


 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
 
La Memòria Acadèmica anual de la Universitat de Girona reflecteix la realitat d’unes actuacions que ens 
parlen de la vitalitat de la institució, dels òrgans i de les persones que en formen part. El lliurament de la 
Memòria no és només l’acompliment d’un precepte sinó que significa la voluntat de deixar constància d’un 
curs decisiu per a la UdG, en el qual s’ha produït el relleu previst pels Estatuts en el rectorat.  
En aquesta Memòria podreu percebre la continuïtat institucional en aspectes com ara la docència, la 
recerca, les infraestructures. També la potenciació de l’aposta europea o la definitiva implantació del Parc 
Científic o la promoció de la UdG en l’entorn educatiu del país. En la Memòria es veuen les tendències de 
futur de la Universitat, però també el dia a dia, el detall: les accions dutes a terme, els congressos 
organitzats, les visites que hem rebut, els guardons... i la feina callada de tot un curs. .   
L’edició en format digital es complementa amb l’entrega d’un resum en paper de la Memòria.  
 
 
José L. Linares Pineda   
Secretari General 
Girona, setembre 2006 

 
 





 

 

2. ÒRGANS DE GOVERN I RELACIÓ D’ACORDS 
 
Aquesta secció està dividida en dos apartats. D'una banda, es detallen els diferents òrgans de govern, 
membres de comissions específiques i nomenaments del rector, amb la finalitat de conèixer l'abast de la 
representativitat tant interna com en els diferents àmbits socials. Ha semblat interessant poder tenir 
aquesta relació per fer-nos una idea clara de la forta implicació dels membres de la nostra comunitat en 
àmbits no necessàriament relacionats amb les tasques individuals de docència i recerca, i a la vegada 
saber qui ens representa, en cada lloc i situació, tant dins com fora de la Universitat. 
  
D'altra banda, s’enumeren tots els acords del Consell de Govern i del Claustre.  
  
Fins al 20 de juliol de 2006 s'han presentat a discussió i a aprovació del Consell de Govern un total de 122 
acords. El resultat de les discussions i votacions han donat com a resultat que el 98,36% dels acords han 
estat aprovats, mentre que un 1,64% han estat retirats. 
 
 

 Nombre % 
Aprovats per assentiment 
Aprovats per votació específica 
Retirats però aprovats en un consell posterior 
Retirats però desestimats en un consell posterior

110 
7 
3 
0 

90,16
5,74 
2,46 

0 
Desestimats per votació desfavorable 0 0 
Retirats definitivament 2 1,64 
TOTAL 122 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1 Òrgans de govern i comissions 
 
Equip de Govern 
 
Òrgan 
 

Càrrec Nom Data 
nomenament

Data 
cessament

Rectorat rector 
 

Dr. Joan Batlle 
Grabulosa 
 

19/03/2002 
 

16/12/2005

Vicerectorat Primer vicerector Dr. Ramon Moreno 
Amich 

14/07/2005 17/10/2005

Vicerectorat de 
Campus  

vicerector Dr. Joaquim Salvi 
Mas 

22/03/2002 16/12/2005

Vicerectorat de 
Recerca 

vicerector Dr. José Luís de la 
Rosa Esteva 

14/07/2005 16/12/2005

Vicerectorat de 
Docència 

vicerectora Dra. Blanca 
Palmada Félez 

22/03/2002 16/12/2005

Vicerectorat 
d’Estudiants i de 
Relacions Exteriors 

vicerector Dr. David Brusi 
Belmonte 

01/11/2003 16/12/2005

Vicerectorat de 
Desenvolupament 
Normatiu i 
Secretaria General 

secretari 
general 

Dr. Josep Oriol 
LLebot Majó 

22/03/2002 16/12/2005

Vicerectorat de 
Personal 

vicerector Dr. Joan Martí 
Bonmatí 

31/10/2002 16/12/2005

Gerència gerent Sr. Miquel Amorós 
March 

01/06/2003 16/12/2005

 
 
