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Presentació del rector

Som en un context de canvi. Canvis socials, culturals, ambientals, polítics o econòmics que semblen 

configurar un nou ordre social. Som en aquest complex període de canvi, al bell mig d'una travessia 

estimulant. Aquest any 2018 arribarà a la Universitat la primera generació nascuda el 2000 i el mil·lennista 

deixarà pas a la generació Z. La Memòria del curs 2017-2018 il·lustra l'adaptació progressiva de la Universitat 

de Girona a aquest nou context, amb l'increment de la innovació docent, la internacionalització, la 

transferència i les relacions amb l'entorn o la nova investigació. La Universitat de Girona vol ser un agent 

de canvi en aquest procés de transformació, vol formar part de la construcció de les noves utopies i els 

reptes extraordinaris de la societat que arriba.

El curs 2017-2018 ha estat també un curs de transició entre dos equips de govern. La Universitat de Girona 

és el resultat dels fils invisibles que uneixen els esforços de diversos col·lectius, de projectes compartits. En 

aquesta Memòria està recollida la tasca de l'anterior equip de govern i una part de les noves accions, que 

es connecten en un conjunt d'activitats transformadores. 

Els indicadors internacionals i nacionals estan avalant la trajectòria de la Universitat de Girona i estan 

recompensant l'esforç col·lectiu amb una posició molt favorable en rànquings diversos. Però darrere de 

les dades fredes i els indicadors asèptics hi ha la tasca abnegada i constant del conjunt de professionals 

que integren la comunitat universitària. Aquesta publicació, UdGImpacte, és, en bona mesura, un 

reconeixement a tots ells i un agraïment personal que vull traslladar-vos. 

 

Quim Salvi

Rector de la Universitat de Girona
Setembre de 2018
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La UdG en xifres

Campus i estructures

161.496 m2 de superfície construïda

3 campus

9 facultats i escoles

1 escola de doctorat

8 centres adscrits 

24 departaments 

12 instituts de recerca propis

3 centres de recerca programa CERCA

34 càtedres

Pressupost

91.552.185 € Pressupost 2017

94.192.807 € Pressupost 2018 

52.333.996 € Finançament bàsic Generalitat pressupostat l'any 2017 

53.079.072 € Finançament bàsic Generalitat pressupostat l'any 2018

Comunitat universitària

15.399 estudiants de la UdG

1.207 personal docent i investigador 

573 personal d'administració i serveis

GRAUS

44 titulacions de grau 

12 dobles titulacions de grau

3 dobles titulacions internacionals 
de grau

10.164 estudiants de grau – centres 
propis

3.433 estudiants de grau – centres 
adscrits

1.673 titulats de grau – centres propis

577 titulats de grau – centres adscrits

MÀSTERS

25 màsters universitaris 

15 màsters interuniversitaris

12 convenis de doble titulació de 
màster internacional

999 estudiants de màster universitari 

595 titulats de màster universitari

DOCTORAT

14 programes de doctorat (8 
d'universitaris 
i 6 d'interuniversitaris)

803 estudiants de doctorat 

101 tesis doctorals llegides 

FORMACIÓ CONTINUADA

45 màsters propis

665 estudiants de màster propi

2.542 estudiants matriculats en 
activitats de formació continuada

ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

116 estudiants del programa de 
formació per a majors de 50 anys

PROJECTES I FINANÇAMENT

175 projectes de recerca actius el 
2017

60 grups de recerca SGR

RESULTATS

56 llibres de recerca (2017)

233 capítols de llibre (2017)

870 articles indexats ISI

201 contractats predoctorals (2017)

101 tesis doctorals llegides (2017), de 
les quals 33 són internacionals
17 investigadors ICREA, Ramón y 
Cajal, Beatriu de Pinós, Juan de la 
Cierva i Marie Sklodowska-Curie

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

6 grups TECNIO (2017)

1 patent nacional

2 patents llicenciades

8 empreses de base tecnològica 
participades per la UdG

Docència

Recerca
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Pressupost 2018 - Quadre resum per capítols

ESTAT D'INGRESSOS euros

CAPÍTOL 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos 29.560.954

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 56.863.998

CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials 298.985

Subtotal corrent 86.723.937

 

CAPÍTOL 6 - Venda d'inversions reals 0

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 4.923.870

Subtotal capital 4.923.870

 

CAPÍTOL 8 - Actius financers 2.545.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers 0

Subtotal financer 2.545.000

 

TOTAL INGRESSOS 94.192.807

 
ESTAT DE DESPESES euros

CAPÍTOL 1 - Despeses de personal 68.416.109

CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis 17.948.168

CAPÍTOL 3 - Despeses financeres 41.676

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 2.199.697

CAPÍTOL 5 - Fons de contingències 0

Subtotal corrent 88.605.650

 

CAPÍTOL 6 - Inversions reals 4.970.992

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 0

Subtotal capital 4.970.992

 

CAPÍTOL 8 - Actius financers 45.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers 571.165

Subtotal financer 616.165

 

TOTAL DESPESES 94.192.807
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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

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

www.udg.edu/eps
· Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants

www.udg.edu/ciae
· Escola de Doctorat

www.udg.edu/ed

Campus Girona Centre
· Facultat de Medicina

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

www.udg.edu/inf

Centres 
i escoles adscrites 

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 
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

El rànquing de la Fundación Conocimiento y Desarrollo 2018, que valora el rendiment de 
les universitats espanyoles segons diversos paràmetres, atorga a la Universitat de Girona 
el cinquè lloc global. A més, en l’apartat d’Ensenyament i Aprenentatge, la UdG ocupa la 
segona posició, mentre que és la quarta millor universitat en Recerca i la cinquena en 
Contribució al Desenvolupament Regional. 

Entre els aspectes més destacats, s’esmenta la captació de fons privats per a la recerca, la 
mobilitat internacional i la producció de tesis i publicacions d'abast internacional. També 
els màsters impartits en anglès, les excel·lents taxes de graduació i inserció laborals i les 
pràctiques en empreses al llarg dels estudis. 

En l’informe del World University Rankings 2018, la Universitat de Girona se situa en el 
reduït ventall del 4%, que inclou les millors institucions acadèmiques del món. La 
UdG figura entre les 750 millors en un estudi sobre més de 18.000 universitats. 

En la valoració que fa l'U-Ranking, elaborat per la Fundació BBVA i l'IVIE, l’any 2018, la 
Universitat de Girona ocupa el sisè lloc. I és cinquena del rànquing quant al Rendiment 
Docent i al Rendiment Investigador.
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Titulacions de grau

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

Dobles titulacions de grau

Administració i Direcció d'Empreses / Dret

Biologia / Biotecnologia

Biologia / Ciències Ambientals

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia 

Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració

Dret / Criminologia 

Economia / Administració i Direcció d'Empreses

Economia / Filosofia

Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / 

Enginyeria Elèctrica 

Tecnologies Industrials / Administració i Direcció 

d'Empreses 

Mestre/a en Educació Infantil / Mestre/a en Educació 

Primària

Turisme / Màrqueting

Estudis de grau centres adscrits

Arts Escèniques 

Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Fisioteràpia

Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona 

(interuniversitari)

Gestió Hotelera i Turística

Màrqueting

Turisme

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia 

Turisme / Màrqueting 

Novetats curs 2018-2019 

Enginyeria Biomèdica

Graus 2018-2019
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Màsters 2018-2019

Màsters universitaris

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

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

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

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

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

Tecnologia
Arquitectura
Biotecnologia Alimentària
Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)
Enginyeria Industrial
Master in Mechanics of Materials and Structures (MMS)
Erasmus Mundus Joint Master in Medical Imaging 
and Applications (MAIA)

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

Màsters interuniversitaris 

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Ciència Cognitiva i Llenguatge

Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Filosofia Analítica

Filosofia Aplicada

Identitat Europea Medieval

Dret, Economia i Empresa
Criminologia i Execució Penal

Educació i Psicologia
Polítiques Socials i Acció Comunitària

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Gestió Cultural

Intervenció Psicosocial (MIPS)

Joventut i Societat (MIJS)

Psicologia de l’Educació (MIPE)

Psicologia General Sanitària

Medi Ambient i Química
Polítiques i Planificació per a les Ciutats, el Medi Ambient i 

el Paisatge (PPCEL)

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Gestió d'Àrees de Muntanya

Tecnologia
Protecció Integrada de Cultius (PIC)

Novetats curs 2018-2019 

Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics

Gestió d'Àrees de Muntanya (interuniversitari)

Dobles titulacions internacionals de graus i màsters

Dobles titulacions internacionals de graus

Grau UdG Grau Internacional Universitat col·laboradora 

Grau en Dret Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza 

Università degli Studi di Palermo (Itàlia) 

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos Universidad de Talca (Xile) 

Grau en Infermeria Grado Académico de Licenciado en Enfermería Universidad Andrés Bello (Xile)

Dobles titulacions internacionals de màsters

Màster UdG Màster internacional Universitat receptora

Dret de Danys Maestría en Derecho Empresarial y Ciudadanía Centro Universitário Curitiba (Brasil)

Dret de Danys Maestría en Derecho Civil Pontificia Universidad Católica del Perú 
(Perú)

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular Maestría en Química Universidad de Guanajuato (Mèxic)

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular Maestría en Química Aplicada Universidad Técnica Particular de Loja 
(Ecuador)

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular Maestría en Química Universidad Pontificia Católica del Perú 
(Perú)

Mecànica de Materials i Estructures Maestría en Ingeniería Universidad Pontificia Bolivariana 
(Colòmbia)

Direcció i Planificació del Turisme

Master in Hospitality Management Azerbaijan Technical University 
(Azerbaidjan)

Master Hotel Management Azerbaijan Tourism and Management 
University (Azerbaidjan)

Master in Tourism Service Administration Georgian Technical University (Geòrgia)

Master in Hotel  Management Gori State Teaching University (Geòrgia)

Master in Management and Marketing in Tourism, 
Hotel Industry and Catering

Trade Cooperative University of Moldova 
(Moldàvia)

Maestría en Planificación y Gestión del Turismo Universidad Externado de Colombia 
(Colòmbia)

Maestría en Dirección de Empresas y Organizacio-
nes Turísticas

Universidad Tecnológica de Bolivar 
(Colòmbia)

Master in Management and Hotel Marketing and 
Tourism

Universitatea de Stat din Moldova 
(Moldàvia)

Master in Tourism Services University Perspectiva-Int (Moldàvia)

Master in International Tourism Management Voronezh State University (Rússia)

Turisme Cultural
Maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Universidad San Martín de Porres (Perú)

Maestría en Dirección de Empresa y Organizaciones 
Turísticas

Universidad Tecnológica de Bolívar 
(Colòmbia)
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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. Dades fins al maig del 2018.

ESTUDIANTS MATRICULATS*

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

3.203
2.542

ESTUDIANTS MATRICULATS 2017-2018*

Cursos 
d'especialització

870

Màsters

665

Diploma 
de postgrau

446

Cursos 
de postgrau

103

Diplomes 
d'especialització

251

ESTUDIANTS PER ÀREES 2017-2018*

Empresa, 
Economia i Dret

11%
Arquitectura i Enginyeria

12%

Humanitats i Socials

15 %

2.721

Activitat Física 
i Esport

2%
Ciències de la Salut

17%

2.222
2.280

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

TESIS LLEGIDES

78
87

101

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013 11.009

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

10.754

10.664
13.648

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

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

1.770
1.905

1.746

ESTUDIANTS MATRICULATS PER ÀMBITS 2017-2018
(GRAU i 1r i/o 2n CICLE) 

Socials 
i Jurídiques 

52%

Enginyeria i 
Arquitectura

13%

Arts i Humanitats

7%

Ciències

10%

Salut

18%

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013 624*

ESTUDIANTS MATRICULATS

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

676

762
983

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013 

ESTUDIANTS TITULATS

Socials 
i Jurídiques

53%

Ciències

 7%

Enginyeria i 
Arquitectura

19%
Arts i Humanitats

6%

ESTUDIANTS MATRICULATS 
PER ÀMBITS 2017-2018

Salut 

15%
Enginyeria 
i Arquitectura

16%
Ciències

17% 

Socials i Jurídiques 

27%
Arts i Humanitats

17%

ESTUDIANTS MATRICULATS 2017-2018 
PER ÀMBITS DE DOCTORATS

750

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

803

ESTUDIANTS MATRICULATS

785

794
826 3.191

Psicologia 
i Educació

22%

Arts Visuals

6%

Comunicació i Màrqueting

2%

106439

595

330
399

13.599 1.059 778

2.385 120591

Salut

23%

Administració Pública
i Desenvolupament
Local

4%
Turisme i Hostaleria

6%

13.597 999

2.250

Cursos d'estiu

207

Ciències Ambientals 

2%
Idiomes

1%

101
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Doctorat

Programes de doctorat 2018-2019
 

· 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 Bioinformàtica

· Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa (coordinat per la UdG)

· 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 (coordinat per la UdG)

Ajuts predoctorals a la Recerca
Ajuts de la UdG: 
1.037.116 € Investigadors en formació (IFUdG)

Ajuts de la Generalitat de Catalunya:
650.019 € Formació d'Investigadors (FI)

Ajuts del Ministeri de Ciència, Educació i Esport:
342.212 € Formació del Professorat Universitari (FPU)
541.770 € Formació del Personal Investigador (FPI)

Ajuts a màsters 
490.536,52 €

Ajut UdG – Banco Santander – Consell Social de la UdG per a estudiants nacionals 

232.301,6 €

Ajut UdG – Banco Santander per a estudiants internacionals 

81.862,40 €

Ajut Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona, per a 
estudis de màster del sector alimentari 

16.372,52 €

Ajuts UdG per a l'assistència a congressos internacionals de recerca d’estudiants de màsters i doctorat 

100.000 €

Ajuts UdG – Banco Santander per a la contractació de professors visitants 

60.000 €

Doctorats industrials Principals resultats 2012-2017

29 projectes 26 empreses 19 investigadors 14 grups SGR 4 graduats

PIMES

45%
Altres

17%

Grans empreses

10%

Empreses emergents
(Start-ups) 

Empreses derivades
(Spin-offs)

28%

TIC

34%
Enginyeria Civil i 

Industrial 

17%

Ciències de la Vida

21%

Ciències i 
Tecnologies 
Químiques

17%
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Estudis propis i de formació continuada

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació organitza i gestiona els estudis propis i de formació continuada de 
la Universitat de Girona: màsters, postgraus, diplomes d'especialització i cursos d'especialització adaptats a les necessitats de 
l'entorn econòmic i social.

