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LA UdG 
EN XIFRES
2014

Curs 2014-2015
Graus 
Dobles titulacions
Màsters oficials UdG
Màsters propis
Programes de Doctorat

43
10
42
29
11

Centres docents 
Escola de Doctorat 
Departaments
Instituts de Recerca
Escoles adscrites
Càtedres

9
1

24
12
8

28

*Graus, 1rs i 2ns cicles, màsters universitaris i doctorat
**A 31 de desembre de 2013
***Previsió UdG

Estudiants 15.101 Estudiants oficials* 
2.815 Formació continuada 
Personal docent i investigador**
Personal d’administració i serveis**
Pressupost 2014
Finançament Generalitat de Catalunya 2014***

17.916

1.173
557

88.010.412 E
44.623.622 E
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DOCÈNCIA 
2014-2015

ESTUDIS DE GRAU

 Facultat d’Educació i 

Psicologia

 Facultat de Lletres

 Facultat de Ciències

 Facultat de Dret 

 Escola Politècnica   

Superior

 Facultat d’Infermeria

 Facultat de Ciències

  Econòmiques i 

Empresarials

 Facultat de Turisme

 Facultat de Medicina

 Escola de Doctorat

NOVETATS CURS 2014-2015

 Escola Universitària ERAM  

 (Salt)

 EUSES-Escola Universitària 

 de la Salut i l’Esport (Salt)

 EUHT Sant Pol de Mar 

 (Sant Pol de Mar)

 EUT CETA (Barcelona) 

 EUT Euroaula (Barcelona)

 EUT Formàtic Barna   

 (Barcelona)

 EUT Mediterrani (Barcelona)

 Centre d’Estudis de Postgrau

CENTRES ADSCRITS

>  Turisme

> Audiovisual i Multimèdia

> Màrqueting

Grau
> Innovació i Seguretat Alimentària

> Arts Escèniques 

Dobles titulacions
> Doble Titulació Grau en Dret + Grau en 

Comptabilitat i Finances

> Doble Titulació Grau en Dret + Grau en Criminologia

> Doble Titulació Grau en Dret + Grau en Ciències 

Polítiques i de l’Administració

> Doble Titulació Administració i Direcció d’Empreses 

+ Dret

> Fisioteràpia

>  Ciències de l’Activitat Física  

 i de l’Esport

> Gestió Hotelera i Turística

> Arts Escèniques

> Psicologia

> Educació Social

> Mestre Educació Primària

> Mestre Educació Infantil

> Pedagogia

> Treball Social

> Doble Titulació Mestre/a  

Educació Infantil/ Mestre/a 

Educació Primària

> Comunicació Cultural

> Geografia, Ordenació del 

Territori i Gestió del Medi 

Ambient

> Filosofia

> Història

> Història de l’Art

> Llengua i Literatura 

Catalanes

> Llengua i Literatura 

Espanyoles

> Biologia

> Biotecnologia

> Ciències Ambientals

> Química

> Doble Titulació Biologia/ 

Biotecnologia

> Doble Titulació Biologia/ 

Grau en Ciències Ambientals 

> Dret

> Ciències Polítiques i de 

l’Administració

> Criminologia

> Doble Titulació Dret/ 

Comptabilitat i Finances

> Doble Titulació Dret/ 

Criminologia

> Doble Titulació Dret/ 

Ciències Polítiques i de 

l’Administració

> Enginyeria Electrònica 

Industrial i Automàtica

> Enginyeria Mecànica

> Enginyeria Química

> Enginyeria Agroalimentària

> Enginyeria Informàtica

> Enginyeria en Tecnologies 

Industrials

> Enginyeria Elèctrica

> Innovació i Seguretat 

Alimentària

> Arquitectura Tècnica

> Estudis d’Arquitectura

> Doble Titulació Eng. 

Tecnologies Ind./ 

Administració i Direcció 

d’Empreses

> Doble Titulació Eng. 

Electrònica Ind. i 

Automàtica/ Eng. Elèctrica

> Infermeria

> Administració i Direcció 

d’Empreses

> Comptabilitat i Finances

> Economia

> Doble Titulació 

Administració i Direcció 

d’Empreses / Dret

> Doble Titulació Economia 

/ Administració i Direcció 

d’Empreses

> Turisme

> Publicitat i Relacions 

Públiques

> Medicina
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Biologia Molecular, Biomedicina i Salut 
> Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

> Màster en Promoció de la Salut

Ciència i Tecnologia de l’Aigua
> Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua (CTA) 

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la 
Cultura 

> Màster en Comunicació i Estudis Culturals

> Màster en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a 

Segones Llengües

> Màster en Recerca en Humanitats

> Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

> Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica 

i Política

> Màster Interuniversitari en Filosofia Analítica 

> Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval

> Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia 

Contemporània

Educació 

> Màster en Educació en la Diversitat

> Màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, 

Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

> Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) 

(coordinat per la UdG)

> Màster Interuniversitari en Estudi de Dones, Gènere i 

Ciutadania

> Màster Interuniversitari en Gestió Cultural

Medi Ambient 
> Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió

> Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les 

Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Psicologia 

> Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

> Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS)

> Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE)

> Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària 

(coordinat per la UdG)

Dret, Economia i Empresa 

> Màster en Advocacia

> Màster en Dret de Danys

> Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

> Master’s in Economic Analysis of Public Policies (MEAPP) *

> Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Química 

> Master’s in Advanced Catalysis and Molecular Modelling *

> Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques 

Aplicades

Tecnologia 

> Erasmus Mundus European Master’s in Vision and Robotics 

(VIBOT)

> Màster en Biotecnologia Alimentària 

> Màster en Enginyeria del Disseny de Productes*

> Màster en Enginyeria Industrial

> Màster en Enginyeria Informàtica

> Màster en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities) 

> Màster en Tecnologies Intel·ligents per Sistemes de Salut 

(Smart Healthcare) *

> Master’s in Business Innovation and Technology 

Management (BITM) *

> Master’s in Mechanics of Materials and Structures (MMS)

> Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius 

(PIC)

> Màster en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector 

Turístic

Turisme 
> Erasmus Mundus European Master’s in Tourism Management 

(EMTM)
> Màster en Direcció i Planificació del Turisme
> Màster en Turisme Cultural

PROGRAMES DE DOCTORAT

> Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

> Ciència i Tecnologia de l’Aigua

> Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura (MEE)

> Educació

> Medi Ambient

> Psicologia, Salut i Qualitat de Vida

> Química

> Tecnologia (MEE)

> Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

> Interuniversitari en Turisme

MÀSTERS UNIVERSITARIS

* Màsters no programats el curs 2014-2015



5



6

ESTUDIANTS MATRICULATS 2013-2014
(GRAU I i 1r i/o 2n CICLE) 

Socials i 
Jurídiques  

49,34%

Enginyeria i 
Arquitectura

21,04%

Arts i Humanitats

8,61%

G
R

A
U

S

M
À

S
T

E
R

S

La UdG és la 4a universitat estatal amb millor 
rendiment acadèmic dels seus estudiants, 
segons la Fundación Sociedad y Educación.

La UdG és la universitat amb més projectes de 
voluntariat i amb més estudiants voluntaris, 
segons informe de l’Observatorio de la 
Cooperación 

> Suport a l’aprenentatge de terceres llengües.
> Pràctiques externes en totes les titulacions.
> Suport al pla d’acció tutorial.

> Formació gratuïta en emprenedoria 
 per a tots els estudiants de màster.

> Sistema de gestió de la qualitat aprovat   
 per AQU (integrat als graus i doctorat).

> 110.326 E Beques per a estudiants de   
 màster (assistents docents)
 

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010 

2008-2009 238

383

376

ESTUDIANTS TITULATS

401

2013-2014

2011-2012

2010-2011

2009-2010 

2008-2009 1.519

1.534

1.771

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

1.393*

2013-2014

2012-2013

2011-2012 

2010-2011

2009-2010 

2008-2009 515

698

725

788

624*

ESTUDIANTS MATRICULATS

2013-2014

2012-2013

2011-2012 

2010-2011

2009-2010 

2008-2009 9.779

10.207

10.630

10.828
11.009

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

Socials 
i Jurídiques

50%
Ciències

 15%

Enginyeria i Arquitectura

3%

Tecnologia

16%
Arts i Humanitats

10%

ESTUDIANTS MATRICULATS 
PER ÀMBITS 2013-2014

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

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

676

330

Salut 

6%

Ciències

11,34%

Salut

21,04%

10.754
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La formació continuada s’organitza 
a través de la Fundació Universitat 
de Girona: Innovació i Formació, certificada 
segons la norma d’assegurament de la qualitat 
ISO 9001:2008.

