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Presentació del rector
Hi ha projectes que només són possibles amb la suma dels esforços col·lectius. Amb aquella alquímia
dinàmica que posa d'acord el talent, la inspiració, la constància, la coordinació, la difusió. La Universitat
de Girona és això: la suma d'intel·ligències múltiples, de talents diversos, que s'uneixen en un projecte
comú. Aquesta memòria recull les dades i els resultats d'un curs acadèmic, però vull destacar que darrere
de cada xifra, de cada dígit, hi ha l'esforç col·lectiu de moltes persones que fan possible la Universitat. La
memòria és, per tant, un balanç, però també un reconeixement.
El Pla Estratègic de la Universitat de Girona planteja un repte immens: la suma d'intel·ligències. Hem
de fer possible combinar les intel·ligències diferents, hem de connectar les humanitats amb les ciències,
els estudis socials amb les enginyeries, la inspiració amb el treball i la recerca, la intuïció i la imaginació
amb la densitat i la profunditat del saber. Ens hem plantejat el repte col·lectiu de sumar les intel·ligències,
diverses, dinàmiques, complementàries, que integren la comunitat universitària. Només podrem aprendre
des de la intersecció de les mirades.
El debat sobre el pla planteja també la necessitat d'incorporar la sensibilitat amb el desenvolupament
sostenible en la nostra pràctica quotidiana, en la recerca i en la docència. La sostenibilitat és una peça
d'un grup de valors que han de ser el centre de gravetat del projecte universitari. La igualtat, el feminisme,
la inclusió, la sostenibilitat, la gestió de la diversitat, són alguns dels ingredients del nostre projecte
universitari. Perquè en un món desigual i complex, només és possible la construcció de la universitat a
partir de l'ètica i el compromís social.

Quim Salvi
Rector de la Universitat de Girona
Setembre de 2019
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La UdG en xifres

Docència
GRAUS

Campus i estructures

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

35 càtedres
Pressupost

94.192.807 € - Pressupost 2018
97.113.720 € - Pressupost 2019
53.079.072 € - Finançament bàsic de la Generalitat pressupostat l'any 2018
56.300.686 € - Finançament bàsic de la Generalitat pressupostat l'any 2019

45 titulacions de grau
12 dobles titulacions de grau
3 dobles titulacions internacionals

de grau

DOCTORAT

14 programes de doctorat (8

10.235 estudiants de grau – centres

d'universitaris
i 6 d'interuniversitaris)

3.278 estudiants de grau – centres

816 estudiants de doctorat
117 tesis doctorals llegides

propis

adscrits

1.808 titulats de grau – centres propis FORMACIÓ CONTINUADA
611 titulats de grau – centres adscrits 45 màsters propis
705 estudiants de màster propi
MÀSTERS
2.774 estudiants matriculats en ac23 màsters universitaris
tivitats de formació continuada
17 màsters interuniversitaris
12 convenis de doble titulació de
ALTRES PROGRAMES FORMATIUS
màster internacional
122 estudiants del Programa de
Formació Josep Torrellas per a més
grans de 50 anys

Recerca
PROJECTES I FINANÇAMENT

332 projectes de recerca actius el
2018 (56 d'internacionals)
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970 estudiants de màster universitari
604 titulats de màster universitari

Comunitat universitària

67 grups de recerca SGR

15.299 estudiants de la UdG
1.259 personal docent i investigador
599 personal d'administració i serveis

RESULTATS

41 llibres de recerca
210 capítols de llibre
905 articles indexats ISI
201 contractats predoctorals

11 investigadors ICREA, Ramón y
Cajal, Beatriu de Pinós, Juan de la
Cierva i Marie Sklodowska-Curie

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

7 grups TECNIO
1 patent nacional
8 empreses de base tecnològica

participades per la UdG
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Campus i centres
Campus Barri Vell

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

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

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 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
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Centres
i escoles adscrites
Escola Universitària de la
Salut i l'Esport (EUSES)
www.euses.cat
Escola Universitària de
Turisme Euroaula
www.euroaula.com
Escola Universitària
d'Hoteleria i Turisme de Sant
Pol de Mar
santpol.edu.es
Escola Universitària ERAM
www.eram.cat
Escola Universitària Formatic
Barcelona
www.formatic-barna.com
Escola Universitària
Mediterrani
www.mediterrani.com
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Rànquings 2018-2019
Pressupost 2019 - Quadre resum per capítols
ESTAT D'INGRESSOS

30.179.057

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents

59.852.414

CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
Subtotal corrent

313.379
90.344.850

CAPÍTOL 6 - Venda d'inversions reals

0

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital

4.923.870

Subtotal capital

4.923.870

CAPÍTOL 8 - Actius financers

1.845.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers
Subtotal financer
TOTAL INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES

0
1.845.000
97.113.720
euros

CAPÍTOL 1 - Despeses de personal

72.119.677

CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis

17.128.186

CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
CAPÍTOL 5 - Fons de contingències
Subtotal corrent
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
Subtotal capital

Els rànquings Times Higher Education (THE Impact Ranking: https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings/university-girona) d’impacte social són els únics de tipus global que avaluen les universitats
en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En aquests rànquings utilitzen diferents indicadors per oferir comparacions integrals i equilibrades en tres grans àrees: recerca, divulgació i
administració. L'any 2019, la UdG ha participat en la primera edició del rànquing, que inclou més de 450 universitats de 76 països. En l'àmbit global, la UdG ocupa el lloc 94 i és la 4a de l'Estat.
Objectius de Desenvolupament Sostenible
Salut i benestar
Qualitat de l’educació
Igualtat de gèneres
Treball digne i creixement econòmic
Indústria, innovació i infraestructures
Reducció de desigualtats
Ciutats sostenibles
Consum responsable
Accions pel clima
Pau, justícia i solidesa institucional
Col·laboracions estratègiques

Rànquing
101–200
27
31
73
101–200
21
98
41
84
101–200
201–300

42.200
2.294.177
0
91.584.240
5.199.761
0
5.199.761

CAPÍTOL 8 - Actius financers

45.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers

284.719

Subtotal financer

329.719

TOTAL DESPESES
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euros

CAPÍTOL 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos

Quant al rànquing de la Fundació CyD (Fundación Conocimiento y Desarrollo: https://www.rankingcyd.org/
assets/RankingCYD_2019_Resultados_por_Universidades.pdf), que analitza la contribució de la universitat
al desenvolupament econòmic i social en l'àmbit espanyol, la UdG es troba en el número 14 de la classificació
general, amb un esment especial a la investigació (10) i a la contribució al desenvolupament regional. Destaquen
els àmbits de coneixement de Química (3a posició) i Enginyeria Industrial (4a posició).

97.113.720
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En el rànquing internacional GreenMetric World University Ranking on Sustainability (http://greenmetric.
ui.ac.id/overall-ranking-2018), que mesura el nivell de sostenibilitat de les universitats d’arreu del món, la Universitat de Girona, tot i que ha augmentat la participació en el rànquing en més de 100 universitats, ha escalat quatre
posicions en l'àmbit mundial respecte a l’any passat: se situa en la posició 105 de les 719 universitats dels 81 països
que hi participen.
En l'àmbit europeu se situa en la posició 47, i guanya una posició respecte a l’any passat: obté la 9a posició de les
universitats espanyoles i manté la 2a posició en l’àmbit universitari català.
Dins d’aquest mateix rànquing se situa com a la 40a universitat del món en Gestió energètica i reducció d’emissions
de gasos d’efecte hivernacle. Aquest indicador és el que més pondera del rànquing, ja que té en compte les polítiques universitàries en temes d’energia i canvi climàtic: la UdG ocupa la 27a posició de les universitats europees,
la 4a de les espanyoles i la 2a de les catalanes.

Pla Estratègic
UdG2030

En la valoració que fa l’U-Ranking, elaborat per la Fundació BBVA i l’IVIE l’any 2019, i que té en compte les tres
grans missions de la Universitat (la docència, la investigació i la innovació i el desenvolupament tecnològic), la
Universitat de Girona ocupa el 6è lloc global, i és 5a del rànquing quant al Rendiment docent.

Els indicadors del rànquing Dyntra (https://www.dyntra.org/indices/universidades) avalen la trajectòria i el compromís de la UdG, que és una de les universitats més ben valorades pel que fa a la transparència, amb la 13a posició
d’entre 79 universitats. Destaca la seva tasca en l’àmbit de participació i col·laboració ciutadana i en l’àmbit de
comunicació pública.

En l’informe de The Center for World University Rankings (CWUR: https://cwur.org/2018-19.php), la Universitat de Girona es col·loca en el lloc 708 del món.
Així mateix, cal destacar, el 19è lloc que l’escola adscrita EUHT de Sant Pol, aconsegueix en el rànquing de
referència mundial pel que fa a hostaleria i turisme. (https://www.topuniversities.com/university-rankings/
university-subject-rankings/2019/hospitality-leisure-management)

12

13

Pla Estratègic UdG 2030:
La suma d’intel·ligències
La Universitat de Girona ha decidit anticipar-se als esdeveniments que regiran el futur i singularitzar-se en la
suma d’intel·ligències, reconeixent que el fil conductor de l’aprenentatge, de la ciència, de la cultura i, en general,
de l’evolució de la humanitat en els propers anys estarà determinat per la combinació de la intel·ligència natural,
la intel·ligència col·lectiva i la intel·ligència artificial. Aquesta sinergia o suma d’intel·ligències és, per tant, la
nova font d’oportunitats que la UdG vol desenvolupar per a la seva comunitat, per al territori amb el qual se
sent compromesa i, especialment, per als estudiants, que viuran situacions molt exigents i hauran d’adaptar-se a
coneixements i professions que encara no existeixen.

Docència, aprenentatge
i inserció laboral

Així, el març de 2019 el Claustre de la UdG va aprovar la singularitat del pla estratègic de la UdG, precisament sota
la denominació de «La Suma d’Intel·ligències». En les setmanes posteriors, aquesta decisió va ser ratificada pel
Consell de Govern i pel Consell Social. Aquest va ser el resultat d’un llarg procés, iniciat a mitjans de l’any 2018,
amb la participació de més de 200 membres de la comunitat universitària i més de 30 persones de l’entorn social,
econòmic, cultural, acadèmic i polític. El Pla Estratègic UdG2030: La suma d’intel·ligències, vol ser una
aposta decidida per una forma d’aprendre allunyada de l’obsolescència programada de la formació. La Universitat
de Girona vol desplegar un model d’aprenentatge, de recerca i transferència de coneixement i de compromís
social sobre aquesta base i sobre els seus valors tradicionals de proximitat i de pont entre l’humanisme, la ciència
i la tecnologia.
Ateses les fortaleses de les altres hipòtesis plantejades, «El Desenvolupament Sostenible» i «El Talent Emprenedor»,
el document aprovat insisteix que, tot i que singularitat expressa vocació d’unicitat, i que és això el que li confereix
força i projecció, l’esperit de les opcions que no s'han sel·leccionat es tindrà present en el desenvolupament del
pla. En el plantejament de les accions, a més, caldrà tenir en compte el conjunt de característiques, valors i anhels
que són pròpis de la UdG i als quals no es vol renunciar, així com oportunitats i reptes actuals o que puguin anar
sorgint en el decurs del desplegament del pla.
El Pla Estratègic UdG 2030: La suma d’intel·ligències és, doncs, una decisió compartida de la comunitat UdG amb
voluntat que persisteixi en els propers anys i generi uns resultats tangibles i la percepció externa i interna que la
UdG ha fet un salt positiu i diferenciador en la seva història gràcies a aquesta singularitat estratègica. Igualment,
aquesta singularitat estratègica ha de projectar-se i tenir un impacte positiu en l’entorn UdG per vertebrar aquesta
singularitat en l’ecosistema de les comarques gironines i de Catalunya.
El pla es desplegarà en un seguit d’actuacions que s’aniran debatent i acordant en els propers mesos, i que
s’emmarcaran en aquestes set línies estratègiques:
1. Aportar innovació sociocultural i socioeconòmica al territori
2. Oferir un aprenentatge integral i de valor per als estudiants
3. Aprendre en la suma d’intel·ligències
4. Fer recerca des de la suma d’intel·ligències
5. La suma d'intel·ligències per a l'impacte social
6. Talent per a la suma d'intel·ligències
7. Donar a conèixer la Universitat de la suma d’intel·ligències.
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Graus 2019-2020
Titulacions de grau

Dobles 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 en 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

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
Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i
Direcció d'Empreses
Mestre/a en Educació Infantil / Mestre/a en Educació
Primària

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

Novetats curs 2019-2020
Logística Empresarial
Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial)
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Màsters 2019-2020

Dobles titulacions internacionals de graus i màsters

Dobles titulacions internacionals de graus

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
Educació i Psicologia
Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes
Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Psicologia General Sanitària
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)
Turisme
Direcció i Planificació del Turisme
Turisme Cultural
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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

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

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)

Dret de Danys

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

Mecànica de Materials i Estructures

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Tecnologia
Protecció Integrada de Cultius (PIC)
Joint Master in Medical Imaging and Applications (MAIA)
Turisme
Erasmus Mundus European Master
in Tourism Management (EMTM)

Direcció i Planificació del Turisme

Novetats curs 2019-2020
Màster Interuniversitari en Enginyeria Agronòmica (IU)
Màster Universitari en Economia de l'Empresa (Business
Economics)
Màster en Psicologia General Sanitària (semipresencial)

Màster internacional

Universitat col·laboradora

Maestría en Derecho Empresarial y Ciudadanía

Centro Universitário Curitiba (Brasil)

Maestría en Derecho Civil

Universidad Pontificia Católica del Perú
(Perú)

Maestría en Química

Universidad de Guanajuato (Mèxic)

Maestría en Química Aplicada

Universidad Técnica Particular de Loja
(Equador)

Maestría en Química

Universidad Pontificia Católica del Perú
(Perú)

Maestría en Ingeniería

Universidad Pontificia Bolivariana
(Colòmbia)

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 Organizaciones 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)

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

Maestría en Dirección de Empresa y Organizaciones
Turísticas

Biologia Molecular i Biomedicina

Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Sanitaria Università degli Studi di Genova (Itàlia)

Mecànica de Materials i Estructures

Magíster en Ingeniería Mecánica y Materiales

Universidad Tecnológica de Bolívar
(Colòmbia)

Universidad Austral de Chile (Xile)
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Graus

Màsters

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

ESTUDIANTS MATRICULATS

2018-2019

13.513

2017-2018

2014-2015

13.597
13.599
13.648
10.664

2013-2014

10.754

2016-2017
2015-2016

ESTUDIANTS TITULATS (GRAU i 1r i/o 2n CICLE)
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

970
999
1.059
983

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

762

2014-2015

676

2013-2014

1.746
1.770

604
595
591

2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

ESTUDIANTS MATRICULATS

ESTUDIANTS MATRICULATS*

2018-2019

816

2018-2019

2017-2018

803

2017-2018

2016-2017

2016-2017

2014-2015

778
826
794

2013-2014

785

2013-2014

2015-2016

TESIS LLEGIDES

ESTUDIANTS TITULATS

2.419
2.250
2.385

Doctorat

Formació
continuada

439

2018-2019

117

2017-2018

101
120
106

2016-2017

101

2014-2015
2013-2014

2015-2016
2014-2015

ESTUDIANTS MATRICULATS 2018-2019*

2015-2016

399

2.774
2.542
3.203
3.191
2.280
2.222

87

Cursos
d'especialització

Cursos d'estiu

61

1.082

Diploma
de postgrau

Cursos
de postgrau

480

153

Diplomes
d'especialització

Màsters

705

ESTUDIANTS MATRICULATS PER ÀMBITS 2018-2019
(GRAU i 1r i/o 2n CICLE)

Salut

Salut

16%

18%
Enginyeria i
Arquitectura

15%

Socials
i Jurídiques

50%

Socials
i Jurídiques

49%

Ciències
Arts i Humanitats

7%

Ciències

6%

Enginyeria i
Arquitectura

10%
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ESTUDIANTS MATRICULATS 2018-2019
PER ÀMBITS DE DOCTORATS

ESTUDIANTS MATRICULATS
PER ÀMBITS 2018-2019

Arts i Humanitats

6%

22%

Enginyeria
i Arquitectura

15%

293

ESTUDIANTS PER ÀREES 2018-2019*

Ciències

16%

Salut

24%

Activitat
Física
i Esport

4%

Turisme
i Hostaleria

7%

Desenvolupament
Sostenible

Ciències
Ambientals

2%

1%

Psicologia i Educació

Administració
Pública
i Desenvolupament
Local

16%
Humanitats i Socials

10 %

5%

Arquitectura
i Enginyeria
Socials i Jurídiques

27%

Arts i Humanitats

Empresa,
Economia i Dret

16%

11%

17%

Arts Visuals

8%

Ciències de la Salut

18%

Comunicació
i Màrqueting

2%

* Inclou màsters propis, diplomes de postgrau, cursos de postgrau, diplomes
d'especialització i cursos d'especialització. Dades fins al maig del 2019.
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Doctorat
Programes de doctorat 2019-2020
· Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
· Ciència i Tecnologia de l'Aigua
· Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
· Educació
· Medi Ambient
· Psicologia, Salut i Qualitat de Vida
· Química
· Tecnologia
· Interuniversitari en Arts i Educació
· Interuniversitari en Bioinformàtica

Ajuts a màsters
503.799,60 €
Ajut UdG – Banco Santander – Consell Social de la UdG per a estudiants nacionals
221.328 €
Ajut UdG – Banco Santander per a estudiants internacionals
88.000 €
Ajut UdG –Banco Santander «Becas Santander Erasmus»
18.950 €
Ajut Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona, per a
estudis de màster del sector alimentari
15.808,80 €
Ajuts UdG – Banco Santander per a la contractació de professors visitants
60.000 €
Ajuts UdG – Fundación Carolina, Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu Girona, Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge
80.000 €
Ajuts Ajuntament de Palafrugell per als estudis de màster en Patrimoni de la Universitat de Girona
11.663 €
Ajuts projecte pilot Unió Europea / SEPIE amb el Marroc, «Young Generation as Change Agents»
27.000 €

· Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa (coordinat per la UdG)
· Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques
· Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (DIPE)
· Interuniversitari en Turisme (coordinat per la UdG)

Doctorats industrials Resultats principals 2012-2018
36 projectes

33 empreses

19 investigadors

14 grups SGR

4 doctors

Ajuts predoctorals a la Recerca
Ajuts de la UdG:
1.149.961,03 € Investigadors en formació (IFUdG)

TIC

28%

Ajuts de la Generalitat de Catalunya:
656.438,97 € Formació d'Investigadors (FI)
Ajuts del Ministeri de Ciència, Educació i Esport:
330.227,67 € Formació del Professorat Universitari (FPU)
519.118,34 € Formació del Personal Investigador (FPI)
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Enginyeria Civil i
Industrial

22%
Ciències i
Tecnologies
Químiques

Ciències Socials

22%

PIMES

Altres

47%

17%
Grans empreses

14%

Ciències de la Vida

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

22%

22%

6%
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Estudis propis i de formació continuada

Accions destacades
Noves titulacions de grau i de màster del curs 2019-2020

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, el centre
propi adscrit a la Universitat de Girona que imparteix màsters universitaris.
El nombre total d'estudiants matriculats és de 2.774.