D'altra banda, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és la 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
· Exàmens oficials d'espanyol DELE-Instituto Cervantes

Activitats
· Formació a mida per a empreses i institucions
· Jornades, congressos, seminaris i estudis
· La Universitat a l'Estiu
· Cursos d'extensió i divulgació

Les diferents activitats que desenvolupa i gestiona la Fundació s'agrupen en 12 àrees temàtiques de coneixement:

· Activitat física i esport
· Administració pública i desenvolupament local
· Arts visuals
· Ciències de la salut
· Comunicació i màrqueting
· Desenvolupament sostenible
· Empresa, economia i dret
· Enginyeria i arquitectura
· Humanitats i ciències socials
· Psicologia i educació
· Turisme i hostaleria
· Idiomes

Accions destacades

 Noves titulacions de grau i de màster del curs 2017-2018

- Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració (reverificació del grau implantat el 2009 i modificat el 2016). La 
reverificació del Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració ha comportat, en conseqüència, la modificació 
de la doble titulació Dret/CPA.
- Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia (reverificació del Grau en Audiovisual i Multimèdia implantat 
el 2009).
- També es verifica el Grau en Enginyeria Biomèdica, tot i que no se n’inicien les activitats fins al curs 2018-2019.
- Màster en Filosofia Aplicada (interuniversitari entre la UAB i la UdG), en substitució del Màster Universitari en 
Reptes de la Filosofia Contemporània (també interuniversitari entre la UAB i la UdG).
 

 Acreditació dels estudis

Durant el curs 2017-2018 s’han portat a terme les acreditacions de diferents estudis de grau i de màster en diversos 
centres de la Universitat, totes amb un resultat favorable:

- Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics; Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió; Màster en 
Catàlisi Avançada i Modelització Molecular, de la Facultat de Ciències.

- Màster en Enginyeria Industrial; Màster en Biotecnologia Alimentària; Màster en Smart Cities, de l’Escola Po-
litècnica Superior. Cal remarcar que el Màster en Biotecnologia Alimentària ha obtingut un resultat d’acreditació 
amb excel·lència.

- Màster en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a segones llengües; Màster en Recerca en Humanitats; Màster 
Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, el Medi Ambient i el Paisatge, de la Facultat de Lletres.

- Grau en Administració i Direcció d'Empreses; Grau en Comptabilitat i Finances; Grau en Economia; Màster en 
Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

- Grau en Turisme de les escoles adscrites EU Mediterrani, EUT Euroaula, EUT CETA, EU Formatic Barcelona; i 
Grau en Gestió Hotelera i Turisme, de l’EUHT Sant Pol de Mar.

- També s’ha renovat l’acreditació europea Erasmus Mundus del Master Erasmus Mundus in Tourism Management.
Per a la resta de titulacions, els centres han elaborat l’informe de seguiment i treballen de manera continuada en 
el desenvolupament dels objectius descrits en el seu pla de millora.

 Gestió dels màsters

Com a novetat, es manté als centres docents la gestió dels màsters i s’elimimen els organismes intermedis com el 
Centre de Postgraus, a fi de millorar l’organització, el seguiment i l’acreditació dels estudis de màster.
La normativa, modificada, inclou l’afavoriment de la consolidació dels màsters oficials amb la idea de superar 
reduccions puntuals de demanda. S’estableix un termini de dos anys per prendre decisions sobre la programació 
dels estudis. 
 

 Pràctiques en l’entorn laboral

L’Oficina Universitat Empresa, a través de la Borsa de Treball, ha ofert 2.047 llocs de treball i ha rebut 6.223 de-
mandes per part d’estudiants o titulats de la UdG. D’aquestes ofertes i demandes, s’han tramitat 1.283 expedients 
de treball. Les titulacions més demandades han estat enginyeria informàtica, infermeria, turisme, economia i 
administració i direcció d’empreses.
Els tècnics de pràctiques laborals han gestionat un total de 1.360 pràctiques curriculars i 474 d'extracurriculars, 
així com 2.051 pràcticums.
En el marc del Pla MIOL (Millora per a la Inserció i Ocupabilitat Laboral), 956 estudiants i graduats han participat 
en les diferents accions en els 4 eixos de treball: orientació professional, prospecció empresarial, intermediació 
laboral i mobilitat internacional.
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Notícies UdG
Premis al talent 
A l’octubre, es lliuren els premis Talent Obra Social “la Caixa” – Patronat Politècnica 2017. Neixen de la voluntat de 
col·laboració d’ambdues entitats per tal d’atraure talent i volen reconèixer i premiar els futurs estudiants amb millor 
currículum acadèmic durant els estudis de secundària i en la prova d’accés a la universitat, per fomentar que el talent no 
marxi del territori. El mes de juliol, en la 23a edició dels Premis Patronat a projectes de final de carrera, s’atorguen 
guardons per un valor de 35.950 euros als estudiants amb més talent de l’Escola. En el decurs de l’acte, l’alcaldessa de 
Girona parla de “Girona, ciutat universitària; Girona ciutat innovadora”. 

Guardó a la Facultat de Turisme
En el marc del Fòrum Internacional de Turisme que es fa el mes de novembre, la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya premia la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona (UdG) pel seu European Master in 
Tourism Managament (EMTM), en la categoria de Millor projecte de coneixement i recerca en el sector turístic. 

Presència de la UdG a la Fira de Mostres de Girona
La Universitat de Girona té una presència destacada a la Fira de Mostres, un dels moments més importants de l’any pel 
que fa a la promoció de la institució entre la ciutadania. Es programen 25 activitats a l’estand de la UdG, un espai de 
32 metres quadrats on s’ofereix informació dels estudis de grau i de màster, serveis als estudiants, activitats culturals, 
etc. Gràcies a la participació de més de 50 persones del col·lectiu de PDI i estudiants, s’organitzen tallers en diversos 
àmbits del coneixement de la UdG: arquitectura tècnica, química, enginyeria química i electrònica, robòtica, fotografia, 
publicitat, salut, idiomes i esports. 

Inici de curs a l’Escola de Doctorat 
L'Escola de Doctorat inaugura el curs i gradua la promoció 2016/2017. La doctora Edurne García hi pronuncia la lliçó 

inaugural: "La discapacidad y los derechos humanos: una aproximación interdisciplinar a la investigación”. 

Premis a exalumnes de l’EPS 
Exalumnes de l’Escola Politècnica Superior recullen els premis 100% Emprenedors que atorga l’Ajuntament d’Olot i 
altres organismes de la comarca. El primer premi és per a Raül Jorquera, Andreu Cànoves i Marc Subiròs, que han creat 
l’empresa ESFÈRIC, de construcció amb fusta i amb seu a Argelaguer. El segon premi és per a Cesc Bequer i Laura Plana, 
amb el projecte Civiva, un despatx tècnic centrat en la mobilitat urbana.

"Univers fluctuant"
Un projecte d’exposició anomenat “Univers fluctuant”, en què es presenten obres originals de l’artista Montserrat Costa, 
és el resultat del treball de comissariat en equip d’un grup d’alumnes del Grau en Història de l’Art, coordinat per la 
professora Lluïsa Faxedas i el director de l’Escola Municipal d’Art, Jordi Armengol.

Escriptures i llenguatges audiovisuals 
En el marc de l’assignatura Escriptures i Llenguatges Audiovisuals, del nou pla d’estudis del Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques, els estudiants creen una productora audiovisual que cerca clients reals per gestionar un pla de màrqueting 
online a la seva mida. Pepa Badell, Aïda Fuentes, Josep Serra i la coordinadora del grau, Sílvia Espinosa, imparteixen 
aquesta assignatura, de segon curs. 

Innovació docent a la UdG 
Dos projectes de la Universitat de Girona apareixen en el compendi d’experiències que l’ACUP realitza en l’àmbit de 
la innovació docent. Les accions premiades són l’aprenentatge basat en problemes, integrat en els estudis de grau en 
Infermeria i el projecte Menjadors Ecològics Sostenibles, Solidaris i Innovadors (MESSI), impulsat per l’Institut de 
Ciències de l’Educació Josep Pallach. Aquests dos exemples s’afegeixen a l’aprenentatge basat en problemes integrat en 
els estudis de grau en Medicina de la UdG, que apareix al catàleg de l’ACUP de l’any 2016.

El rendiment acadèmic de Medicina 
El Ministeri d’Educació situa la Facultat de Medicina en les primeres posicions (entre les quatre millors) pel que fa al 
rendiment acadèmic (percentatge d'estudiants aprovats), amb una valoració del 96%. 

Premi G! a la Facultat de Turisme 
La Facultat de Turisme rep el Premi G! Xiquet Sabater al millor projecte empresarial per la seva tasca en la formació 
d’estudiants de turisme i per convertir el centre educatiu en un referent internacional del seu àmbit. El lliurament del 
guardó es fa el mes de març, en el marc de la 12a edició dels Premis G! Premis de Turisme de les comarques de Girona i 
del Patronat de Turisme a la ciutat de Girona.

Valoració internacional dels estudis de Turisme
L’Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme Sant Pol, escola adscrita a la UdG, ocupa la 48a posició, d’entre 800 centres 
de tot el món, en l’àrea d’Hoteleria i Turisme, segons el prestigiós rànquing internacional QS 2018. L’índex Employer 
Reputation la situa com a 5a millor escola universitària del món en Hoteleria. És el primer centre universitari espanyol 
de l’àrea d’Hoteleria i Turisme que forma part del prestigiós Rànquing Mundial d’Universitats. Aquesta classificació, 
publicada per QS, valora 800 universitats de tot el món per àrees de coneixement en funció de la qualitat de l’ensenyament. 

Excel·lents resultats d’Infermeria 
Trenta-quatre estudiants d’Infermeria superen la nota de tall de les proves estatals per convertir-se en infermer/a intern 
resident (EIR). Representa que un 97% dels estudiants que han fet l’examen l’han aprovat. La UdG és la setena universitat 
de l’Estat espanyol que presenta més bons resultats.
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Recerca i transferència
del coneixement
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EVOLUCIÓ DELS ARTICLES INDEXATS ISI

2010 2011 2012

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
Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica
Institut de Recerca Històrica
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Institut de Tecnologia Agroalimentària
Institut d'Ecologia Aquàtica
Institut d'Informàtica i Aplicacions

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

Projectes i finançament
8 projectes del 7è Programa Marc Europeu (actius el 2017) 
18 projectes de l'H2020 (actius el 2017)
1 participació en projectes Consolider (2017)
3 projectes INTERREG (actius el 2017)
60 grups de recerca SGR
18 doctorats industrials (actius el 2017)
15 altres projectes de recerca de gran abast (CENIT/CIEN, CDTI, 
RETOS COLABORACIÓN) (actius el 2017) 

Resultats
870 articles en revistes indexades a l'ISI Web of Knowledge (2017)
56 llibres de recerca (2017)
233 capítols de llibre (2017)
101 tesis doctorals llegides a la UdG (2017), de les quals 33 són tesis 
doctorals internacionals

Incorporació de talent investigador
17 investigadors ICREA, Ramón y Cajal, Beatriu de Pinós, Juan de la 
Cierva i Marie Sklodowska-Curie
201 contractats predoctorals (2017)

Transferència tecnològica
6 grups TECNIO (2017)
1 patent nacional
2 patents llicenciades
8 empreses de base tecnològica

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

Competitiu No competitiu

* No inclou autofinançament. Inclou beques. Inclou overheads. Dades 2017 provisionals.

