Programa ERASMUS 
El 16 de març, una proposta que inclou conferències, taula rodona, el lliurament dels Premis Mercuri i un espectacle 
pirotècnic commemora el 30è aniversari del Programa ERASMUS, el programa de mobilitat que ha permès a centenars 
d'estudiants viure una experiència única a l'estranger. 

Els representants dels estudiants de la Xarxa Vives debaten a la UdG sobre el sistema 
universitari europeu 
El mes de febrer, la UdG acull la VII Trobada Fòrum Vives de representants dels estudiants de la Xarxa Vives, amb 
representants d'onze universitats de la Xarxa Vives que es reuneixen amb l'objectiu de posar sobre la taula el model de 
l'actual sistema universitari europeu i les implicacions en les universitats de la Xarxa.

La UdG, capdavantera en gestió energètica i reducció de l'efecte hivernacle 
La Universitat de Girona (UdG) és la 22a universitat del món en gestió energètica i reducció d'emissions de gasos d'efecte 
hivernacle, segons l'índex GreenMetric que, des del 2010, elabora anualment la Universitat d'Indonèsia (UI). La UdG 
ocupa la 96a posició en la classificació global, en què hi participen 516 universitats de 75 països d'arreu del món. 

Relleu a la Presidència de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques 
El mes de gener, el rector de la UPF, Jaume Casals, substitueix en el càrrec Sergi Bonet, rector de la UdG. La presidència 
recau anualment i de forma rotatòria preestablerta en els rectors i rectores de les universitats membres de l'ACUP.

La UdG, present a Cambodja  
El projecte UNICAM, coordinat per la UdG i dedicat a la formació de qualitat de les universitats joves de la zona rural 
de Cambodja, celebra el seu primer any de vida a punt d'iniciar un màster d'Agricultura Sostenible a quatre universitats 
d'aquest país del sud-est asiàtic.

El Consell Social, el COAC i el Patronat Politècnica premien onze treballs de recerca 
de batxillerat 
Els premis 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 es crea un nou guardó en la categoria d'innovació industrial. Els 11 treballs premiats 
pertanyen als àmbits d'humanitats i ciències socials; tecnologia; ciència; arquitectura, urbanisme i ciutat; ciutat de 
Girona; 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 2017-2018. Durant l'acte, Cristian Gaona Ibáñez, graduat en Pedagogia i actual estudiant del Màster en Treball, 
relacions laborals i recursos humans a la UdG fa una presentació titulada Actitud = Futur.

Josep Ferrater Mora, en els 25 anys de la seva mort
La Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona recorda el 27 d'octubre la figura del 
filòsof amb motiu dels 25 anys de la seva mort. L'acte inclou el lliurament del III Premi Ferrater Mora, un concert i un 

retrat de Ferrater Mora, amb una lectura de textos breus, a càrrec del professor Josep M. Terricabras. 

VI Fòrum del Patrimoni Literari 
La Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent organitza al Centre Cultural la Mercè 
aquesta iniciativa en què poetes, escriptors, periodistes i guionistes comparteixen les seves opinions i inquietuds a 
l'entorn de l'art d'escriure, amb la participació, entre d'altres, d'Arnau Pons, Rosa Font, Francesc Serés i Jordi Galceran.

http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/55613/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/54941/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/54941/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/54759/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/54517/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/52768/language/ca-ES/Default.aspx
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300 nens i joves participen en la setena edició de la FIRST LEGO League a Girona 
Enguany, es presenten 36 equips formats per nens i joves d'entre 10 i 16 anys. El torneig territorial, organitzat per la 
Universitat de Girona, té lloc el 28 de gener a l'edifici Politècnica II. 

Tallers científics per a estudiants de Batxillerat 
La Facultat de Ciències s'omple de tallers científics, amb uns 200 estudiants de batxillerat el mes de novembre en el marc 
de la Diada de Sant Albert. 

Seminari Internacional a Dret 
El 17 i 18 de novembre té lloc el Seminario Internacional México y Centroamérica: conflictos, derechos colectivos y movilidad 
humana organitzat per l'àrea de Ciència Política de la Facultat de Dret de la UdG. Compta amb participació internacional 
i duu a terme una anàlisi sociopolítica de la situació a la zona en qüestió.

15 anys de la Càtedra Lluís Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica 
La Càtedra organitza el cicle Contemporàlia i Ciència, amb conferències sobre L'aventura del Philae: el repte d'aterrar 
sobre un cometa, Recrear l'origen de la vida: una aventura científica inacabable?, De la vida artificial a la ment artificial, i 
commemora els seus 15 anys amb una exposició d'Anton Aubanell sobre L'atzar i les formes.