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

Estudis nous
El curs 2018-19 la Fundació UdG: Innovació i Formació ha impulsat la realització de noves formacions en diversos camps com
el curs de postgrau en Big Data Aplicat a l’Empresa i al Màrqueting Digital; el màster en Industrial Internet of Things i el màster
en Cultura Jurídica i Estudis Hispànics, que es dirigeix a estudiants xinesos.
També s’han fet noves formacions en col·laboració amb entitats públiques, com el diploma de postgrau en Administració
Electrònica i Govern Obert al Món Local, el diploma de postgrau en Dinamització d’Espais Comercials Urbans i el diploma de
postgrau en Innovació a la Indústria Alimentària.

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
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Grau en Logística Empresarial (centre adscrit) i grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial).
Màster en Psicologia General Sanitària; màster en Economia de l’Empresa; i màster en Enginyeria Agronòmica
(interuniversitari).

Nou model de distribució del recursos docents
El model permet assignar els crèdits docents a cadascun dels centres docents de la Universitat de Girona que
tingui assignats estudis de grau i/o màster universitari. En cada anualitat es defineix el nombre teòric de crèdits
totals que s'assignen a la Universitat de Girona i el model els distribueix per a cada centre docent, la qual cosa
garanteix condicions similars al professorat per exercicir la docència i seguiment dels estudiants, i condicions i
oportunitats d’aprenentatge similars, també, per a tots els seus estudiants. El model assigna els crèdits per a cada
centre en funció de tres paràmetres basals i incorpora un coeficient de qualitat (Q), que s’haurà de determinar el
curs 2019-2020.

Acreditació dels estudis
Durant el curs 2018-2019 s’han dut a terme les acreditacions de diferents estudis de grau i de màster en diversos
centres de la Universitat, totes amb un resultat favorable:
A l’Escola Politècnica Superior, els màsters en: Arquitectura; Enginyeria Informàtica; Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia; Tecnologies Intel·ligents per a Sistemes de Salut (Smart Healtcare). A la Facultat d’Educació i
Psicologia, els màsters en: Psicologia General Sanitària; Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva; Formació de Professorat d'Educació Secundària; i Joventut i Societat.
Actualment estan en una situació de procés d’acreditació els estudis següents:
Tots els programes de doctorat. A la Facultat d’Educació i Psicologia, el màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans. A la Facultat de Ciències, el màster en Biologia Molecular i Biomedicina. A la Facultat de Lletres,
el màster en Patrimoni. A l’Escola Politècnica Superior, el grau en Innovació i Seguretat Alimentària i el màster en
Mecànica de Materials i Estructures. A l’Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit), el grau en Màrqueting.
Per a la resta de titulacions, els centres han elaborat l’informe de seguiment i treballen de manera continuada en
el desenvolupament dels objectius que es descriuen en el seu pla de millora.

Màsters internacionals
Durant el curs 2018-19 s’han dut a terme diverses accions d’internacionalització i promoció dels estudis de màster
a la UdG. Cal destacar-ne les següents:
• S’ha establert un grup de treball per part del delegat de màsters internacionals i els coordinadors de màsters, per
propostes de màsters internacionals per a les convocatòries Erasmus Mundus. Enguany s’ha obtingut la menció
Erasmus Mundus per a el màster en Imatge Mèdica i Aplicacions (MAIA). S’està treballant amb quatre noves propostes de cara a la convocatòria 2020.
• Promoció dels estudis de màster a Madrid, Palma de Mallorca, l'Argentina, Xile, l'Equador i el Perú.
• Assistència a les trobades de rectors d'universitats espanyoles i japoneses a Salamanca, i a les trobades bilaterals
amb universitats argentines.
• Celebració de l’acte de lliurament de credencials a estudiants nacionals i internacionals becats de màster dins el
programa de beques de "Santader Universidades".
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Notícies UdG
Inauguració de curs

Els dies 26 i 27 de setembre s’inaugura el curs amb dos actes institucionals oberts al conjunt de la ciutadania. En el
primer, es ret homenatge a les persones jubilades durant el curs 2017-2018. L'acte, que es fa per primer cop, es du a terme
al pati de les Àligues, i en el seu decurs es reconeix la trajectòria professional del personal d'administració i serveis i el
personal docent i investigador de la institució.
El dia 27, a l’Aula Magna Modest Prats, l’acte d’inauguració de curs gira entorn del compromís social, amb la voluntat de
posar de manifest la responsabilitat de la institució en la denúncia de les desigualtats i les injustícies. El fundador i
director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, pronuncia la lliçó inaugural, titulada «La determinació de salvar vides».
Un discurs col·laboratiu, amb més d’un centenar d’aportacions de membres de la comunitat universitària, és la novetat
de la cerimònia amb la qual s’inicia el 27è curs acadèmic de la UdG.

Reconeixement a un treball de final de grau

L’estudiant del grau en Enginyeria Agroalimentària Pol Quintana guanya la segona edició del Premi INNOVACC a la
innovació tecnològica en l’àmbit carni (2017-2018), gràcies al seu projecte final de grau «Extracció de proteïnes de melses
de porcí i caracterització fisicoquímica de les fraccions obtingudes» que es va fer amb la professora Mònica Toldrà com
a tutora.

Premis a dues alumni d’Administració i Direcció d’Empreses

El Col·legi d’Economistes de Catalunya atorga el guardó de la Jornada dels Economistes al millor TFG a Judit Resplandís,
graduada en ADE, pel seu treball «Proposta per incrementar les vendes online d’una PIME. Resultats de l’aplicació de
Google Adwords a Comerç Turró SA». Una altra exalumna de la UdG, Maria Caamaño, queda finalista.

Homenatge al professor Quim Garriga

La Facultat de Lletres homenatja el professor d’Història de l’Art Joaquim Garriga i Riera, traspassat el 20 de juliol de 2018,
amb un acte institucional que té lloc l’11 d’octubre a la Sala de Graus. Més enllà de la intervenció institucional i de
col·legues i estudiants que lloen la figura i la tasca del catedràtic desaparegut, la seva família fa lliurament del fons
bibliogràfic de l’historiador a la Biblioteca de la UdG i es presenta l’exlibris dissenyat per identificar els volums d’aquest
fons. En el decurs de l’acte intervé l’associació Música Antiga de Girona, dedicada a l’estudi i la difusió de la música
custodiada a l’Arxiu Capitular de Girona. També s’inaugura la Sala Joaquim Garriga, situada a l'entrada de la Facultat de
Lletres.

La Facultat d’Infermeria de la Universitat organitza la 3a Jornada Meeting Point amb l’objectiu de connectar empreses i
institucions sanitàries de referència del territori amb la institució i, en concret, per impulsar la incorporació dels
estudiants al món laboral. Les organitzacions participants interaccionen amb els estudiants d’últims cursos i alumni del
grau d’Infermeria, i ofereixen informació sobre previsions i procediments de contractació, períodes de presentació de
currículums, requisits dels titulats, borsa de treball, etcètera. Sota el paraigua de l’Oficina Universitat-Empresa, que
estableix xarxes de complicitat i eines de networking per relacionar coneixement i inserció laboral, es duen a terme
d’altres espais de confluència, com ara el Fòrum Industrial de l’EPS (que arriba a la 20a edició i és el més antic), la Jornada
d’Orientació Professional de Ciències, o el Fòrum de Treball de Turisme, en el qual participen més de 60 empreses.

Commemoració dels 10 anys de Medicina

La Facultat de Medicina planta un exemplar d’un plàtan d’orient (Platanus orientalis), procedent de l’illa grega de Kos,
als jardins Joan Fuster, al Campus Barri Vell. L’arbre de Kos simbolitza el llegat humanista d’Hipòcrates, pare de la
Medicina. L’arbre plantat a la UdG és un esqueix de plàtan provinent de l’arbre llegendari d’Hipòcrates que des de fa més
de 2.500 anys es conserva a l’illa de Kos. Segons la llegenda, el pare de la medicina ensenyava els seus deixebles sota les
branques d’aquest arbre. Fins ara, només sis universitats del món –les de Boston, Washington, Montpeller, Karolinska,
Salerno i Uppsala– tenien un arbre descendent de l’original de Kos. La UdG és la setena que s’afegeix en aquesta llista
exclusiva de centres compromesos a implantar la visió holística i humanista del pacient que defensava Hipòcrates.
Durant l’acte també s’ha descobert un bust d’Hipòcrates, obra de Pep Admetlla, i la placa que l’acompanya que inclou la
inscripció Primum non nocere (Abans que res, no fer mal), aforisme atribuït al pare de la Medicina.

Campus i tallers per a joves estudiants

La Universitat de Girona obre la porta de la recerca als estudiants de secundària en diversos campus d’estiu. Un centenar
de nois i noies participen en la 9a edició del Campus PreBAT i en la 12a edició del Jove Campus de Recerca. El Campus
PreBAT desperta vocacions científiques a través d’activitats pràctiques relacionades amb els diferents àmbits de
coneixement de la UdG. El campus ofereix als 40 participants una estada de quatre dies repartits entre els tres campus
–Barri Vell, Centre i Montilivi– i el Parc Científic i Tecnològic per descobrir la recerca que s’hi desenvolupa. El programa
del campus inclou xerrades, tallers, i visites als laboratoris de les facultats i els centres de recerca. El Jove Campus de
Recerca s’adreça a estudiants que hagin acabat 1r de batxillerat i ofereix 60 places. També es duen a terme el 4t Campus
d'Estiu de Màgia i Ciència i la 7a edició del Campus PRESUB, de tallers de robòtica submarina, adreçats a alumnes d’ESO
i batxillerat.

Màsters de Turisme, els millors de l’Estat en la seva categoria

Segons el rànquing internacional d’universitats QS (QS World University Rankings), que mesura l'excel·lència de més de
1.200 universitats, l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar (EUHT St POL), centre adscrit a la
Universitat de Girona, ocupa la 19a posició del món entre els centres d’aquest àmbit de coneixement. És l’única escola
universitària d’hostaleria i turisme de l’Estat espanyol que se situa entre les 20 primeres, i destaca, especialment en
indicadors com la reputació acadèmica i la valoració que fan les empreses del sector dels seus estudiants.

El rànquing del diari «El Mundo» posiciona el màster en Turisme Cultural (MTC) i l’Erasmus Mundus European Master
in Tourism Management (EMTM) com a millors màsters espanyols especialitzats en turisme i en la categoria de Direcció
i Gestió del Turisme. Es destaca que l'MTC és l’únic màster oficial a l'Estat en aquest àmbit i que, a més, ofereix dues
especialitzacions: Patrimoni Cultural i Gastronomia. També ressalta el nivell del professorat docent, la qualitat de les
instal·lacions (biblioteca, aules...) i l’entorn en què se situa la Facultat de Turisme. Pel que fa a l'EMTM, s’indica que està
molt sol·licitat: només ofereix 30 places i cada any rep 450 sol·licituds. També es destaca la mobilitat obligatòria dels
estudiants com a punt fort del màster.

Distinció Jaume Vicens Vives a ViCOROB

Lectio Ultima de Pep Nadal

L’EUHT de Sant Pol, entre els 20 millors del món

El Govern de la Generalitat de Catalunya concedeix la distinció Jaume Vicens Vives 2018 als tallers de robòtica submarina
de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, els quals s’ofereixen a les instal·lacions del grup de recerca
ViCOROB, al Parc Científic i Tecnològic. Aquesta distinció a la qualitat docent es lliura per la tasca de divulgació científica
i de foment de vocacions tecnològiques i d’enginyeria entre els estudiants universitaris i de secundària, duta a terme per
mitjà de tallers pràctics amb eines com la robòtica i la programació, per fomentar el desenvolupament de la creativitat
en els joves.
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Iniciatives Universitat-Empresa

Josep M. Nadal, exrector de la UdG i catedràtic d’Història de la Llengua, el dia 25 de juny fa la seva última lliçó com a
professor en el marc del Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d’Història de la Llengua que es fa a la capella del
Roser de l’església de Sant Domènec. El títol de la lectio ultima és «Posar fronteres a la mar: la llengua desitjada». Al
mateix temps, en el marc del col·loqui es pot veure una exposició retrospectiva de petit format «La història de la llengua
a Girona. Tres dècades de col·loquis», que també reconeix la trajectòria acadèmica i el paper decisiu de Josep Maria
Nadal en aquest àmbit.
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Primer acte conjunt de graduació a l’EPS

L’Escola Politècnica Superior commemora els seus 45 anys d’història amb el primer acte conjunt de graduació a l'Auditori
de Girona, amb uns 200 estudiants graduats, de grau i de màster. Hi participen els coordinadors de cada estudi i la
majoria d'antics directors de l'Escola Politècnica Superior. També hi assisteixen representants dels col·legis professionals
relacionats amb els estudis que s'imparteixen a l'EPS i del Patronat de la Politècnica.
En el marc de l’acte, l’antic estudiant Èric Pairet explica la seva història al centre. Graduat en Enginyeria Electrònica i
Automàtica Industrial, màster Erasmus Mundus de Visió per Computador i Robòtica, va obtenir el Premi Nacional del
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats de Fi de Grau en els àmbits d'Enginyeria i Arquitectura. Actualment és
estudiant de doctorat a Edimburg. Els estudiants Albert Nolla i Guerau Farrés intervenen en nom de tots els graduats i
afirmen que “a la Universitat hem après a viure, han estat uns anys de superació, una lliçó de vida màgica i irrepetible”.

S’incrementa el percentatge d’estudiants que trien la UdG com a primera preferència

Recerca i transferència
del coneixement

La Universitat de Girona rep, en el primer procés d'assignació de places, un total de 3.596 estudiants (un 1,32% més que
el 2018, que varen ser 3.549). D'aquests, 2.515 trien la Universitat de Girona en primera preferència, la qual cosa suposa un
increment de l'1,41 % (el 2018 van ser 2.480). Les sol·licituds rebudes en primera preferencia han estat, aquest any, 3.603,
un 3,62% més que el 2018, que n'hi va haver 3.477. Les deu titulacions amb més demanda en primera preferència són:
Infermeria (218); Fisioteràpia (198); Medicina (188); Dret (153); Administració i Direcció d'Empreses (147); Psicologia (143);
Mestre/a d'Educació Primària (122); Publicitat i Relacions Públiques (98); Educació Social (87); i Disseny i Desenvolupament
de Videojocs (58).
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9.198.931

9.005.383

12.593.830
2.930.690

3.225.362

12.291.182
2.766.035

9.205.272
2.688.630

3.410.394
4.533.783

5.788.537

4.471.600

9.663.140

10.232.390

9.525.147

6.516.642

14.415.291

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

* No inclou autofinançament. Inclou beques. Inclou overheads. Dades 2018 provisionals.

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
3 projectes del 7è Programa Marc Europeu
26 projectes de l'H2020
9 projectes INTERREG
107 projectes del Plan Nacional
18 projectes de recerca de gran abast (RIS3CAT, PECT, Retos
Colaboración)

67 grups de recerca SGR
14 doctorats industrials

Resultats
905 articles en revistes indexades a l'ISI Web of Knowledge
41 llibres de recerca
210 capítols de llibre
117 tesis doctorals llegides a la UdG, de les quals 36 són tesis

EVOLUCIÓ DELS ARTICLES INDEXATS ISI

doctorals internacionals

571

616

683

710

714

843

861

909

905

Incorporació de talent investigador
11 investigadors ICREA, Ramón y Cajal, Beatriu de Pinós,
Juan de la Cierva i Marie Sklodowska-Curie

201 contractats predoctorals (2018)

Transferència tecnològica
2010

30

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12

21
13

15

17

19

18

22

23

24

5
0

2014
AJUTS ESTATALS:
FPI, FPU, PFIS i altres

2015
AJUTS GENERALITAT: FI / DI

2016
AJUTS UdG: IF / IFAE

0

0

3.081.270
13.457.752

2002
Miquel Batllori, historiador

10

0

17.496.561

15

13

No competitiu

20

7

Competitiu

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

13

(Imports concedits, xifres en euros)

1997
Jerome S. Bruner, psicòleg
Fred M. Utter, ictiòleg
Jaume Aragall, tenor

2

EVOLUCIÓ DEL FINANÇAMENT
DE LA RECERCA DURANT ELS DARRERS ANYS*
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23

Instituts de recerca

Doctors Honoris Causa

30

16

.