2013 2014 2015

Recerca i transferència del coneixement

2011 2012 2014 2015

12.868.611

3.065.668

15.934.280

5.788.537

3.410.394

9.198.931

2013

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

2.766.035

12.291.182

9.525.147

2016

571
616

683
710 714 828 848

2017

5.717.314

2.486.540

8.203.854

2017

870

INCORPORACIONS ANUALS D'INVESTIGADORS PREDOCTORALS

AJUTS ESTATALS:
FPI, FPU, PFIS i altres

AJUTS GENERALITAT: FI/DI

AJUTS UdG: IF/IFAE

AJUTS GRUPS DE RECERCA:
BRGR
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Doctors Honoris Causa 

1997
Jerome S. Bruner, psicòleg
Fred M. Utter, ictiòleg
Jaume Aragall, tenor 
2002
Miquel Batllori, historiador
2004
Robert Brian Tate, historiador 
Joan Bertran, químic 
Jaume Gil Aluja, economista
2008
Raimon Panikkar, filòsof
Carmina Virgili, geòloga
Joan Rodés, metge
Eric J. Hobsbawm, historiador
Miquel Roca Junyent, jurista
2010
Ferran Mir, economista
Joan Roca, cuiner 
2012
Encarna Roca, jurista
George Steiner, filòsof
Josef Havel, químic 
2013
Josep Fontana, historiador
Ramon Garrabou, historiador
Jordi Nadal, historiador
2014 
Juan Carlos Tedesco, pedagog
David Jou, físic i poeta
2015 
Ilona Kickbusch, promotora de la 
Salut
2016
Peter J. Balsells, enginyer i emprenedor
2017
Miquel Martí i Pol, poeta (in memoriam)
Lluís Llach, cantant

2012
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2014
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23

2

2015
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13
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2016

15
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19

0

2017

22

12
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0
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Campus d'Excel·lència Internacional

El Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua CEI e-MTA és el resultat de l’aliança estratègica 
entre la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears, juntament amb el CSIC i l’ICRA. 
Després de ser avaluat positivament per una comissió d’experts internacionals, el Campus e-MTA 
va confirmar el segell de Campus d’Excel·lència Internacional el 2016. El Campus CEI e-MTA ha 
aconseguit un ajut en una convocatòria específica de l’any 2015 que ha permès en el decurs dels 
anys 2016-2018 dur a terme les accions següents:
a) el treball per a la internacionalització d’un màster en l’àmbit del patrimoni;
b) l’organització de jornades de reptes sectorials, amb la participació d’experts nacionals i 
internacionals de gran vàlua;
c) el disseny i creació de dos cursos MOOC (en l’àmbit de la gastronomia amb la col·laboració del 
Celler de Can Roca, i en l’àmbit del turisme); i
d) la creació del nou Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics amb la participació 
d’entitats integrants del CEI e-MTA (ICRA i CSIC-CEAB) i la incorporació de metodologia 
d’aprenentatge basat en problemes.
Durant els primers mesos del 2018 s’ha treballat conjuntament amb la UIB per redefinir accions 
conjuntes per a la visibilitat del segell de Campus d’Excel·lència i la promoció conjunta dels 
estudis respectius.

Campus Euromediterrani del Turisme i l'Aigua

Campus Sectorials

Campus Aigua

Campus Turisme

Campus Alimentació i Gastronomia

Campus Comunicació Cultural i Corporativa

Campus Compòsits

Campus Salut

Campus Patrimoni Cultural i Natural

Campus Sectorials (en fase de definició)

Campus Innovació i Tecnologia Industrial
en col·laboració amb el Patronat de l'EPS

Campus Educació i Compromís Social

Campus Robòtica 

Vicerectorat 
de Projectes 
Estratègics

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

(empreses i
institucions)

+

+

Campus Sectorials  
El Programa de Campus Sectorials de la Universitat de Girona té per objectiu principal facilitar la relació entre les empreses 
i institucions i la UdG, i impulsar la transferència de tecnologia i coneixement per estimular el creixement econòmic i social 
a través de la innovació. Els campus fan una prospecció de les necessitats de l’entorn, sobre la base del contacte proactiu i el 
manteniment d’una relació continuada a través d’una interlocució personalitzada i única amb la UdG. Des dels diversos campus 
sectorials es dona visibilitat a l’activitat de la UdG vinculada a determinats sectors i es pretén guiar els actors socioeconòmics en 
la seva interacció amb la UdG i orientar la formació i la recerca a la UdG a les demandes del sector.

La primera fase de definició i estructuració dels campus ha finalitzat: s’han creat el Consell Assessor Sectorial i l’Agrupació 
Sectorial, en l'àmbit extern, i el clúster de recerca, en l'àmbit intern, de la major part dels campus. En paral·lel, els campus 
han anat dinamitzant les relacions amb el territori i aixecant projectes estratègics, sovint de caràcter transversal, és a dir, que 
impliquen la col·laboració activa de grups i actors de diversos àmbits de coneixement de la UdG.
En el conjunt dels campus, actualment hi col·laboren un nombre molt significatiu d’agents:

104 membres dels consells assessors sectorials dels campus

233 empreses i 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

Tal vegada el repte immediat més destacable quant a la dinamització dels ecosistemes innovadors en els sectors diana és 
el desplegament dels projectes d’especialització i competitivitat (PECT), en col·laboració amb els principals ens locals de la 
demarcació, i de les comunitats, en col·laboració amb el teixit empresarial. Formen part dels eixos de la RIS3CAT i porten as-
sociat finançament europeu.

Campus Aigua 
UdG

Sector 
Econòmic

Territori

Coneixement 
i Tecnologia

Societat

Administració

Consorcis i entitats delegades

TRARGISA
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter
PRODAISA

Aigües Ter Llobregat
Consorci Besós Tordera
Consorci de la Costa Brava

Agència Catalana de l’Aigua
Diputació de Girona
Dipsalut
Ajuntaments
Netwerc H20

Empreses

Associacions 
i clústers industrials
Catalan Water Partnership
AEAS
AQUA España

Disseny i/o fabricació d’equips, productes i 
solucions per el cicle integral de l’aigua

Serveis d’explotació del cicle integral de l’aigua

Serveis intensius en coneixements

Plataformes

Centres tecnològics

Centres de recerca

Universitats

PTEA WSSTP

Leitat-Eurecat CETAQUA

CERCA
CSIC
IDAEA

CREAF IRTA 
ICIQ
IC3

ICN2
ICM ICRA 
CEAB

UAB
UB
UdG
UVic 

URL
UPF
UOC
URV

UiB
UdL
UIC
UAO-CEU

Ciutadania 
Comunitats d’usuaris i regants
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Participació en plataformes, associacions, xarxes o clústers
En el curs 2017-2018 s'ha mantingut també la presència dels campus en les plataformes, associacions, xarxes o clústers més sig-
nificatius dels sectors, tant nacionals com internacionals. Els campus sectorials de la UdG són agents actius en 21 d'aquestes 
plataformes, de les quals destaquen, a tall d’exemple, les següents:

· 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, Fundació Triptolemos
· Associació Catalana d'Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC)
· Clúster de Materials Avançats de Catalunya (CMAV)
· Plataforma de Materiales Avanzados y Nanomateriales (MATERPLAT)
· Xarxa de Regions Turístiques Europees (NECSTOUR)
· Xarxa del Sistema d’Intel·ligència Turística de Catalunya
· University Twinning and Networking (UNITWIN)
· Societat Catalana de Comunicació
· CataloniaBio & Health Tech

 

Lideratge de projectes
A finals d’abril del 2018 s’ha resolt definitivament la convocatòria de projectes d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT), vinculada a l’estratègia RIS3CAT i amb finançament europeu del programa de fons FEDER 2014-2020. La UdG, a tra-
vés dels campus sectorials i en col·laboració estreta amb la Diputació de Girona, ha liderat quatre dels cinc projectes que es 
van presentar a aquesta convocatòria, coordinant més de 30 socis, entre els quals destaquen els principals ajuntaments de les 
comarques gironines.
La UdG ha rebut un important finançament en tres d’aquests projectes, per un import total de 2,15 M€, amb un cofinançament 
FEDER del 50% i un cofinançament de la Diputació del 25%. Els ajuts rebuts per la UdG són el següents:
- Girona, Ecosistema innovador: 1.175.000 €
- Girona, regió sensible a l’aigua: 747.000 €
- Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa: 225.000 €
- Girona, regió saludable, en què els grups de la UdG no obtenen finançament directe però sí l’IdIBGi, que és un institut CERCA 
del Grup UdG.
Cal destacar que el primer d’aquests projectes consisteix justament en el desplegament de la política de campus sectorials de 
la UdG, que assumeix un veritable paper de lideratge i promoció del creixement econòmic i social a la demarcació a través del 
coneixement i de la innovació, en què fa palès el seu compromís institucional amb la tercera i la quarta missió universitàries.
També durant l'abril del 2018 s’ha aprovat la comunitat RIS3CAT-Aigua, en què la UdG té una important presència, amb 3 
projectes finançats per un import total de 930.000 € i dels quals els fons FEDER en financia el 50%.
Així mateix, els campus han liderat un nombre molt significatiu de projectes d'ampli abast, com per exemple:
- Projecte Costa Brava, Reserva de la Biosfera de la UNESCO, segona fase de l'estudi per a la viabilitat de la Costa Brava com a 
reserva de la biosfera.
- Pla Estratègic de Turisme de la destinació Girona, en col·laboració amb dues empreses consultores rellevants del sector turís-
tic a Catalunya.

Jornades de reptes sectorials
Durant el curs 2017-2018 la UdG ha continuat organitzant les jornades o cicles de conferències entorn de les grans qüestions 
a debat en el context de cada campus. Recentment, i gràcies a l’ajut del MECD, l’any 2015, per a la consolidació de campus 
d'excel·lència internacionals s'han dut a terme les jornades següents:
- Programa de formació Campus 360º, amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Campus Turisme), a Castelló d’Empú-
ries, amb el lema Com innovar i ser sostenible per vendre més i millor?
- Acte inaugural del III Congrés Català de la Cuina en l’àmbit territorial de Girona. Durant l’acte de presentació del congrés va 
tenir lloc la taula rodona Una mirada al futur de la cuina a Girona i es va obrir un debat sectorial per proposar temes i proble-
màtiques per tractar durant l’any congressual. El Congrés va ser promogut per la Fundació Institut Català de la Cuina i de la 
Cultura Gastronòmica (FICCG) i el Campus de l'Alimentació de Torribera (UB).

Biblioteca de la UdG
La Biblioteca en xifres

Espais i equipaments
1.147.021 visites a les tres biblioteques de campus
3.432 hores d’ocupació dels espais per a actes i jornades
137 actes institucionals gravats i dipositats al repositori
10.336 m2 i 1.828 places. 12.368 km de prestatgeries
269 ordinadors
59 ordinadors portàtils 

Ús dels recursos i serveis
106.467 préstecs de documents
11.565 préstecs d’ordinadors portàtils
5.088 documents prestats a usuaris d'altres biblioteques 
275.870 consultes a bases de dades
327.040 articles científics descarregats de la biblioteca digital

Formació i assessorament sobre recerca bibliogràfica
1 de cada 3 estudiants (grau, màster, doctorands) han rebut un curs de formació 
77 cursos impartits que corresponen a 426 hores
907 assessoraments documentals personalitzats

La col·lecció
Mig milió de llibres: 422.490 en paper i 14.659 electrònics
22.000 revistes: 7.242 en paper i 15.951 revistes-e
24.111 mapes
37 bases de dades 

Repositoris digitals: 
13.317 documents, 4.048 audiovisuals, 10.726 documents de fons patrimonials i 8.921 imatges producte de 
l’activitat acadèmica, investigadora i de docència de la Universitat. 
1.069 tesis en xarxa al TDX

"Òrbita 18-22". Pla estratègic de la Biblioteca

EIX 1: SOM BIBLIOTECA
Personalitzem i tecnifiquem els serveis i els recursos bibliotecaris.

EIX 2: SOM INSTITUCIÓ
Ens alineem amb els objectius de la Universitat i treballem transversalment amb els altres serveis.

EIX 3: SOM TERRITORI
Contribuïm a la projecció de la Universitat i obrim la Biblioteca al territori.

EIX 4: SOM PROFESSIONALS
Treballem transversalment i cerquem l’excel·lència del Servei.
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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
Fons Lluís Maria de Puig
Fons Joan Ferraté

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
Donatiu Joan Reglà

Les principals accions dutes a terme aquest curs han estat: 

Som Biblioteca
- El Consell de Govern aprova el nou Reglament General de la Biblioteca i les 
normatives de préstec de documents i d’ordinadors portàtils.
- S’han fet actuacions de millora en els espais de les tres biblioteques de Campus, 
amb l'ampliació de l’espai d’emmagatzematge, l'electrificació de punts de lectura i 
la reordenació d'espais per millorar l’ambient d’estudi. 
- S’ha posat en funcionament el cercador de recursos d’informació: eina 
tecnològica que permet buscar a la vegada al catàleg, a la biblioteca digital i als 
repositoris institucionals. 
- S’han organitzat 11 exposicions a les sales de les biblioteques i s’ha participat en 
3 actes solidaris de recaptació monetària, d’aliments i de joguines. 

Som Institució
- Presentació i difusió de l’informe de bones pràctiques per protegir els drets 
d’autor en les publicacions de la intranet docent de la Universitat. 
- S’impulsen actuacions de millora amb els centres adscrits a la UdG amb 
referència a la bibliografia recomanada, les condicions de préstec dels seus 
estudiants, el programa de formació d’usuaris i les condicions d’accés als recursos 
digitals.
- Amb l’assessorament de l’Oficina Verda, s’inicia el pla d’ambientalització de la 
Biblioteca. 
- Amb l’assessorament de la Unitat d’Igualtat i Discapacitat, establim un pla de 
millora a tres anys per esdevenir biblioteca inclusiva, amb l'adaptació dels espais 
i serveis per a persones amb necessitats especials. 
- En col·laboració amb l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals, es participa 
en totes aquelles actuacions que promoguin la captació de nous estudiants, 
incidint especialment en l’assessorament als estudiants que preparen el Treball de 
Recerca. 