* Inclou màsters propis, diplomes de postgrau, cursos 
de postgrau, diplomes d’especialització, cursos d’especialització, 
seminaris, jornades, cursos d’estiu i formació empresarial. 
Matriculats a 21 de juliol de 2014

ESTUDIANTS MATRICULATS*

2012-2013

2011-2012 

2010-2011 

2009-2010 

2008-2009

2.326

2.287

2.304

2.516

ESTUDIANTS MATRICULATS 2013-2014

Cursos 
d’especialització

430

Màsters

375

Diploma 
de postgrau

349

Cursos 
de Postgrau

222

Diplomes 
d’especialització

359

ESTUDIANTS PER ÀREES 2013-2014*

Psicologia
i Educació

531

Enginyeria i Arquitectura

54

Turisme

315

750

2013-2014

2012-2013

2011-2012 

2010-2011

2009-2010 

2008-2009

507

592

675

458

ESTUDIANTS MATRICULATS

2012-2013

2011-2012

2010-2011 

2009-2010

2008-2009

2007-2008

55

46

68

36

TESIS LLEGIDES

78

Salut

2%

Enginyeria i 
Arquitectura

18%
Ciències

34%  

Socials i 
Jurídiques 

30%

Arts i 
Humanitats

16%

ESTUDIANTS MATRICULATS 2013-2014  
PER PROGRAMES DE DOCTORATS

1.108.490 E 
233.800 E

814.803 E

357.224 E
308.405 E

19.372 E

Beques de Recerca (BR)
Beques de Recerca a Grups de Recerca (BRGR)

Beques Formació Investigadors (FI)

Beques Formació Professorat Universitari (FPU)
Beques Formació Personal Investigadors (FPI)
Beques Predoctorals en Formació en Recerca 
de Salut (PFIS)

Beques UdG:

DOCTORAT

Beques Generalitat Catalunya:

Beques Ministeri de Ciència, Educació i Esport:

785

87

2.815

Humanitats i Socials

354

Jurídiques

197

Salut

151

Altres

133



8

ASSOCIACIONS 
D’ESTUDIANTS

BEQUES 
I AJUTS 
2013-2014

ESTUDIANTS

SOCIS SERVEI D’ESPORTS HOMES DONES

5000

4000

3000

2000

1000

0
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Ajuts diversos MECD
Beques equitat Generalitat de Catalunya
Préstecs a la matrícula AGAUR
Ajuts a la mobilitat (Erasmus, Sèneca i Drac)
Beques de col·laboració amb departaments

12.449.759 E
658.766 E
274.719 E

449.401 E 
46.000 E

2012-2013

Àligues i Aligots: Rugbi Universitat de 

Girona. Àligues i Aligots

Amics de l’aula de teatre de la UdG

Associació Catalana d’Enginyeria Sense 

Fronteres

Associació d’Amics del Centre Cristià dels 

Universitaris de Girona. CCU

Associació d’Antics Alumnes i Amics de la 

Politècnica de Girona

Associació dels Fisioterapeutes Estudiants 

de l’EUSES. AFEE

Associació d’Estudiants de Ciències de la 

Salut - Secció territorial de Girona. AECS-

Girona

Associació d’estudiants de Ciències 

Polítiques i de l’Administració de la 

Universitat de Girona

Associació d’Estudiants de Filosofia de 

Girona. ASSOFIA

Associació d’Estudiants de Medicina de la 

UdG. AEMUdG

Associació d’Estudiants de Recerca i 

Promoció Psicològica. ARPP

Associació d’Estudiants d’Industrials. AEdI

Associació d’Exestudiants de la Universitat 

de Girona PostScriptum-Alumni UdG

Associació Els Óssos Rentadors

Associació pel desenvolupament del 

Projecte Àliga de l’Escola Politècnica 

Superior de la Universitat de Girona, Àliga 

EPS-UdG.

Associació UdGeeks. UdGeeks

Associació Universitària de Cultura 

Occitana de la UdG. AUCOC-UdG

Associació Universitària Rem-UdG de la 

Universitat de Girona

Associació Universitària Sin Vergüenza. 

Aula Manga Universitat de Girona. AMU

Colla Castellera Universitària Xoriguers de 

la UdG. XORIGUERS

Coordinadora d’Estudiants dels Països 

Catalans. CEPC

The International Association for the 

Exchange of Students for Technical 

Experience 

Associació Internacional per a 

l’Intercanvid’Estudiants per a una 

Experiència Tècnica. IAESTE 

Associació de Personal Investigador en 

formació vinculat a la UdG
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RECERCA
I TRANSFERÈNCIA 
DEL CONEIXEMENT

PROJECTES 
I FINANÇAMENT
45 projectes del 7è Programa Marc Europeu (fins el 2013) 

2 Starting Grants del European Research Council (2009-2013)

5 participacions en projectes Consolider (2013)

93 projectes de recerca del Ministeri de Ciència 
i Innovació / Economia i Competitivitat (projectes actius 
el 2013)

42 Grups de Recerca SGR (2009-2013)

37 altres projectes de recerca de gran abast (CENIT, CDTI, 
INNPRONTA, INNPACTO, AVANZA, CIBER,... (2010-2012)

RESULTATS: 
705 articles en revistes indexades al ISI Web 
of Knowledge (2013)

53 llibres de recerca (2013)

219 capítols de llibre (2013)

14 investigadors ICREA, Ramón y Cajal o ICREA Acadèmia
231 becaris predoctorals (2013)

86 tesis doctorals (2013)

TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA
11 grups TECNIO (2013)
5 patents (4 nacionals i 1 internacionals), 4 patents 
llicenciades
22 empreses de base tecnològica (fins el 2013)

EVOLUCIÓ DELS ARTICLES INDEXATS ISI

20072006 20092008 2010

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2011 2012

Instituts de Recerca
> Institut de Llengua i Cultura Catalanes (1985)
> Institut d’Ecologia Aquàtica (1987)
> Institut de Química Computacional (1993)
> Institut de Tecnologia Agroalimentària (1996)
> Institut d’Informàtica i Aplicacions (1996)
> Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (1997)
> Institut de Medi Ambient (1997)
> Institut de Recerca en Turisme (2003)
> Institut de Recerca Històrica (2008)
> Institut de Recerca Educativa (2008) 
> Institut de Dret Privat Europeu i Comparat (2009)

Instituts de Recerca de la Generalitat 
de Catalunya (CERCA)-UdG:
> ICRA: Institut Català de Recerca de l’Aigua (2007)
> ICRPC: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (2007)
> IdIBGi: Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (2005*)
* Del 2005 fins al 2008 com a fundació privada i des de l’any 2008 té caràcter públic.

INSTITUTS DE RECERCA

2008 20102007 2009 2011 2012

18.000.000

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

EVOLUCIÓ DEL FINANÇAMENT 
DE LA RECERCA ELS DARRERS ANYS*

Competitiu No competitiu

* No inclou autofinançament. No inclou beques. Inclou Overheads.

2013

2013
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PROJECTES 
I FINANÇAMENT

RESULTATS: 

TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA

INCORPORACIONS ANUALS DE BECARIS PREDOCTORALS

BEQUES ESTATALS:
FPI, FPU, PFIS i altres

BEQUES GENERALITAT: FI

BEQUES UdG: BR/BRAE

BEQUES GRUPS DE RECERCA:
BRGR/BRR

20082007 2009 2010 2011 2012

30

25

20

15

10

5

0

DOCTORS HONORIS CAUSA 

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

2002
Miquel Batllori, historiador

2004
Robert Brian Tate, historiador 
Joan Bertran, químic 
Jaume Gil Aluja, economista

2008
Raimon Panikkar, filòsof
Carmina Virgili, geòloga
Joan Rodés, metge
Eric J. Hobsbawm, historiador
Miquel Roca Junyent, jurista

2010
Ferran Mir, economista
Joan Roca, cuiner 

2012
Encarna Roca, jurista
George Steiner, filòsof
Josef Havel, químic 

2013
Josep Fontana, historiador
Ramon Garrabou, historiador
Jordi Nadal, historiador 

2013
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EL PARC CIENTÍFIC 
I TECNOLÒGIC 
DE LA UdG
Patrons: Universitat de Girona, Diputació de Girona, Ajuntament de Girona,
Cambra de Comerç de Girona, Federació d’Organitzacions Empresarials de
Girona (FOEG).

Algunes dades
75.000 m2 de parcel·la 
40.000 m2 construïts 
6 edificis, dels quals 5 en funcionament: Jaume Casademont, 
Centre d’Empreses, Narcís Monturiol, H

2
O, Centre d’Investigació 

en Robòtica Submarina 
33 Grups de recerca i centres de recerca i tecnologia, entre els quals:
> 11 centres TECNIO de la UdG
> 2 centres CERCA participats per la UdG: ICRA, IdIBGi
> Serveis Tècnics de Recerca de la UdG
> 1 Centre tecnològic: ASCAMM
> Centre Bloom (Centre 3D i tecnologies emergents) amb plató de TV; o 
l’escola universitària ERAM
19 Institucions i entitats de servei com l’Associació d’Empreses de Noves 
Tecnologies de Girona (AENTEG), la Fundació Príncep de Girona (FPdG), 
el Clúster Català de l’Aigua (CWP), la primera acceleradora del Programa 
Startup Catalonia.
93 empreses ubicades en el Parc, entre les quals:
> Diverses spin-off de la UdG
> El Centre d’Innovació i Modernització d’Aplicacions 
 de l’empresa Hewlett Packard
> Empreses estrangeres d’alt contingut tecnològic 
1.200 persones treballant en el Parc
Més de 250 actes anuals en relació amb la ciència, tecnologia 
i innovació, aplegant més de 14.000 persones 
Serveis: 3 restaurants, 3 auditoris amb una capacitat conjunta 
de 580 persones, 8 sales de reunions, 2 seminaris, etc.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES

20092008 2010 2011 2012 2013

100

80

60

40

20

0

10 conceptes que els usuaris poden trobar 
en l’entorn del Parc
> Oportunitats tecnològiques i serveis de transferència de tecnologia
> Finançament de l’R+D i de la tecnologia
> Accés a personal qualificat
> Entorn d’emprenedoria
> Internacionalització de la tecnologia
> Plataformes tecnològiques
> Networking
> Clusterització de la tecnologia i especialització tecnològica
> Difusió de la ciència i la tecnologia
> Espais

F
o

to
g

ra
fi

a
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e
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o
se

p
 C

u
rt

o

2014
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CÀTEDRES 
UdG

VOLUNTARIAT A LA UdG

Servei d’EsportsServei de LlengüesOficina de Cooperació 
per al Desenvolupament

PROGRAMA DE FORMACIÓ
PER A MAJORS DE 50 ANYS*

2009-2010 2010-2011

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2011-2012 2012-2013

2013-2014

2012-2013

2011-2012 

2010-2011 

2009-2010 

2008-2009 

2007-2008

2006-2007

120

43

43

113

121

53

95

* Programa que consisteix en cursar assignatures d’estudis 
oficials de grau de la UdG