 
 
 



 

 

Òrgan 
 

Càrrec Nom Data 
nomenament

Data 
cessament

Vicerectorat de Recerca ajudant 
 
ajudant 
 
adjunt 

Dra. M. Angels 
Pèlach 
Sra. Lluïsa 
Matas 
Dr. Joaquim 
Pelach 

01/10/2003 
22/03/2002 
01/02/2004 

16/12/2005
16/12/2005
16/12/2005

Vicerectorat Primer ajudant Sra. Carme 
Dilmé 

22/03/2002 16/12/2005

Vicerectorat de Campus  adjunt Sr. Joan Roca 22/03/2002 16/12/2005
Vicerectorat de Docència adjunta 

 
ajudant 
 
adjunt 

Sra. Esmeralda 
Úbeda 
Sr. Albert 
Vergés 
Dr. Joan Vergés 

01/07/2002 
22/03/2002 
01/10/2004 

16/12/2005
16/12/2005
19/10/2005

Vicerectorat d’Estudiants 
i de Relacions Exteriors 

adjunta Sra. Maria Rosa 
Terradellas 

01/06/2004 16/12/2005

Vicerectorat de Personal adjunta Sra. Maria 
Cortada 

22/03/2002 16/12/2005

 



 

 

 
Òrgan 
 

Càrrec Nom Data 
nomenament 

Data 
cessament

Rectorat rectora Dra. Anna 
Maria Geli de 
Ciurana 

16/12/2005  

Vicerectorat de Docència 
i Política Acadèmica 

vicerectora Dra. Maria 
Luisa Pérez 
Cabani 

16/12/2005  

Vicerectorat d’Estudiants 
i de Relacions Externes 

vicerectora Dra. Helena 
Benito Mundet 

16/12/2005  

Vicerectorat de Recerca 
en Ciència i Tecnologia 

vicerector Dr. Mateu 
Sbert 
Casasayas 

16/12/2005  

Vicerectorat de Recerca 
en Humanitats i Ciències 
Socials 

vicerector Dr. Joaquim 
Maria Puigvert 
Solà 

16/12/2005  

Vicerectorat de Personal 
Vicerectorat de Personal 
i Política Social 

vicerector 
 
vicerectora

Dr. Crisanto 
Gómez López  
Dra. Isabel 
Pujol Payet 

16/12/2005 
11/01/06 

11/01/2006

Vicerectorat de 
Prospectiva i Planificació 

vicerector Dr. Manel Poch 
Espallargas 

16/12/2005  

Vicerectorat 
d’Organització, 
Comunicació i Qualitat 

vicerectora Dra. Carme 
Bertran Noguer 

16/12/2005  



 

 

 
 

Vicerectorat de 
Desenvolupament 
Tecnològic i Gestió del 
Coneixement 

vicerector Dr. Joaquim 
Majó 
Fernández 

16/12/2005  

Delegat de la rectora pel 
programa UdG-Empresa 

delegat 
amb rang 
de 
vicerector 

Sr. Josep 
Tresserras 
Picas 

16/12/2005  

Delegat de la rectora en 
l’àmbit de Campus 

delegat 
amb rang 
de 
vicerector 

Sr. Lluís Albó 
Rigau 

16/12/2005  

Secretaria general secretari 
general 

Dr. José Luis 
Linares Pineda 

16/12/2005  

Gerència gerent en 
funcions 
gerent en 
funcions 

Sr. Miquel 
Amorós March 
Sr. Josep Serra 
Palomar 

16/12/2005 
17/01/2006 

16/01/2006
 

 
 

 
 

Òrgan 
 

Càrrec Nom Data 
nomenament 

Data 
cessament



 

 