INCORPORACIONS ANUALS D'INVESTIGADORS PREDOCTORALS

12

Recerca i transferència del coneixement

2017

2018

AJUTS GRUPS DE RECERCA: BRGR

2004
Robert Brian Tate, historiador
Joan Bertran, químic
Jaume Gil Aluja, economista
2008
Raimon Panikkar, filòsof
Carmina Virgili, geòloga
Joan Rodés, metge
Eric J. Hobsbawm, historiador
Miquel Roca Junyent, jurista
2010
Ferran Mir, economista
Joan Roca, cuiner
2012
Encarna Roca, jurista
George Steiner, filòsof
Josef Havel, químic
2013
Josep Fontana, historiador
Ramon Garrabou, historiador
Jordi Nadal, historiador
2014
Juan Carlos Tedesco, pedagog
David Jou, físic i poeta
2015
Ilona Kickbusch, promotora de la
salut
2016
Peter J. Balsells, enginyer i emprenedor
2017
Miquel Martí i Pol, poeta (in memoriam)
Lluís Llach, cantant
2018
Narcís Comadira, poeta i pintor
2019
Evert Jan Baerends, químic
Sovan Lek, ictiòleg

7 grups TECNIO
1 patent nacional
8 empreses de base tecnològica participades per la UdG
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Campus Sectorials
El Programa de Campus Sectorials de la Universitat de Girona té com a 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.

Vicerectorat
de Projectes
Estratègics

Consell
Assessor
Sectorial

Clúster de recerca
(GR inscrits)

Clúster de formació
especialitzada
(Fac./Esc., Dept.,
Inst., Càt. inscrits)

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

Campus Sectorials (en fase de definició)
Campus Robòtica
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INNOVACC
DOs
Confraries
de pescadors
ASAJA-Gi
AECORK
ACES

Agents
Territorials

ACIC-Gi
ACH
AECPA
FHC-GI
etc.

Dinamitzador tècnic

Càtedra del Vi i de l'Oli de l'Empordà (Figueres)
Càtedra Gastronomia, Cultura i Turisme (Calonge-St. Antoni)
Càtedra Estudis Marítims (Palamós)

Plataformes d’innovació oberta
Domus Sent Soví (Hostalric)
Food Lab (Riudellots de la Selva)

Museus i espais de divulgació
Museu de
l’Anxolva i de la Sal
Espai del peix
Museu de la
Galeta
Coll de Roses Wine
Family Museum

Campus Alimentació
i Gastronomia
UdG

Centres mixtos
amb empreses

Agrupació
sectorial
(empreses i
institucions)

+

Associacions
i clústers industrials
sectorials

Sector
Econòmic
Director científic
del Campus

+

Director executiu
del Programa
de Campus

Càtedres UdG + Ajuntaments

Centre d’Innovació
en Gastronomia de Girona

Museu del
Vi Castell de
Perelada
Museu del
Vi Cellers
Santamaria
Museu de l’Oli

Espai de Can
Rubies
Museu de la
Confitura

Instituts associats
Fundació Alícia
Fund. Agroterritori
IRTA Monells
IRTA Mas Badia
CEAB (CSIC)

Coneixement
i Tecnologia

Instituts de recerca UdG

(El Celler de Can Roca
i Universitat de Girona)

Empreses
i institucions
sectorials
Conreus extensius
i fruiters
Indústria càrnia
del porc
Indústria lletera
Pesca i aqüicultura
Tecnologia
alimentària
Maquinària
processaments
d'aliments
Gastronomia

Administració
Pública

Grups de recerca UdG
Parc UdG
INTEA
IMA
INSETUR
IdIBGi

Serveis tècnics UdG
Hivernacles experimentals UdG
Serveis Tècnics de Recerca UdG

Administració
DARPA
ACSA
Diputació de Girona
Consells comarcals
Ajuntaments

El Campus de l’Aigua, el Campus Turisme, el Campus Comunicació Cultural i Corporativa, el Campus Salut, el Campus Alimentació i Gastronomia, el Campus Compòsits, el Campus Patrimoni Cultural i Natural, el Campus Cohesió i Compromís
Social i el Campus d’Innovació i Tecnologia funcionen a ple rendiment. S'han constituït les estructures internes i externes de
tots els campus i, gràcies a la concessió del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) «Girona, ecosistema
innovador», els campus compten amb les persones que desenvolupen la tasca de promotor dinamitzador de l’ecosistema innovador de l’àmbit.
En paral·lel, els campus han anat dinamitzant les relacions amb el territori i aixecant projectes col·laboratius, sovint de caràcter transversal, és a dir, que impliquen la participació activa de grups i actors de diversos àmbits de coneixement de la UdG. En
el conjunt dels campus, actualment, col·laboren un nombre molt significatiu d’agents:
120 membres dels consells assessors sectorials dels campus
261 empreses i institucions externes
132 grups de recerca, centres de recerca i altres estructures del grup UdG
682 investigadors de la UdG
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Participació en plataformes, associacions, xarxes o clústers
En el curs 2018-2019 s'ha mantingut la presència dels campus en les plataformes, associacions, xarxes o clústers més significatius dels sectors, tant nacionals com internacionals. Els campus sectorials de la UdG són agents actius en aquestes plataformes, entre les quals destaquen les següents:
· Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA)
· 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)
· Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC)
· Asociación Española de Materiales Compuestos (AEMAC)
· Plataforma de Materiales Avanzados y Nanomateriales (MATERPLAT)
· Xarxa de Regions Turístiques Europees (NECSTOUR)
· Xarxa del Sistema d’Intel·ligència Turística de Catalunya
· UNESCO - University Twinning and Networking (UNESCO - UNITWIN)
· Societat Catalana de Comunicació
· CataloniaBio & Health Tech
· Xarxa Europea de Jardins Històrics

Lideratge de projectes
La UdG, a través dels campus sectorials i en col·laboració estreta amb la Diputació de Girona, participa en quatre projectes de
la primera 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, juntament amb 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€ per al període 2018-2021,
amb un cofinançament FEDER del 50% i un cofinançament de la Diputació del 25%.
Així mateix, els campus han liderat altres projectes d'abast ampli, com per exemple la Candidatura Costa Brava, Reserva de
la Biosfera de la UNESCO, amb l'impuls, conjuntament amb la Diputació de Girona i la Fundació Mar, de la preparació de la
candidatura que inclou la diagnosi inicial, el procés participatiu i el pla d’acció. Igualment, lidera el Pla Estratègic de Turisme
de la destinació Girona, en col·laboració amb dues empreses consultores rellevants del sector turístic a Catalunya.
Els campus dinamitzen els ecosistemes innovadors respectius i treballen en iniciatives col·laboratives que donen resposta a
interessos compartits com per exemple l’ajut e-Health COMG per a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut
convocat pel Campus Salut i el Col·legi Oficial de Metges de Girona, la participació del Campus Patrimoni a la Xarxa Europea
de Jardins Històrics, integrada per jardins de renom internacional i liderada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, o la participació del Campus Alimentació i Gastronomia en la redacció del full de ruta del Pla Estratègic d’Alimentació Catalunya 2025,
promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Jornades de reptes sectorials
La UdG ha seguit impulsat l’organització de diverses jornades de “Reptes Sectorials” que són esdeveniments entorn de les
grans qüestions a debat i reflexió en el context de cada campus. Les jornades són conduïdes per experts i es focalitzen en
factors clau per a l’especialització intel·ligent dels diferents ecosistemes. Durant el curs 2018-2019 s’han portat a terme les
jornades següents:
- Programa de formació Campus 360º, amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Campus Turisme), a Castelló d’Empúries, amb el lema «Com innovar i ser sostenible per vendre més i millor?»
- Seminari internacional Connecting Natural and Cultural Heritage, en el marc del qual es van presentar experiències internacionals d’èxit en gestió integrada del patrimoni natural i cultural, amb la participació d’experts pertanyents a la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i el Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics (ICOMOS), dues de
les organitzacions punteres en l'àmbit internacional pel que fa a la conservació i gestió del Patrimoni, i òrgans assessors del
Comitè de Patrimoni Mundial de la UNESCO.
- Taula rodona: «Del camp a la taula» dins el marc del III Congrés Català de la Cuina. Gràcies a la intervenció de diferents actors
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en la distribució del sector alimentari, es va generar un debat sobre les diferents dificultats per a la distribució dels productes
de proximitat i les condicions actuals d’aquesta distribució. Aquesta jornada va ser un pol d’atracció per a diferents actors del
sector, i va generar unes conclusions finals: encara queda molt per millorar i cal doncs establir un model de país que beneficiï
aquesta distribució amb l’ajuda de l’Administració.
- Jornada «Producte i Cuina», dins el marc del III Congrés Català de la Cuina i en col·laboració amb el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona. En aquesta jornada es va treballar el producte com a element clau dins el món de la restauració i de la
producció. Es van reunir diferents actors del món gastronòmic gironí. La jornada va acollir també la realització d’un workshop
per promocionar el producte de proximitat i generar un networking amb els assistents. La jornada va esdevenir un canal de
comunicació entre el món de la gastronomia gironina i els productors de la regió.
- Conferència «Slow Food International: Proyectos y Metodologías» col·laboració amb la Càtedra de Gastronomia, Cultura i
Turisme Calonge-Sant Antoni. L’objectiu d’aquesta conferència era apropar a la societat aquest moviment que està tenint un
gran impacte arreu del món. Amb presència en més de 150 països i 100.000 membres, el moviment Slow Food representa l’autenticitat, el producte local i de temporada i el compromís amb el medi ambient. Després de la sessió, es va fer un networking
amb actors del sector de l’alimentació gironí per buscar punts en comú i accions de millora per d’innovar i poder fer un pas
més cap a una alimentació sostenible.
- Conferència i taula rodona «La dimensió social en la gestió dels espais naturals», centrada en l’anàlisi, des d’una perspectiva
crítica i multidisciplinària, de la integració de la dimensió social dins els processos de gestió i organització dels espais naturals. En el marc de la sessió, es van tractar tant les grans tendències en l’àmbit internacional com diversos casos pràctics a
escala catalana, i es van contrastar les dues visions a la taula rodona posterior.
- Jornada «Com serà el turisme que vindrà?», coorganitzada amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i l’INSETUR, en
la qual han intervingut representants d’empreses pioneres de l'àmbit mundial en la implementació de tecnologies al sector
turístic, com són Virtual Voyager, BlablaCar i Visyon360.
- Jornada TEDxUdG, amb l’Ajuntament de Girona, amb el lema «Flowing Upstream». TED és una organització sense ànim
de lucre que es dedica a difondre “idees que valen la pena”. Les conferències TED conviden els pensadors i creadors més
importants del món a parlar durant divuit minuts o menys, i la majoria de les seves xerrades es posen a disposició de forma
gratuïta a TED.com. Seguint aquest esperit, TEDx és un programa d'esdeveniments locals i autoorganitzats que reuneixen
les persones per compartir una experiència similar a la d'un TED. En un esdeveniment TEDx, vídeos de TED Talks i ponents
en viu es combinen per generar una discussió i una connexió profundes. En aquest marc, el TEDxUdG va rebre personalitats
amb reconeixement nacional i internacional, i va comptar amb la presència de deu ponents que van tractar diferents aspectes
i reptes relacionats amb el sector de l'aigua: divulgació, gènere, inversió, aigua i turisme, ciberètica i ciberseguretat en l'àmbit
de l'aigua, educació, etc. Va disposar d'un espai previ i intermedi de networking entre els assistents i va ser retransmès en streaming i relatat a través de les xarxes socials.
- Jornada «AI-H2O: El repte de la gestió integral de l’aigua en el nou món de la infoesfera». La jornada AI-H2O va reunir quinze
representants dels grups de recerca, empreses i sector públic. Posteriorment van tenir lloc dues reunions bilaterals amb els
grups de recerca. Es va organitzar un seminari per als estudiants del màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics.
- Jornada «Millorant la Governança Democràtica». Va reunir a un total de trenta-sis persones provinents de tres àmbits diferents: professionals de consultores especialitzats en processos de participació i/o avaluació de polítiques públiques; tècnics
d’ens locals i de la Generalitat de Catalunya de l’àmbit de la participació ciutadana; i personal investigador de la Universitat
de Girona. La proposta va ser posar en comú les dificultats i els reptes que es troben des del territori a l’hora de desenvolupar
estratègies de consulta i/o participació i com la universitat, des de la recerca aplicada i amb una forta relació amb el territori,
pot contribuir a la superació d’aquests reptes.

Accions d’internacionalització
Els Campus Sectorials han iniciat accions per fomentar la projecció internacional dels ecosistemes innovadors i la connexió
amb altres xarxes similars de l’exterior. L’objectiu del pla d’internacionalització és promoure el contacte i el coneixement mutu
dels agents actius dels ecosistemes gironins amb altres ecosistemes i els seus agents en l'àmbit internacional. Les activitats
que s'han fet durant el curs 2018-2019 en aquest sentit, i que reben el suport del projecte PECT, «Girona, ecosistema innovador»
han estat les següents:
- Additive Manufacturing European Forum (Brussel·les, octubre 2018). L’esdeveniment va ser un punt de trobada dels agents
més importants en l'àmbit europeu en l’ecosistema de la fabricació additiva. Es van discutir les tendències actuals, es va
presentar un roadmap d’actuacions per facilitar l’adopció de les tecnologies de fabricació additiva al mercat, es van plantejar
noves ofertes formatives (graus, màsters i formació especialitzada) i es van tractar aspectes legislatius.
- Estand a la fira JEC World 2019 (París, març 2019). És la fira més important en l'àmbit mundial quant a materials compostos.
La presència de la Universitat de Girona a la fira va permetre interactuar amb els principals agents de l’ecosistema mundial
per divulgar la nostra expertesa, donar a conèixer els serveis que podem oferir a les empreses i també promocionar el màster
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de Mechanics of Materials & Structures. Es van atendre prop d’un centenar de visitants, dels quals tres quartes parts provenien
del sector empresarial.
- Missió a Colòmbia i participació al congrés ACODAL amb el Catalan Water Partnership (maig 2019). L’objectiu és desenvolupar una estratègia de cooperació a mitjà termini amb clústers colombians, i implica una prospectiva d’oportunitats de
cooperació en un viatge del CWP amb empreses / entitats al país per promoure trobades entre clústers, B2B i de promoció de
les entitats al congrés ACODAL d’enguany. La fira ACODAL té una forta vessant d’aigua, sanejament i les seves aplicacions
industrials i de mineria.
- Participació del Campus Salut en el Digital Health & Wellness Summit 2019 organitzada per l'European Connected Health
Alliance (ECHAlliance) conjuntament amb el 4YFN. L’esdeveniment té l’objectiu de mostrar les tecnologies digitals aplicades
en l’atenció sanitària i suposa una oportunitat perquè els innovadors es trobin amb els usuaris finals (professionals clínics i
pacients). Aquest esdeveniment fa de punt de trobada entre autoritats públiques, hospitals, asseguradores, start-ups, grans
empreses i investigadors.
- Assistència a l’Assemblea General de la Xarxa NECSTOUR (juny 2019) a Tenerife, en la qual la Universitat de Girona ha tingut
el lideratge acadèmic en el marc del comitè científic de la xarxa.

Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua
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 va aconseguir un ajut en una convocatòria específica de l’any 2015, que durant 2018 ha permès completar el treball
per a la internacionalització d’un màster en l’àmbit del patrimoni i l’organització de jornades de reptes sectorials, amb la participació d’experts nacionals i internacionals de gran vàlua. D'altra banda, es segueix treballant conjuntament amb la UIB per
redefinir accions conjuntes per a la visibilitat del segell de Campus d’Excel·lència. A més, aquesta col·laboració amb la UIB ha
facilitat la participació de les dues universitats en el projecte de nova “universitat europea” UNIVERS.