Patrons externs
Aportació econòmica 
externa rebuda al 2014

23
Més de 400.000 e

PERFILS
DELS 
PATRONS

Cambra de l’Empresa Familiar Girona

Art i Cultura Contemporanis Salvador Dalí Figueres

Esport i Educació Física Banyoles

Estudis Marítims Palamós

Immigració, Drets i Ciutadania Girona

Cultura Científica i Comunicació Digital Girona

Cultura Jurídica Girona

Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-St.Antoni* Calonge

Geografia i Pensament Territorial Olot

Aigua, Natura i Benestar* Sant Hilari Sacalm

Malalties Cardiovasculars Girona

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles 
Fages de Climent*

Girona/Figueres

Processos Industrials Sostenibles Girona

Promoció de la Salut Girona

Responsabilitat Social Universitària* Girona

Seguretat i Salut en el Treball Girona

Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà* Figueres

Ecosistemes Litorals Mediterranis Torroella 
de Montgrí

Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua Girona

Ferrater Mora de Pensament Contemporani Girona

Joan Vinyoli de Poesia Contemporània (UdG) Sta. Coloma 
de Farners

Josep Pla Palafrugell

Joves Emprenedors Girona

Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica Girona

Manel Xifra Boada (UdG) 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

Smart City Girona

UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible: 
Equitat, Participació i Educació Intercultural

Girona

UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació Girona

Walter Benjamin, Memòria i Exili (UdG) La Jonquera
Portbou

2013-2014

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 
EN EMPRESES I INSTITUCIONS

2013-2014

2011-2012

2010-2011 

2009-2010

2008-2009 1.100

1.124

1.287

1.036

1.107

*Càtedres de nova creació durant el curs 2013-2014

119
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INNOVEM 
PER AFRONTAR 
REPTES GLOBALS 

CAMPUS EUROMEDITERRANI 
DEL TURISME I L’AIGUA

Visió
Transformar en un referent a nivell internacional en matèria 
d’innovació en sostenibilitat turística i gestió de l’aigua l’eix 
Girona - Illes Balears, ampliat mitjançant l’Agrupació Europea 
de Cooperació Universitària Pirineus-Mediterrània, i constituir-
ne un node de connexió de grans col·laboracions científiques 
en les àrees d’excel·lència preexistents.

Missió
La creació de dos ecosistemes d’innovació reals, on hi hagi 
representants de tots els sectors: acadèmic, públic i empresa-
rial. Realitzar actuacions dins dels àmbits d’aquests ecosiste-
mes de més impacte, i claus per al territori, per tal de fer front 
als reptes tant globals com locals, potenciant l’excel·lència en 
formació, recerca i desenvolupament, i transferència. Esdeve-
nir un factor clau per a l’augment de la competitivitat i la crea-
ció de noves oportunitats en qualsevol dels sectors socials i 
econòmics dels ecosistemes.

4 línies d’especialització:
> Aigua
> Sostenibilitat Turística
>  Física, Computació i Aplicacions
> Alimentació i Salut

Objectius estratègics
e-Sostenibilitat
Respondre els reptes en desenvolupament 
i sostenibilitat turística i en gestió de l’aigua.
e-Internacionalització
Consolidar la projecció internacional del Campus.
e-Ocupabilitat
Augmentar les possibilitats de creació d’ocupació.
e-Campus
Facilitar la col·laboració en xarxa entre els agents 
del territori.

Pla estratègic
El nou enfocament del Pla, gràcies al suport de la Fundació “la 
Caixa”, representa una aposta estratègica pel desenvolupa-
ment, centrat en l’estímul del creixement econòmic sostenible 
a partir de la potenciació de la formació, la cura del medi am-
bient i l’impuls a la capacitat innovadora.

ENTITATS PROMOTORES

RECERCA AVANÇADA

EI
XO

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
LS

LÍNIES D'ESPECIALITZACIÓ

ECOSISTEMES INNOVADORS

ÀMBITS ESTRATÈGICS

UNIVERSITATS
+

EMPRESES
+

CENTRES D'INVESTIGACIÓ
+

INSTITUCIONS

TURISME AIGUA

FÍSICA, 
COMPUTACIÓ 

I APLICACIONS

SOSTENIBILITAT
TURÍSTICA

AIGUA ALIMENTACIÓ
I SALUT

e-Sostenibilitat

e-Internacionalització

e-Ocupabilitat

e-Campus

PARCS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS

ADHESIONS PRINCIPALS

UNIVERSITATS

EMPRESES

ENTITATS
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LA UdG INTERNACIONAL
CONVENIS SIGNATS L’ANY 2014

 INTERNACIONALS

· Universidad Pontifica Bolivariana (Medellín - Colòmbia) 
· Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)
· Universidade Federal Do Paraná (Brasil)
· Universidade Federal de Viçosa (Brasil) 
· Universidad EAFIT (Colòmbia)
· Universidad Tecnológica de Bolívar 
 de Cartagena d’Índias (Colòmbia)
· University of West Florida (EUA)
· Universidad Autónoma de Zacatecas (Mèxic) 
· Krasnoyarsk State Pedagogical University Named 
 Afetr V.P. Astafiev (Rússia)
· Universidad Estatl de Vorónezh (Rússia) 
· Global Taixue (Xina)
· Universite d’Oran (Algèria) 
· Defensoria del Pueblo de la Ciudad Autònoma de Buenos Aires 

(Argentina)
· Universidad de Monterrey (Mèxic)
 
 

 EUROPEUS

· Centre National de la Recherche Scientifique (França) 
· École des Hautes Études en Sciences Sociales (França)
· Université Rennes (França) 
· Westalische Wilhelms Universität Münster (Alemanya)
· Katholieke Universiteit te Leuven (Bèlgica)
· Fonds Wetwnschappelijk Onderzoek (Bèlgica)
· Universidad de Castilla-La Mancha (Espanya)
· Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 
· Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal)
· Università degli studi di Padova (Itàlia)
· Lund University (Suècia)
· Kavala Institute of Technology - Kavala, (Grècia) 
· Novamont SPA (Itàlia)

L’activitat institucional a nivell internacional de la UdG es concreta en l’exploració del cercle mediterrani i d’Iberoamèrica com unes 
zones estratègiques de preferència per a la Universitat de Girona, promovent les col·laboracions amb Universitats i Institucions 
d’aquests àmbits tant en la recerca com en la docència.
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Membre de 24 xarxes i associacions internacionals

> EUA (European University Association) 
> ACA (Academic Cooperation Association) 
> AUIP (Asoc. de Universidades Iberoamericanas 
 de Postgrado)
>  CGU (Compostela Group of Universities)
> EAIE (European Association for International Education)
> EMUNI (Euro-Mediterranean University)

Projectes Internacionals

> 38 projectes internacionals de recerca 
> 20 projectes acadèmics (Interreg, Tempus,    
 Erasmus, Eurotowns Universities, ponts internacionals 
 amb Brasil, Xina i Emirats Àrabs Units)

MOBILITAT D’ESTUDIANTS ERASMUS

300

250

200

150

100

50

0
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

SORTIDA ENTRADA

Accions d’internacionalització

493 convenis europeus actius (curs 2013-2014)

15 nous convenis internacionals (curs 2013-2014)

Projecte transfronterer Res’pir

Organització de MOOC i Open Course Ware

PARTICIPANTS EN PROJECTES DE COOPERACIÓ 
DE LA UdG 2013-14

CENTRES ESTUDIANTS
ESTUDIANTS 

3r CICLE
PDI PAS

Facultat de Lletres 2

Facultat d’Educació i 
Psicologia

4 4

EPS 2 4

Facultat de Dret 1 1

Facultat 
de Ciències

2 2

Facultat de Turisme 3 1

Facultat 
de Medicina

2

Facultat 
d’Infermeria

1      

Facultat 
de Ciències 
Econòmiques 
i Empresarials

  1    

UdG 2

TOTAL 15 4  11 2

Països on s’han dut a terme les accions cooperatives: Equador, El Salvador, 
Argentina, Brasil, Perú, Colòmbia, Xile, Moçambic, Índia, Senegal, Marroc.
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PROGRAMA DE CAMPUS 
FUNCIONALS DE LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA  
El Programa de Campus Funcionals té com a principal objectiu l’impacte extern,

> amb l’increment de la transferència del coneixement i la prestació de serveis a les empreses i les institucions
> tot propiciant el desenvolupament territorial, des del lideratge col·laboratiu amb altres universitats i centres de recerca, el sector 

productiu, les administracions i la societat civil. 