 
Càrrec Nom Data 

nomenament 
Data 
cessament

Delegat del rector responsable del Servei 
de Llengües Modernes 

Dr. Miquel Martín 
Casals 

22/03/2002   

Coordinador de PAU i responsable de 
l’accés per a més grans de 25 anys 

Dr. Jaume Portella 
Comas 

19/12/2003  

Responsable de Formació Continuada Dr. Joan Saurina 
Canals 

01/06/2002  

Responsable de Formació Universitària de 
la Gent Gran 

Sr. Josep Torrellas 
Vendrell 

01/06/2002  

Delegada del rector responsable de 
l’Oficina Verda de la UdG 

Dra. Josepa Bru 
Bistuer 

01/07/2002  

Responsable acadèmica dels Programes de 
Doctorat 
Sota-directora de l’Escola de Postgrau 
responsable acadèmica dels programes de 
doctorat 

Dra. Montserrat 
Planes Pedra 
Dra. Montserrat 
Planes Pedra 

15/07/2004 
18/02/2005 

18/02/2005
30/03/2006

Director del Centre d’Informació i 
Assessorament dels Estudiants 

Sr. Josep Puig 
Serramitja 

01/04/2003  

Delegat del rector per a les Escoles 
Adscrites a la Universitat de Girona 

Sr. Joaquim Majó 19/01/2004 19/12/2005

Delegada de la rectora per a la Cooperació 
i el Desenvolupament 

Sra. Maria Rosa 
Terradellas Piferrer 

21/12/2005  

Delegat de la rectora per a la coordinació 
de l’equip de suport a la docència 

Sr. Josep Juandó 
Bosch 

27/01/2006  

Delegat de la rectora per al Pla de Salut 
Laboral 

Sr. Jordi Doltra 
Centellas 

01/05/2006  

Responsable de suport a la Docència de 
l’Institut de Ciències de l’Educació Josep 
Pallach 

Dra. Maria 
Aymerich Andreu 

01/06/2006  

 
 



 

 

Degans i deganes i directors i directores 
  

Facultat/Escola Càrrec Nom Data 
nomenament 

Data 
cessament

Facultat de Lletres degana Dra. Rosa 
Congost 

12/02/2004  

Escola Universitària 
d’Infermeria 

director Sr. David 
Ballester 

31/05/2004  

Facultat de Ciències 
Econòmiques i 
Empresarials 

degana Dra. Rosa Ros 22/04/2004  

Facultat de Dret degà Dr. José María 
Pérez Collados 

10/06/2004  

Facultat de Ciències degà 
degà 

Dr. Manel Poch 
Dr. Crisanto 
Gómez López 

09/03/2004 
03/02/2006 

19/12/2005

Facultat d’Educació i 
Psicologia 

degà Dr. Francisco 
Jiménez 

31/05/2004  

Escola Politècnica 
Superior 
 

director Dr. Joaquim 
Velayos 

15/04/2004 15/04/2004

Escola Universitària de 
Turisme 

director en 
funcions 
director 

Sr. Joaquim 
Majó 
Dr. Lluís 
Mundet 

19/03/2002 
19/01/2004 

19/01/2004

Escola de Postgrau directora 
 
directora 

Dra. Vera 
Pawlowsky 
Dra. Josepa Bru 
Bistuer 

01/02/2005 
01/06/2006 

30/03/2006

 
 
 



 

 

Directors i directores de departament 
 

Departament Càrrec Nom Data 
nomenament 

Data 
cessament

Filologia i Filosofia 
 

directora 
 
director 

Dra. Isabel 
Pujol Payet 
Dr. Jörg Rudolf 
Zimmer 

17/05/2004 
30/03/2006 

11/01/2006

Geografia, Història i 
Història de l’Art 
 

director Dr. Joaquim 
Garriga 

11/03/2004  

Pedagogia 
 

director Dr. Pere Soler 25/03/2004  

Psicologia directora Dra. Esperança 
Villar 

15/04/2004  

Didàctiques 
Específiques 

directora 
director en 
funcions 

Dra. Anna M. 
Geli 
Sr. Ignasi 
Pèlach Busom 

10/06/2004 
30/03/2006 

12/12/2005

Dret Públic director Dr. Ramon 
Paniagua 

06/05/2004  

Dret Privat director Dr. Eduardo 
Rojo 

31/05/2004     

Biologia director Dr. Jesús Garcia 12/07/2004  

Química director Dr. Miquel 
Duran 

17/06/2004  



 