El Col·loqui Internacional Walter Benjamin debat sobre les guerres civils en l'època 
contemporània
A finals de setembre, s'inaugura el col·loqui, organitzat per la Universitat de Girona i el Museu Memorial de l'Exili (MUME) 
de la Jonquera. En aquesta edició es reflexiona sobre els conflictes civils en l'època contemporània amb motiu del 80è 
aniversari d'un dels fets més transcendentals del nostre passat recent: la Guerra Civil espanyola.

Jornades de Dret Català, a Tossa de Mar 
Els dies 22 i 23 de setembre té lloc la dinovena edició de les Jornades de Dret Català a Tossa de Mar que organitza 
l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG en col·laboració amb l'Ajuntament de Tossa de Mar i el suport 
del Departament de Justícia, universitats, col·legis professionals i diverses institucions jurídiques, amb el tema:  Les 
modificacions recents del Codi Civil de Catalunya i la incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en el dret català. 

La UdG crea un museu i centre cultural al campament de refugiats sahrauís d'Auserd 
L'equipament és fruit d'un treball de col·laboració amb el Ministeri de Cultura de la RASD iniciat l'any passat i compta 
amb el suport de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Girona. El projecte és obra d'un equip interdisciplinari format 
per arqueòlegs, antropòlegs i un dissenyador gràfic. S'inaugura el 26 d'abril. 

Ruta Bertrana 
El primer projecte del Laboratori d'Innovació en Nous Formats i Llenguatges Periodístics, del Campus de Comunicació 
de la UdG i NacióDigital, presenta una nova ruta interactiva que permet passejar per quinze espais de la ciutat de Girona 
relacionats amb l'obra de Prudenci Bertrana. 

Olimpíades científiques
Del 31 de març fins al 3 d'abril, la Universitat de Girona acull la final estatal de les XXVIII Olimpíades de Física, on 
participen els guanyadors de les fases locals celebrades arreu de l'Estat. El departament de Física i la Societat Catalana 
de Física –filial de l'Institut d'Estudis Catalans– coorganitzen aquesta competició de la Reial Societat Espanyola de 
Física que aplega unes 200 persones, entre alumnat i professorat procedents de tots els punts de la geografia espanyola. 
S'organitzen també altres olimpíades, com les de Geografia, amb un total de 151 alumnes de batxillerat, les de Geologia 
(amb més d'un centenar de participants) o les de Biologia (amb més de 400 estudiants).

Nova edició de Girobòtica 
El projecte Girobòtica, una iniciativa de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, organitzada 
conjuntament amb la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), acaba amb una jornada a l'EPS en la qual més de 50 equips 
de nenes i nens de primària presenten els seus projectes que donen resposta al repte de desenvolupar una idea que 
afavoreixi el viatge sostenible i respectuós amb el planeta. 

Ricard Bofill i Carles Ferrater dialoguen sobre el present i el futur de l'arquitectura
Aquests arquitectes són dues figures centrals del panorama arquitectònic català i gaudeixen d'una gran projecció 
internacional. El diàleg es produeix el mes d'octubre en el marc del cicle de conferències del Màster en Arquitectura, a 
l'Escola Politècnica Superior. 

La Fundació Repsol premia una “spin-off” de la UdG 
La iniciativa de l'empresa Nabla Thermoelectrics ha estat seleccionada en l'edició de 2016 del Fons d'Emprenedors de 
la Fundació Repsol, per perseguir l'eficiència energètica. A més del suport econòmic, de 288.000 €, durant dos anys 
comptaran amb un equip de tutors, assessorament tècnic i legal i una formació adequada a les seves necessitats. 

Dues sessions sobre Gastronomia 
La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni (CGCT) organitza dues sessions divulgatives amb 
destacats cuiners del panorama internacional. En la primera, Joan Roca i Gastón Acurio dialoguen sobre la cuina i sobre 
el paper de la gastronomia com a eina per a la integració social. En la segona, Ferran Adrià parla del seu projecte Sapiens, 
comprendre per crear, al Centre Cultural la Mercè. 
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http://www.udg.edu/ca/udg/detall-noticies/eventid/291
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/55693/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/52922/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/Not%c3%adciesiagenda/Reculldenot%c3%adcies/tabid/2575/p/52272/language/ca-ES/Default.aspx
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