La singularització de la UdG per mitjà del Programa de Campus Funcionals es fa a través de la focalització en les àrees d’expertesa 
pròpies coincidents amb la demanda externa, social i econòmica i l’establiment d’estratègies comunes amb els agents productius i 
socials del país,

> tot enfortint la Universitat en els àmbits d’actuació que li són propis, 
> amb l’increment de la seva productivitat i la generació d’impacte social i econòmic
> amb la projecció internacional de les activitats del campus

4 objectius:

> Singularitzar la UdG i donar-li més visibilitat a fi que sigui més competitiva
> Orientar l’activitat  de la UdG a un major impacte social i econòmic
> Construir entorns adequats per a la planificació estratègica
> Alinear-se amb l’estratègia RIS3

El PCF com a estratègia per al compliment de la tercera i la quarta missió:

El PCF i les 4 missions de la universitat

FORMACIÓ RECERCA

PRIMERA MISSIÓ SEGONA MISSIÓ

PERSONES

Formació superior
Formació continuada

CONEIXEMENT

Ocupabilitat
dels graduats
(adeqüació 

formació-treball)

INNOVACIÓ

Cooperació per al 
desenvolupament

Transferència 
de coneixement 
i de tecnologia

CAPITAL HUMÀ

SOCIETAT

Publicacions

SERVEI 
A LA SOCIETAT

TERCERA MISSIÓ

DESENVOLUPAMENT 
TERRITORIAL

QUARTA MISSIÓ

Desenvolupament
social i cultural

Progrés econòmic
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La UdG, motor de desenvolupament del territori

El PCF està orientat a l’estratègia RIS3CAT, a partir de la qual el Govern de la Generalitat desenvoluparà les actuacions i els programes 
concrets per al període 2014-2020 de l’Estratègia RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy), aprovada per la 
Comissió Europea en el marc del programa Horizon 2020:

> Criteris i model de priorització i avaluació de projectes i programes finançats;
> Agenda de transformació econòmica, amb la innovació i el coneixement com a motors;
> Priorització en funció de les fortaleses i de l’especialització internacional (focalització);
> Reforçament dels avantatges competitius, mobilització de talent i ajust de les capacitats d’R+D+i d’acord amb les necessitats i les 

capacitats del teixit empresarial;
> Cooperació intersectorial i interregional per estimular la diversificació especialitzada;
> Lideratge col·laboratiu: implicació de tots els actors de quàdruple hèlix (universitats, empreses, administracions i societat civil) en 

sistemes d’innovació eficients 

Research and Innovation Smart Specialisation Strategy (RIS3)

SERVEI 
A LA SOCIETAT

DESENVOLUPAMENT 
TERRITORIAL

CAMPUS FUNCIONALS UdG

TERCERA MISSIÓ

Orientació a “reptes” i 
a àmbits socioeconò-
mics o culturals estra-
tègics per Catalunya

Clusterització 
interna UdG

+
Clusterització 

Sectorial

Comunitats del RIS3
(ecosistemes sectorials)

QUARTA MISSIÓ

Territori

Iniciatives territorials
integrades

Projectes 
d’Especialització 
i Competitivitat 

territorial
(PECTs)

Planificació:

Procés transparent i progressiu, que dóna opció a totes les àrees d’expertesa de la UdG a definir i/o participar en un focus.

Criteris clars per al reconeixement dels focus, basats en 4 conceptes clau:

> Capacitat: existència diferencial d’expertesa científica, de capital humà i de teixit empresarial. 
> Oportunitat: possibilitat de competir de manera global, entre els millors amb perspectiva de futur. 
> Viabilitat: esforç assumible (temps, recursos, risc) per passar de la posició actual a la que garanteixi impacte.
> Alineament: amb les polítiques i estratègies RIS3.

Previsió d’entre 6 i 10 focus, començant pels d’Aigua i Turisme, que són els àmbits d’expertesa del CEI e-MTA. 

A finals del 2015, tots els focus hauran completat les tres fases, progressives i acumulatives, de 1) definició del focus, 2) 
estructuració del campus i 3) planificació estratègica del campus.
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LA BIBLIOTECA
EN XIFRES
LA COL·LECCIÓ llibres  

mapes 
revistes
audiovisuals

 384.000
23.500 

6.912 
7.862

alumnes participants en els cursos de 
formació i acollida
llibres prestats
préstecs d’ordinadors portàtils
articles baixats de la biblioteca digital
consultes a les bases de dades

5.000

140.000
26.000 

312.000
350.000 

L’ÚS DE LA BIBLIOTECA

FONS DOCUMENTALS 
I BIBLIOTEQUES 
PERSONALS

La Biblioteca de la UdG figura en el núm. 5 del 
rànquing sobre biblioteques universitàries 
publicat a Universia Ranking sobre la calidad  
de las  bibliotecas universitarias españolas: 
“Las bibliotecas universitarias españolas a 
examen”.

m2 de lliure accés
places individuals
punts de treball en grup 
i sales col·lectives
hores d’ocupació del CRAI
ordinadors 80 portàtils per a préstec

10.141 
1.803

410

2.442
374

ELS ESPAIS 
I EQUIPAMENTS

BIBLIOTECA 
DE LA UdG

Fons Antecessores

Fons Christopher  Small

Fons d’Estudis Marítims

Fons de la Càtedra de Promoció  de la Salut

Fons Frederic Pau Verrié

Fons ICHN (Institució Catalana d’Història Natural)

Fons Jaume Vicens Vives

Fons Joaquim Franch

Fons Josep Ferrater Mora

Fons Josep Maria Puig Salellas

Fons Lluís Pallí

Fons Lluís Santaló

Fons Manuel Brunet

Fons Modest Prats

Fons Nucli Paulo Freire

Fons per a la Història de l’Educació

Fons Prudenci i Aurora Bertrana

Fons Raimon Panikkar

Fons Robert Brian Tate

Fons Salomó Marquès. Magisteri exiliat de Catalunya

Fons Sánchez-Babot

REPOSITORIS DIGITALS
11.568 articles de revistes UdG a dipòsit RACÓ 
7.713 documents publicats al Dipòsit digital DUGi el 2013 
414 documents digitalitzats el 2013, 4.383 pàgines d’aquests 
documents
2.589 audiovisuals a DUGiMedia 
10.264 documents a DUGi FonsEspecials

PUC
Préstec de documents entre biblioteques del 
Consorci (CSUC)

Aquest préstec és una innovació que permet a l’usuari demanar 
directament un llibre a qualsevol de les universitats del CSUC.
5.373 documents de la UdG prestats a usuaris del CSUC:
 4.622 préstecs via web
 751 préstecs in situ
3.471 documents de les biblioteques del CSUC prestats a usuaris 
de la UdG

LA BIBLIOTECA DIGITAL
(Més de 100.000.000 d’articles 
accessibles electrònicament)

llibres  
revistes
bases de dades
tesis doctorals 
en xarxa a TDX

 11.689
27.309 

87 
713
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SERVEIS TÈCNICS 
DE RECERCA (STR)
Els Serveis Tècnics de Recerca (STR) de la UdG són els serveis
cientificotècnics generals de la Universitat (1.500 m2 de superfície).
Aquests Serveis tenen per finalitat donar suport tècnic i instrumental a 
la recerca i docència universitàries, i també, a les empreses públiques o 
privades que componen el teixit industrial de l’entorn que ho sol·licitin.

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT
ISO 9001:2008

UNITATS DELS STR 
Assessorament Estadístic (UAE)
> Assessorament puntual
> Estudis
> Formació

Anàlisi Química i Estructural (UAQiE)
> Espectroscòpia Infraroig (FTIR-ATR)
> Anàlisi Elemental Orgànica (AE)
> Espectrometria de Masses per Plasma Acoblat Inductivament (ICP-MS)
> Tècniques de digestió de mostres per Microones (MW)
> Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)
> Anàlisi estructural i de fases per difracció de raigs X en pólvores (DRXp)   
> Anàlisi estructural per difracció de raigs X en monocristall (DRXm)
> Fluorescència de raigs X de reflexió total (TXRF)

Anàlisi Tèrmica (UAT)
> Calorimetria diferencial de rastreig (DSC)
> Microcalorimetria (MC)
> Anàlisi termogravimètrica (TGA)
> Anàlisi termomecànica (TMA)
> Anàlisi dinamomecànica (DMA)
> Anàlisi de gasos despresos (EGA)

Microscòpia Electrònica i Òptica (UM)
> Microscòpia electrònica de rastreig (SEM)
> Microscòpia electrònica de rastreig d’Emissió de Camp (FE-SEM)
> Microscòpia electrònica de transmissió (TEM)
> Espectroscòpia de raigs X per separació d’energies acoblada a SEM (SEM-EDX)
> Microscòpia òptica convencional i d ’Epifluorescència
> Macrofotografia

Biotecnologia i Biomedicina (UBB)
> Microscòpia làser confocal espectral (CLSM)
> Microscòpia confocal de llum estructurada (SIM)
> Espectrometria de masses amb analitzador de temps de vol i ionització per 

desorció làser assistida per matrius (MALDI-TOF)

Espectrometria de Masses Estructural i Analítica (UEM-E)(UEM-A)
> Cromatografia de gasos amb detecció FID (GC-FID)
> Cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses (GC-MS)
> Cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses (HPLC-MS)
> Espectrometria de masses d’alta resolució (Q-TOF)

Enginyeria Ambiental (UEA)
> Determinació de Carboni orgànic, Carboni inorgànic i Carboni total (TOC)
> Cromatografia iònica d’anions i cations
> Determinació de demanda biològica d’oxigen (DBO)
> Liofilitzat

Tecnologies Submarines (UTS)
> Embarcació Ocqueteau 695
> Sistema de posicionament GPS
> Sistema de posicionament i comunicació submarina
> Sonar multi feix d’imatge
> Sonar multi feix de rang
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CRÒNICA 2013-2014 



* La crònica és una tria de les anotacions de les activitats més destacades de la UdG al llarg del curs 2013-2014.
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Setembre de 2013
 El portal “Nise. Literatura catalana de l’edat moderna”, un projecte del grup de recerca de Literatura 

de l’edat moderna de l’ILCC, és guardonat amb el premi LletrA 2013 per a projectes digitals de literatura 
catalana.

 El Pla UdG Saludable és reconegut internacionalment. Obté un guardó en el Primer Concurs Iberoamericà 
de Bones Pràctiques en la Promoció de la Salut en Universitats i Institucions d’Educació Superior. El Pla 
UdG Saludable ha estat guardonat en la categoria nacional “Promoció de la salut d’abast comunitari”.

 “Sense recerca no hi ha futur” és el missatge de l’edició 2013 de la Nit de la Recerca, coordinada per la 
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UdG a la Casa de Cultura de Girona, amb múltiples 
activitats que combinen lleure i pedagogia.

 Girona acull el 39è Congrés de la Societat Espanyola de Genètica, que té caràcter biennal i que lliura els 
Premis Nacionals de Genètica. El Laboratori d’Ictiologia i Genètica del Departament de Biologia de la UdG 
organitza el congrés, on s’exposa la punta de llança de la recerca genètica.