 

 
Departament Càrrec Nom Data 

nomenament 
Data 
cessament

Ciències Ambientals director 
 
director 

Dr. Crisanto 
Gómez 
Dr. David Brusi 
Belmonte 

01/09/2004 
13/03/2006 

19/12/2005

Infermeria directora 
 
directora 

Sra. Carmen 
Bertran 
Sra. Carme Arpí 
Miró 

31/05/2004 
27/04/2006 

19/12/2005

Enginyeria Mecànica i 
de la Construcció 
Industrial 

director Dr. Lluís Torres 16/02/2004  
 

Organització, Gestió 
Empresarial i Disseny 
de Producte 

director Dr. Rodolfo de 
Castro 

17/02/2004  

Arquitectura i 
Enginyeria de la 
Construcció  

director 
 

Dr. Josep 
Castellano 

14/06/2004  

Informàtica i 
Matemàtica Aplicada 

director Dr. Jordi 
Regincós  

01/02/2005  

Enginyeria Química, 
Agrària i Tecnologia 
Agroalimentària 

director Dr. Pere Mutjé 06/5/2004   

Electrònica, 
Informàtica i 
Automàtica 
 

director 
director 

Dr. Xavier Cufí 
Dr. Joan 
Colomer Llinàs 

31/05/2004 
18/05/2006 

18/05/2006



 

 

 
Departament Càrrec Nom Data 

nomenament 
Data 
cessament

Economia director Dr. Miquel 
Carreras  

20/05/2005  

Empresa director 
 
directora 

Dr. Joan Carles 
Ferrer 
Dra. Maria 
Àngels Farreras 
Noguer 

14/06/2004 
01/12/2005 

01/12/2005
 

Física directora Dra. Elena 
Roget 

31/05/2004  

 
 
Directors i directores d’institut 

 
Instituts Càrrec Nom Data 

nomenament
Data 
cessament

Institut de química 
computacional 

director Dr. Miquel Solà 03/06/2004  

Institut d’ecologia 
aquàtica 

director Dr. Emili Garcia 
Berthou 

17/11/2004  

Institut de llengua i 
cultura catalanes 

director Dr. Albert 
Rossich 

01/04/2004  



 

 

 
Instituts Càrrec Nom Data 

nomenament
Data 
cessament

Institut de tecnologia 
agroalimentària 
 

director Dr. Emili 
Montesinos 

17/06/2004  

Institut d’informàtica i 
aplicacions 

director 
 
director 

Dr. Mateu 
Sbert 
Dr. Josep Vehí 
Casellas 

14/12/2004 
17/02/2006 

14/12/2005
 

Institut sobre qualitat 
de vida 

director Dr. Ferran 
Casas 

10/05/2004  

Institut de medi 
ambient 

director Dr. Miquel 
Rigola 

01/04/2004  

Institut de patrimoni 
cultural 

director Dr. Josep Burch 26/04/2004  

 
 
Directors i directores de càtedres 

 
Càtedres Càrrec Nom Data 

nomenament 
Càtedra Ferrater Mora de 
pensament contemporani 

director Dr. Josep M. 
Terricabras 

08/06/1999 

Càtedra de geografia i 
pensament territorial 

directora Dra. Margarida 
Castañer 

 

Càtedra d’art i cultura 
contemporànies 

directora Dra. Maria Josep 
Balsach 

01/06/1999 

Càtedra d’estudis marítims director Dr. Joan Lluís 
Alegret 

 



 

 