Biblioteca de la UdG
La Biblioteca en xifres
Espais i equipaments
1.076.640 visites a les tres biblioteques de campus
3.438 hores d’ocupació dels espais per a actes i jornades
138 actes institucionals gravats i dipositats al repositori
10.347 m2, 1.876 places i 12,3 km de prestatgeries
269 ordinadors
59 ordinadors portàtils
Ús dels recursos i serveis
94.831 préstecs de documents
9.562 préstecs d’ordinadors portàtils
3.475 documents prestats a usuaris d'altres biblioteques
274.684 consultes a bases de dades
307.327 articles científics descarregats de la biblioteca digital
Formació i assessorament sobre recerca bibliogràfica
4.210 estudiants (grau, màster, doctorands) han rebut un curs de formació ( 1 de cada 4 estudiants).
81 cursos impartits que corresponen a 426 hores
890 assessoraments documentals personalitzats
La col·lecció
Mig milió de llibres: 433.754 en paper i 15.387 electrònics
23.000 revistes: 7.279 en paper i 16.067 revistes-e
24.142 mapes
37 bases de dades
Repositoris digitals:
14.602 documents, 4.491 audiovisuals, 11.792 documents de fons patrimonials i 8.921 imatges producte de
l’activitat acadèmica, investigadora i de docència de la Universitat.
1.158 tesis en xarxa al TDX

Les biblioteques vinculades
La Biblioteca de la Universitat de Girona, alineada amb l’objectiu de la Universitat de promoure activitats d’extensió
universitària i l’intercanvi de coneixements amb altres institucions, té establerts convenis de vinculació amb altres biblioteques
d’institucions de l’entorn amb la finalitat de generar coneixement nou i de preservar el patrimoni.
Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona
Biblioteca de la Fundació Josep Pla (Palafrugell)
Biblioteca de la Fundació Rafael Masó (Girona)
Biblioteca del Centre de Recursos de la Coordinadora d’ONG Solidàries (Girona)
Biblioteca de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (Girona)
Biblioteca del Centre de Documentació de la Pesca i el Mar (Palamós)
Biblioteca del Jardí Botànic Marimurtra (Blanes)
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Actuacions principals dutes a terme
Som Biblioteca
S’ha posat en funcionament el nou web de la biblioteca amb l’objectiu d’oferir un
accés intuïtiu i ràpid a tots els seus continguts.
S’han fet actuacions de millora en els espais: s’han eliminat barreres arquitectòniques, s'han substituït paviments malmesos i s’han electrificat 135 punts de lectura.
S’ha fet l’enquesta quinquennal de satisfacció i ús dels serveis a tota la comunitat
universitària.
Som Institució
Amb el Servei de Llengües i la Facultat de Dret, es fa un videotutorial, «Guia
d’elaboració del TFG», que guanya el premi que atorga l’ICE en innovació docent.
Participa en un projecte de geolocalització de treballs acadèmics (TFG, TFM) iniciat
per la Universitat Politècnica de Catalunya.
S'inclouen les publicacions dels investigadors a l’Observatori de l’Accés Obert, que
pretén fer el seguiment de l’accés obert a les universitats públiques catalanes.
Amb el Servei de Publicacions, oferim un servei de suport als investigadors per a
la publicació de revistes en accés obert a la plataforma OJS (Open Journal System).
Es desplega el suport als investigadors en el programa antiplagi Urkund
S’impulsen noves actuacions als centres adscrits: visites i assessoraments als centres en la gestió de les seves biblioteques i desplegament del programa de formació
per als estudiants que han fet el TFG.
Som Territori
Celebració dels actes institucionals de la digitalització dels pergamins del Monestir
de Sant Daniel, de la vinculació de la Biblioteca de la Fundació Carl Faust i de l’acte
d’homenatge a la família Palau i Dulcet a la Biblioteca Nacional de Catalunya.
Ingrés de les biblioteques personals de Joaquim Garriga i Jean Vilar.
Transferència de la correspondència de Jaume Vicens Vives i de més documents
manuscrits de Tom Sharpe, que passen a completar els seus fons especials.
S’han organitzat 25 exposicions a les sales de les biblioteques i s’ha participat en 3
actes solidaris de recaptació monetària, d’aliments i joguines.
Cessió d'un centenar de llibres i documents del Fons Pannikar per a l’exposició
Kosmos, al Palau Robert de Barcelona.
Participació en el projecte «Rius de llibres» de l'Ajuntament de Girona i l'entitat
Connexió Papyrus, que busca fomentar la lectura oferint llibres en bon estat de
forma gratuïta. Hi ha dos punts per recollir llibres: la biblioteca del campus Barri
Vell i la del campus Montilivi.
Som Professionals
Organització del X Workshop BiblioUdG, dedicat a la gamificació de la docència i a
les agències avaluadores de la recerca.
Organització de la «Segona trobada professional de biblioteques públiques i
biblioteca universitària de l’àmbit gironí», per compartir coneixements i bones
pràctiques en el tractament dels fons patrimonials i arxivístics.
Presentació de 6 comunicacions en jornades i congressos professionals
Presència en 16 jornades i workshops professionals

El Parc Científic
i Tecnològic
de la UdG

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

Algunes dades

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

2

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

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'EMPRESES
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grups de recerca i centres de recerca i tecnologia, entre
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> 1 centre tecnològic: EURECAT
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Conceptes d'innovació que els usuaris
poden trobar a l'entorn del Parc
> Oportunitats tecnològiques i serveis de transferència
de tecnologia
> Finançament de l'R+D i de la tecnologia
> Accés a personal qualificat
> Entorn d'emprenedoria
> Plataformes tecnològiques
> Networking
> Difusió de la ciència i la tecnologia
> Accés a la xarxa nacional i internacional de Parcs

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

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

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

Suport als investigadors
Publicació en obert
Confecció del pla de gestió de dades
Acreditació i sexennis
Indicadors bibliomètrics
Propietat intel·lectual i drets d’autor
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Accions destacades
Estudiants de doctorat i investigadors en formació
Davant la importància de crear un espai per a l’intercanvi disciplinari i la innovació conjunta, preparar el futur
professional i descobrir l’emprenedoria, l’Escola de Doctorat, juntament amb l’associació d’estudiants de doctorat UdG.Doc, va organitzar les III Jornades d’Investigadors Predoctorals de la UdG.
L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o la institució en què el
doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca,
i que és objecte d’una tesi doctoral.
En aquest sentit, s’ha modificat la Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat de la UdG per incloure la
menció de “Doctorat Industrial”, entre altres modificacions.
Els ajuts per a investigadors en formació UdG (IFUdG) complementen altres programes d’ajuts predoctorals públics i competitius. Tenen la finalitat de fomentar la captació de talent predoctoral i la lectura de les tesis doctorals a la UdG. De forma específica, el nou programa pretén: captar/retenir talent predoctoral demostrat; Complementar programes externs de formació d’investigadors, especialment aquells en els quals la pròpia universitat
intervé en la definició o priorització (per exemple, FI); contribuir a què els grups amb activitat i qualitat demostrada puguin gaudir de personal investigador en formació, tot vetllant per una distribució equilibrada; incentivar
la captació d’investigadors experimentats, per exemple, investigadors ICREA o Ramón y Cajal; Facilitar la carrera
investigadora de personal temporal a temps complet; incentivar la qualitat dels programes de doctorat de la UdG;
avançar cap a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.
En aquest sentit, per donar continuïtat al programa i incrementar el nombre d’ajuts en la mesura de les possibilitats econòmiques, s’han aprovat les noves bases del Programa d’Ajuts per a Investigadors en Formació (20192021). D’acord amb els objectius del programa, la finalitat de la convocatòria 2019 d’ajuts per a investigadors en
formació de la UdG (IFUdG2019) ha estat la concessió de 19 ajuts predoctorals, alguns dels quals s'han convertit
en ajuts d'accions especials IFUdG-AE, a raó de 2 ajuts IFUdG-AE per cada IFUdG.
En aplicació de l’EPIF (Estatut del Personal Investigador en Formació), la UdG ha actualitzat tots els salaris meritats a partir del 16 de març de 2019 de tots els contractes predoctorals, presents i futurs.

Suport als investigadors
S’han completat les tasques de la fase incial per obtenir el segell HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers). És una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu millorar el procés d’atracció i retenció de
talent per part de les institucions de recerca europees. Promou l’estructuració d’accions en favor del benestar dels
investigadors a les institucions respectives, segons el Codi de conducta per a al contractació d’investigadors i la
Carta Europea de l’Investigador (2005).
S'ha dotat d’un fons d’ajut per a grups de recerca que, després de demostrar una solvència investigadora i una
capacitat per a la captació de recursos de forma continuada, actualment no disposin de recursos per a la recerca.
En aquest sentit, s’ha aprovat la convocatòria 2019 de Projectes Precompetitius (PONT2019), adreçada als investigadors que han sol·licitat un projecte del Pla Nacional que no ha obtingut finançament per raons de prioritat
econòmica, i amb l’objectiu d’augmentar la seva capacitat per obtenir recursos per a la recerca. Per facilitar l’inici
del projecte en cas de necessitat de crèdit s’han modificat les bases de l’execució del pressupost 2019 relatives a
l’avançament de diners de convenis i projectes.
La Universitat de Girona, amb la voluntat d’ocupar el lloc que li pertoca com a agent de desenvolupament econòmic i social, ha projectat l’edificació d’unes instal·lacions –l'Smart Health Girona Lab– que donin suport a la
recerca que fan tots els grups de l’àmbit de la biomedicina, les tecnologies mèdiques i altres subsectors que integren l’àmbit de la salut i que tinguin un objectiu marcat de fer transferibles els seus avenços científics al sector
productiu. Aquest és l’objecte d’una sol·licitud institucional per optar a l’assignació de cofinançament procedent
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

40

Notícies UdG
La Nit de la Recerca

L’objectiu de la Nit de la Recerca és la divulgació científica entre el públic familiar. Es fa el 28 de setembre a la Casa de
Cultura, organitzada per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D), amb tota una oferta der tallers i
amb la participació de l’IdibGi, la iniciativa March for Sciencie Girona, @GroMarch i FemEnginy. La Nit de la Recerca és
un esdeveniment que té lloc de manera simultània a més de 300 ciutats europees, impulsat per la Comissió Europea. A
Girona, els investigadors i investigadores que fan recerca a partir d’ajuts finançats amb fons europeus també reben ajuts
del Consell Social de la UdG i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Premi de la Fundació Botín a joves talents

El prestigiós Observatorio del Agua de la Fundación Botín ha distingit l’investigador Hèctor Monclús amb el Premio al
Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua, en la modalitat de models i tecnologies, per un projecte que aplica
intel·ligència artificial a la potabilització de l’aigua. El premi es lliura en el transcurs d’un acte a la seu de la Fundación
Botín, a Madrid. Hèctor Monclús actualment és investigador “Juan de la Cierva Incorporación” en el grup de recerca
LEQUIA i professor associat d’Enginyeria Química a la UdG.

Inauguració del curs a l’Escola de Doctorat

El mes d’octubre, l’Escola de Doctorat inaugura el curs 2018-2019, gradua els doctors i les doctores del curs anterior i
lliura els Premis Extraordinaris de Doctorat del 2017. El director, Miquel Solà, destaca els canvis que s’han produït en
l’Escola des del seu nomenament: el canvi de seu, la modificació del reglament de l’escola amb la inclusió d’investigadors
en formació en el comitè de direcció de l’escola, l’organització del concurs «La teva tesi en 4 minuts» i la consolidació de
les Jornades d’Investigadors Predoctorals. Així mateix presenta el repte d’acreditar 10 programes de doctorat i aposta
per formar els nous doctors en divulgació i comunicació científica tot incrementant els cursos de formació i promovent
la seva participació en activitats organitzades per l’Escola. La lliçó inaugural, «Excursions personals pel món de la nanociència: veure i jugar amb àtoms i molècules», la pronuncia el científic Miquel Salmerón, investigador i professor de la
Universitat de Berkeley a Califòrnia.
Els Premis Extraordinaris de Doctorat 2017 són per a: Dra. Sílvia Castany Quintana (Biologia Molecular, Biomedicina i
Salut); Dra. Anna Vilajeliu Pons (Ciència i Tecnologia de l’Aigua); Dr. Paulo Henrique Duarte Feitoza (Ciències Humanes,
del Patrimoni i de la Cultura); Dra. Elisabeth Gibert Sotelo (Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura); Dr.
Pablo Ariel Rapetti (Dret, Economia i Empresa); Dra. Mariona Llopart Rossell (Psicologia de l’Educació); Dra. Laura
Masferrer Boix (Psicologia, Salut i Qualitat de Vida); Dra. M. Teresa Corona Prieto (Química); Dra. Noelia Prieto Martínez
(Tecnologia); Dr. Joaquim Agustí Tarrés Farrés (Tecnologia).

Setmana de la Ciència i promoció de la recerca

Investigadors i investigadores de la UdG organitzen 29 activitats de divulgació científica en el marc de la 23a edició de
la Setmana de la Ciència, que té lloc del 9 al 18 de novembre, coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Investigació. Més de 2.000 persones participen en exposicions, seminaris, cicles de conferències, taules rodones, jocs,
tallers, xerrades a centres de secundària i visites guiades. Els temes centrals de la Setmana de la Ciència giren, enguany,
a l’entorn del patrimoni cultural, amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural que promou la Unió Europea; a
la figura i l’obra de Pompeu Fabra, en els 150 anys del naixement d’aquest lingüista i gramàtic català i de la figura del
prestigiós físic nord-americà Richard Feynman, quan se celebra el centenari del seu naixement. A la UdG es proposen
desenes d’activitats, com ara l’exposició «Pompeu Fabra. Una llengua completa», un seminari sobre els aspecte mèdics de
les drogues, una taula rodona sobre intel·ligència artificial i computació quàntica aplicades a la química, visites guiades
al Centre d’Investigació en Robòtica Submarina (CIRS), un cicle de conferències sobre les descobertes que s’han fet des
del Departament de Biologia de la UdG i un altre cicle de conferències que tractarà dels efectes ambientals sobre la salut.
En el cas de Biologia, entre els temes tractats hi ha la identificació de gens rellevants per a la formació del suro, futurs
estudis d’estimulació cerebral reforçant i dieta com a possible tractament per l’Alzheimer o l’ús de models animals per
millorar el coneixement i resoldre problemàtiques d’infertilitat en humans. El cicle és un punt de trobada i discussió de
diferents col·lectius: estudiants, investigadors, professors, membres de l’equip de govern de la UdG i ciutadania, amb
més de 150 assistents. També es duen a terme aproximacions a la tasca científica per a estudiants de 4t d’ESO i Batxillerat.
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Els efectes ambientals sobre la salut

«La tardor amb Neoma» és un cicle de conferències organitzat pel grup de recerca d’Anatomia Clínica, Embriologia,
Neurociència i Oncologia Molecular (NEOMA) que arriba a la cinquena edició amb la intenció de transmetre a la
ciutadania el coneixement científic que es va assolint, així com els resultats que, en els darrers anys, s’han obtingut en
diversos projectes. El cicle té el suport del Consell Social de la UdG, el Col·legi Oficial de Metges de Girona i la Casa de
Cultura de la Diputació de Girona. En l’edició d’enguany s’actualitza informació sobre teratogènia, patologia ocupacional,
estrès i altres efectes no genètics sobre els sistemes respiratori, cardiovascular, nerviós, digestiu i endocrí.

La UdG i la Marató de TV3

Els tres campus de la Universitat de Girona i l’auditori Josep Irla acullen taules informatives i taules rodones adreçades
a tota la ciutadania, amb la participació d’experts i científics. Sota el lema «La investigació ens dona vida», es tracta de
conscienciar sobre la importància de la recerca a l’hora de trobar respostes als reptes de la salut. La iniciativa és conjunta
amb les institucions de salut del territori gironí: ICS, IAS, Institut Català d’Oncologia, Hospital Universitari de Girona Dr.
Josep Trueta, Hospital de Santa Caterina i IdIBGi.

Guardó de la Reial Societat Espanyola de Química per a la investigadora Sílvia Osuna

La investigadora de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi de la UdG rep el premi Jove Investigador 2019 en la
XXXVII Reunió Biennal de la Reial Societat Espanyola de Química. Se li reconeix la feina en el disseny de nous enzims
aplicant-los en la indústria. El guardó atorgat per Lilly i la RSEQ distingeix anualment l’excel·lència en la qualitat
científica i en la trajectòria professional de joves promeses espanyoles menors de 40 anys.

Reptes industrials del territori

La UdG acull la jornada «Unint talent científic i emprenedor per afrontar els reptes industrials del territori», amb el suport
de la institució Centres de Recerca de la Generalitat de Catalunya (CERCA). La iniciativa està impulsada pel Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Mobile World Capital (MWC9) i té lloc a l’EPS.
L’esdeveniment té l'objectiu de fer de punt de trobada del talent emprenedor i el talent científic en l'àmbit del territori,
per mitjà de la creació d’un marc per incrementar la col·laboració entre la recerca pública i el món de l’empresa, amb un
enfocament als reptes del mercat i la societat. Durant la jornada, els centres de recerca exposen els seus projectes més
innovadors relacionats amb els àmbits verticals i transversals indústria 4.0, Health & Wellness, energia i sostenibilitat i
transport i mobilitat.

Recerca d’un fàrmac antitumoral

Un equip científic de la UdG dissenya una proteïna que podria ser útil com a fàrmac antitumoral. Investigadors del grup
de recerca en Enginyeria de Proteïnes modifiquen una ribonucleasa i n’obtenen una variant més resistent que l’original.
Les ribonucleases són unes proteïnes que podrien utilitzar-se en la teràpia contra el càncer. Una estratègia per fer-ho és
modificar-les perquè es dirigeixin al nucli de les cèl·lules. Aquestes variants són molt tòxiques per a les cèl·lules tumorals
–més que per a les cèl·lules sanes– i en provoquen la mort. Tot i això, en l’actualitat, l’ús d’aquestes proteïnes com a
fàrmacs terapèutics no és possible, ja que són poc estables i, per tant, el cos del pacient les elimina amb massa facilitat. El
grup de recerca en Enginyeria de Proteïnes del Departament de Biologia de la Universitat de Girona (UdG) ha modificat
el gen que codifica una d’aquestes proteïnes, una variant de la ribonucleasa humana coneguda amb el nom de NLSPE5,
perquè sigui més estable.

25 anys del grup LEQUIA

Més de 130 professionals de l’àmbit de l’aigua assisteixen al III Fòrum LEQUIA25x25 per celebrar el vint-i-cinquè
aniversari del grup de recerca LEQUIA. Durant la jornada, que té lloc el 24 de maig al Parc Científic i Tecnològic, es
recull el testimoni de la trajectòria del grup per plantejar els reptes tecnològics, ambientals i socioeconòmics del sector
de l’aigua per als propers vint-i-cinc anys. Hi intervenen ponents nacionals i internacionals àmpliament reconeguts,
com el Dr. Juan Lema (Universidade de Santiago), la Dra. Adisa Azapagic (University of Manchester) o el Dr. Gonzalo
Delacámara (IMDEA Agua).