 El repte de la gestió dels espais naturals protegits, en el context actual, es debat en la 13a edició de la 
International Summer School on the Environment (ISSE 2013).

 Es fa a Girona el 9è Congrés Internacional sobre Investigació en Didàctica de les Ciències. El congrés, 
amb la col·laboració del Departament de Didàctiques Específiques de la UdG i l’Institut de Recerca 
Educativa (IRE) de la UdG, acull diferents ponències que tracten de l’educació científica i la transferència 
del coneixement, des de la universitat a la societat. L’objectiu és reforçar la implicació de la didàctica de 
les ciències en el món actual.

Les universitats 
catalanes 
inauguren el curs 
acadèmic a la 
Universitat de 
Girona.
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 Les universitats catalanes inauguren el curs acadèmic a la Universitat de Girona. L’acte solemne compta 
amb la presència de tots els rectors de les universitats catalanes, de presidents dels seus consells socials i 
de representants universitaris, polítics i de la societat civil, presidit pel conseller d’Economia i Coneixement, 
Andreu Mas-Colell. En la cerimònia intervenen el secretari general de la UdG, l’alcalde de Girona, la presidenta 
del Consell Social i la rectora de la UdG. En el decurs de l’acte s’atorguen les distincions Jaume Vicens Vives 
a la qualitat docent, entre les quals destaca la que es concedeix al doctor Carles Barceló, del departament 
d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística, i director de la Càtedra Lluís Barceló de la UdG. El doctor 
Pedro Alonso, director de l’ISG de Barcelona i especialista mundial en la lluita contra la malària, pronuncia 
la lliçó inaugural: “Grans reptes de la salut global”.
 

 Acte de benvinguda als estudiants internacionals. La UdG acull els estudiants estrangers que faran els 
seus estudis als campus gironins al llarg del curs 2013-2014. Es tracta d’uns dos-cents estudiants estrangers.

 La UdG és una de les universitats espanyoles amb més projectes de voluntariat. Lidera el rànquing 
d’universitats amb més d’un centenar de propostes, segons un informe elaborat per la Fundación Mutua 
Madrileña. La UdG és també la que aglutina un major nombre d’estudiants voluntaris, més d’un miler. El 
diari econòmic Expansión també destaca aquesta dades, aportades per l’Observatorio de la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo (OCUD).

 

 
Octubre de 2013

 Anna Veiga inaugura el curs de l’Escola de Doctorat amb la conferència sobre la “Recerca en cèl·lules 
mare pluripotents”.

 Amb una reflexió sobre “La nostra recerca universitària”, del professor Joan M. del Pozo, l’ACUP celebra 
la tesi doctoral núm. 15.000 incorporada al sistema repositori d’accés universal TDX del CBUC. L’acte es du 
a terme a l’Institut d’Estudis Catalans.

Anna Veiga 
inaugura el curs 
de l’Escola de 
Doctorat.
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 La Universitat de Girona acull una trobada de responsables de Qualitat, Sostenibilitat i Prevenció de les 
universitats de l’Estat. El plenari de la CADEP de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles 
(CRUE) aplega cent cinquanta responsables d’aquestes matèries.
 

 En el marc de l’acte d’inauguració del curs de l’EPS, Albert Bou, expresident del Consell Social, rep la 
medalla de la Universitat de Girona.

 La Universitat de Girona dedica una aula de la Biblioteca, al campus de Montilivi, a la figura de Lluís Maria 
de Puig. En el decurs de l’acte d’homenatge, amb presència dels familiars i amics, intervé l’exrector Josep 
M. Nadal, amb un parlament sobre la transmissió de la cultura i el valor de la política.

 La Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners és el lloc on es presenta la primera càtedra de la UdG 
a la comarca de la Selva –Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània–, la número 25 del sistema de 
càtedres, dedicada al poeta barceloní amb arrels gironines just en el centenari del seu naixement .

 Un investigador de la UdG, l’únic català a rebre un ‘Proof of Concept’. El Consell Europeu de Recerca (ERC) 
concedeix al projecte BIDECASEOX un ajut suplementari de 150.000 euros amb la intenció de promoure 
la transferència de coneixement dels resultats de recerca derivada de l’’Starting Grant’ (StG), una altra 
convocatòria de finançament de l’ERC que impulsa l’excel·lència en la investigació bàsica. El responsable 
és el professor Miquel Costas.

 Té lloc, a Girona i a Portbou, un simposi internacional sobre Walter Benjamin, organitzat per la Universitat 
de Girona, el Zentrum für Literatur und Kulturforschung, de Berlin, el Consorci del MUME i l’Ajuntament de 
Portbou, amb el títol: “Images in Walter Benjamin’s and W.G. Sebald’s Writings”.

 La Universitat de Girona és present a la Fira de Mostres de Girona, amb un missatge i una presentació 
renovades –“Universitat a la teva mida”–, per ser més activa que mai en l’entorn.

 Es fan les Segones Jornades sobre Estrangeria i Immigració, organitzades per la Càtedra d’Immigració, 
Drets i Ciutadania.

 A la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, l’Oficina de Relacions Internacionals promou 
l’activitat “International Day”, per donar a conèixer les opcions de mobilitat dels estudiants.
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Novembre de 2013

 El Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional organitza les III Jornades Internacionals sobre 
Comunicació, enguany amb el tema “Comunicació pel canvi social”

 Unes 1.500 persones viuen la Setmana de la Ciència a la Universitat de Girona. Prop de 1.300 nens i 
nenes de vuit escoles diferents participen en el joc de taula gegant “ciènciaXciència”, destinat a alumnes 
de primària. A més, la UdG ofereix conferències, fires, tallers i demostracions, i estrena un nou format 
d’apropament de la cultura científica a la societat, ‘Converses amb...’, en què un expert científic dóna 
respostes sobre un tema d’actualitat de manera informal.

 Girona, node en l’estudi del Noucentisme. La Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la UdG, la Fundació 
Rafael Masó, l’Ajuntament de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya organitzen 
la “I Jornada d’estudi sobre el noucentisme art, literatura i arquitectura al voltant d’Athenea”. Els actes 
tenen lloc a la Sala de Graus de l’Edifici de Sant Domènec i a la Fundació Rafael Masó.
 

 Es fa un acte institucional de reconeixement a les més de 70 entitats que participen en les Activitats 
Solidàries de la Universitat a partir dels convenis de col·laboració signats.

 L’Aula de Teatre de la UdG es presenta al FITUG 2013, el festival de teatre amb més prestigi en el panorama 
universitari de l’Estat espanyol, que es fa a Granada. En l’edició d’enguany, l’Aula presenta “Tot esperant 
Godot”, de Samuel Beckett.

 L’Institut de Recerca Històrica recorda els deu anys de la mort de Pierre Vilar, una efemèride en la qual 
s’evoca la figura de l’eminent historiador amb una jornada d’estudi que convoca, entre d’altres experts, a 
Josep Fontana, doctor honoris causa de la UdG.
 

Jordi Savall, a la 
Càtedra Ferrater 
Mora.
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 El doctor Sergi Bonet, elegit rector de la Universitat de Girona. Amb el 70,17 % dels vots ponderats 
obtinguts, el catedràtic de Biologia cel·lular, Sergi Bonet, és el nou rector de la Universitat de Girona. 
Les eleccions es duen a terme amb un 25’50% de participació global, una de les més destacades de les 
universitats catalanes els últims anys i quatre punts superior a les de 2009.

 La FECYT premia un projecte de divulgació científica de la UdG que implica quatre grups de recerca. El 
GRETICE, el GRECA, l’UdiGital i la C4D apliquen les seves respectives àrees de coneixement per continuar 
amb el projecte de transformació de l’escola Carme Auguet de Girona en un centre educatiu imant en 
ciència i tecnologia.

 A l’Aula Magna de la Facultat de Ciències, es fa un acte de remembrança i afirmació que commemora els 
vint anys dels estudis de Ciències Ambientals a la Universitat de Girona.

 Homenatge als Xoriguers al pati de Les Àligues. La colla castellera de la UdG participa en la inauguració 
oficial de l’estàtua que deixa constància dels seus 15 anys d’existència.

 Jordi Savall, a la Càtedra Ferrater Mora. El músic dirigeix un Seminari a l’entorn de “Sis reflexions sobre el 
poder de la música: Sentits, Memòria, Esperit, Transmissió, Vida i Renaixement”.    

 El Departament d’Economia de la UdG figura entre els millors centres de recerca de l’Estat espanyol i 
d’Europa, segons el rànquing de la Universitat de Tilburg, de centres investigadors en l’àmbit de l’economia. 
La contribució dels últims cinc anys en recerca (2008-2012), el situen en la desena posició del rànquing.

 La UdG participa a la “China Education Expo 2013” de Pequín, en el marc del pavelló oficial ICEX, amb 
l’objeciu d’ampliar el nombre d’universitaris xinesos que cursin els seus estudis a Girona.

 La UdG, la UVic i l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm impulsen la Càtedra d’Aigua, Natura i Benestar amb 
la signatura d’un conveni per a la seva creació formal al Centre d’Innovació AQUA de Sant Hilari, que en 
serà la seu.

 La Universitat de Girona sosté una intensa activitat internacional. Consolida les relacions amb diferents 
universitats algerianes per convertir-se en el referent dels estudis de màster dels seus estudiants. També 
contribueix en l’establiment d’un observatori de la immigració en la Universitat Estatal Pedagògica de 
Krasnoiarsk.