 
Càtedres Càrrec Nom Data 

nomenament 
Càtedra d’Immigració. 
Drets i Ciutadania 

director Dr. Eduardo Rojo 
Torrecilla 

25/10/2001 

Càtedra Lluís Santaló 
d’aplicacions de la 
matemàtica 

director Dr. Carles Barceló  

Càtedra Maria Àngels 
Anglada 

directora Dra. Maria Àngela 
Vilallonga 

28/10/2004 

Càtedra d’Esport i Educació 
Física 

director Dr. Víctor López 25/11/2004 

Càtedra UNESCO de 
Polítiques Culturals i 
Cooperació 

responsable Dr. Antoni Vilà 
Mancebo 

01/11/2004 

Càtedra UNESCO de 
Desenvolupament Humà 
Sostenible: Equitat, 
Participació i Educació 
Intercultural 

director Dr. Jordi de 
Cambra 

28/04/2004 

Càtedra de Seguretat i 
Salut en el Treball 

director Dr. Rafel Martí 
Bronsoms 

08/11/2005 

 
 
Directora de l’ICE Josep Pallach 
 
ICE Càrrec Nom Data 

nomenament 
Institut de ciències de 
l’educació Josep Pallach 

directora Dra. Carme 
Saurina 

01/06/2002 

 
 



 

 

Directora del Centre de documentació europea 
 

Centre de documentació 
europea 

Càrrec Nom Data 
nomenament 

Centre de documentació 
europea 

directora Dra. Francina 
Esteve 

01/07/1995 

 
 
Membres del Consell de Govern (fins a 20 de juliol de 2006) 
 
Nom Càrrec 
Dra. Anna Maria Geli  rectora 
Dr. José Luis Linares secretari general 
Dra. Maria Luisa Pérez  vicerectora 
Dra. Helena Benito vicerectora 
Dr. Mateu Sbert vicerector 
Dr. Joaquim Maria Puigvert vicerector 
Dra. Isabel Pujol vicerectora 
Dr. Manel Poch vicerector 
Dra. Carme Bertran vicerectora 
Dr. Joaquim Majó vicerector 
Sr. Josep Tresserras delegat de la rectora 
Sr. Lluís Albó Rigau delegat de la rectora 
Sr. Josep Serra Palomar gerent en funcions 
Sr. Albert Bou Consell Social 
Sr. Miquel Matas Consell Social             
Sr. Manel Serra Consell Social 
Dra. Rosa Congost degana 
Dr. Francesc Jiménez  degà 
Dr. Joan Saurina Canals personal acadèmic 
Dra. Josepa Bru Bistuer personal acadèmic 
Dr. Joaquim Velayos director 



 

 

Nom Càrrec 
Sr. David Ballester  director 
Dra. Rosa Ros  degana 
Dr. Lluís Mundet director 
Dr. Jose Maria Pérez 
Collados 

degà 

Dr. Crisanto Gómez degà 
 director de departament 
Dra. Maria Àngels Farreras directora de departament 
Dr. Jesús Garcia Gil director de departament  
Dr. Pere Soler director de departament 
Dr. Jordi Regincós directora de departament  
Dr. Lluís Torres director de departament 
Dr. Josep Vehí  director d’institut 
Dr. Ferran Casas director d’institut 
Dr. Albert Rossich director d’institut 
Dr. Jörg Rudolf Zimmer claustral (doctors cossos docents) 
Dr. Jaume Valls claustral (doctors cossos docents) 
Dr. Joaquim de Ciurana claustral (doctors cossos docents) 
Dra. Sílvia Simón claustral (doctors cossos docents) 
Dr. Marc Sáez claustral (doctors cossos docents) 
Dr. Josep Pintó claustral (doctors cossos docents) 
Dra. Montserrat Vila claustral (doctors cossos docents) 
Dr. Jordi Ferrer claustral (doctors cossos docents) 
Dr. Sergi Bonet claustral (doctors cossos docents) 
Dra. Manuela Hidalgo claustral (doctors cossos docents) 
Dr. Xavier Bertran claustral (doctors cossos docents) 
Dra. Anna Vila claustral (personal acadèmic) 
Dr. Pere Vilà claustral (personal acadèmic) 
Sra. Anna Costa representant dels estudiants 
Sr. Pere Campíñez  representant dels estudiants 
Sr. Isaac Benito representant dels estudiants 