Som Territori
- Ingrés de les biblioteques personals de Joan Reglà i Lluís Maria de Puig i actes 
institucionals de la cessió dels fons Lluís Maria de Puig i Joan Ferraté.
- Incorporació de documents i llibres singulars donats per particulars (D. 
Fulcarà, R.J. Moreno Pallí, A. Calsina, M. Subirats, J. Nadal, N. Sánchez Albornoz, 
M. Cosidó, V. Compte, A. Sanés, L. Baró i J. Ordis). Tots ells completen i enriqueixen 
col·leccions i Fons Especials ja existents a la Biblioteca. 
- La Biblioteca, en col·laboració amb la Càtedra Maria Àngels Anglada-Carles Fages 
de Climent de Patrimoni Literari, ingressa a l’associació Espais Adscrits.
- Signatura del conveni amb el Jardí Botànic Marimurtra de Blanes per a la 
catalogació de la seva biblioteca i la digitalització del fons personal de Carl Faust.
- Signatura del conveni amb la Fundació Rafael Masó, pel qual la seva biblioteca 
esdevé biblioteca vinculada a la UdG. 
- Cessió de documents dels fons patrimonials per a exposicions a entitats 
culturals del territori. 
- Aprofitant la commemoració de l’Any Bertrana, s'ofereixen tres visites guiades 
obertes a la ciutadania per donar a conèixer el Fons Bertrana dipositat a la Biblioteca. 

Som Professionals 
- Organització de la Primera trobada professional de biblioteques públiques i 
biblioteca universitària de l’àmbit gironí: compartim coneixements 
- Presència en 7 jornades i workshops professionals 
- S’ha participat en 2 taules rodones de trobades professionals externes
- S’han publicat 3 articles de revista.

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, 
CENTA 

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) i la Fundació UdG: Innovació 
i Formació 

111 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 

1.468 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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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 2018
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Accions destacades

 Estudiants de doctorat i investigadors en formació

La representació dels estudiants en els òrgans de govern és essencial per millorar la Universitat. En aquest sentit, s’ha modificat 
el Reglament de l’Escola de Doctorat amb la incorporació de cinc estudiants, un per àmbit, al seu Comitè de Direcció.
Amb l’objectiu d’augmentar el nombre d’investigadors en formació a la UdG s’han recuperat i posat al dia els ajuts IFGR 
(antigament, BRGR) per facilitar que els grups de recerca que disposin de finançament puguin convocar aquest tipus d’ajuts.
El gener del 2018 es van concedir 99 ajuts, d’entre 300 i 1.500 €, a estudiants de màster i investigadors en formació per participar 
en congressos internacionals a l’Estat espanyol, a la Unió Europea i a la resta del món.
L’Escola de Doctorat, en col·laboració amb l’associació UdG.doc, ha organitzat les II Jornades d’Investigadors Predoctorals de la 
UdG. La celebració d’aquestes Jornades –juny del 2018- té la voluntat d’oferir un espai de formació, intercanvi de coneixement, 
difusió de la recerca i debat: s’han rebut més de 60 propostes de ponències.
 

 Suport als investigadors

Per tal de facilitar la justificació dels costos indirectes dels projectes competitius de recerca, tant estatals com europeus, s’ha 
elaborat una eina informàtica per recollir, de manera prospectiva, la dedicació del PDI a projectes de recerca per complimentar 
els timesheets associats als projectes.
En algunes ocasions la periodificació de les factures dificulta posar en marxa els projectes o accions de recerca. Per facilitar 
l’inici del projecte en cas de necessitat de crèdit s’han modificat les bases de l’execució del pressupost relatives a l’avançament 
de diners de convenis.
S’han resolt favorablement 70 sol·licituds presentades al Programa d’adquisició i reparació d’infraestructura científica i 
d’adquisició de material bibliogràfic, per tal que els investigadors de la UdG, agrupats en equips, puguin actualitzar, reparar o 
adquirir les infraestructures docents i de recerca que considerin necessàries.
També s’ha resolt l’adjudicació de la 3a anualitat del Programa d’ajuts per a la millora de la productivitat científica dels grups 
de recerca de la UdG (MPCUdG2016) corresponent a 134 ajuts.
La primera crida a incorporar promotors en el marc de la convocatòria pública del Programa de Foment de la Transferència a la 
UdG (TRANSFERUdG2016), s’ha fet durant 2017 i ha comportat la incorporació de 27 persones. Han quedat 17 places desertes 
i durant el primer trimestre de 2018 s’ha fet una segona crida.
S’ha iniciat el procediment per a l'obtenció del segell HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) amb la signatura 
de la carta d’adhesió i la constitució del comitè director. L'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors és una eina 
que ha posat en marxa la Comissió Europea per donar suport a les institucions de recerca i a les organitzacions que financen 
la recerca, en aplicació de la Carta Europea de l'Investigador i del Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors. 
Aquests documents fixen les directrius perquè universitats i institucions de recerca europees millorin les condicions de treball 
i l’ocupabilitat dels seus investigadors i facin més atractiva la carrera professional a Europa.
 

 Divulgació de la recerca i del compromís social

La convocatòria pública del Programa pilot de suport a iniciatives i activitats en els àmbits de la divulgació de la recerca i 
del compromís social s’ha resolt adjudicant 40 ajuts al subprograma 1 (suport econòmic a les activitats de divulgació de la 
recerca i els estudis adreçades a la societat, especialment pel que fa a les accions dirigides als nivells preuniversitaris) i 17 al 
subprograma 2 (foment del desenvolupament d’activitats de sensibilització entorn del compromís social adreçades al conjunt 
de la comunitat universitària en diferents àmbits).

Notícies UdG
Nova edició de La Nit de la Recerca 
El 29 de setembre es du a terme una nova edició de La Nit de la Recerca, a la Casa de Cultura, amb la finalitat de divulgar 
la recerca entre el públic familiar. Fa deu anys que té lloc, organitzada per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació 
Digital (C4D) de la Universitat de Girona (UdG), amb tallers científics proposats per investigadors i investigadores de 
la UdG. L’esdeveniment compta també amb contribucions externes, com els jocs preparats pels joves participants als 
Campus d'Estiu de Màgia i Ciència, organitzats per la C4D.

Un projecte de neurociència, valorat per La Marató de TV3
Un projecte de recerca liderat per Pere Boadas, investigador del grup d'Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència 
(Neoma) del Departament de Ciències Mèdiques, rep gairebé 300.000 euros de la darrera edició de La Marató de TV3, 
dedicada a l'ictus i els danys cerebrals i medul·lars. El projecte de l’investigador de la UdG es desenvolupa conjuntament 
amb la Facultat de Medicina de la Universitat Marsaryk de la República Txeca, sobre l’enfocament multidisciplinari per 
a la modulació de la diafonia neuroimmunològica associada al dolor patològic després de la lesió crònica de la medul·la 
espinal. 

Un robot subaquàtic que simula un desastre nuclear 
L’equip integrat per investigadors de l'Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica la UdG, l’empresa alemanya 
Telerob i l’institut de recerca portuguès ISEP/INESC TEC Aerial Robotics guanya el Grand Challenge de la competició 
European Robotics League Emergency 2017 (ERL Emergency), amb un robot subaquàtic que simula un desastre nuclear. 
La UdG hi ha contribuït en els aspectes marins, mentre que els altres dos col·laboradors s’han ocupat de les vessants 
terrestres i aèries, respectivament.

Workshop IBERIMET 2017 
La Facultat de Ciències acull, el mes de desembre, el workshop IBERIMET 2017, organitzat pel grup de recerca LEQUIA. 
Aquesta xarxa d’excel·lència aglutina els grups principals de l’Estat en el camp de les tecnologies electroquímiques 
microbianes. Durant les jornades, 40 investigadors procedents dels vuit grups de la xarxa mostren els darrers avenços 
amb l’objectiu de promoure l’intercanvi d’experiències i la col·laboració. 

El "xupa-xip" intel·ligent a iFest
Alumnes del Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial de la Universitat de Girona (UdG) guanyen la 
competició Dream BIG Challenge de la festa de la innovació iFest, que es fa a Barcelona el mes de desembre. Hi participen 
més de 7.000 estudiants, organitzats en més de 360 equips, i el projecte de la UdG consisteix en un caramel intel·ligent 
que analitza la saliva del pacient i geolocalitza i envia els resultats en temps real. El grup de la UdG està format pels 
estudiants (players) i els professors del màster Josep Llach, Rudi de Castro i Andrea Bikfalvi (shakers). 

Premi a l’ambientòleg Pau Batlle
La 4a edició dels premis de la Plataforma Tecnológica Espanyola del CO2 (PTECO2) reconeix la recerca de l’ambientòleg Pau 
Batlle, desenvolupada al grup de recerca LEQUIA de la Universitat de Girona, com la millor tesi doctoral en tecnologies 
de captura, transport, emmagatzematge i usos del diòxid de carboni. 

Projecte de turisme finançat per la Unió Europea
L’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) de la UdG lidera a Catalunya el projecte Models of Integrated Tourism in 
the Mediterranean+ (MITOMED+), finançat per la Unió Europea, que té com a objectiu promoure la sostenibilitat i la 
responsabilitat en el turisme marítim i costaner a la zona del Mediterrani. 
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Un ajut de RecerCaixa per al professor Òscar Prieto 
Un projecte del professor Òscar Prieto-Flores ha estat seleccionat pel programa RecerCaixa entre els 20 nous ajuts 
atorgats en el marc de la convocatòria 2017. L’objectiu d’aquest programa és impulsar i fomentar la recerca d’excel·lència 
a Catalunya, incrementar el progrés social i econòmic i millorar el benestar de les persones. El projecte consisteix a 
estudiar de quina manera els programes de mentoria social poden millorar la inclusió social de la població immigrant i 
refugiada.

Premi a l’excel·lència investigadora 
El professor Xavi Ribas, de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi, rep el premi a l’Excel·lència Investigadora de 
la Reial Societat Espanyola de Química per l’excel·lent recorregut científic dels últims cinc anys. 

Beques per a la recerca literària 
La Fundació Valvi, conjuntament amb la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada–Carles Fages de Climent, 
atorga la I Beca Narcís-Jordi Aragó a la doctora en filologia catalana i membre de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes 
(ILCC) de la UdG Anna Perera Roura, perquè realitzi un estudi sobre el llegat del periodista que dona nom al premi. El 
doctor en filologia catalana i membre de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la UdG Francesc Montero 
Aulet aconsegueix també una de les tres beques Miquel Martí i Pol de la Fundació Valvi amb la proposta d'un volum sobre 
els anys de postguerra de Manuel Brunet, basat en materials inèdits de l'arxiu documental de l'autor.

Premi de recerca per al professor Albert Rossich 
El catedràtic Albert Rossich guanya el cinquè Premi de Recerca en Filologia Catalana Joan Solà, amb l’obra que porta 
per títol: Andreu Rey d'Artieda i Francesc Vicent Garcia, rector de Vallfogona. Dos panegírics recitats a la Universitat de 
Lleida (segle XVII). Edició crítica. Segons el jurat, "és un treball filològic clàssic i exhaustiu, presentat amb una extrema 
pulcritud i elaborat amb un inqüestionable rigor científic".

El premi Nobel Ben Feringa, en un seminari de Química
El Girona Seminar 2018, amb la participació de 170 científics de 28 països d’arreu del món, convida el prestigiós professor 
Ben Feringa, químic orgànic sintètic, especialitzat en nanotecnologia molecular i catàlisi homogènia, premi Nobel de 
Química 2016. En el marc del seminari, més de 80 estudiants de doctorat s’apleguen en el Young Researchers Symposium. 

"Tesis en 4 minuts" 
El doctorant del grup de recerca en Enginyeria Agrària de l’EPS Carles Solé guanya la final gironina del concurs "Tesis en 
4 minuts", amb un treball sobre sistemes de reg per degoteig. 

Tercera edició del repte ONCOSWIN
Una quinzena d’equips participen en la tercera edició de l’ONCOSWIM, el repte esportiu i solidari organitzat per la 
Fundació Oncolliga Girona i el CN RadikalSwim, que consisteix a recórrer nedant en equips de quatre persones els 30 km 
que separen la platja de l’Estartit i Calella de Palafrugell, passant per les illes Medes i les illes Formigues. Els 24.000 euros 
recaptats es destinen a finançar un projecte d’investigació impulsat per la UdG sobre el càncer de mama triple negatiu, 
un subtipus de càncer molt agressiu que afecta sobretot dones joves i que representa el 20% de tots els càncers de mama 
diagnosticats. 

Exposició sobre la I Guerra Mundial al Museu d’Història de Catalunya 
S’inaugura l’exposició “Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra” al Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona. 
Els comissaris de l’exposició són l'investigador de la Universitat de Girona, membre de l'Institut de Recerca Històrica i 
director de la Càtedra Walter Benjamin, Maximiliano Fuentes Codera; i Francesc Montero Aulet, membre de l’Institut de 
Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) i de la Càtedra Josep Pla.
 

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

Associació Diversa LGTBI +
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El Compromís Social

La Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona, que 
incorpora els àmbits de Cooperació per al Desenvolupament, 
Voluntariat, Gènere, Discapacitat, Sostenibilitat, Salut i Formació 
Universitària per a majors de 50 anys, es va crear a finals del curs 2016-
2107. Per això, es pot considerar que el curs actual és el primer en què 
funciona aquesta unitat com a estructura integral que està al servei 
d’aquesta funció de la Universitat, que conviu amb les funcions docent, 
investigadora i de transferència.