 En commemoració de la diada de Sant Albert, la Facultat de Ciències organitza activitats per a alumnes 
de batxillerat amb el nom de “La ciència al teu abast”. La Facultat també fa lliurament de la distinció al 
Mèrit Científic i Acadèmic al professor Miquel Rigola i celebra l’efemèride del vintè aniversari dels estudis 
d’Ambientals a la UdG.
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Desembre de 2013
 El doctor Sergi Bonet pren possessió del càrrec de rector de la Universitat de Girona en un acte solemne 

que es fa a l’Aula Magna de la UdG. Seguidament, es nomenen els membres de l’Equip de Direcció, amb la 
presència del secretari general d’Universitats, dels exrectors de la UdG, de la presidenta del Consell Social 
i de l’alcalde de Girona.

 La Universitat de Girona celebra els 20 anys de recerca en robòtica. El grup de recerca en Visió per 
Computador i Robòtica (ViCOROB) commemora l’aniversari dels inicis dels seus treballs en recerca. En el 
decurs de les dues dècades el grup s’ha consolidat com a centre TECNIO per la seva tecnologia diferencial, 
d’innovació empresarial i d’excel·lència en gestió.

 La Universitat de Girona recapta gairebé 4.000 euros per la Marató de TV3. Entre les iniciatives Campus 
Solidaris i ‘SalutAccions’, per lluitar contra les malalties neurodegeneratives, la UdG supera amb escreix 
l’import aconseguit l’any passat. Hi participen la Unitat de Divulgació Científica i les Facultats de Medicina 
i d’Infermeria

 La UdG participa en un projecte europeu de recerca de 3,8 milions d’euros per tractar i reutilitzar de 
manera eficient els purins de porcs i vaques. El ManureEcoMine, que compta amb la participació del grup 
LEQUIA de la UdG, és un dels 14 projectes de recerca de la convocatòria Environment 2013 del VII Programa 
Marc que tenen l’objectiu de construir una economia europea més eficient en recursos.

 Impuls a la internacionalització de la UdG amb la signatura d’un conveni amb la Fundació Institut Confuci. 
L’objecte del conveni amb és la col·laboració i preparació d’activitats culturals i docents en llengua xinesa, 
en l’àmbit d’influència de la Universitat.

 El màster sobre Ciutats Intel·ligents de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions (IIiA), el primer del seu gènere 
en el panorama universitari internacional, té una gran acollida a l’Smart City Expo & World Congress de 
Barcelona.

El doctor Sergi 
Bonet pren 
possessió 
del càrrec de 
rector de la 
Universitat de 
Girona. Membres 
de l’Equip de 
Direcció.
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 Les jornades “Temps de canvi en el treball. El futur de les relacions laborals i els recursos humans, en 
la perspectiva d’un treball decent en l’àmbit internacional, europeu i espanyol”, organitzades pel Màster 
de Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans apleguen uns 50 experts que analitzen els nous models 
emergents amb la crisi econòmica i laboral.

Gener de 2014
 L’European Master in Tourism Management (EMTM), que coordina la UdG, i imparteixen conjuntament la 

Universitat de Girona, la Universitat de Ljubljana, a Eslovènia, i la Universitat de Syddansk, a Dinamarca, es 
presenta com a “Best practice”, després d’haver estat seleccionat entre tots els màsters Erasmus Mundus 
de l’Estat espanyol.

 L’EPS acull el Seminari Internacional “Territoris del turisme: imaginari turístic i construcció del paisatge 
contemporani”, amb la participació d’una vuitantena de professors universitaris i professionals del sector 
de diferents països europeus. El Seminari, l’organitzen el Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la 
Construcció i el Grup de Recerca Arquitectura i Territori de la UdG.

  Un detall de l’activitat internacional de la UdG es concreta en la signatura de dos convenis de col·laboració 
amb la Korea University of Technology and Education – KOREATECH i la visita d’una representació de la 
ciutat i la Universitat de Fes.

 El projecte IMPONET, en el qual participa el grup de recerca eXiT de la Universitat de Girona, guanya el 
premi ITEA Excellence Award 2013, durant la cimera ITEA d’Estocolm. 

 El control dels desastres naturals és el repte que superen més de 200 joves en una nova edició, la quarta, 
de la FIRST LEGO League, organitzada a l’Escola Politècnica Superior per la UdG i la Fundació Príncep de 
Girona. Els guanyadors són l’equip Robotnick de l’INS Baix Empordà de Palafrugell i el Mini Salvauth Park 
de Girona.

Quarta edició de 
la FIRST LEGO 
League.
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Febrer de 2014
 La Universitat dels Nens i les Nenes rep 120 alumnes d’escoles de Girona, Banyoles i la Bisbal. Una 

nova edició del projecte acull demostracions d’experiments, tallers científics, una visita al CIRS i una obra 
de teatre sobre energies renovables. Al mateix temps, es fa la primera edició de l’activitat Girobòtica, 
organitzada per l’ICE amb la col·laboració de l’EPS, la Generalitat i la Fundació Príncep de Girona . Les 
iniciatives tenen l’objectiu que els estudiants de Primària coneguin de primera mà la universitat i la feina 
que fan els científics. 

 La Universitat de Girona i el Banc de Santander acorden un nou programa de beques per a un centenar 
d’estudiants de màster, amb una dotació global de 300.000 euros.

 La UdG celebra els 40 anys d’estudis politècnics a Girona i atorga la medalla de la institució al doctor 
Josep Arnau. En l’acte, presidit pel conseller Felip Puig i pel rector de la UdG, Sergi Bonet, es projecta el 
vídeo commemoratiu de l’efemèride. Posteriorment s’inaugura l’exposició sobre els 40 anys de la Biblioteca 
Politècnica. Al llarg de l’any, l’EPS acull diverses mostres, sobre fotografies, pòsters i projectes, relacionats 
amb l’aniversari, i amb premis i concursos d’idees. 

 La recerca “Calidad de vida y bienestar infantil subjetivo en España. ¿Qué afecta al bienestar de niños y 
niñas españoles de 1º de ESO?”, de l’IRQV, figura entre les 10 millors recerques sobre temes d’infància a tot 
el món del 2013, segons una publicació del centre internacional de recerca d’UNICEF.

 La Facultat de Turisme inaugura els estudis d’àudio que reben el nom de Francina Boris. El nou equipament 
és una aposta del centre per fomentar l’aprenentatge i millorar el nivell de competències dels estudiants.

40 anys d’estudis 
politècnics a 
Girona.
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 S’inaugura la primera ludoteca universitària catalana, amb seu a la Facultat de Dret, amb la idea del joc 
com a fet cultural i d’aprenentatge.

 La UdG obre les portes per tal de fer possible un millor coneixement de la institució. Una nova edició que 
aclareix dubtes sobre l’accés, els estudis i les sortides professionals dels futurs estudiants.

 El IV Fòrum del Parc de la UdG fa visibles més de 70 oportunitats tecnològiques. Grups de recerca, centres 
tecnològics, empreses i emprenedors busquen socis per als seus projectes en aquesta quarta edició del 
fòrum.

 Es presenta “Cara o creu”, una exposició comissariada per estudiants d’Art al Centre Cultural la Mercè.  
En aquest “joc amb el cànon”, una sèrie d’artistes contemporanis qüestionen les convencions de la bellesa.

 La UdG acull diferents olimpíades de coneixement. Es tracta de les de Geologia, Biologia, Física, Economia, 
Geografia i Química que, en conjunt, reforcen l’aliança entre els centres de secundària i la Universitat.

 Més d’un centenar d’economistes participen en el congrés d’Economia Pública, que du a terme la seva 
21a edició.

 

Març de 2014
 La UdG participa a Expojove, en el marc de Firagirona, amb un estand que divulga l’oferta formativa, una 

activitat que també es desenvolupa en jornades de promoció a Ripoll i Menorca.

 El filòleg i teòleg Modest Prats, professor de la Universitat de Girona, membre de la Comissió Gestora de 
la UdG l’any 1992, i figura preclara de la cultura catalana, mor als 77 anys. A proposta del rector Sergi Bonet, 
s’acorda donar el nom de Modest Prats a l’Aula Magna. 

Modest Prats, 
en la seva última 
lliçó a la Facultat 
de Lletres.
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 La Universitat de Girona acull la X Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats, que té 
el suport de la Fundació Banc Sabadell i de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de 
Catalunya. L’equip guanyador és el de la Universitat Ramon Llull. L’estudiant de la UdG Maria del Mar Llambí 
Morillas és designada millor oradora de la Lliga i l’equip de la UdG és triat pels altres participants com el 
millor grup de la competició.

 La Càtedra de Responsabilitat Social de la UdG participa en el “V Encuentro de la Red de Cátedras del 
Banco de Santander” i organitza un curs d’estiu centrat enguany en “La globalització, empreses i drets 
humans”.

 La Universitat i l’Ajuntament acorden redactar un pla estratègic sobre la gestió integral eficient del cicle 
de l’aigua a la ciutat. A partir d’aquest document es definiran una sèrie d’accions a desenvolupar amb 
l’objectiu de situar la ciutat com a referent mundial pel que fa a gestió de l’aigua en un país mediterrani.

 L’equip femení de la UdG es proclama campió de Catalunya 3x3 de bàsquet femení, en el torneig organitzat 
per la UIC al Saló de l’Ensenyament de Barcelona.

 La UdG és la quarta universitat estatal amb millor rendiment acadèmic dels estudiants, segons l’estudi 
“Crisis fiscal, finanzas universitarias y equidad contributiva”, que edita la Fundación Sociedad y Educación.

 Albert Falgueras Xarbau, enginyer industrial, és el nou president de l’associació UdG Alumni-PostScriptum, 
d’antics estudiants de la Universitat de Girona.

 Es fan les Proves Cangur, amb nou-cents alumnes de secundària que acudeixen a la UdG provinents de 
vint-i-un instituts de secundària de Girona, Banyoles, Sarrià de Ter, Celrà, Vilabrareix, Llagostera i Blanes.