El nou campus de Cohesió i Compromís Social

El 24 de gener, impulsat pel Vicerectorat de Projectes Estratègics, s’organitza la primera trobada d’investigadors de la
UdG de l’àmbit de la Cohesió i el Compromís Social que conformaran el clúster de Recerca d’aquest campus sectorial.
Amb la participació de 29 persones, pertanyents a diferents grups de recerca i càtedres de la UdG, el director científic, el
professor Quim Brugué, presenta els objectius, els àmbits de focalització i les oportunitats del campus. El març es du a
terme la primera reunió del Consell Assessor.
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4a edició de l’Oncoswim

La quarta edició de l’Oncoswim, una travessia solidària en aigües obertes organitzada per la Fundació Oncolliga Girona
i el CN Radikal Swim, supera totes les expectatives i recapta 44.604 euros, gairebé el doble que en l’edició anterior. Els
diners es destinaran, per quart any consecutiu, a la investigació sobre el càncer de mama triple negatiu, un subtipus de
càncer molt agressiu que afecta sobretot dones joves, a càrrec d’un equip d’investigadors multidisciplinari de la UdG,
l’Institut Català d’Oncologia – ICO Girona i l’Hospital Dr. Josep Trueta.

El fons del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental

El 22 de maig, la Facultat de Ciències acull la presentació del repositori digital de cartografia geològica de l’àrea de
Geodinàmica Externa del Departament de Ciències Ambientals. L’acte és també un reconeixement a la trajectòria
professional i l’aportació científica del Dr. Lluís Pallí i Buxó i aplega una cinquantena de persones, entre les quals membres
de la mateixa comunitat universitària, representants de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i representants
d’ajuntaments dels territoris que han estat objecte d’estudi.

Distinció ICREA Acadèmia per al professor Miquel Costas

La Generalitat lliura la cobejada distinció a l’investigador del grup de recerca Química Bioinspirada, Supramolecular i
Catàlisi (QBIS-CAT) Miquel Costas. Els guardons ICREA Acadèmia, que enguany arriben a la desena edició, reconeixen
la tasca de recerca del professorat que desenvolupa la seva activitat en alguna universitat pública catalana. Alhora,
contribueixen a retenir el talent investigador dins el sistema universitari de Catalunya.

Premi a la Millor Aplicació d’Atenció Mèdica

Un equip de recerca multidisciplinari de la UdG aconsegueix aïllar cèl·lules mare tumorals a partir de materials impresos
en 3D anomenats scaffolds. ONCOen3D és un projecte d’enginyeria biomèdica que ha assolit una fita molt important en
la recerca contra el càncer de mama més agressiu, atesa la dificultat d’aïllar aquestes cèl·lules mare canceroses, que són,
en part, les responsables de les recaigudes (metàstasis), amb la finalitat de poder-les eliminar. Un dels avantatges de la
recerca és que podran augmentar els experiments que es fan amb les cèl·lules canceroses, ja que aquest mètode d’anàlisi
és més barat que els sistemes tradicionals utilitzats fins ara. Els resultats es publiquen en diferents revistes científiques
com International Journal of Molecular Sciences o Polymers. L’equip de recerca que ha desenvolupat aquest projecte està
format per investigadors i investigadores de dos grups de recerca dels àmbits mèdic i de l’enginyeria. D’una banda, hi ha
participat el Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab), liderat per Teresa Puig. I, de l’altra, el Grup de
Recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció (GREP), liderat per Joaquim de Ciurana. Aquest grup de científics
desenvolupen la seva activitat al Parc Científic i Tecnològic i a la Facultat de Medicina de la UdG.
El projecte ha rebut el reconeixement dels prestigiosos 3DPI Awards pels seus resultats innovadors en la lluita contra el
càncer de mama, amb el premi a la Millor Aplicació d’Atenció Mèdica en l’àmbit de la fabricació additiva. La recerca es va
presentar el desembre com una fita en la medicina pel potencial que presenta en l’àmbit mèdic. El resultat principal del
projecte ha estat aïllar cèl·lules d’un dels càncers de mama més agressius i amb una taxa de recaiguda més alta.

Nous doctors Honoris Causa: Narcís Comadira, Evert Jan Baerends i Sovan Lek

La cerimònia que protagonitza Narcís Comadira es du a terme el 15 de novembre, en un acte que té lloc a l’Aula Magna
Modest Prats. Presidida pel rector, el professor Xavier Pla hi intervé com a padrí del doctorand i elogia els mèrits del poeta,
artista, assagista i dramaturg, un dels creadors amb una trajectòria més sòlida en el panorama de la cultura catalana,
estretament lligat a la UdG. La seva aportació més coneguda és el mural «Poi s’ascose nel foco che gli affina», a l’entrada
de l’edifici de Sant Domènec, així com la lectura de la lliçó inaugural «Aprendre de lletra» del curs 1998-1999 del sistema
universitari català. A part de la seva labor com a professor d'Arquitectura, Comadira va participar en la rehabilitació del
convent de Sant Domènec, i els seus dibuixos i esbossos figuren en diverses publicacions de la UdG. La medalla del rector
de la Universitat és obra seva.
El 9 de maig es du a terme la sessió solemne d’investidura com a doctors Honoris Causa dels professors Evert Jan Baerends,
químic, i Sovan Lek, biòleg. Evert Jan Baerends és un dels investigadors més destacats en el camp de la química teòrica
i computacional actual i és investit doctor per la seva decisiva contribució al progrés de la química teòrica mundial i,
en particular, per haver convertit la teoria del funcional de la densitat en una eina molt útil per interpretar els resultats
de la química experimental, establint així un pont entre els grups teòrics i els experimentals. Al llarg de la seva carrera
científica, Baerends ha mantingut una estreta vinculació amb la UdG i ha exercit un paper fonamental en la formació
i consolidació d’investigadors que actualment formen part del Departament de Química i de l’Institut de Química
Computacional i Catàlisi (IQCC). Sovan Lek és investigador en ecologia de comunitats de peixos i modelització ecològica,
camps en què ha publicat més de 200 treballs. Sovan Lek ha contribuït, sobretot, a entendre com afecten els factors
ambientals i les pertorbacions humanes –com ara el canvi climàtic i els embassaments– als peixos d’aigües continentals.
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És investit per la seva recerca i, també, per la seva vinculació amb la institució. La relació de Lek amb la UdG ve de lluny
i el seu lligam amb professors i investigadors del Departament de Ciències Ambientals i l’Institut d’Ecologia Aquàtica és
molt intens. Són fruit d’aquesta col·laboració projectes europeus, articles científics i tesis doctorals. Els més significatius
són cinc projectes Erasmus Mundus i Erasmus+, que han obert la porta del sud-est asiàtic i han permès a la UdG treballar
en aquest territori.

Fons FEDER per a la Unitat de Valorització de l'OITT

La UdG rep finançament europeu per potenciar la valorització i transferència de coneixement. La Unió Europea, a través
de la Generalitat de Catalunya, dona el vistiplau al «Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) Transferència UdG 2014-2020», proposat per la Universitat de Girona. Aquest projecte, d’àmbit territorial, té
com a objectiu cofinançar actuacions de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de
Catalunya, adreçades a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu. La iniciativa té un pressupost de més
d’un milió i mig d'euros, el 50% del qual està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l'altra
meitat per la Universitat. El programa té com a objectiu temàtic potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic
i la innovació, i té com a finalitat específica la transferència de coneixement i cooperació entre empreses i la UdG.
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Associacions
de la UdG

Àligues i Aligots: Rugbi Universitat de Girona. Àligues i Aligots
Amics de l'Aula de Teatre de la UdG

El Compromís Social

Associació Alumnes Sèniors del Programa Josep Torrellas de la UdG

La Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona, que
incorpora els àmbits de Cooperació per al Desenvolupament,
Voluntariat, Gènere, Discapacitat, Sostenibilitat, i Salut i
Formació Universitària per a més grans de 50 anys, es va
crear a finals del curs 2016-2017.

Associació Batucada UdG
Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
Associació Cultural Aula Manga Universitat de Girona. AMU
Associació d'Amics del Centre Cristià dels Universitaris de Girona. CCU

VOLUNTARIAT A LA UdG
Unitat de Compromís Social

Associació de Debat de la Universitat de Girona
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 Mestres de la Universitat de Girona. ASEM
Associació d'Estudiants de Recerca i Promoció Psicològica. ARPP
Associació d'Estudiants d'Industrials. AEdI
Associació Els Óssos Rentadors
Associació Juvenil Kodama
Associació Multicapacitats
Associació Naturalista Bitxacs de la UdG
Associació UdGeeks. UdGeeks
Associació Universitària de Cultura Occitana de la UdG. AUCOC-UdG
Associació Universitària Diversa LGTBI+

Servei d'Esports

1.900

El compromís social es pot considerar el quart pilar
de la universitat, el model de gestió institucional que
articula la docència, la recerca i la transferència amb la
societat. Persegueix construir un model d'innovació i
desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental
socialment responsable i sostenible, i promou la
reconceptualització del model d’universitat.
L’acció promoguda des del compromís social s’ha d’aplicar
de manera preferent en l’àmbit de les persones, especialment
de les que configuren la comunitat universitària, incloent
aspectes vinculats a la igualtat entre homes i dones; a
la conciliació de la vida personal, laboral i d’estudi; a la
integració plena de les persones amb discapacitat en la
participació en la vida universitària; a la promoció d’una
vida saludable; a les pràctiques de consum responsable; i a
l’augment de la institucionalització del compromís social.
Aquest objectiu es concreta en la nostra universitat en bona
part a través de la Unitat de Compromís Social, que s’ocupa
de dos aspectes essencials: incidir en el desenvolupament de
competències transversals en els estudiants que promoguin
el seu desenvolupament integral i contribueixin a la seva
formació com a ciutadans actius i responsables socialment;
i que amb això la universitat sigui percebuda com una
institució compromesa èticament i socialment, implicada
amb el territori i valuosa per a la societat per la seva
contribució a la solidaritat, l’equitat i la justícia social.

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

Servei de Llengües
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Colla Castellera Universitària Xoriguers de la UdG. XORIGUERS
Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans. CEPC
Erasmus Student Network Girona Secció Candidata . ESN Girona SC

PARTICIPANTS EN PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL DE LA UdG 2018-2019

UdG.doc: Associació de Personal Investigador en Formació Vinculat a la UdG
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* Països on s'han dut a terme les accions cooperatives: Equador, Mèxic, Colòmbia, Brasil, Guatemala, Senegal, Camerun, Namíbia, Marroc i Algèria.
Àmbits: Energies Renovables, Salut, Migració i Desenvolupament, Sostenibilitat, Inclusió, Desenvolupament Rural, Educació, Arquitectura i Aigua.
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Accions destacades
Transparència
Els indicadors avalen la trajectòria i el compromís de la UdG, que és una de les universitats més ben valorades en el rànquing
Dyntra de transparència, amb la 13a posició d’entre 79 universitats. Destaca la seva tasca en l’àmbit de participació i col·laboració
ciutadana i en l’àmbit de comunicació pública.

PDI
Malgrat les limitacions pressupostàries i legislatives, la UdG ha fet un esforç en la consolidació del personal docent i investigador.
L'any 2018 hi va haver unes 30 transformacions de professors en règim d'interinatge a contractacions permanents. La gestió
activa de les taxes de reposició del PDI permetrà 20 transformacions addicionals en el mateix sentit durant el 2019. Pel que
fa a la promoció de places, també s’ha de destacar que durant el 2018 es van crear 6 places noves de catedràtic i que durant el
2019 se’n creen 18 més. Per fer front a les necessitats de professorat, i per anticipar-nos al relleu generacional, durant el 2019 es
contractaran fins a 12 professors lectors nous, i s’han contractat, des de 2018, 24 professors temporals a temps complet.

PAS
S’ha fet el procés selectiu per formar part de la borsa de treball per a personal funcionari de l’escala administrativa, per cobrir
llocs de treball amb caràcter d’interinitat. Aproven i, per tant, queden incloses a la borsa de treball de la UdG, 163 persones.
S’han fet, per cobrir de manera interna, 46 ofertes temporals de places de funcionaris i 5 de personal laboral.
S’han fet 15 convocatòries de provisió interna definitiva.
S’han fet 3 convocatòries de concursos de nou ingrés per a places de personal laboral indefinit i 4 que properament es publicaran.

Voluntariat
Amb els 15 nous convenis de col·laboració signats entre la UdG i diferents entitats socials i ONG de la demarcació per dur a
terme activitats solidàries, ja sumen un total de 158 les entitats i ONG que participen en el programa d'Activitats Solidàries de
l'Oficina de Cooperació des de 2010.
Cal destacar els 1.331 estudiants de la UdG que han participat en alguna de les 244 activitats solidàries (25/50 hores) o activitats
puntuals (5/10 hores), amb dades del mes de maig de 2019. També activitats d'acolliment, voluntariat del Servei d'Esports (90),
del Servei de Llengües (110), i les més de 9.940 hores que han dedicat els estudiants a fer activitats solidàries.
S’han fet 15 cursos de formació en les activitats solidàries programades.
A més del voluntariat en el territori, la UdG comença a oferir la possibilitat de fer voluntariat internacional. Des de l’inici de
curs, juntament amb l’Ajuntament de Girona, s’ofereix assessorament tècnic per dur a terme activitats solidàries de voluntariat
europeu. Els estudiants de la UdG reben atenció un dia a la Unitat de Compromís Social i un dia a l’Estació Jove.
Durant el curs 2018-2019 també s’han dut a terme dues accions que donen rellevància al voluntariat a la UdG: la celebració de
les «I Jornadas de voluntariado de la CRUE», el 30 i 31 de maig; i la celebració d’un acte d’agraïment i renovació de convenis
amb totes les entitats i ONG que participen en el programa d’activitats solidàries, el 31 de maig.

Cooperació
Durant aquest curs s’han revisat i renovat les bases de la convocatòria pública per a projectes de cooperació per al
desenvolupament de la Universitat de Girona, per adequar-les al marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides i per millorar la gestió de la convocatòria, que ha estat aprovada per Consell de Govern.

Energia i 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 que permet fer l’inventari de les emissions de CO2. Enguany, a causa de la compra d’electricitat 100% renovable,
s’han reduït fins a zero les emissions associades al consum elèctric.

Mobilitat
Les darreres enquestes anuals de mobilitat obligada indiquen que la quota modal de mobilitat sostenible de la UdG (QMMS)
s’ha situat en el 72,14%; és a dir, les opcions d’anar a peu, en transport públic i en bicicleta representen quasi tres vegades l’ús
del vehicle motoritzat. Per tant, és manté la tendència i s’ha incrementat un 0,61% respecte a les darreres enquestes.
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Els usuaris de la plataforma Fes Edit per compartir places del cotxe de la comunitat UdG han augmentat fins a situar-se en els
904, i han estalviat 24,5 tones de CO2 en els 3.427 viatges compartits.
El Servei de Préstec de Bicicletes de la UdG ha fet 487 préstecs entre els tres campus, que han suposat un estalvi d’emissions
de 2,32 tones de CO2.
També ha contribuït a la reducció d’emissions de CO2 equivalent el fet que 1.193 estudiants gaudeixen de l’abonament del bus
urbà «Vine a la UdG amb bus».

Igualtat
En l’àmbit de la igualtat de gènere, aquest curs 2018-2019 s’han prioritzat les següents accions:
· Aprovació de la normativa per al canvi de nom sentit de les persones de la comunitat transsexual de la UdG, aprovada per
acord del Consell de Govern l’11 d’octubre de 2018.
· Aprovació de la normativa de la Universitat de Girona d’exempcions docents per a la intensificació de recerca després d’un
permís de maternitat, aprovada per acord del Consell de Govern de 13 de juny de 2019. Aquesta normativa està concebuda
amb l’objectiu d’esdevenir un instrument eficient que permeti corregir els obstacles que la maternitat pot representar per al
desenvolupament ple, en condicions d’igualtat d’oportunitats, de les carreres acadèmiques i investigadores del professorat a
temps complet de la nostra universitat.
· Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes per a la implantació
d’un procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a estudiants que acreditin la condició
de víctima de violència de gènere, signat pel rector de la UdG i altres representants institucionals el 10 de gener de 2019.
· Edició de la Guia d’estil de llenguatge igualitari de la UdG, acció promoguda conjuntament amb el Servei de Llengües
Modernes i adreçada a impulsar una campanya de sensibilització sobre l’ús adequat del llenguatge en termes de perspectiva
de gènere.
· Campanya de sensibilització adreçada a donar a conèixer els continguts del Protocol de prevenció i actuació davant situacions
de violència o d’assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat.
· Organització d’un ampli catàleg de cursos, conferències, tallers, seminaris i altres activitats formatives amb perspectiva de
gènere.
·Inici dels treballs d’elaboració del nou Pla d’Igualtat de Gènere de la UdG, que està previst que s’aprovi el curs 2019-2020.