El compromís social de la Universitat ha d’incidir en l’àmbit de 
les persones, especialment de les que configuren la comunitat 
universitària, incloent-hi aspectes vinculats a la igualtat entre homes 
i dones, a la conciliació de la vida personal, laboral i d’estudi, a la 
plena integració de les persones amb discapacitat en la participació de 
la vida universitaria, a la promoció d’una vida saludable, a fomentar 
pràctiques de consum responsable i desenvolupament sostenible, i a 
la possibilitat de tenir coneixement i experiències en cooperació per al 
desenvolupament i voluntariat universitari.

La política universitària que es desenvolupa a través de les accions 
promogudes per la Unitat de Compromís Social vol incidir especialment 
en l'impuls de competències transversals en els estudiants, perquè 
estimulin el seu desenvolupament integral i contribueixin a la seva 
formació com a ciutadans actius i socialment responsables. Aquest 
fet ha de propiciar que la Universitat sigui percebuda i entesa com 
una institució compromesa èticament i socialment, implicada en el 
territori i valuosa per a la societat per la seva contribució a la solidaritat, 
l’equitat i la justícia social.

Per tot això, l’existència de la Unitat de Compromís Social i les accions 
que se’n deriven han de contribuir a la reflexió sobre del model 
d’universitat que vol ser la UdG, perquè esdevingui un referent per a la 
innovació i el desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental 
socialment responsable i sostenible.

Des del gener de 2018, s'ha creat un vicerectorat específic de compromís 
social, a fi de donar-li la importància i el reconeixement que es mereix 
com a tercera missió de la Universitat.

VOLUNTARIAT A LA UdG
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PARTICIPANTS EN PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL DE LA UdG 2017-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018*

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

Nombre de projectes presentats 14 16 17 17 13 9

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

2016-2017 2017-2018
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Accions destacades

 Reforma de la RLT per adequar-la als nous temps

Es duen a terme les següents accions: 
· Es reforça l’estructura directiva amb la professionalització del secretari general i la incorporació de dues vicegerents a la 
Gerència. 
· Es reassignen els tècnics de pràctiques externes a les àrees d’estudi i se n'incrementa el nombre per poder dotar cada àrea 
d’un tècnic.
· Es reconeix l’especialització tècnica de determinats llocs de treball de l’OITT, l'ORE i l'ACRI, tot revertint la funcionarització.
· S’equiparen els nivells retributius dels tècnics de laboratori a tècnics informàtics.
· Es fa una doble catalogació C1/C2 17/16 per a la promoció de l’escala auxiliar de serveis (E) fins a l’escala administrativa (C).
· Se suprimeix el Centre de Postgraus i es reassignen alguns llocs de treball a altres serveis.

 Increment del sostre de contractació 

La Generalitat de Catalunya aprova un increment del sostre de contractació de personal, la qual cosa ha de permetre recuperar 
els 24,8 efectius a temps complet que es varen perdre com a conseqüència de les restriccions pressupostàries l’any 2015, de 
manera que es passa de 1.452,4 a 1.477,2 efectius; i també aprova pressupostar correctament en el capítol I els crèdits sense 
docència dels TFG, TFM i Pràcticum. 

 Pla estratègic UdG 2030

D’acord amb el programa del nou equip de govern de la UdG, s’ha iniciat el procés de definició d’un horitzó estratègic per a la 
Universitat, el qual ha de representar un posicionament singular i ha d’orientar cap a un salt qualitatiu. Per això, es compta 
amb la col·laboració de l’empresa Lead to Change. Durant els mesos de juny i juliol s’han realitzat 5 tallers participatius amb 
membres de la comunitat (dedicats a “Aprendre”, “Recerca i valorització”, “Experiència de campus”, “Universitat i món 
laboral”, “Consell de Govern”), una reunió amb exrectors i candidats al Rectorat, i un bon nombre d’entrevistes amb persones 
rellevants de la mateixa universitat i de l’entorn social, econòmic i cultural. El procés d’elaboració del Pla estratègic, que 
culminarà en un Claustre universitari, s’allargarà durant el primer semestre del curs 2018-2019.

 Programa d’ajuts “Beca Salari” per a estudiants de grau

Amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de talent per raons econòmiques, el proper curs 2018-2019 entrarà en funcionament el 
programa d’ajuts “Beca Salari”, una iniciativa adreçada a aquelles persones amb capacitat i voluntat d’estudiar però que tenen 
dificultats econòmiques per iniciar o continuar els estudis universitaris de grau. 
La dotació inicial per a aquest curs 2018-2019 serà de 72.000€, que permetran dotar un total de 12 beques de 6.000€ cadascuna, 
repartits en 10 mensualitats de 600 € bruts al llarg del curs acadèmic, de setembre a juny. Al llarg dels propers 4 cursos 
acadèmics, amb el desplegament total del programa, s’arribarà a una dotació final de prop de 200.000€ que revertiran en 33 
beques en arribar al curs 2021-2022. 
Podran sol·licitar aquest ajut els estudiants que pateixen una situació econòmica desafavorida i que tinguin un bon expedient 
acadèmic, tant si inicien els seus estudis de grau com si, havent-los iniciat amb anterioritat, es matriculen d’altres cursos. 
L’objectiu d’aquest ajut és facilitar l’estudi a temps complet, la concessió serà incompatible amb qualsevol activitat laboral 
remunerada i requerirà matricular-se d’un curs complet (o crèdits equivalents) dels estudis oficials de grau.

 Foment de la participació i associacionisme

Es fan reunions de treball periòdiques amb el Consell d’Estudiants, en les quals tracten qüestions prioritàries en el marc 
del programa de govern i altres a propostes del Consell mateix, com l’organització de la 4a edició del Curs introducció a la 
Universitat, adreçat a estudiants de nou ingrés per tal que puguin conèixer tots els serveis i entitats que trobaran a la Universitat.
En aquest sentit, s’han promogut convocatòries d’ajuts diversos per a estudiants: les beques de col·laboració en departaments 
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, els ajuts propis de col·laboració a la Biblioteca, els ajuts del foment associatiu i del 
foment a la participació dels estudiants, i els ajuts propis del Consell d’Estudiants i del Consell d’Associacions de la Universitat 

de Girona, que en aquesta convocatòria incorporen la figura del becari de les delegacions del Consell d’Estudiants a cada 
facultat.
S’ha incorporat l’associació Diversa LGTBI+ al registre d’associacions de la UdG i s'han iniciat els tramits amb altres associacions 
que han sol·licitat formar part del mateix registre. Les associacions UdG ja consolidades han estat molt actives: a tall d’exemple, 
el Cor i la Colla Castellera els Xoriguers de la UdG han impulsat intercanvis amb entitats culturals i universitàries del País Basc, 
i l’Aula de Teatre ha ofert espectacles diversos, com les lectures dramatitzades de les cròniques del naixement del rei Jaume I.
S’ha aprovat el reglament UdG Alumni, que regula la composició, funcions i competències d’un espai de relació de les persones 
titulades per la UdG que vulguin seguir participant en les seves activitats.
En l’àmbit cultural, lúdic i de participació ciutadana, la UdG ha col·laborat en Girona, Temps de Flors amb tres muntatges (pati 
de les Àligues, escales de Sant Domènec i claustre de Sant Domènec), s’ha difós el programa Primavera cultural 2018 a partir 
del recull de les activitats pròpies de les associacions i de les càtedres de la Universitat de Girona, i s’ha celebrat la Festa Major 
de la UdG, els dies 18 i 19 d’abril.
 

 Voluntariat i solidaritat

Durant l’any acadèmic 2017-2018 s’han signat 6 nous convenis de col·laboració entre la UdG i diferents entitats socials i ONG per 
a la realització d'activitats solidàries. Aquests convenis s'afegeixen als 137 existents. Durant el curs, 1.264 estudiants de la UdG 
han participat en alguna de les 221 activitats solidàries (25/50 hores), activitats puntuals (5/10 hores), activitats d'acolliment 
o voluntariat del Servei d'Esports. Els estudiants UdG han dedicat prop de 24.000 hores a la realització d'activitats solidàries. 
Val a dir també que s’han realitzat 17 cursos de formació dins de les activitats solidàries programades.
En l’àmbit de la cooperació internacional s’ha assolit la xifra de 60 cooperants, entre estudiants, PAS i PDI, que han dut a terme 
algun dels 9 projectes finançats a l’Equador, Nicaragua, Mèxic, l’Índia, Colòmbia, el Perú, el Senegal, el Marroc i el Camerun.
 

 L’aposta de la UdG per la sostenibilitat

Un any més la UdG ha renovat el seu compromís amb el Programa d’acords voluntaris per a la reducció de gasos d’efecte 
hivernacle, cosa que ens permet fer l’inventari de les emissions de CO2 i que enguany s’ha situat en les 0,19 T/CO2 per càpita 
en el consum d’electricitat. Aquesta xifra progressivament arribarà a zero, ja que la UdG ha contractat la compra d’electricitat 
100% renovable a partir del 2018. Pel que fa a la gestió energètica, segons el rànquing internacional GreenMetric, la UdG se 
situa com a 12a universitat de tot el món en gestió energètica i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, 10 posicions 
per damunt del darrer rànquing. Segons el mateix indicador, la UdG ocupa la 10a posició de les universitats europees, la 3a de 
les espanyoles i la 2a de les catalanes.
En la mateixa línia, GreenMetric avalua un indicador que mostra el compromís de la Universitat en la formació i recerca 
en sostenibilitat, respecte a assignatures ambientalitzades, pressupost de recerca en sostenibilitat, publicacions, articles i 
esdeveniments. Aquest indicador situa la UdG entre les 10 primeres de l’estat espanyol i la primera de les universitats catalanes.
També, per afavorir els espais de relació als campus, s’han reconvertit 1.500 m2 d’aparcament en una zona de pícnic amb 
mobiliari urbà, amb materials provinents del plàstic reciclat. El manteniment es fa amb els criteris de jardineria ecològica de 
la UdG.
Finalment, l’Hort Ecosolidari de la UdG continua la seva activitat socioambiental amb la participació de 56 estudiants del 
programa de voluntariat, de 6 persones en situació de pobresa severa, exclusió o sense sostre (usuàries del centre d’acollida La 
Sopa) i de 30 persones amb discapacitat intel·lectual (usuàries del Grup Fundació Ramon Noguera). La producció ecològica 
d’aquest hort ha suposat l’aportació de 400 caixes de verdura fresca al menjador social de La Sopa.

 Mobilitat sostenible
Les enquestes anuals de mobilitat obligada indiquen que la quota modal de mobilitat sostenible de la UdG (QMMS) s’ha situat 
en el 72%, és a dir, les opcions d’anar a peu, en transport públic i en bicicleta són quasi tres vegades superiors a l’ús del vehicle 
motoritzat. Quant a la reducció d’emissions de CO2, la plataforma Fes_edit per compartir places del cotxe, amb prop de 900 
persones registrades, ha suposat un estalvi de 24 tones de CO2 en els 3.450 viatges compartits; el servei de préstec de bicicletes 
de la UdG, que ha augmentat la flota fins a 50 unitats gràcies a la donació de la comunitat UdG i de les bicicletes del dipòsit 
municipal, ha estalviat 2,8 tones de CO2; i el fet que quasi el 10% dels estudiants tingui l’abonament del bus urbà Vine a la UdG 
amb bus, com a tercer factor, contribueix a aquesta reducció per part de la comunitat UdG.
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 Inclusió

La Facultat de Dret ha instal·lat dispositius beepcons que faciliten, a través del dispositiu mòbil, informació a les persones amb 
discapacitat visual per millorar la seva mobilitat en l'edifici. La UdG és la primera que disposa d’aquesta instal·lació.
L’Associació Multicapacitats, liderada per l’estudiant de la UdG Isaac Padrós, és molt activa a la ciutat i està previst que a curt 
termini formi part de les associacions d’estudiants pròpies de la UdG.

 Igualtat

Al llarg del curs 2017/18 s’han dut a terme diverses activitats informatives i campanyes de sensibilització per donar a conèixer 
a la comunitat universitària les previsions del Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o d’assetjament 
sexual per raó de sexe, gènere o sexualitat a la Universitat de Girona, aprovat al Consell de Govern de 29 de juny del 2017. El 
protocol contempla la prevenció i l’establiment d’un procediment d’actuació per detectar situacions de violència i assetjament, 
investigar-les, proposar actuacions i, si escau, proposar l’obertura de procediments disciplinaris.
El dia 8 de març es va presentar l’exposició Mujer. Todos somos una, de Francisco Magallón, per la qual van passar unes 550 
persones. 

 Promoció de la salut

El febrer de 2018 s’ha constituït un grup de treball que ha de dissenyar eines per a la promoció de la salut entre la comunitat 
universitària. El grup de treball és multidisciplinari i en formen part representants de la Unitat de Compromís Social, del 
Servei d’Esports, de les facultats d’Infermeria i de Medicina, de la Càtedra de Promoció de la Salut i de l’Oficina de Salut 
Laboral. Una de les seves primeres actuacions ha estat programar la Setmana de la Salut de la UdG, el mes d’abril, en la qual 
han participat més de 1.600 persones d’entre tots els col·lectius de la UdG.
 