 Comença el curs MOOC “Cambios en el turismo contemporáneo”, una iniciativa inèdita de formació 
especialitzada amb 3000 inscrits, impulsada per la Facultat de Turisme i el Campus Euromediterrani del 
Turisme i l’Aigua (e-MTA), a través de la plataforma Miríada X.

 Les seleccions de Rugbi 7 masculí i Bàsquet masculí de la Universitat de Girona es proclamen campiones 
de Catalunya, en les finals dels campionats universitaris 2014 d’esports d’equip que es fan a Vic.

 Una Jornada explora les relacions entre la gastronomia, el turisme i el desenvolupament econòmic. 
L’acte acull una seixantena de professionals del món del turisme i la restauració, acadèmics i representants 
d’institucions, en un debat intens i contrastat al Caixafòrum.

 Un seminari analitza, a la Facultat de Dret, les qüestions actuals del procés penal, amb la intervenció del 
vicepresident del Tribunal Suprem, Ángel Juanes Peces.

 La UdG es presenta, com cada curs, al Saló de l’Ensenyament, el més gran de tots els salons dedicats 
a les oportunitats de formació de la joventut, amb un estand renovat que acull l’oferta acadèmica de la 
Universitat. També intervé en el Saló Futura, dedicat als màsters i postgraus.

 L’IDIBGI reforma l’edifici de la Mancomunitat del Parc Hospitalari Martí i Julià per consolidar la recerca 
biomèdica i en salut de Girona. El projecte de rehabilitació i adequació de l’immoble, amb fons FEDER, 
permetrà ampliar els espais destinats a investigació a la demarcació.

 A la Facultat d’Educació i Psicologia es fa la 4a edició dels debats en treball Social i Política Social: “La 
nova qüestió social”, el cicle de conferències sobre l’Educació i el dret a decidir i les setenes Converses 
Pedagògiques: “L’Educació i l’àmbit de la Salut”. 
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Abril de 2014 
 El prestigiós filòsof i analista polític italià Giorgio Agamben intervé en un seminari sobre la seva obra a 

la Càtedra Ferrater Mora, amb el títol “Archeologia della politica”

 El Seminari Internacional d’Estudiants de Dret del Treball i la Seguretat Social reuneix a Girona estudiants 
i professors de les Universitats d’Anvers, Bordeus, Belgrad, Ferrara i Verona, convocats per la UdG per 
discutir sobre els drets socials dels treballadors immigrants i la política europea d’immigració.

 El Servei de Llengües Modernes organitza ”Fes sentir la teva llengua”, una lectura de poemes a càrrec 
d’una vintena d’estudiants, cadascun en la seva llengua materna, en el dia de la Lectura Universitària, 
promogut per la Xarxa Internacional d’Universitats Lectores.

 Es presenta la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent a Castelló 
d’Empúries.

 La Facultat de Turisme acull l’Assemblea General de NECStour, la xarxa de regions europees per al turisme 
sostenible i competitiu que agrupa institucions, investigadors i personalitats d’àmbit internacional.

 Una trentena de professors participen en una nova edició del Congrés de Docència en Química a 
Secundària. És la 7a edició, que es fa al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG), i que 
centra el seu programa en l’Espectroscòpia, els MOOCs i les aplicacions mòbils de l’àmbit de la Química.

X Lliga de Debat 
Universitari. 
L’equip 
guanyador amb 
el rector Sergi 
Bonet.
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 El projecte Rossinyol de la UdG rep el premi Pompeu Fabra 2014 al voluntariat lingüístic. Amb aquesta 5a 
edició del premi Pompeu Fabra, la Direcció General de Política Lingüística reconeix l’esforç per incorporar 
el català com a llengua d’ús quotidià.

 L’onzena Setmana de la Salut es du a terme a la Facultat d’Infermeria, organitzada per una comissió 
d’estudiants i professors amb el suport del personal d’administració i serveis.

 Un treball sobre la integració d’un nen invident a una escola convencional, a càrrec d’Ariadna Ribas, del 
col·legi La Salle de Girona, guanya el Millor Pòster al CRACS, el congrés de recerca per a alumnes de centres 
de secundària.

 La Universitat de Girona i la Universitat de Perpinyà organitzen la 2a jornada “Campus Transfronterer”, 
amb una posada en comú de temes acadèmics i d’estructures de recerca. 

 Un centenar de ciutadans participen en un ple simulat del Parlament Europeu a la UdG, organitzat pel 
Centre Europe Direct Girona de la UdG amb la finalitat de divulgar les funcions i les responsabilitats del 
Parlament Europeu de cares a les eleccions del 25 de maig. Alhora, el Consell Català del Moviment Europeu 
concedeix el diploma del Dia d’Europa 2014 al Centre Europe Direct Girona, en reconeixement a la seva 
implicació en la difusió de l’esperit europeista.

 El grup de recerca de la UdG en Visió per Computador i Robòtica - Vicorob – intervé, a través de la seva 
expertesa i coneixements en la tecnologia de mosaics, en el procés de realització de la gigafoto de la 
cadena de l’Onze de setembre de 2013 que l’ANC presenta als mitjans.

 Organitzada per l’Associació per a la Recerca i promoció de la Psicologia (ARPP), amb la col·laboració de 
la Facultat d’Educació i Psicologia, es du a terme la 20a Setmana Psicològica: “Som coneixement”.
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Maig de 2014 
 

 Josep M. Terricabras, professor de la UdG i director de la Càtedra Ferrater Mora, és el candidat més votat 
a Catalunya en les eleccions europees per formar el nou Parlament d’Estrasburg.

 La Universitat presenta el conjunt de l’oferta acadèmica per al curs 2014-2015, que es concreta en 53 
graus, 42 màsters, 10 programes de doctorat, i 200 programes de formació continuada. Un dels nous 
graus és el GINSA, Grau en Innovació i Seguretat Alimentària, i l’altre, impartit a l’ERAM, el Grau en Arts 
Escèniques. S’ofereixen en total 10 dobles titulacions, amb quatre novetats relacionades amb els estudis 
de Dret combinats amb Criminologia, Ciències Polítiques i de l’Administració, Administració i Direcció 
d’Empreses i Comptabilitat i Finances.

 La Jornada de Portes Obertes –JPO’14– atrau més de mil cinc-centes persones, que assisteixen a les 
visites guiades i a les sessions informatives.

 Es duen a terme les eleccions per renovar els representants dels estudiants en el Claustre de la UdG.
 

 65 grups de recerca de la UdG obtenen el reconeixement SGR de la Generalitat de Catalunya. El 
reconeixement SGR premia els grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees 
científiques, la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves 
activitats científiques.

 Organitzada per l’Oficina Universitat Empresa, la Jornada “Oportunitats laborals per a titulats universitaris” 
aplega prop d’una vuitantena de persones, a l’entorn de les problemàtiques en el mercat de treball europeu 
per a estudiants i titulats universitaris, investigadors i professionals.

 La Primera Jornada Tècnica de la Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà i Biblioteques 
amb D.O. té lloc al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer de Figueres. S’hi analitzen les malalties de 
la vinya.

Jornada 
“Oportunitats 
laborals per 
a titulats 
universitaris”
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 L’Aula de Teatre estrena una adaptació signada pel professor Salvador Oliva de la tragèdia “Macbeth” al 
Teatre de Salt amb un notable èxit de públic. El muntatge, dirigit per Mercè Mas, compta amb la participació 
dels estudiants de la UdG.

 Es fa la Primera Jornada de debat “Econòmiques Opina”, a la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, amb l’assistència del conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a l’entorn 
del potencial exportador de l’empresa gironina.

 La Facultat de Dret és nomenada “Observadora Institucional” de l’European Law Institute. Es tracta de la 
primera Facultat de Dret a Espanya que aconsegueix aquest prestigiós estatus. L’European Law Institute, 
amb seu a Viena, és una de les institucions científiques més importants del món i es dedica a la promoció 
de l’estudi del Dret europeu.

 Una lectura de l’obra de Joan Vinyoli esdevé l’acte central del Temps de Flors de la UdG. Consisteix en el 
recitat d’una trentena dels seus poemes, en memòria del centenari del naixement. Hi participen estudiants, 
professors i PAS de la UdG. L’actuació duta a terme per la UdG en aquest esdeveniment floral és el projecte 
“Traç”, guanyador del concurs convocat a l’efecte, obra dels estudiants d’Arquitectura Robert Comas, 
Daniel Costa i Carlos A. Suàrez.

 La ciència surt al carrer amb els actes emmarcats en la Fira de la Ciència per a Petits Grans Científics 
i Científiques a les places Constitució i Josep Pla de Girona. Durant tot el matí s’hi duen a terme tallers i 
demostracions amb l’objectiu de promoure l’educació científica i la divulgació de la ciència entre nens i 
nenes de 4 a 12 anys.

 Els nois de la selecció de bàsquet de la Universitat de Girona, actuals campions de Catalunya, guanyen 
la medalla de bronze en els estatals universitaris de bàsquet i aconsegueixen, en total, quatre títols en 
tres anys. Al seu torn, Sara Ortiz, estudiant de Química, aconsegueix la tercera posició en els Campionats 
d’Espanya Universitaris de karate disputats a Múrcia, en la modalitat de Kumite, categoria de menys de 
50kg.

 El Fòrum Industrial arriba a la seva 15a edició, amb èxit de participació. L’esdeveniment, organitzat per 
l’AEDI, serveix per posar en contacte estudiants d’enginyeria amb el món empresarial.

 La Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG rep el Premi “Cine y Salud 2014”, atorgat pel Govern 
d’Aragó en el marc del “XII Certamen Cine y Salud”.

 Es fan dues hores de lectura en el primer vermut literari de la UdG, organitzat pels alumnes de Gestió 
cultural i la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent.