UdG Alumni
Durant el curs 2018-19 s’han fet diferents campanyes per ampliar la comunitat UdG Alumni, que ja té més de 730 inscrits. UdG
Alumni va participar amb un estand a la Fira de Mostres i al Tourism Job Forum organitzat per la Facultat de Turisme. L’abril
de 2019 es va celebrar la 1a Trobada UdG Alumni, una trobada festiva amb l'objectiu de fer xarxa i mantenir viu el contacte amb
la Universitat de Girona, a la qual van assistir més de 120 persones.
En l’acte es va fer una ponència de la campiona del món d’Ultratrail, Núria Picas, i una taula rodona de quatre AlumniUdG:
Mireia Alcalde (investigadora de Gencardio), Lluís Camp (advocat de Roca i Junyent), Àlex Granell (futbolista) i Montserrat
Jordi (fundadora de Wikiloc).

Programa Josep Torrellas
El Programa de Formació Universitària per a més grans de 50 anys de la UdG es va iniciar el curs 2005-2006, i ha anat creixent
fins a tenir 122 estudiants durant el curs 2018-2019. A l’evolució del programa, s'hi suma la creació de l’associació Alumnes
Sèniors del Programa Josep Torrellas de la UdG durant el 2019.
El Programa Josep Torrellas ha format part d'ETHERIA, el nou projecte de la Xarxa Vives per al curs 2018-2019, un programa
interuniversitari de formació permanent sènior adreçat a més grans de 55 anys. Es tracta de la combinació d’aprenentatge
en línia i pràctiques presencials. El maig de 2019 es crea un grup de treball, juntament amb la Universitat de Barcelona, la
Universitat de les Illes Balears i la Universitat Rovira i Virgili, per identificar l'índex d’impacte per als diferents programes
sèniors de la Xarxa Vives.
			

Inclusió

Durant el curs 2018-2019 s’ha col·laborat activament en el desenvolupament del projecte PRINPAR, en el qual un grup de
persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació TRESC han fet un curs de formació en desenvolupament de competències
socials, digitals i d’emprenedoria, en el qual han compartit sessions dels graus de la Facultat d’Educació i Psicologia de manera
activa i conjuntament amb estudiants dels graus.
S’han gestionat 3 beques CRUE-Fundación ONCE de manera coordinada amb UdG Ocupació, gràcies a les quals aquests
estudiants faran pràctiques remunerades en diferents empreses.
Durant el curs s’ha signat un conveni per treballar amb l’associació La Foixarda que ha de permetre desenvolupar accions
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adreçades a l'alumnat amb discapacitat psicosocial. Al tancament d’aquesta memòria, s’han fet més de 80 tutories amb
estudiants amb discapacitat.
Estudiants amb certificat de discapacitat del 33% o més: 132; estudiants amb informe d’adaptacions per discapacitat: 48;
estudiants amb informe d’adaptacions per necessitats educatives (Dislèxia/TDAH): 74.

Setmana de la Igualtat de Gènere
En el marc dels actes commemoratius del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, a la Universitat de Girona s’organitza una
setmana amb una àmplia programació d’activitats adreçades a reflexionar críticament sobre qüestions vinculades al gènere,
analitzades des de diferents perspectives. Destaca especialment la 1a edició de les «Aules Obertes a la Perspectiva de Gènere»,
adreçades a tota la comunitat universitària. Incorporaran la perspectiva de gènere als diferents estudis que s’imparteixen a la
Universitat.

Promoció de la Salut
S’ha creat el grup de treball format per la Unitat de Compromís Social, el Servei d’Esports i l’Oficina de Salut Laboral amb
l’objectiu d’integrar, planificar i desenvolupar un projecte compartit de salut amb un compromís d’articulació amb les accions
i les estratègies que ja es desenvolupen al seu si. Es dissenya una pàgina web –UdGSalut– que es pot consultar en l’apartat Viure
la UdG. Aquest any també s’ha celebrat la II Setmana de la Salut amb el lema «Cuida’t, comptem amb tu», dissenyada amb
l’equip de treball que ja es va constituir el curs passat, amb moltes activitats i amb l’estrena de 8 càpsules de salut que es poden
trobar a la pàgina web d'UdGSalut. La UdG a partir d’aquest any 2019 coordina el grup de treball d'Universitats Saludables de
la Xarxa Vives, on s'aprova un model d’Universitat Saludable i Sostenible, amb la col·laboració de 16 universitats de la Xarxa.

Creació de la Comissió CES del Consell Social
Amb la voluntat d’enfortir la relació amb els centres de secundària, s’ha creat la Comissió de Centres d’Educació Secundària
(CES) del Consell Social de la Universitat de Girona. La Comissió es crea per promoure la participació dels CES i dels Serveis
Territorials de Girona del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Universitat de Girona, perquè puguin
contribuir a complir millor les funcions que el Consell Social té encomanades. Així mateix, la comissió ha de promoure la
participació de la Universitat amb els agents implicats en l’educació secundària de les comarques gironines.

Creació de la Comissió de Territori del Consell Social
Durant el curs 2018-2019 s’ha creat la Comissió de Territori del Consell Social per promoure la relació amb el territori. La
Comissió ha de contribuir a la participació dels ajuntaments en l’activitat de la Universitat de Girona per dur a terme les
funcions pròpies del Consell Social com a eix fonamental en la relació de la universitat i la societat; i també ha de fomentar la
participació de la Universitat en el territori de les comarques gironines, a través de la col·laboració amb els ajuntaments.

Estudiants
Al llarg de 2019 s’han incorporat al registre d’associacions de la UdG cinc associacions d’estudiants noves: l’Associació
d’Alumnes Sèniors del Programa Josep Torrellas de la UdG, l’Associació Batucada UdG, l’Associació d’Estudiants de Mestres
de la UdG, l’Associació Juvenil Kodama, l’Associació Multicapacitats i l’Associació Vens. Tant aquestes de nova incorporació
com les que ja estan consolidades han dut a terme un gran ventall d’activitats culturals, lúdiques, festives i esportives.
També s’ha difós el programa de Primavera Cultural 2019 a partir del recull de les activitats pròpies de les associacions i les
càtedres de la UdG i s’ha celebrat la Festa Major de la UdG els dies 11 i 12 d’abril.

Aula de Teatre i Cor
L’Aula de Teatre de la UdG i el Cor de la UdG han dut a terme diverses representacions en actes institucionals, culturals i lúdics tant
a la pròpia UdG com en diferents poblacions de la nostra província.
Pel que fa l’Aula de Teatre, els espectacles i muntatges estrenats al llarg del curs han estat «Les bruixes de Llers», amb motiu de
l'any Fages de Climent, amb representacions a diferents indrets de la província de Girona, a l'Institut d'Estudis Catalans al final d'un
simpòsium sobre l'autor i a l’acte de cloenda de l'Any Fages de Climent a l’Ateneu Barcelonès; «Mercè Rodoreda, a cau d'orella»,
per a les jornades de commemoració del seu naixement, a l'Institut d'Estudis Catalans; «Capítols amorosos de Tirant lo Blanc», de
Joanot Martorell, amb una representació a la UdG per als estudiants de batxillerat de diferents instituts durant les Jornades Ex-libris
organitzades per la Facultat de Lletres; «Històries de l'exili», lectura dramatitzada en homenatge a Teresa Juvé el Dia de la Dona;
«Petits textos de flors només per a tu», performance per a Temps de Flors, a les escales de Sant Domènec.
El Cor ha participat en els esdeveniments de més relleu de la UdG, com la inauguració de curs i les cerimònies dels doctors Honoris
Causa.
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Relació amb l’entorn laboral. Oficina Universitat Empresa
Des de l’Oficina Universitat Empresa gràcies als diferents deganats i direcció d’Escola, s’han fet diverses jornades de
networking professional a quatre centres de la UdG: les Jornades d’Orientació Professionalitzades a Ciències, el Meeting Point
d’Infermeria, el Job Forum de Turisme i el Fòrum Industrial de l’Escola Politècnica Superior. Tenen un gran èxit de participació,
tant d’empreses i institucions com d’estudiants dels darrers cursos de grau de les diferents titulacions implicades, amb més de
100 empreses, institucions, grups de recerca i associacions que han establert relacions laborals amb un total de 336 estudiants
i Alumni.
Amb l'objectiu d'acostar les empreses als estudiants i graduats universitaris, i per acompanyar-los en el seu projecte
professional, la Universitat de Girona ha posat en funcionament una nova plataforma professional de referència a Europa,
el Job Teaser, directament integrada en la intranet de més de 400 institucions i que ofereix solucions de difusió d'ofertes i
employer branding.
Entre l’octubre de 2018 i el maig de 2019 s’han executat en el programa formatiu de l’Escola de Competències 15 càpsules
formatives en 7 competències transversals que han ajudat a tenir eines per marcar diferències a l’hora d’afrontar una selecció
de personal.
L’Oficina Universitat Empresa (OUE) treballa amb l’objectiu d’impulsar la inserció laboral a través de diferents mecanismes:
· Borsa de Treball: el curs 2018-2019 s’han tramitat més de 1.600 ofertes de feina i s’hi han inscrit més de 1.800 candidats.
Les titulacions més demanades han estat Enginyeria Informàtica, Infermeria, Turisme, Economia i Direcció i Administració
d’Empreses.
· Pràctiques en empreses: s’han gestionat més de 3.000 pràctiques, 800 de les quals han estat extracurriculars, que han permès
als estudiants complementar la formació rebuda a les aules i facilitar, així, la inserció al món laboral.
· Orientació professional: s’ha ofert suport per a la incorporació al mercat laboral a 380 participants de les 33 sessions formatives
grupals i a 22 estudiants que han utilitzat el servei de tutories individualitzades.
· Programa Singular de Garantia Juvenil (G)Innova: col·laboració amb l’AENTEG (Associació d’Empresaris de Noves Tecnologies
de Girona) per dur a terme un programa de formació que ha tingut com a objectiu la inserció laboral dels seus 40 participants.

Emprendre a la UdG
La UdG ha signat un conveni amb la Fundación de la Universidad de Cantabria, vinculada al Banc Santander per mitjà del
Centro Internacional Santander Emprendimiento, per executar el programa Explorer 2019. Han participat 25 projectes de 33
emprenedors en les jornades de formació i assessorament per dur a terme el seu projecte empresarial.

Servei d'Esports
El nombre de socis del Servei d'Esports al llarg del curs 2018-2019 és de 3.171. Quant a les activitats, els participants han estat aquests:
Activitats amb reconeixement acadèmic: 1.105; voluntariat esportiu: 89; activitats de promoció, salut i lleure: 1.235; Programa de
Suport als Esportistes d’Alt Nivell: 55; competicions a la UdG: 1.161; Campionats de Catalunya Universitaris: 437;
Campionats d’Espanya Universitaris: 31; competicions internacionals: 231. Total: 4.434.
Pel que fa a les medalles aconseguides en competicions interuniversitàries: 35 medalles als Campionats de Catalunya Universitaris
(14 d'or, 11 de plata i 10 de bronze) i 14 medalles als Campionats d’Espanya Universitaris (7 d'or, 1 de plata i 6 de bronze).

Servei de Llengües
Les dades del Servei de Llengües, al llarg del curs 2018-2019, són les següents: 486 matriculats a cursos de català, 410 matriculats
a cursos d’anglès, 23 matriculats a cursos de francès, 19 matriculats a cursos d’alemany, 191 membres del personal acadèmic i
d’administració i serveis que han participat en activitats formatives específiques, 145 examinands de català, 280 examinands
d’anglès, 168 examinands de xinès i 259 participants en intercanvis lingüístics.

Beques i ajuts del curs 2018-2019
Beques:
Beques de caràcter general MEiFP: 7.051.592,12 €; Beques de col·laboració en departaments MEiFP: 46.000 €
BEIP (beques doble titulació Infantil i Primària): 9.185 €; Beques Equitat: 738.429,42 €.
Ajuts Universitat de Girona:
Consell d'Estudiants i Consell d'Associacions: 15 (28.512,01 €)
Foment Associatiu: 12 (23.680 €)
Foment a la participació estudiantil: (90 €)
Col·laboració a la Biblioteca: 10 (29.668,00 €)		
Ajut Beca salari: 12 (72.000,00 €)
Ajuts Emergència (dades any 2018): 19 (18.103,38 €)
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Notícies UdG
Mostra sobre Raimon Panikkar
La Biblioteca del Barri Vell dedica una mostra a Raimon Panikkar en el centenari del seu naixement, centrada en la
vocació intercultural, plurilingüe i transdisciplinària del pensador català. L’exposició és iniciativa de l’Espai Avinyó
(Ajuntament de Barcelona), que itinera amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
La Biblioteca de la UdG completa l'exposició amb una mostra de manuscrits de l'obra de Raimon Panikkar.

Ingrés de Xavier Besalú a l’Institut d’Estudis Catalans
El doctor i professor de Pedagogia Xavier Besalú Costa ingressa a la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC). Està especialitzat en educació intercultural, didàctica i currículum i formació del professorat.
Les seves investigacions i publicacions sobre immigració, interculturalitat, escola i nouvinguts i models d’aules d’acollida
són un referent a Catalunya i a l’Estat espanyol.

Mariàngela Vilallonga, medalla Narcís Monturiol
El Govern de la Generalitat concedeix la Medalla Narcís Monturiol a la doctora Mariàngela Vilallonga, professora titular
de la Universitat de Girona (UdG) i membre de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC), per la seva contribució
al desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya. La catedràtica de Llatí, el mes de març, és nomenada
consellera de Cultura de la Generalitat.

La UdG rep la Mosca de Sant Narcís
Els cinc rectors de la història de la institució participen en l’acte de reconeixement del paper de la Universitat de Girona
en el progrés de la societat gironina i com a motor econòmic del territori. El guardó, atorgat pel Col·legi de Periodistes,
es lliura en un acte que es fa el 26 d’octubre i en el qual el catedràtic Joaquim Nadal reflexiona sobre la importància de la
UdG, dels seus edificis i del capital humà, en la història recent de la ciutat.

Tercera edició del TEDxUdG
Més de 200 persones comparteixen idees innovadores al TEDxUdG, amb nou idees, un diàleg, una actuació de màgia
i una de música. La UdG proposa una nova cita oberta a tota la ciutadania per promoure un debat profund i fomentar
les connexions entre tots els assistents a partir d’idees innovadores. A l’Auditori-Palau de Congressos de Girona, el
TED es desenvolupa sota el lema «Flowing upstream: per transformar el planeta, cal anar a contracorrent». Al llarg de
cinc hores es proposen temàtiques diverses: innovació educativa i sostenibilitat, accés als recursos hídrics i gènere,
divulgació científica i pseudociències, la comunicació i el turisme, entre d'altres. Aquesta tercera edició és el producte del
reconeixement de la UdG (2012) com a la primera universitat pública presencial d’Espanya amb llicència per organitzar
un esdeveniment TED.

La Jornada informativa «Som-hi!»
La UdG obre les portes a l’alumnat dels centres de Formació d’Adults i Formació Professional amb una jornada que mira
de facilitar el seu accés als estudis universitaris. «Som-hi!» respon a l’objectiu estratègic de la UdG de promoure jornades
de portes obertes a estudiants que accedeixen a la universitat per vies diferents a l’accés convencional provinent de
batxillerat. Aquesta jornada és la primera activitat organitzada de la UdG adreçada específicament a estudiants amb
aquests altres perfils.
Hi participen cinc centres de formació d’adults de Girona, Banyoles, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Figueres, i set
centres d’FP de Girona, Salt, Vidreres, Palafrugell, Figueres i la Bisbal d’Empordà, amb un total d’unes 200 persones,
entre alumnat i professorat.
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El Claustre aprova l’informe anual del rector

El primer informe que el rector Quim Salvi sotmet a valoració en el Claustre s’aprova per 63 vots a favor, un 66% dels vots
emesos. La sessió es du a terme el 20 de desembre, amb un balanç que ret comptes de l’acció de govern i en el qual es
valora, “en una oportunitat de diàleg entre el govern i els claustrals”, la visió general sobre 2018.
El detall de les accions de govern de 2018 s’estructura entorn de tres grans eixos: en primer lloc, l’activitat universitària,
que comprèn la docència, la recerca, la transferència de coneixement i el compromís social; en segon lloc, les accions
orientades a les persones que integren la Universitat, estudiants, personal d’administració i serveis (PAS), personal
docent i investigador (PDI) i el conjunt de la societat; i, en tercer lloc, les accions relacionades amb el govern, que comprèn
governança, serveis i campus, qualitat i promoció i comunicació. A banda d’aquests tres eixos cabdals, tal com preveuen
els estatuts, l’informe incorpora les línies generals del pressupost, la programació plurianual i la memòria econòmica.
L’exposició del rector sobre l’acció de govern de 2018 s’organitza sobre els valors que sostenen la Universitat: ciutat
universitària, innovació, autonomia, proximitat, participació, sostenibilitat i estratègia. D’entre les accions concretes
destaquen, pel seu abast i innovació, l’aposta per reforçar l’espai transfronterer, amb diverses iniciatives de relació amb la
Catalunya Nord. El projecte Univers és una iniciativa liderada per la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPDV) i la UdG,
que integra universitats d’Eslovènia, Itàlia, França i Espanya. En la gestió de personal, el rector destaca la possibilitat
d’incorporar 25 persones a temps complert per l’increment de la partida de personal autoritzada per la Generalitat. Pel
que fa al compromís social, la igualtat de gènere i la sostenibilitat, es concreta en la posada en marxa dels ajuts Beques
Salari per a estudiants brillants amb dificultats econòmiques, amb 12 beques en aquest primer curs i que augmentaran
fins a 33, una partida anual de 200.000 euros, el curs 2020-21. L’informe també destaca l’aposta per la promoció digital i
audiovisual i posa l’accent en l’estratègia d’internacionalització, amb la reactivació de xarxes europees i la promoció de
la UdG a Iberoamèrica.