 Relació amb l’entorn laboral

L’Oficina Universitat Empresa, a través de la seva borsa de treball, ha ofert 2.047 llocs de treball i ha rebut 6.223 demandes 
per part d’estudiants o titulats de la UdG, que han donat lloc al tràmit de 1.283 expedients de treball. Les titulacions més 
sol·licitades han estat enginyeria informàtica, infermeria, turisme, economia i administració i direcció d’empreses.
Els tècnics de pràctiques laborals han gestionat un total de 1.360 pràctiques curriculars i 474 d’extracurriculars, així com 
2.051 pràcticums. En el marc del Pla MIOL (Millora per a la Inserció i Ocupabilitat Laboral), 956 estudiants i graduats han 
participat en les diferents accions dels 4 eixos de treball: orientació professional, prospecció empresarial, intermediació 
laboral i mobilitat internacional.
 

 Activitats esportives

El maig de 2018, el Servei d’Esports de la UdG té 3.248 socis (un 62% d’homes i un 48% de dones). En aquesta data el total de 
participants en el programa d’activitats de docència, lleure i promoció ha estat de 1.804 persones, d’entre les quals les que han 
tingut més èxit han estat les que porten associats crèdits ECTS, les activitats dirigides trimestrals i les activitats associades a 
la Setmana de la Salut a la UdG.
A més de les activitats programades periòdicament, s’ha rebut un grup d’estudiants de la Universitat de Tolosa de Llenguadoc 
que han participat en una jornada esportiva multidisciplinària a la UdG.
Pel que fa a les competicions esportives universitàries, la UdG ha guanyat dues medalles de plata en els campionats estatals 
(handbol masculí i Laia Sicart en natació), i en els campionats catalans s’han aconseguit 6 medalles d’or (en handbol masculí; 
bàsquet 3x3 masculí i volei platja femení en la categoria d’equips, i Laia Sicart, en natació, Júlia Ribas en BTT i l’equip UdG en 
escacs), 15 de plata i 10 de bronze.

Notícies UdG
Neix l’associació UdG Alumni 
El mes d’octubre neix UdG Alumni per enfortir els lligams amb els antics alumnes. Vol obrir la porta de la institució 
perquè els exestudiants s’hi incorporin amb nous projectes que enforteixin el vincle i se sentin com a casa. El projecte 
pretén construir comunitat UdG, visibilitzar el talent que es genera en el si de la institució i donar suport a la carrera 
professional dels antics alumnes. És una continuïtat de la primera associació d’estudiants Postscriptum. 

La UdG, la universitat amb més projectes de voluntariat 
Un estudi de la Fundación Mutua Madrileña sobre voluntariat universitari, amb una avaluació de 40 universitats de 
l’Estat espanyol i 64 ONG, indica que la Universitat de Girona, amb 178 iniciatives, és la que més projectes de voluntariat 
va desenvolupar durant el curs 2016-2017. La UdG ha liderat aquesta posició almenys en els darrers cinc anys, des que es 
publica aquest estudi. L’informe destaca que, globalment, ha crescut el nombre d’estudiants universitaris que participa 
en accions de voluntariat. En aquest sentit, segons dades pròpies, la Universitat de Girona té un 11% d’estudiants que fan 
voluntariat. 

Informe de gestió i resum de l’acció de govern 
El rector Sergi Bonet sotmet a consideració del claustre universitari l’Informe Anual de Gestió, aprovat per una majoria 
de claustrals. En la seva intervenció, fa un resum de l’acció de govern des del desembre del 2013 al setembre del 2017, i 
detalla les accions més destacades dutes a terme al llarg del seu mandat. 

Miquel Martí Pol i Lluís Llach, doctors Honoris Causa
L’Aula Magna Modest Prats acull, el mes d’octubre, l’acte acadèmic de concessió del títol de Doctor Honoris causa al 
cantautor Lluís Llach i al poeta Miquel Martí i Pol (aquest últim, a títol pòstum). L'acte aplega més de 300 persones i 
serveix per posar en valor l'aportació de totes dues figures a les lletres i la cultura catalanes. La professora de Filologia 
Catalana Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània, glossa l'obra de Martí i 
Pol, i Joan Godoy, director del Cor de la UdG i especialista en Didàctica de l'Expressió Musical, la de Lluís Llach.

Quim Salvi, nou rector de la Universitat de Girona 
El catedràtic d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors Quim Salvi guanya les eleccions a rector de la Universitat de 
Girona amb el 57,19% dels vots ponderats. Aquests comicis, que per primera vegada s’han dut a terme amb el sistema de 
vot electrònic, es fan els dies 29 i 30 de novembre. La participació se situa en el 35,52% amb un total de 4.459 vots emesos 
(10 punts per sobre del 25,56% de 2013), la dada més alta des que el 2002 la Llei Orgànica d’Universitats va canviar el 
marc en què té lloc l’elecció del rector. El mes de desembre, es du a terme l’acte de presa de possessió, en el decurs del 
qual també accedeixen als càrrecs els membres de l’equip de direcció que acompanya el rector, i que està format per José 
Antonio Donaire (vicerector de Comunicació i Relacions Exteriors); Josep M. Serra (vicerector de Docència i Planificació 
Acadèmica); Laura Vall-llosera (vicerectora d’Estudiants i Inserció Laboral); Joan Andreu Mayugo (vicerector de 
Personal); Pepus Daunis (vicerector de Qualitat i Transparència); Dolors Capellà (vicerectora de Recerca i Transferència); 
Sílvia Llach (vicerectora de Territori i Compromís Social); i Jordi Pineda (secretari general). Joaquim Salvi és el cinquè 
rector de la UdG. Josep M. Nadal ho va ser del 1992 al 2002; i, a continuació, Joan Batlle, del 2002 al 2005; Anna M. Geli, 
del 2005 al 2013; i Sergi Bonet, del 2013 al 2017.

25 anys de cartellisme universitari
L'exposició "25 anys de cartells a la UdG" arriba a la biblioteca de Montilivi i després es presenta a la biblioteca del Barri 
Vell. Es tracta de 25 cartells representatius de la història de la UdG, que són una mostra del cartellisme dut a terme per 
la Universitat de Girona en el decurs de la seva existència. A la mostra, s'hi pot observar l’evolució del grafisme i també 
l’evolució de la institució en tot aquest temps.

Premis als esportistes més destacats 
Anna Jódar, en bàsquet; Àfrica Félez, en rugbi; i Sergi Grabalosa, en futbol, són els tres estudiants de la UdG reconeguts 
com a millors esportistes universitaris de Catalunya dels Campionats de Catalunya Universitaris (CCU) 2017. 



46 47

Còmic sobre Josep Ferrater Mora 
Es presenta el còmic sobre la vida i l’obra de Josep Ferrater Mora, que la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani 
va convocar el 2016 per commemorar el vint-i-cinquè aniversari de la mort del filòsof. Els autors del còmic són l’escriptor 
Josep Pastells i el dibuixant Iván Garcia. 

Presència femenina en l’àmbit de les enginyeries 

Una cinquantena de dones de l’EPS –entre alumnes, docents, PAS i professionals– intercanvien experiències sobre la 
presència femenina en l'àmbit de les enginyeries. Les participants a la trobada es mouen per trencar estereotips. A partir 
de les intervencions de les participants, s'han identificat i visualitzat les possibles barreres que fan que les dones no es 
dediquin a les enginyeries. Les dades recollides en aquesta trobada formaran part d'un estudi de diagnosi per poder 
conèixer els factors que intervenen quan les noies decideixen realitzar aquest tipus d'estudis. 

Premi a les iniciatives innovadores per a Inventors4Change
La Global Education Network Europe (GENE) escull el projecte Inventors4Change, del grup UdiGitalEdu de la UdG, com 
una de les 32 iniciatives més innovadores i inspiradores sobre educació global a Europa. La xarxa GENE, amb seu a 
Dublín, està formada per ministeris, agències i altres organismes nacionals responsables del suport, el finançament i la 
formulació de polítiques en l'àmbit de l'educació global. 

El Fons Joan Ferraté, a la Biblioteca
La Biblioteca de la UdG rep, el mes de gener, el fons bibliogràfic i documental del filòleg, poeta i traductor Joan Ferraté 
(Reus, 1924 - Barcelona, 2003). La seva filla Amalia Ferraté Zeta lliura una col·lecció formada per uns 12.000 volums, una 
extraordinària biblioteca personal que cobreix àmpliament la literatura universal amb una especial atenció als autors 
clàssics grecs i llatins, catalans, castellans, anglosaxons, francesos, italians i xinesos.

Tres itineraris digitals per descobrir el patrimoni 

La UdG dissenya tres itineraris digitals per descobrir el patrimoni a l’entorn de rius i recs. Els recorreguts són fruit d’una 
recerca que ha permès detectar 117 elements patrimonials –naturals i culturals– inventariats al Baix Ter. El projecte 
compta amb finançament europeu, i també hi han participat universitats de les ciutats europees de Leiden, Brighton i 
Venècia. 

V Lliga de Debat Universitari 
La Facultat de Lletres acull la fase territorial de les comarques gironines de la V Lliga de Debat, adreçada a estudiants de 
secundària i batxillerat. Organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats, hi participen estudiants procedents de 12 centres 
educatius de les comarques gironines. Més endavant, el mes d’abril, es fa a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la 
final de la competició. En representació de la UdG, hi participa l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, que accedeix a la 
tercera posició. 

19a edició del Fòrum Industrial 

“Treball, emprenedoria i recerca” és el lema de la 19a edició del Fòrum Industrial que té lloc el mes d’abril a l’EPS. En 
aquesta fira d’ocupació, empreses, grups de recerca, estudiants universitaris i associacions coincideixen en un mateix 
espai per establir relacions laborals i professionals. En aquesta edició, més de 40 empreses, el 70% de les quals són 
membres del Patronat Politècnica, ofereixen oportunitats als estudiants, en uns 50 estands que acullen també la 
presència de diferents grups de recerca i serveis de la UdG. 

Concerts del Cor de la UdG 
En el marc del 20è aniversari del Cor, l'església de Santa Ana de Durango, al País Basc, acull el mes d’abril un concert 
del Cor de la UdG i l'Orfeón Durangués. Les formacions interpreten conjuntament una cançó emblemàtica de cada 
territori: Txoria txori, de Mikel Laboa i L'Estaca, de Lluís Llach. El cor de la UdG, dirigit per Joan de la Creu Godoy, que 
deixa el càrrec aquest curs, també participa en el festival A Capella i clou les actuacions el mes de juny amb un concert 
extraordinari per commemorar l’aniversari a l’Aula Magna. 

Presentació de la Memòria del Síndic de la UdG 
El síndic de la Universitat de Girona fa pública la Memòria de l'activitat de l'any 2017. La lectura de la Memòria pot 
servir perquè tots els membres de la Universitat disposin d’una mena de fotografia de les principals dificultats en la 
convivència.

Guardó per a la professora Dolors Juvinyà 
Dolors Juvinyà (Càtedra de Promoció de la Salut) rep el premi Carolina Meléndez Fernández atorgat per l'Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de les Balears, en reconeixement a la seva trajectòria professional i humana. 

Constitució del Campus Salut 
Es constitueix el Campus Salut, el director científic del qual és el professor Rafel Ramos, i se’n nomena el consell assessor, 
integrat per persones escollides per la seva trajectòria professional i personal en el sector de la salut, externes a la 
institució. El consell assessor és un fòrum de debat, la funció del qual és aportar visió crítica i independent a les activitats 
del Campus Salut. En el decurs de l’acte, dut a terme el mes de juny, el vicerector de Projectes Estratègics de la UdG, Josep 
Calbó, presenta el programa dels diferents Campus Sectorials de la institució, dedicats a l’aigua, el turisme, l’alimentació 
i gastronomia, la comunicació cultural i corporativa, els compòsits, el patrimoni cultural i natural, i la salut.

Conveni de col·laboració en Medicina 
La Universitat de Girona (UdG) i l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) signen un conveni de 
col·laboració en matèria de docència i de recerca pel qual l’IDI esdevé Centre Associat a la UdG.

Reunió de treball sobre Patrimoni 
El Campus del Patrimoni Cultural i Natural i el màster en Patrimoni de la Universitat de Girona (UdG) organitzen una 
reunió de treball d’estudiants i joves investigadors en Patrimoni de la xarxa europea European Students Association of 
Cultural Heritage (ESACH). 

Acte d’homenatge als professors de Lletres 
El mes de juny, a la Facultat de Lletres, es fa un acte acadèmic d'homenatge als professors de la Facultat de Lletres que es 
jubilen aquest curs, amb una al·locució de l’exrector Josep M. Nadal i amb la presència de Ramon Alcoberro, Joan Lluís 
Alegret, Joan Manuel del Pozo, Àngel Duarte, Montserrat Escartín, Anna Maria Garcia, Quim Nadal, Assumpta Roig i 
Narcís Soler. 

Aula de Teatre 
L’Aula de Teatre de la UdG, al llarg del curs, ha representat diverses vegades (a la Universitat, al convent de Santa Clara de 
Castelló d’Empúries, al castell de La Bisbal), una adaptació que el professor Xavier Renedo ha fet de L'Alta naixença del 
Rei En Jaume, una lectura dramatitzada a partir de les versions de les cròniques de Jaume I, de Bernat Desclot, de Ramon 
Muntaner, dels Gesta comitum Barcinonensium i de Josep Carner. També ha dut a terme un muntatge sobre Les bruixes 
de Llers, amb motiu de l’Any Carles Fages de Climent.