 La Facultat de Ciències ret homenatge al científic Ramon Margalef, amb l’activitat que es fa amb el nom 
de “Ramon Margalef: la persona, el docent i el científic”, organitzada per l’Institut d’Ecologia Aquàtica amb 
la col·laboració de la Facultat de Ciències.

 Un cop aprovat pel Consell Social, la UdG fa públic el Pressupost de l’exercici de 2014 d’acord amb la línia 
de transparència marcada pel programa de govern del rector, per un total de 88.010.412,00 euros.

 La Facultat de Ciències acull la 58a reunió de la Conferència Espanyola de Degans de Biologia.
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Juny de 2014 
 Una vintena d’investigadors del projecte CLIMSEAS participen al workshop final a la UdG, amb la 

participació  de les universitats de Liverpool i Brunel (Londres), de l’Institut Shirshov d’Oceanologia i del 
Centre Hidrometeorològic de Rússia (Moscou).

 La UdG organitza un congrés sobre agrupacions atòmiques de carboni i d’àtoms metàl·lics. Es tracta del 
XI Girona Seminar, organitzat per l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC), amb la participació 
de més de vuitanta científics, la major part d’ells estrangers.

 Sergi Bonet informa el Claustre Universitari dels primers mesos del seu mandat com a rector de la UdG.

 Girona capitalitza la recerca relacionada amb l’aigua i acull, amb el títol “Nous reptes per a la conservació 
de la qualitat de l’aigua”, la primera jornada del Clúster Català de Recerca de l’Aigua, que integren l’Institut 
Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, el CEAB-
CSIC i l’IDAEA-CSIC.

 Es lliuren els premis del III Concurs de Relats Curts de la UdG. Una vegada més, la temàtica es centra en 
els objectius del desenvolupament del mil·lenni des d’una perspectiva de gènere.

 La UdG lidera un projecte europeu que posa en contacte 75 investigadors en química de 22 països 
diferents. Per primera vegada, la UdG és la responsable d’un projecte europeu COST, que fomenta la 
col·laboració entre els experts, l’intercanvi de coneixement i d’instal·lacions de recerca.

 Joan Manel del Pozo és el nou síndic de la Universitat de Girona, segons acord del plenari del Consell 
Social, en substitució de Joan Miró Ametller.

 El Consell Social de la UdG atorga els Premis de Recerca per a Estudiants de Batxillerat. Els  onze estudiants 
premiats reben les distincions a la sala d’actes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

Acte 
d’homenatge al 
poble mexicà en 
el 75è aniversari 
de l’arribada del 
vaixell “Sinaia” al 
port de Veracruz.
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 Es fa un acte d’homenatge al poble mexicà per la seva solidaritat amb els republicans exiliats, en el 75è 
aniversari de l’arribada del vaixell “Sinaia” al port de Veracruz. Sergi Bonet, rector de la UdG, descobreix 
una placa commemorativa al Convent de Sant Domènec. També intervenen en la commemoració, a la Sala 
de Graus, Carles Puigdemont, alcalde de Girona, l’historiador de l’educació Salomó Marquès i l’historiador 
mexicà Josep M. Murià.

 La Càtedra de l’Empresa Familiar de la UdG presenta la cinquena edició de l’informe “GIRONA 100, SA”, un 
índex elaborat amb la prestigiosa auditoria KPMG que pren el pols de la suma de les 100 empreses de major 
volum de facturació a Girona. Al mateix temps, la Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball participa en les 
jornades tècniques COASHIQ, que apleguen les principals empreses del sector per tractar la prevenció de 
riscos laborals, la seguretat industrial i el medi ambient en la gestió empresarial.

 Una vuitantena de projectes per millorar la qualitat de vida de la població es presenten a les Jornades TIC 
i Salut. Les jornades, que apleguen 250 assistents al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, tenen l’objectiu 
de donar a conèixer les tendències i iniciatives de recerca en salut electrònica i pretenen impulsar la 
transferència de coneixement a escala internacional.

 La 3ra. Jornada ACCID reuneix 250 professionals de la comptabilitat i la direcció d’empreses a la Universitat 
de Girona

 Dos màsters de la UdG reben la distinció “International Master’s programme”, una aposta de la Generalitat 
per la internacionalització i el foment de la competitivitat internacional. Els programes són els Erasmus 
Mundus European Master’s in Tourism Management (EMTM) i Erasmus Mundus European Master’s in Vision 
and Robotics (VIBOT).

 La UdG estén la seva influència en el continent americà. La Universitat de Girona participa en la Conferència 
i la Fira anuals de l’Associació nord-americana d’Educadors Internacionals (NAFSA) i signa convenis amb 
universitats americanes.

 S’inaugura un hort Ecosolidari al campus de Montilivi de la UdG. L’objectiu és aportar productes alimentaris 
a La Sopa i iniciar un programa de reinserció social. També hi participen estudiants de la UdG que reben un 
aprenentatge socioambiental.
 

 Entre les múltiples graduacions d’estudiants de la UdG destaquen les primers promocions dels graus en 
Treball Social i Pedagogia, i la primera promoció dels estudis de Medicina.

 Es du a  terme una jornada europea, organitzada pel Centre de Documentació Europea i el Consell Català 
del Moviment Europeu, sobre “Estratègia 2020: un camí cap a l’ocupació i el creixement”. 

 S’atorguen els dinovens premis del Patronat de la Politècnica, a la Sala d’Actes de l’EPS, amb una 
conferència de Pere Fullana, director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic sobre 
“Intel·ligència ecològica i cicle de vida o com produir i consumir productes amb coneixement ambiental”.



43

Juliol de 2014 
 udgent, la nova revista electrònica de la Universitat de Girona, és un renovat espai de diàleg i coneixement 

de la realitat de la UdG i de tots els seus col·lectius a través d’un format innovador i interactiu.

 Resum de diverses activitats dels estudiants de la UdG: Un grup d’estudiants de diversos centres de la 
UdG participa en la desena edició de La Setmana del Parlament Universitari, una iniciativa de la cambra 
catalana per a la millora de la qualitat democràtica i la innovació docent. D’altra banda, Dos estudiants 
d’Arquitectura de la UdG guanyen el primer premi del concurs internacional ARCHmedium Dubai Global 
Energy Forum. Quant als estudiants de doctorat, cal ressaltar que quatre investigadors de l’IQCC queden 
finalistes als Premis Europeus de Joves Químics. Estudiants de la UdG competeixen al circuit de Montmeló, 
amb l’equip UdG Racing Team, que ha dissenyat i construït un prototip de moto elèctrica. 

 Els joves que accedeixen a la Universitat de Girona en primera preferència són prop d’un 10% més que el 
curs passat. La UdG rep un total de 3.439 estudiants de nou accés assignats, un 1’8% més que el curs passat, 
que varen ser 3.396.

 Durant aquest mes, la UdG acull diferents campus adreçats a estudiants de Secundària per apropar-los 
a la institució. El Campus Pre-BAT, el Jove Campus de Recerca i el Campus PRESUB acullen   més d’un 
centenar d’estudiants que es submergeixen en la recerca de la universitat.

 Un màster de la UdG, l’EMTM, figura en la llista dels millors 250 màsters de totes les disciplines a l’estat 
espanyol i és el tercer millor màster en l’àmbit del Turisme. El màster EMTM és un programa de dos anys 
de durada totalment en anglès que s’imparteix a la Facultat de Turisme de la UdG, la Universitat del Sud de 
Dinamarca i la Universitat de Ljubljana.

Primer número 
de la revista 
electrònica 
udgent.
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DISTINCIONS i NOMENAMENTS MÉS DESTACATS DEL PROFESSORAT

Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana, és nomenat membre del comitè científic internacional de 
la Fondazione Benetton Studi Ricerhe, la fundació privada més important dedicada l’estudi del paisatge. 
Posteriorment és nomenat membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. Miquel Solà, catedràtic de 
Química, rep el premi RSEQ en Química Física concedit per la Real Sociedad Española de Química. El 
professor de Filosofia Joan Vergés guanya el 17è premi Trias Fargas d’assaig polític amb l’obra “Eines 
esmolades, espigues de juny. Raons per la nació, la llengua, la secessió i la democràcia”. Jordi Ferrer, 
investigador principal del Grup de Recerca en Filosofia del Dret i director de la Càtedra de Cultura Jurídica, 
s’incorpora al “Council” de la International Association of Evidence Science. Joan Trayter, catedràtic de 
Dret Administratiu, és nomenat membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Fabrizio 
Barozzi, professor d’arquitectura del Departament d’Arquitectura i Enginyeria de l’Edificació, aconsegueix 
el premi “Giovane talento dell’architectura italiana 2013”. Albert Rossich, catedràtic de Filologia Catalana, 
és un nou membre numerari de l’IEC, a la Secció Històrico-Arqueològica. Els investigadors Rosa Congost, 
catedràtica d’Història Econòmica, i Miquel Costas, responsable del grup de recerca QBIS-Cat de la UdG i 
que també rep el premi a l’excel·lència en recerca de la Reial Societat Espanyola de Química, són distingits 
amb els premis ICREA Acadèmia de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. “L’eficiència 
del mercat immobiliari: estratègies i instruments”, la tesi doctoral d’Anna M. Panosa, rep el guardó de 
L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID). Emili Montesinos, catedràtic de Producció 
Vegetal (Patologia Vegetal), és elegit membre de l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). La 
professora d’economia Anna Garriga rep la Medalla de la Pesca Catalana. Anna M. Geli, exrectora de la UdG 
i catedràtica de Didàctiques Específiques, és escollida com a “Copernicus Alliance Advisor”.
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www.udg.edu

facebook.com/udg.universitat

flickr.com/univgirona

youtube.com/univgirona

twitter.com/univgirona
twitter.com/udglive

www.e-mta.eu
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