Una plataforma de participació

La UdG posa en marxa una plataforma de participació per escoltar la comunitat universitària. És la primera universitat
catalana que activa una plataforma perquè els membres de la comunitat universitària puguin debatre, proposar i decidir
propostes que podran incorporar-se a l’acció de govern. S’anomena Som UdG (som.udg.edu) i està oberta a la participació
dels membres de la comunitat universitària, encara que l’eina serà visible per a qualsevol usuari. De fet, es crea un espai
adreçat a tota la ciutadania, que està convidada a participar en els debats oberts. Les persones que formen la comunitat
universitària podran: proposar temes de debat i discussió, compartir la seva opinió i generar idees a sobre qüestions que
els preocupen en relació amb la Universitat; i podran plantejar propostes que seran valorades i comentades per la resta
d’usuaris i que es tiraran endavant si s’aconsegueix el suport necessari. Si la proposta té un suport majoritari, la UdG
l’assumirà com a pròpia i es farà efectiva després de passar pels òrgans de govern.

Balanç del síndic

El síndic de la UdG fa balanç de l’activitat de l’any 2018 a través de la publicació de la memòria. Es destaca el baix nivell
de conflictivitat del curs 2018-2019 respecte de cursos anteriors.

First Lego League, a l’EPS

Es du a terme una nova edició de la competició de robòtica, que enguany reuneix un total de 36 equips formats per
joves de 10 a 16 anys entorn del repte «Into Orbit: pensar com a científics i enginyers per explorar i proposar solucions
innovadores en relació amb l’espai». Els tornejos estan organitzats per la Fundació Scientia i la Universitat de Girona, i
s’inclouen en el marc d’un programa internacional amb presència a 80 països. Entre participants i entrenadors, se supera
la xifra de 340 assistents.

Setmana de la Salut

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Activitat Física (6 d’abril) i el Dia Mundial de la Salut (7 d’abril), la Universitat de
Girona (UdG) impulsa la Setmana de la Salut de l’1 al 7 d’abril amb una proposta farcida d’activitats. Sota el lema «Cuida’t,
comptem amb tu», el programa cerca la reflexió sobre els beneficis d’un estil de vida saludable basat en el benestar
emocional, l’activitat física i l’alimentació.
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Dia Mundial de l’Aigua

La UdG i l’Ajuntament de Girona impulsen una jornada de tallers divulgatius per acostar la ciència al públic. Es posa un
èmfasi especial en la problemàtica derivada de l’ús i l’abús dels plàstics i la seva presència a l’aigua. Aquest eix central
acompanyava el lema Nobody left behind de les Nacions Unides per conscienciar sobre la problemàtica d’abastament
d’aigua potable a una part molt significativa de la població mundial. Hi participen els grups d’Enginyeria Química
Ambiental (Lequia), Ecologia Aquàtica Continental (Greco), Centre de Geologia i Cartografia Ambiental (Geocamb),
Química Analítica i Ambiental, Física Ambiental i el Grup d’Innovació Docent en Física (GID Física).
També, en relació amb el Dia Mundial de l’Aigua al CosmoCaixa Barcelona es lliuren els Premis de l’Aigua. Entre les
iniciatives guardonades, es distingeix el màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics de la Universitat de Girona
(UdG), una novetat de l’oferta formativa de la institució del curs 2018-2019.

El projecte europeu InventEUrs

El mes de febrer té lloc a la UdG l’última reunió dels socis del projecte europeu InventEUrs. Durant dos anys, coordinades
per l’equip UdiGitalEdu de la UdG, universitats i escoles de Catalunya, Itàlia, el Regne Unit i Romania (UdG, London
South Bank University, Università degli Studi di Perugia, Escola Veïnat, Scoala Constantin Ianculescu i Instituto
Giovagnoli) han explorat maneres innovadores de promoure la inclusió social i la ciutadania global a les escoles i els
instituts. GlobalChangemakers és una plataforma col·laborativa que permet crear connexions entre mestres de diferents
escoles llançada en el marc del projecte de recerca. Més de mil nens i nenes ja l’utilitzen per fer intercanvis culturals i
crear conjuntament històries digitals sobre la sostenibilitat. El projecte també ha generat un MOOC per a mestres.

Jornada UdG Alumni

El dia 11 d’abril es reuneixen més d’un centenar de persones per assistir a la 1a Jornada UdG Alumni, en una trobada
festiva amb l’objectiu de fer xarxa i mantenir viu el contacte amb la Universitat de Girona. L’acte té lloc a l’Edifici Narcís
Monturiol (Auditori Manel Xifra) del Parc Científic i Tecnològic. El rector afirma que “el més important és la cohesió, la
connexió i el fet d’establir una xarxa de complicitat entre la Universitat i les persones que n'han format part". La jornada,
organitzada per l’Oficina Universitat Empresa, té el suport del Consell Social.

Projecte de marxandatge socialment responsable

La UdG genera un projecte per dissenyar i produir peces de marxandatge tèxtil d’una manera socialment responsable a
partir de peces en desús i inservibles, amb la implicació del centre adscrit de disseny i tèxtil Qstura i Càritas Diocesana.
Els elements de la col·lecció –estoigs, dessuadores, bosses i targeters– són dissenyats per Qstura i confeccionats per
Ecosol, que ofereix formació i sortides laborals a persones en situació de vulnerabilitat social i laboral.

Plataforma de treball

La UdG estrena una nova plataforma d’ofertes de treball, amb l’objectiu d’acostar les empreses a estudiants i graduats, i
per a acompanyar-los en el seu projecte professional. Està directament integrada en la intranet de més de 400 institucions
i ofereix solucions de difusió d’ofertes i employer branding.
La plataforma d’ofertes de treball de la UdG oferirà noves funcionalitats a les empreses que vulguin incorporar estudiants
i graduats a la seva plantilla. Les empreses podran fer un seguiment en directe de l’evolució de la seva oferta, modificarla, republicar-la i arxivar-la una vegada finalitzat el procés.
Els estudiants i els graduats podran accedir als perfils de presentació de les empreses i a els llocs de treball, a anuncis
d’esdeveniments professionals d’empreses, i podran activar alertes al seu correu electrònic.

Premi Serra d’Or per a la professora Íngrid Guardiola

La professora del grau en Comunicació Cultural i realitzadora audiovisual Íngrid Guardiola rep el Premi Crítica Serra
d’Or en l’apartat d’assaig per L’ull i la navalla (Arcàdia). En aquesta obra, l’autora reflexiona sobre el món actual com a
interfície virtual on vivim hiperconnectats de manera permanent.
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Fira «Petits Grans Científics i Científiques»
Més de 1.100 infants de diferents escoles de Girona participen en la Fira de la Ciència «Petits Grans Científics i Científiques»
que, per dotzè any consecutiu, organitza la Facultat d’Educació i Psicologia conjuntament amb l’Ajuntament de Girona,
el CRPG i la Fundació La Caixa. Els estudiants dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària s’hi impliquen amb
el desenvolupament de tallers científics.

Mobilitzacions contra el canvi climàtic
Estudiants de la UdG, majoritàriament de Ciències, es concentren cada divendres al migdia davant la delegació
del Govern de la Generalitat per protestar contra el canvi climàtic en una convocatòria que cada dia té més adeptes.
Emmarcada en el moviment global Fridays for Future i pionera a l’Estat espanyol, pretén que s’aprovi la llei del canvi
climàtic, que s’aposti per reduir les emissions i que el medi ambient sigui una prioritat. El dia 10 de maig, dos estudiants
d'aquest moviment acompanyen la delegació de la UdG que assisteix a Valladolid a les XXVII jornades de la sectorial de
Sostenibilitat de CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) per llegir un manifest.

La UdG i el Temps de Flors
El pati de les Àligues i les escales de Sant Domènec són els espais en els quals la UdG participa en la mostra floral, a
través del Departament de Química i el Servei de Publicacions. El Departament de Química de la UdG exposa una taula
periòdica floral i el Servei de Publicacions converteix les escales en una gegantina biblioteca de pedra, amb la utilització
dels graons majestuosos de l’escalinata d’accés a l’Aula Magna com a suport dels lloms d’uns llibres que tenen com a punt
de confluència el fet que, en tots ells, en el títol, hi ha una flor, una planta o un arbre.

Tres medalles al Campionat d’Espanya universitari de natació
Laia Sicart, estudiant del grau de Turisme a Euroaula, i Louis Deudonné, estudiant de Fisioteràpia a EUSES, aconsegueixen
tres medalles en una competició d’alt nivell. Laia Sicart s’endú la medalla de plata en 50 metres papallona i, també, la
medalla de bronze en 50 metres lliures. D'altra banda, Louis Deudonné obté la medalla de bronze als 50 metres papallona.

I Jornada de Voluntariat Universitari
Per encàrrec de CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), la UdG organitza les I Jornadas de
Voluntariado Universitario, els dies 30 i 31 de maig, amb l'objectiu de compartir experiències, mostrar bones pràctiques
i crear xarxes entre els diferents serveis de cooperació i voluntariat de les universitats de l'Estat espanyol. Durant la
trobada, es presenten diversos informes de grups de treball. Les dades de la UdG mostren que un 10% d'estudiants
universitaris participen en alguna acció de voluntariat a la UdG, la qual cosa la situa com a referent a tot l'estat en l'àmbit
del compromís social.
El voluntariat a la UdG és possible gràcies a moltes institucions i entitats del territori, que acullen estudiants. Per això, el
mateix 31 de maig, el rector les convida a un acte a l'Aula Magna per reconèixer i agrair la seva tasca. Durant la vetllada
es renoven els convenis en un acte de caràcter proper i festiu.

Premis del Consell Social
La 20a edició dels premis, organitzada pel Consell Social de la UdG amb la col·laboració de la demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Patronat Politècnica, l’Escola Universitària ERAM i l’Escola Universitària
de la Salut i l’Esport (EUSES), promou i potencia la recerca entre els joves en un àmbit de proximitat entre l’ensenyament
secundari i la UdG. Com a novetat, aquest any es crea un nou guardó en l’àmbit dels processos industrials sostenibles,
promogut per la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles
Els treballs premiats pertanyen als àmbits d’humanitats; ciències socials; ciències; tecnologia; medicina; arquitectura;
innovació industrial; arts visuals i escèniques; salut i esport; i processos industrials sostenibles.
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Premi a la millor coedició interxarxa de la Xarxa Vives

El llibre El brodat de la Creació de la Catedral de Girona rep el premi Edició 2019 a la millor coedició interxarxa de la
Xarxa Joan Lluís Vives. El volum, amb diverses col·laboracions d’especialistes en art medieval, s’inscriu en una iniciativa
conjunta (Memoria Artium) de les universitats de Girona, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Lleida, Politècnica de
Catalunya, i Rovira i Virgili, i del Museu Nacional d’Art de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per divulgar, a través
dels seus serveis de Publicacions, investigacions sobre la història de l’art i sobre el patrimoni artístic català.

Carmen Carretero, Medalla d’Honor de la Xarxa Vives

La catedràtica de Tecnologia dels Aliments Carmen Carretero rep el 12 de juliol la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives,
la màxima distinció que atorguen conjuntament les 22 universitats de la Xarxa Vives en reconeixement a la trajectòria
professional i el compromís amb la ciència i la cultura que han desenvolupat les persones homenatjades.

Relacions amb l'entorn
i projecció externa

Premi internacional a Gabriel Jover per un estudi sobre la transformació agrària

La revista científica Journal of Agrarian Change atorga el Bernstein & Byres Prize in Agrarian Change de 2018 a Gabriel
Jover, professor del Departament d’Economia i del Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona; i als
professors Enric Tello i Ricardo Soto, de la Universitat de Barcelona; i als professors Ivan Murray i Onofre Fullana, de
la Universitat de les Illes Balears, pel seu estudi From feudal colonization to agrarian capitalism in Mallorca: Peasant
endurance under the rise and fall of large estates (1229–1900).

El Claustre aprova tres manifestos

El Claustre de la Universitat de Girona que té lloc l'11 de juliol de 2019 aprova el manifest «Universitat, prioritat social»,
per reivindicar el paper social de la Universitat, una ferma aposta pel coneixement com el millor llegat que podem
donar a les futures generacions i l’evidència de la necessitat de tenir un finançament basal suficient per poder-nos dotar
de la plantilla de PAS i de PDI adient i del pla d’inversions universitàries que es requereixen per poder dur a terme el
manteniment i la renovació de les infraestructures.
També s'aprova la moció de suport a la ILP d’Universitats per vetllar per una educació pública universal, de qualitat,
que garanteixi la cohesió social i la igualtat d’oportunitats i que resolgui d’una vegada per totes el greuge comparatiu
que pateixen els estudiants de les nostres universitats respecte d’altres comunitats autònomes quan han de fer front al
pagament de les taxes universitàries.
Finalment, el Claustre també aprova la Declaració d’emergència climàtica per prendre mesures urgents de mitigació del
canvi climàtic i mantenir el lideratge de la UdG en polítiques ambientals i de sostenibilitat.
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Càtedres UdG

Les càtedres i la implantació territorial

Aigua, Natura i Benestar

Sant Hilari Sacalm
(UdG, UVic)

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-Sant Antoni

Calonge

Geografia i Pensament Territorial

Olot

Immigració, Drets i Ciutadania

Girona

Joan Vinyoli de Poesia Contemporània

Sta. Coloma de Farners

Josep Pla de Literatura i Periodisme

Palafrugell

Joves Emprenedors

Girona

Lluís Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica

Girona

Malalties Cardiovasculars

Girona

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

Víctor Català d'Estudis del Modernisme

L'Escala

Walter Benjamin, Memòria i Exili

La Jonquera / Portbou
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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 2018-2019 la xarxa de càtedres de la UdG ha portat a terme 552 activitats, especialment seminaris, jornades
i conferències, amb una progressiva diversificació territorial (150 activitats fora de Catalunya). Les càtedres han tingut una
presència notable als mitjans –559 notícies– i els seus patrons han fet aportacions per valor de 782.000 €. Cal destacar el
«V Festival de Poesia Domini Màgic» per part de la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània; les jornades «Llibertat i
Repressió» de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani; els diàlegs sobre el paper de la dona en la gastronomia,
amb Carme Ruscalleda, organitzats per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni; l’exposició «(Re)
fer el paisatge. Life Pletera 2014-2018», de la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis; o l’exposició «Vins de l’Empordà:
històries divines», de la Càtedra del Vi i de l’Oli de l’Empordà.

Nova càtedra i nou Mapa de Càtedres
L’aposta de la Universitat de Girona per la implicació amb l’entramat social i econòmic del territori es veu enfortida per dues
accions en relació amb les càtedres. En primer lloc, la creació de la nova càtedra Víctor Català d’Estudis del Modernisme, amb
seu a l’Escala, que vol convertir-se en un centre d'estudis de referència internacional i un espai per posar en comú el patrimoni
cultural, natural i literari. En segon lloc, el disseny d’un nou mapa interactiu que mostra les activitats que porten a terme les
càtedres en el territori i que potencia la comunicació de l’acció de les càtedres. (https://www.udg.edu/ca/estructura/Catedres/
Mapa-Catedres)
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La UdG internacional

MOBILITAT D'ESTUDIANTS

250

· Hogeschool Limburg (Bèlgica)
· Università degli Studi di Salerno (Itàlia)
· Azerbaijan Tourism and Management University (Azerbaidjan)
· University of Botswana (Botswana)
· University Technology Mauritius (Illes Maurici)
· University of Stat Din Moldova (Moldàvia)
· Trade Cooperative University of Moldova (Moldàvia)
· University of Haifa (Israel)
· Pontificia Universidad Javeriana (Colòmbia)
· University of Gloucestershire (Regne Unit)
· Università per Stranieri di Siena (Itàlia)
· Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Itàlia)
· Universidad de San Martin de Porres (Perú)
· Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)
· Universidad Nacional de las Artes (Argentina)
· Università degli Studi di Perugia (Itàlia)
· Athlone Institute of Technology (Irlanda)
· Cork Institut of Technology (Irlanda)
· Sofia University Saint Kliment Ohridski (Bulgària)
· Universidad Nacional de San Martín (Argentina)
· Universidade do Minho (Portugal)
· Cracow University of Economics (Polònia)
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2017-2018

Drac, Sicue / Sèneca, Erasmus Plus, convenis bilaterals i altres programes

Accions
d'internacionalització
651 convenis internacionals actius (curs 2018-2019)
42 nous convenis internacionals (curs 208-2019)
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ENTRADA

300

Convenis signats el curs 2018-2019
· Instituto Universitario Amerike (Mèxic)
· Zhaw Zurich University of Applied Sciences (Suïssa)
· Università degli Studi di Napoli Federico II (Itàlia)
· Maynooth University (Irlanda)
· University of South Bohemia in Ceske Budejovice (República Txeca)
· Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean François 		
Champoillon (França)
· Artesis Plantjin Hogeschool Antwerpen (Bèlgica)
· Pomeranian University in Slupsk (Polònia)
· Ernst-Abbe-Hochschule Jena (Alemanya)
· Recep Tayyip Erdogan University (Turquia)
· Université de Neuchâtel (Suïssa)
· University of Nicosia-Intercollege (Xipre)
· Universidad de la Amazonia (Colòmbia)
· Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (Rússia)
· Sakarya University of Applied Sciences (Turquia)
· Université de Lille1 (França)
· Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Equador)
· Universidad del Desarrollo (Xile)
· Bremen University of Applied Sciences (Alemanya)
· University of Rikeja (Croàcia)
· Universidad de Talca (Xile)

SORTIDA
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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)
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Accions destacades
Pla d'internacionalizació

Amb la col·laboració dels centres de la UdG s'ha definit un pla d'internacionalització. L'objectiu és augmentar els indicadors
internacionals de la Universitat, amb un increment de la mobilitat d'estudiants, PAS i PDI, dels estudiants internacionals i de
les estades curtes a l'estranger. L'objectiu principal és que totes les facultats superin el 5% de mobilitat dels estudiants i que
la Universitat en el seu conjunt superi el 7%. El pla inclou estratègies per incrementar la internacionalització en els àmbits de
la docència, la recerca, la cooperació i les pràctiques. El pla s'adapta a cada centre, que té en compte les singularitats de les
facultats que integren la Universitat.