La Càtedra Ferrater Mora organitza el cicle “Llibertats i repressió”
El cicle “Llibertats i repressió”, organitzat per la Càtedra Ferrater Mora, proposa set taules rodones durant els mesos 
d’abril i maig, obertes a tota la ciutadania, per aprofundir en temes com la informació i manipulació periodística; l’odi, 
la censura i la llibertat d’expressió als mitjans de comunicació; l’ensenyament i adoctrinament a les escoles; l’1-O i com 
es tractaran aquests fets a les aules d’aquí trenta anys; la justícia espanyola i la tasca del jutge Llarena; una reflexió de 
la mirada sobre Catalunya per part de l’esquerra espanyola; i una anàlisi de l'opinió internacional. Entre d’altres, hi han 
participat ponents com els periodistes Bea Talegón, Albano Dante Fachin i Gerard Bagué; professors de la UdG com 
Salvador Martí, Macià Serra, Xavier Besalú, Albert Ruda, Mariona Masgrau i Gemma Ubasart; escriptors com Suso de 
Toro, Francesc Serés i Jordi Amat; l’exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau; els advocats Carles Monguilod i Magda 
Oranich; el professor de la Universidad Carlos III de Madrid Ignacio Sánchez-Cuenca; l’expert independent de l'ONU 
Alfred de Zayas; la membre de The Graduate Institute de Ginebra Neus Torbisco; la periodista, escriptora i expresa 
política Núria Cadenes; el president d’Òmnium Cultural Marcel Mauri; i, per videoconferència des de Brussel·les, Lluís 
Puig, exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Un 5% més d’estudiants volen entrar a la Universitat de Girona 
Els joves que volen estudiar a la UdG són un 5% més que el curs passat. La Universitat de Girona (UdG) ha rebut aquest any, 
en el primer procés d’assignació de places, un total de 3.549 estudiants (un 3% més que el 2017, en què varen ser 3.442). 
D’aquests, 2.480 trien la Universitat de Girona en primera preferència, la qual cosa suposa un increment de més d’un 5% 
(el 2017 van ser 2.353). Fent una anàlisi de les sol·licituds rebudes en primera preferència, aquest any han estat 3.477, un 
3,6% més que el 2017 amb 3.356 sol·licituds. Aquesta dada representa un 7,4 % del total des sistema universitari català. 
L’increment dels estudiants que el sistema universitari català assigna als centres docents de la UdG, juntament amb 
l’increment de les sol·licituds en primera preferència, fa preveure que se superin els índexs de matrícula del curs passat, 
que es va tancar amb poc més de 3.400 estudiants de nou accés matriculats als estudis de grau. Les titulacions amb més 
demanda en primera preferència són: Infermeria (206); Medicina (205); Fisioteràpia (185); Psicologia (157); Publicitat i 
Relacions Públiques (130); Administració i Direcció d’Empreses (120); Dret (120); Educació Social (117); Educació Primària 
(110); Turisme (107); Enginyeria Informàtica (103); i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (101). Enguany ha pujat la nota 
de tall de les 10 primeres titulacions de l’assignació. Així, quatre titulacions de la UdG superen el 10: Medicina (12,258); 
Biologia + Biotecnologia (11,452); Biotecnologia (10,286) Biologia + Ciències Ambientals (10,084); Biotecnologia (10,286); 
i la resta (6) superen el 9: Criminologia + Dret (9,900); Mestre en Educació Infantil + Educació Primària (9,645); Biologia 
(9,644); Infermeria (9,380); Ciències Polítiques i de l’Administració + Dret (9,355); i Administració i Direcció d’Empreses 
+ Dret (9,232).

Digitalització dels documents del Monestir de Sant Daniel 
Es presenta el projecte de digitalització de documents del Monestir de Sant Daniel, a càrrec de la Biblioteca de la Universitat 
de Girona, És una iniciativa de la UdG, el Servei d’Arxius de la Federació de les Monges Benedictines i l’Institut Català 
de Recerca en Patrimoni Cultural que permetrà la consulta tot accedint al Repositori Digital de la Universitat de Girona. 
El projecte, que en una primera fase ofereix l’accés a 1.061 pergamins del segle X al XIV (entre els quals hi ha el de l’any 
1018, en què es destinava l’Església de Sant Daniel i els terrenys limítrofs com a seu d’un monestir), pretén preservar i 
difondre un fons únic, recollint la voluntat de la comunitat de monges benedictines del Monestir de Sant Daniel de posar 
a disposició de la ciutadania uns documents de gran valor: testaments, donacions, empenyoraments, permutes, plets, 
cartes, assignacions, capbreus, subhastes, etc. 

Projecció externa
i relacions amb l'entorn
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Càtedres UdG

Aigua, Natura i Benestar Sant Hilari Sacalm

Art i Cultura Contemporanis Girona

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

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

Joves Emprenedors Girona

Lluís 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 Puigcerdà

Oceans i Salut Humana Roses

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent Castelló d'Empúries / 
Figueres

Processos Industrials Sostenibles Girona

Promoció de la Salut Girona

Responsabilitat Social Universitària Girona

Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic Roses

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

Vi i Oli de l'Empordà 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 a desenvolupar de manera regular i continuada la presència de 
la Universitat de Girona a les comarques gironines, a vertebrar les relacions amb els seus patrons –institucions d'abast local, 
comarcal i nacional i empreses privades– i a desenvolupar una activa divulgació científica i cultural en el conjunt del territori.
Durant el curs 2017-2018 la xarxa de càtedres de la UdG ha portat a terme 440 activitats, ha tingut una presència notable 
als mitjans –648 notícies– i els seus patrons han fet aportacions per valor de més de 600.000 €. Cal destacar els actes de 
celebració dels 10 anys de la Càtedra de Promoció de la Salut; el Simposi Internacional Prudenci i Aurora Bertrana per part de 
la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada–Carles Fages de Climent; els Tallers de Màgia i Ciència de la Càtedra 
de Cultura Científica i Comunicació Digital; el IV Festival de Poesia Domini Màgic per part de la Càtedra Joan Vinyoli de 
Poesia Contemporània; la I Jornada Guilleries: Aigua i Territori de la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar; o els Diàlegs sobre 
gastronomia, amb la presència de Fina Puigdevall, Raül Balam i Jordi Cruz, organitzats per la Càtedra de Gastronomia, Cultura 
i Turisme Calonge-Sant Antoni.

Durant aquest curs s’han creat dues càtedres noves, totes dues a Roses: la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic 
i la Càtedra Oceans i Salut Humana.



52 53

La UdG internacional

Convenis signats l'any 2018 

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.

Convenis signats

· Università degli Studi di Genova, Itàlia 
· International Center for Sustainable Tourism and Hospitality,
 Universidade Federal de Viçosa, Brasil 
· Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
· Zeehondencentrum Pieterburen, Holanda 
· Univerza v Ljubljani, Eslovènia
· Dalian University of Foreign Languages, Liaoning, Xina 
· Dublin Business School, Irlanda
· Universidad de Guanajuato, Mèxic
· Pontificia Universidad Católica de Chile, Xile

En tràmit

· Istituto di storia dell’Europa mediterranea (Consiglio Nazionale delle   
 Ricerche), Càller, Itàlia
· Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Mèxic 
· Università degli Studi della Basilicata, Itàlia
· Universidad del Cauca, Colòmbia
· Saint 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)
> AUMO (Associació Universitària per al Mediterrani Occidental)

Accions 
d'internacionalització

609 convenis internacionals actius (curs 2017-2018)

33 nous convenis internacionals (curs 2017-2018)
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Accions destacades

 Accions de promoció internacional
 
La UdG ha incrementat la seva participació en accions de promoció internacional amb l’objectiu d’augmentar la presència 
d’estudiants internacionals a la Universitat i afavorir els intercanvis entre centres de diversos països. Les accions més 
destacades han estat:
- Participació en l’acció de promoció de SEPIE a Colòmbia, realitzada a les ciutats de Medellín, Barranquilla i Bogotà.
- Participació en l’acció de promoció de SEPIE al Brasil, a la ciutat de Rio de Janeiro.
- Presència de la UdG a les fires FAUBAI (São Paulo), NAFSA (Filadèlfia), EAIE (Ginebra).
- Està prevista la participació a l’acció de promoció de SEPIE a Mèxic el mes de novembre.
- La UdG ha col·laborat en la fira LASA, celebrada a Barcelona.
 

 La primera Setmana del País Convidat, dedicada a Mèxic
 
La UdG celebra la primera Setmana del País Convidat, dedicada a Mèxic. L’objectiu és fomentar la internacionalització 
i l’establiment d’una visió global del país convidat que permeti la connexió amb realitats culturals, geogràfiques i socials 
diverses. El Brasil serà el país protagonista del curs vinent. En aquesta primera edició, s’ha seleccionat Mèxic pel volum 
de convenis establerts amb centres universitaris del país i per la dilatada tradició de recerques que hi han desenvolupat 
investigadors i investigadores de la UdG. Només aquest curs, s'han rebut 74 joves de Mèxic i la UdG ha col·laborat amb 22 
organismes mexicans. La setmana inclou una presentació de “Mèxic a la Universitat de Girona”, a càrrec de la cap de l’Oficina 
de Relacions Exteriors de la UdG; una conferència sobre “La relació històrica entre Mèxic i Catalunya” a càrrec del membre 
de l’Associació Cultural Mexicano-Catalana (MexCat) Albert Torras; una taula rodona, amb la participació dels professors 
Salvador Martí (Facultat de Dret), Dani Blasco (Facultat de Turisme) i Joaquín Naval (Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials), moderada per Maxi Fuentes (Facultat de Lletres) i amb la presència del vicerector de Comunicació i Relacions 
Exteriors, José Antonio Donaire; una conferència sobre “La gastronomia mexicana avui”, a càrrec de la doctoranda Mariana 
Monserrat Sosa Tinoco; una xerrada sobre tequila i mescal amb degustació, i una actuació musical a càrrec de Josep Pérez 
Abuyé, conegut com El Charro Catalán, i Susana del Saz. 
En el decurs de la Setmana, es lliuren els Premis Mercuri 2018 a la mobilitat. El guardó al millor centre outgoing, atorgat a la 
facultat o escola amb millors resultats percentuals en mobilitat d’estudiants en relació amb el nombre de titulats, és per a la 
Facultat de Lletres. El premi al millor centre incoming, atorgat a la facultat o escola amb un nombre més gran d’estudiants 
rebuts, ha estat per a la Facultat de Turisme. Finalment, el Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors de 
l’Escola Politècnica Superior ha estat guardonat per obtenir els millors resultats percentuals en mobilitat de professorat.
 

 Cultura jueva
 
D’acord amb el pla de treball aprovat a la Comissió de Política Internacional, s’han iniciat relacions amb l’Oranim Academic 
College d’Israel amb la intenció de desenvolupar accions conjuntes per incorporar la cultura jueva en l’oferta acadèmica de la 
Universitat de Girona.
 

 Política transfronterera
 
Convocats per l’Euroregió Pirineus–Mediterrània, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Perpinyà Via Domitia i la 
Universitat de Girona es van reunir a la ciutat de Perpinyà per dissenyar un pla de treball de col·laboració per als propers anys. 
La intenció és desenvolupar projectes de col·laboració en docència, recerca, transferència i mobilitat entre les tres universitats. 
Amb anterioritat, la UIB i la UdG es van reunir per establir accions de col·laboració en el marc del Campus d’Excel·lència 
e-MTA.

 

 Arc mediterrani
 
D’acord amb el responsable de la xarxa UNIMED (Unió d’Universitats del Mediterrani) la UdG està treballant per a la creació 
de dues xarxes en el si de l’UNIMED, dedicades als àmbits del turisme i de l’aigua.

Notícies UdG
Diàlegs Gastronòmics
La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni organitza diverses activitats a l’entorn de l’art, la 
gastronomia i l’educació, com ara els Diàlegs Gastronòmics, amb personatges com Fina Puigdevall, Raül Balam, Jordi 
Cruz i Cristina Jolonch. 
 

Jornada acadèmica dedicada a l’ADAG 
La Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la Universitat de Girona (UdG) i el Museu d’Art de Girona (md’A) dediquen, 
el mes d’octubre, una jornada acadèmica a l’Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona (ADAG), en el marc d'Els 
Encontres de la Càtedra. I el mes de maig, amb motiu del 125è aniversari del naixement i del centenari de la mort de 
Xavier Carbó i Maymí (1893-1918), la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada–Carles Fages de Climent de la 
Universitat de Girona (UdG) organitza un homenatge a aquest poeta, filòleg, traductor, etnòleg i folklorista cassanenc. 
 

Vídeo d’Isaki Lacuesta sobre la UdG
La Universitat de Girona estrena l’espot dirigit pel director de cinema Isaki Lacuesta, amb l’objectiu de donar a conèixer 
l’essència de la Universitat en una campanya institucional que porta per nom #històriesUdG. El cineasta enfoca la seva 
mirada cap a l’univers UdG, universitat on ell mateix ha impartit docència, amb un anunci de quatre minuts que retrata 
el caràcter de la institució a través de les persones que en formen part. 
 

Dia Mundial dels Inventors 
L'associació universitària Promotec acull l’esdeveniment Local Hack Day per celebrar el Dia Mundial dels Inventors a 
Girona. La UdG aplega 120 joves, entre estudiants de batxillerat, cicles formatius i universitats d'arreu de Catalunya, amb 
la col·laboració de l'associació d'estudiants UdGeeks. 
 

Nova edició de la First Lego League 
El mes de gener es fa, a l’EPS, la fase local de dos torneigs de la First Lego League, amb un total de 36 equips formats per 
joves de 10 a 16 anys, emmarcats en el repte Hydro Dynamics, que vol animar els participants a pensar com a científics i 
enginyers i proposar solucions innovadores per millorar les diferents etapes del cicle humà de l’aigua. 
 

Una plataforma de la UdG per millorar els arxius documentals
Una eina ideada per la UdG millora la gestió dels arxius documentals de les universitats catalanes. La plataforma serveix 
per gestionar documents i expedients en suports convencionals i electrònics. S’ha desplegat davant el canvi legal que 
regula la preservació de la informació en format electrònic. Set universitats ja utilitzen aquest innovador software. 
 

Olímpíades amb més de 300 alumnes de secundària
A partir del mes de febrer i, en diverses dates, es duen a terme les fases territorials de les Olimpíades de Geologia, Física, 
Biologia, Química i Geografia, amb un total de més de 300 alumnes dels centres de batxillerat de les comarques gironines. 
 

Càtedra del Vi i de l’Oli de l’Empordà, a Figueres 
S’impulsa la Càtedra del Vi i de l’Oli de l’Empordà com una renovació de la Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís 
Fages de Romà, que actualitza el seu nom amb la incorporació del nou patró, la DOP Oli de l’Empordà, i amb la nova 
coordinació, a càrrec de Josep Maria Dacosta, i direcció, a càrrec de Jesús Francés. Hi participen l’Ajuntament de 
Figueres i la Universitat de Girona, i la càtedra tindrà com a objectius la promoció de l’estudi, la recerca, el coneixement, 
l’adequada transferència tecnològica i la millora dels vins i olis de l’Empordà i de tots els processos que intervenen en la 
seva elaboració, criança i consum. 
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La UdG, valorada pel seu esforç en la gestió energètica 
La Universitat de Girona (UdG) és la 12a universitat de tot el món en la categoria de gestió energètica i reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’índex GreenMetric que la Universitat d’Indonèsia elabora cada any des del 
2010. A l’estudi s’han examinat 619 universitats de 75 països d’arreu del món i, en aquesta categoria, la UdG ha millorat la 
seva posició des de la darrera edició de l’estudi, quan va quedar en la 22a posició. En la classificació global, la UdG ocupa 
la 109a posició mundial.
 

Jornades de Portes Obertes 
En la Jornada de Portes Obertes del mes de febrer, 3.600 alumnes de batxillerat i cicles formatius (un 20% més en relació 
a l'any anterior) visiten la Universitat. En el marc d’aquesta iniciativa per donar a conèixer la institució i la seva oferta 
formativa, els tres campus de la UdG obren les portes a estudiants provinents de totes les comarques gironines, així com 
de diferents punts de les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona, Illes Balears i Andorra. Els centres adscrits 
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) i l’Escola Universitària ERAM també presenten la seva oferta formativa. 
El mes de maig es du a terme la mateixa Jornada, oberta a les famílies, que coneixen de primera mà l’oferta de la 
Universitat de Girona, i en la qual s'arriba a una xifra de 4.060 assistents. En només quatre anys (el 2014-2015 hi van 
assistir 350 persones), l’interès per aquesta jornada s’ha multiplicat per deu.
També es duen a terme sessions informatives a centres de secundària: 50 instituts i uns 3.000 estudiants de Girona, 
Barcelona, i Illes Balears (Mallorca, Menorca i Eivissa). Les sessions informatives als centres que es desplacen a la UdG es 
concreten en 6 instituts i 300 estudiants de Girona i Barcelona.

Reunió institucional entre la UdG i l’Ajuntament de Girona 
L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el rector de la Universitat de Girona, Joaquim Salvi, presideixen el mes de 
febrer una trobada institucional per dibuixar possibles línies estratègiques per treballar de forma conjunta en els propers 
mesos. En concret, es tracta de qüestions relacionades amb la mobilitat, els accessos i l'accés a l'oferta cultural. Així 
mateix, s'avalua la necessitat de treballar conjuntament en la creació d'un projecte de Ciutat Universitària seguint el 
model d'altres ciutats europees. 

Presentació a Madrid de l’oferta acadèmica de la UdG 
El mes de març, la UdG dona a conèixer, a Madrid, la seva oferta formativa en el marc de La Semana de la Educación. 
A la fira Aula, la UdG presenta els estudis des del punt d’informació del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 
Com a novetat, s'ofereix el nou grau en Enginyeria Biomèdica, que es posarà en marxa el curs 2018-2019. Així mateix, la 
Universitat promociona l’extensa oferta de graus i dobles titulacions i posa èmfasi en el fet que la Facultat de Ciències 
és el centre de Catalunya que ofereix més pràctiques pautades dins el pla d’estudis. També s’esmenten l’elevat nombre 
de convenis de pràctiques amb empreses de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, l’èxit dels graduats en 
Medicina a les proves del MIR i la metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) de les facultats d’Infermeria i de 
Medicina.
 

Primera edició del congrés Speed Networking/Mentoring 
L'EPS aplega enginyeres del món professional i dones relacionades amb l'àmbit tecnològic en la primera edició del 
congrés Speed Networking/Mentoring. La jornada aprofita la celebració del Dia Internacional de la Dona per compartir 
experiències i establir xarxes de suport a l’important paper que les dones han tingut, tenen i tindran en diferents àmbits 
del món de l'empresa. 
 

Commemoració del Dia Mundial de l’Aigua 
La Universitat de Girona se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Aigua amb diverses iniciatives: el diàleg 
"Gota a gota", un debat entre el Dr. Manel Poch, professor de la UdG, i Jordi Figueras, tècnic municipal de l’Ajuntament 
de Girona sobre la història de l’abastament d’aigües a les ciutats; la conferència "La ciència prop nostre", a càrrec del 
Dr. Thierry Juteau, professor emèrit de la Universitat de Brest, sobre la formació de l’oceà mundial, la seva dinàmica i 
la seva estructura actual; una jornada sobre "La recuperació participada dels espais fluvials"; i el lliurament dels ajuts a 
estudiants de batxillerat de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar. 
 

Nova edició de Girobòtica
Amb la presència de més de 50 equips de nens i nenes de primària, la UdG acull el mes de març la cinquena edició de 
Girobòtica, a l’entorn d’un projecte per millorar l’alimentació equilibrada i saludable. 
 

Treballs de camp al Sàhara Occidental 
Un equip format per tres arqueòlegs del Grup de recerca i cooperació al Sàhara Occidental de la UdG du a terme una 
nova expedició per posar en valor el patrimoni històric i cultural de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). Una 
segona expedició universitària, integrada per dos professors d’antropologia i un tècnic en disseny gràfic, treballa al camp 
de refugiats de Dakhla en l’obtenció d’informació per a l’elaboració del futur museu del campament. Aquests museus són 
fruit de l’acord entre la Universitat de Girona i el Ministeri de Cultura de la RASD i tenen per objectiu preservar i donar 
a conèixer el passat del poble sahrauí. Finalment, un tercer grup, integrat per un professor i tres estudiants del Màster 
Europeu Erasmus Mundus en Gestió del Turisme de la UdG, treballen en l’organització de les visites que permetin un 
millor coneixement tant dels camps de refugiats com dels punts dels territoris del Sàhara Occidental controlats pel Front 
Polisario que tenen més interès des d’un punt de vista social i patrimonial. 

Conferència internacional sobre ciberseguretat
Arriba a la tercera edició l’Overdrive Conference, un esdeveniment internacional destacat en ciberseguretat. Més de 50 
ponents d'arreu del món procedents de països com la Xina, els Estats Units o Rússia, es troben a l’EPS per compartir 
informació sobre tècniques de defensa de sistemes informàtics i presentar les últimes novetats del sector. Durant el 
congrés, es donen a conèixer nous sistemes antivirus, com el Qihoo360, i sistemes d'anàlisi de big data a xarxes socials, 
com la plataforma Magneto.

6a edició de CRACS 
El mes d’abril es fa la 6a edició del Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de Secundària (CRACS), a la Facultat de 
Dret. Adreçat a estudiants de segon de batxillerat, aquest “simulacre” de congrés a petita escala ha posat en valor l’esforç 
realitzat pels estudiants de batxillerat en el seu treball de recerca. L’estudiant Neus Pagès, de l’institut Castell d’Estela 
d’Amer, s’endú el premi CRACS 2018 pel seu treball titulat Petjades sense rastre, amb la tutoria de la professora Puri 
Merino. Se centra a comparar la Guerra Civil espanyola i l’actual conflicte sirià i l’impacte sobre les persones que es veuen 
forçades a l’exili. 
També es duen a terme la 8a edició del Campus d'Estiu PreBat i l'11è Jove Campus de Recerca, amb 100 assistents.

Jornada de formació en Turisme
El Convent de Santa Clara de Castelló d’Empúries acull, el mes d’abril, la jornada de formació coorganitzada pel Campus 
de Turisme de la Universitat de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava de la Diputació de Girona, amb l’assistència 
d’uns noranta professionals que debaten sobre aquest tema: Cal innovar i ser sostenible per vendre més i millor? S’hi 
discuteix sobre innovació, gestió del canvi i com comunicar aquesta transformació, i amb la sostenibilitat com un actiu 
de venda i impacte econòmic directe i indirecte per als municipis de la destinació.

Congrés internacional en Relacions Públiques 
La Facultat de Turisme acull el mes d’abril la 13a edició del Congrés Internacional de la Associació d’Investigadors 
en Relacions Públiques (AIRP) que porta per títol “RRPP: anàlisi i Influència 4.0”. Organitzat pel Grau de Publicitat i 
Relacions Públiques, durant tres dies hi ha debats amb congressistes que provenen de països com Portugal, Itàlia, Costa 
Rica, Brasil, Xile, Colòmbia, Cuba, Panamà i Espanya.

La UdG, present a Expojove
La Universitat de Girona participa en la nova edició de l'Expojove, que té lloc el mes d’abril al Palau de Fires de Fira 
Girona. La presència institucional de la UdG en aquest saló de formació, ocupació i emprenedoria de les comarques 
gironines té l'objectiu de donar a conèixer la globalitat de l'oferta acadèmica i de serveis als estudiants de secundària: 
ESO, Batxillerat i cicles formatius. 
La Universitat de Girona també participa en altres fires i salons d’ensenyament: a Girona, Barcelona, Madrid, Lleida (Fira 
del Pla d’Urgell), Tarragona (Fira de Valls), Mallorca (UNITOUR), Menorca (Fira de Ciutadella). En aquestes actuacions, 
més de 30.000 persones s'interessen per l'oferta académica de la UdG.
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Presentació del III Congrés Català de la Cuina 
El III Congrés Català de la Cuina tindrà lloc al llarg del proper any 2019 en diferents punts del territori català. A la 
demarcació de Girona, el tret de sortida es fa el mes de maig amb un acte inaugural a l’edifici Jaume Casademont del 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. En el marc d’aquest acte, es presenta el Congrés i s’obre un debat 
sectorial que, a través de diversos grups de treball, proposarà els temes i problemàtiques que es tractaran durant l’any 
congressual. 

Tecnorepte desperta l’interès dels joves per la ciència 
Estudiants de 3r i 4t d’ESO exposen projectes innovadors que responen a un nou desafiament del Tecnorepte, una 
iniciativa que pretén despertar l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia. La 4a edició té lloc a l’EPS i els participants 
hi dissenyen i construeixen l’escenificació d’un fet històric del patrimoni cultural català amb un requisit principal: la 
inclusió d’un automatisme tecnològic.

Dues noves càtedres universitàries, a Roses 
El Teatre Municipal de Roses acull, el mes de maig, la presentació de dues noves càtedres universitàries, amb seu 
permanent al municipi, impulsades gràcies als convenis de col·laboració subscrits entre l’Ajuntament de Roses i la 
Universitat de Girona (UdG). Són la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic i la Càtedra Oceans i Salut 
Humana, dirigides, respectivament, pels professors Josep Burch i Josep Lloret. El doctor Joaquim Nadal hi ofereix la 
conferència “Universitat, càtedres i món local".

Viquimarató en Promoció de la Salut 
La Biblioteca Campus Centre de la Universitat de Girona acull la Viquimarató en Promoció de la Salut. L’activitat 
s’emmarca en els actes del 10è aniversari de la Càtedra i de les deu promocions del Màster Universitari en Promoció de la 
Salut. L’objectiu és actualitzar, ampliar i crear articles sobre aquesta temàtica a la Viquipèdia.

5 projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
La demarcació de Girona ha estat beneficiada amb 5 projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial, que 
representen un pressupost total de quasi 13 M€. D’aquests, el 50% està finançat per fons FEDER i el 25%, per la Diputació 
de Girona. La Universitat de Girona, a través dels Campus Sectorials, ha estat fonamental per a la proposta de 4 dels 
projectes, i ha resultat beneficiària directa en els projectes relatius a l’ecosistema innovador de Girona, a les innovacions 
en la gestió de l’aigua aplicades a la zona del Baix Ter i a l’aplicació de noves tecnologies al sector turístic. A més, en el 
projecte orientat a esdevenir una “regió saludable”, hi participa l’IdIBGi i la UdG col·laborarà en la plataforma tecnològica 
d’intercanvi de dades.
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