Promoció internacional

Durant aquest curs s'han intensificat les accions de promoció internacional de la UdG, tant online com offline. En la promoció
digital, s'han portat a terme campanyes de promoció a Google ads i Facebook ads, per promocionar els màsters i doctorats en
el mercat internacional. A més a més, s'han establert acords amb portals digitals de promoció de màsters. Pel que fa a les fires
internacionals, s'ha participat en aquestes:
- NAFSA (Washington). 26 - 31 maig
- EIAE (Hèlsinki). 24 - 27 setembre
- Fira SEPIE Santiago de Xile. 1 abril
- Fira SEPIE Buenos Aires. 3 - 5 abril
- Fira SEPIE Quito i Guayaquil. 10 - 12 juny
- Fira SEPIE Lima. 15 de juny
- Fira SEPIE Bogotà. 14 setembre
- Fira SEPIE. Rio de Janeiro i Bogotà. 17 - 19 setembre

País convidat

En el marc del programa d'internacionalització a casa, que recomanen els organismes internacionals, la UdG ha portat a terme
per segon any el programa del país convidat. Aquest curs el país convidat ha estat el Brasil. Amb la col·laboració dels centres
i serveis de la Universitat de Girona, s'han organitzat diverses activitats de caràcter cultural relacionades amb el país sudamericà: conferències, cicle de cinema, curs de capoeira...
Durant la setmana de la internacionalització, van tenir lloc conferències relacionades amb el país (Pere Casaldàliga o
l'espiritualitat brasilenya), una sessió gastronòmica i musical i una presentació del país. En aquesta setmana, es van atorgar
els Premis Mercuri d'internacionalització. El premi al centre incoming va ser per a la Facultat de Turisme; i al centre outgoing
per a la Facultat de Dret; el departament amb més mobilitat de professors va ser el d'Economia. Durant l'acte es va anunciar
l'establiment d'un acord amb la Cambra de Comerç Brasil - Catalunya, per la realització de pràctiques internacionals al Brasil
per part d'estudiants de la UdG.

Estratègia mediterrània

En el marc de l'estratègia mediterrània, s'ha ampliat la xarxa AUMO (Associació d'Universitats del Mediterrani Occidental)
a partir del projecte MEHMED. D'altra banda, la Universitat de Girona ha presentat la candidatura per acollir l'Assemblea
Nacional d'UNIMED el 2020.

Study Abroad

La Universitat de Girona està treballant amb la Fundació UdG Innovació i Formació per la creació d'una oferta internacional
d'Study Abroad, en àmbits com la gastronomia, la política o l'art. El Dr. Jörg Zimmer dirigeix el primer projecte pilot relacionat
amb la cultura jueva.

Notícies UdG
20a edició de les Jornades de Dret Català a Tossa de Mar

Les Vintenes Jornades de Dret Català a Tossa, organitzades per l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la
Universitat de Girona, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tossa de Mar, es fan els dies 20 i 21 de setembre. En aquesta
edició es tracta sobre els «Reglaments europeus i l’evolució del Dret català de contractes, família i successions», amb la
participació d’una vintena de personalitats rellevants de l’àmbit del Dret Català.

Presència destacada de la UdG a la Fira de Mostres

La UdG disposa, al Palau de Fires de Girona, d’un espai principal, un estand de 32m2, un espai per a exposicions, plafons
divulgatius en zones de pas i intensa participació en la programació de xerrades a la sala d’actes. S’hi ofereix informació
personalitzada dels estudis de grau i de màster, dels serveis als estudiants i de la vida universitària, i es proposen una
trentena de tallers, exhibicions i xerrades, a iniciativa de tots els col·lectius universitaris, de manera que aquesta nova
edició de la Fira esdevé la més participativa de la història de la UdG.

Seminari internacional «El retorn al lloc»

Amb l’organització d’aquest esdeveniment, la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial inicia un cicle, de caràcter
anual, amb l’objectiu d’abordar –des d’una perspectiva pluridisciplinària– temes innovadors de geografia contemporània.
Aplega més d’un centenar d’acadèmics i estudiosos procedents de Catalunya, de l’Estat espanyol i d’arreu d’Europa, i de
disciplines ben diverses, i s’hi analitza el paper de l’espai geogràfic en l’emergència de noves formes d’organització social.

Benvinguda als estudiants i professors internacionals

El rector de la Universitat de Girona i la cap de l’Oficina de Relacions Exteriors reben estudiants i professors visitants
en un acte institucional amb parlaments en diferents idiomes. Es du a terme al claustre de Sant Domènec i hi
participen un total d’uns 500 acadèmics i estudiants de grau, màster i doctorat, que són aquest curs a la UdG per fer-hi
l'estada d’estudis o de recerca. En el marc de l’UdG Welcome Event, els amfitrions dediquen unes paraules en quatre
idiomes –català, castellà, anglès i francès– i els agraeixen la confiança en la institució. Es fa esment dels 651 convenis
de mobilitat internacional, 33 dels quals s’han signat aquest any. La UdG està present en països de tot Europa, Amèrica
del Sud, Rússia, Geòrgia o l'Iran, entre d’altres. Només gràcies al programa Erasmus, 300 estudiants de la UdG es
desplacen a universitats d’altres països i 250 estudiants estrangers fan la seva estada a Girona.

Conveni de col·laboració amb la Fundació AGBAR

La Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic i la Fundació AGBAR signen un conveni de col·laboració amb
l’objectiu de desenvolupar activitats destinades a la transferència de coneixement en l’àmbit de l’arqueologia i del
patrimoni arqueològic. La Fundació AGBAR fa una aportació de 15.000 € per potenciar les activitats desenvolupades
des de la Càtedra, accions en el camp de l’arqueologia destinades a la generació de coneixement que ajuden a millorar la
conservació, gestió i difusió del patrimoni arqueològic.

Trobada d’estudiants de trenta universitats estatals a Girona

La UdG acull la 63a edició de l'Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Representants d’Estudiants
d’Universitats Públiques de l'àmbit estatal. Al voltant de 90 representants d'estudiants de trenta universitats defineixen
el seu posicionament sobre les pràctiques acadèmiques externes, i duen a terme tallers sobre igualtat i per reflexionar
sobre com combatre el masclisme a la universitat.

L’Any Internacional de la Taula Periòdica

La Universitat de Girona commemora els cent cinquanta anys del descobriment del sistema periòdic de Mendeléiev, amb
diverses iniciatives. Una col·laboració amb l’Obra Social La Caixa: els diàlegs anomenats «Les fronteres de la Química».
L’obertura de l’Any Internacional, el mes de febrer, amb dues conferències a càrrec de les investigadores Anna Company
i Sílvia Osuna, a més de la presentació d’activitats per part del Departament de Química de la UdG i de la Facultat de
Ciències. Impuls a les xarxes socials, la comunicació digital i la presència en el territori: es publica diàriament una taula
periòdica i també es fan espectacles de màgia i ciència. Entre altres actes, també cal destacar el muntatge floral al pati de
Les Àligues durant Girona, temps de Flors.
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Màsters en canvi ambiental a la Mediterrània

El departament de Geografia de la UdG lidera el projecte europeu Mediterranean Environmental Change Management.
Master Study and Ecosystem Building (MEDHMED), en què participen 14 socis d’Europa i de l'Àfrica del Nord, amb
l’objectiu de crear i implantar vuit màsters oficials en canvi ambiental a la Mediterrània en universitats d'Algèria, Marroc
i Tunísia.

Xarxa europea COPERNICUS

La Universitat de Girona coordina, des del gener, la xarxa europea COPERNICUS Alliance per al desenvolupament
sostenible. La plataforma aglutina 22 socis d'arreu d’Europa compromesos amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible i promou el canvi per fer que la sostenibilitat sigui una realitat a les seves universitats. Des de la docència i la
recerca, a la gestió dels campus universitaris i fins al compromís social amb les comunitats locals. Ingrid Mulà, membre
del Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA), és la nova directora executiva de la xarxa, que té la
seu de la secretaria a la UdG. La Universitat de Girona és l’amfitriona de la trobada amb els socis de la xarxa que té lloc a
l’Escala el mes de febrer.

Portes obertes a la UdG

Uns 4.000 estudiants de batxillerat i cicle formatiu de grau superior participen el 15 de febrer en la nova edició de la JPO
en què la institució obre les portes als 72 centres educatius inscrits.
La UdG oferirà 48 graus i 11 dobles titulacions el curs 2019-2020. Destaca la implementació de la semipresencialitat en
el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, uns estudis de l’Escola Politècnica Superior que, a partir del curs vinent, es
podran realitzar en aquesta modalitat més flexible. A més, la UdG proposarà un nou grau en Logística Industrial i Serveis
Comercials, a través del centre adscrit Escola Universitària Mediterrani de Barcelona. En el marc de la JPO, els centres de
la UdG reben els estudiants en sessions informatives sobre els diferents estudis, i també es duen a terme visites guiades a
les seves instal·lacions: aules, laboratoris, sales, tallers, etcètera. A més, s’organitzen quatre fires per conèixer de primera
mà què hi ha a la UdG més enllà de les classes i tot el que ofereixen els serveis, departaments, associacions i grups de
recerca.
D’altra banda el 21 de maig, es bat el rècord d’inscripcions en la Jornada de Portes Obertes per a futurs estudiants i les
seves famílies. Hi participen unes 4.500 persones, repartides entre les facultats, les biblioteques i els centres adscrits
Escola Universitària de la Salut i l’Esport i l’Escola Universitària ERAM. El 2019 s’incrementa en un 12% el nombre
d’inscripcions a la JPO.

Congrés CRACS

Vint-i-cinc estudiants de 2n de batxillerat es converteixen en investigadors i investigadores per un dia al Congrés de
Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS). El 3 d’abril, la Facultat de Dret acull la trobada amb l’objectiu que
els estudiants comparteixin el resultat de les seves investigacions publicades per mitjà del treball de recerca. La 7a edició
del Congrés CRACS, convocat per la UdG, simula un congrés de recerca a petita escala i s’adreça als joves preuniversitaris
per reivindicar l’esforç fet en el treball de recerca. El Congrés també ofereix un espai per assolir el darrer pas indispensable
de tot procés de recerca: la comunicació i divulgació de les conclusions de la investigació. En aquesta edició, el CRACS ha
rebut 34 sol·licituds de participació, de les quals se n’han seleccionat 25. Hi participen alumnes procedents de centres de
secundària d’Arbúcies, Banyoles, Celrà, Figueres, Girona, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Palamós, Roses i Torroella de
Montgrí. L’estudiant Albert Garangou, de l’Institut de la Bisbal, guanya el premi més destacat del congrés amb el treball
«L’extrusió de plàstic reciclat».

Study Abroad: el llegat històric i els estudiants estrangers

La UdG fa realitat un projecte estratègic per atraure estudiants internacionals a través del valor del patrimoni natural
i cultural de les comarques gironines. El programa Study Abroad s’inicia amb la participació d’uns 40 estudiants de
l’Oranim Academic College, una institució dedicada a l’ensenyament d’estudis de mestre del districte de Haifa, al nord
d’Israel. El programa està impulsat pel Vicerectorat de Comunicació i Relacions Exteriors de la UdG. Aquesta iniciativa
cultural reforça el propòsit de la UdG de vincular-se amb el territori. D’acord amb els objectius del programa, la proposta
s’obrirà a altres universitats d’arreu del món i es basarà sempre en els elements de la identitat local.

64

Olimpíades de secundària

Durant el primer semestre del 2019 es celebren sis olimpíades: geografia, biologia, química, geologia, economia i física.
Un dels objectius principals és promoure l’interès dels alumnes de batxillerat pels diferents estudis universitaris i així
poder fomentar les relacions entre els centres de secundària i la Universitat de Girona. El mes de març es porta a terme
la Lliga de Debat a Secundària a la Facultat de Lletres, també com una activitat per acostar la Universitat de Girona als
estudiants de secundària.

Presència a diverses fires i salons

La Universitat de Girona participa en una nova edició de l'Expojove, del 3 al 6 d’abril al Palau de Fires de Fira Girona.
La presència de la UdG té com a objectiu donar a conèixer als estudiants de secundària i batxillerat la globalitat de
l'oferta acadèmica i de serveis de la institució. L’espai de la UdG atén de manera directa i individualitzada les inquietuds
dels joves preuniversitaris a través de deu punts d’atenció, un per cada facultat, i un punt per informar de qüestions
generals com l’accés, l’allotjament i les beques. La presència de la UdG a la fira s’emmarca en el conjunt d’activitats
que la institució realitza durant tot l’any amb la voluntat d’obrir-se al conjunt de la ciutadania i oferir la universitat a
tothom. La participació en el Saló de l’Ensenyament, el mes de març a la Fira de Barcelona, amb un estand adaptat a
les necessitats informatives, és un èxit per a la UdG, atès el volum de demandes formulades en la fira més important
d’aquestes característiques a Catalunya.

Donacions i fons bibliogràfics a la Biblioteca

La família de Jaume Vicens Vives dona l’arxiu personal de l’historiador a la Universitat de Girona. L’arxiu conté
documents inèdits amb un gran valor per a la recerca, com la correspondència que Vicens Vives va mantenir amb Josep
Pla. La donació s’afegeix als 3.000 llibres, revistes i manuscrits, la biblioteca de l’historiador, que la família va donar
l’any 1988 a l'aleshores Col·legi Universitari de Girona. El fons, que és un dels fons especials més consultats, s’ubica a la
Biblioteca de la UdG, que des d’aleshores el custodia, difon i preserva. Ara s’enriqueix amb la donació que fa la família
Vicens de la totalitat de l’arxiu personal de l’historiador. Es tracta de 42 caixes que contenen la documentació generada
en el transcurs de la seva activitat acadèmica, dels seus projectes professionals i del seu intens associacionisme.
La Biblioteca també signa un acord amb la Fundació Nando & Elsa Peretti per a la custòdia i catalogació del fons
bibliogràfic de Maria Lluïsa Borràs, escriptora, crítica d’art, galerista i especialista en l’avantguarda i el dadaisme. El fons
consta d’uns 20.000 volums.

La Càtedra Víctor Català d’Estudis sobre el Modernisme

L’edifici de l'Alfolí de la Sal - Museu de l'Escala acull la presentació de la nova Càtedra Víctor Català d’Estudis sobre el
Modernisme creada per la Universitat de Girona i l’Ajuntament de l’Escala, que disposa de l'important fons personal de
l’escriptora, propietat del municipi. La nova càtedra arriba l’any en què es commemora el 150è aniversari del naixement
de Caterina Albert.

Programa de col·laboració amb Santander Universidades

Es formalitza el conveni de col·laboració entre les dues entitats, que dona continuïtat al marc de col·laboració iniciat el
2001. El conveni inclou un programa de beques i ajudes a l'estudi i la recerca (uns 376.000 euros); programes d'impuls a
l’emprenedoria universitària i la innovació territorial (uns 70.0000 euros); programa de foment de la cultura emprenedora
i participació al programa Santander Explorer; ajudes per a beques de transferència, innovació i emprenedoria Banco
Santander (BTIE); programes de suport a iniciatives de responsabilitat social corporativa (uns 104.000 euros); i fórmules
de col·laboració amb el projecte Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra (biblioteca d'obres
digitalitzades accessible des d'Internet). També es fa l’acte de lliurament de credencials als estudiants de màster que han
rebut una Beca Universitat de Girona / Banco Santander, durant el curs 2018-2019.

Conversa de Joan Roca i Massimo Bottura

Els millors cuiners del món, Joan Roca i Massimo Bottura, reflexionen sobre malbaratament alimentari en un acte
organitzat per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant Antoni, a la Facultat de Turisme de la UdG. Els
xefs d’El Celler de Can Roca i de l’Osteria Francescana reivindiquen l’empremta cultural, de coneixement i de formació,
però sobretot l’auge d’una cuina social.
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Nous Encontres de la Càtedra

La Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis organitza uns nous Encontres de la Càtedra, amb l’assistència d’una seixantena
de persones. En aquesta ocasió es dedica a l’artista Fina Miralles, una dels referents de les pràctiques artístiques
contemporànies al país. El programa proposa dues taules rodones amb les autores que més han estudiat i valorat el
seu treball: Maia Creus, M. Josep Balsach, Margalida Pons, Marta Pol i Rigau, Celia Vara i Assumpta Bassas, amb la
participació de la mateixa Fina Miralles.

Vuitena edició del Fòrum del Patrimoni Literari

La Capella de Santa Clara de Castelló d’Empúries acull, el 30 de novembre, la vuitena edició del Fòrum del Patrimoni
Literari, organitzat per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent. Es dedica,
aquesta vegada, als anys commemoratius literaris, amb la participació, entre d’altres, de la comissària de l’Any Maria
Aurèlia Capmany, Marta Nadal, i el comissari de l’Any Fages de Climent, Jordi Canet.
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www.udg.edu

http://twitter.com/univgirona
http://facebook.com/udg.universitat
http://flickr.com/univgirona
http://youtube.com/univgirona