 

 

Nom Càrrec 
Sr. Eduard Llorà representant dels estudiants 
Sr. Gerard Masferrer  representant dels estudiants 
Sr. Salvador Salanova representant del PAS 
Sr. Santi Cots  representant del PAS 
Sr. Josep Maria Pradas representant del PAS 
 
 
Composició de les comissions a 20 de juliol de 2006 

 
 

COMISSIONS ESTATUTÀRIES 
 
COMISSIÓ DE RECERCA  
 
Marc normatiu: 
 
Article 207 
Comissió de Recerca 

La Comissió de Recerca, creada pel Consell de Govern, formada per personal 
acadèmic doctor de diferents àmbits de la Universitat que tinguin almenys un 
tram de recerca i per un secretari nomenat per acord de la Comissió (...)  

 
Composició: 
 

Presidents:  
Dr. Joaquim M. Puigvert, vicerector de Recerca en Humanitats i Ciències Socials 
Dr. Mateu Sbert, vicerector de Recerca en Ciències i Tecnologia 
 
Secretari/a: 
Sra. Dolors Gallardo, cap de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica  

 
Vocals: 



 

 

Ferran Casas (Departament de Psicologia)  
Roser Juanola (Departament de Didàctiques Específiques)  
Josep Solé (Departament de Dret )  
Gabriel Alcalde (Departament de Geografia, Història i Història de l’Art)  
Marc Sáez (Departament d’Economia)  
Josep Calbó (Departament de Física)  
Jesus Garcia-Gil (Departament de Biologia)  
Xavier Pueyo  (Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada)  
Jaume Guia (Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny del 
Producte)  
Emili Garcia-Berthou (Departament de Ciències Ambientals)  
 

Observacions: 
 
Convidar amb veu i sense vot l’àmbit de l’Escola Universitària d’Infermeria 
 

 
 
 
COMISSIÓ ACADÈMICA I DE CONVALIDACIONS 
 
Marc normatiu: 
 
Article 191 
Comissió Acadèmica i de Convalidacions 
1. La Comissió Acadèmica i de Convalidacions de la Universitat de Girona està 
composta per: 
a) El rector o rectora o el vicerector o vicerectora que delegui, que actuarà com a 
president. 
b) El gerent o la persona que delegui. 
c) Els degans i els directors de les facultats i escoles de la Universitat, o les 
persones que deleguin. 
d) Un secretari nomenat per acord de la Comissió. 
 



 

 

Composició: 
 

Vicerectora de Docència i Política Acadèmica (presidenta): M. Lluïsa Pérez  
Cap del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (secretari): Vicenç Segura 
Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació (convidat): Josep Maria Gómez 
Degà/director de centre docent: 
Joaquim Velayos (Escola Politècnica Superior) 
David Ballester (Escola Universitària d'Infermeria) 
Lluís Mundet (Escola Universitària de Turisme) 
Crisanto Gómez (Facultat de Ciències)  
Francesc Jiménez (Facultat d’Educació i Psicologia)  
Rosa Ros (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials) 
Daniel Varona (Facultat de Dret) 
Rosa Congost (Facultat de Lletres) 
 

Observacions: 
 
La presidenta convidarà: un membre del Consell Social, un representant dels 
centres adscrits que aquests elegeixin i un representant dels estudiants     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA  
 
Marc normatiu: 
 
Article 198 
Comissió de Formació Continuada 

La Comissió de Formació Continuada assessora sobre les propostes d’estudis 
especialitzats, d’actualització i d’extensió universitària, exclosos els de doctorat. 
Aquesta Comissió és presidida pel rector o rectora o pel vicerector o vicerectora 
que delegui. 
 

Composició: 
 
Vicerectora de Docència i Política Acadèmica (presidenta): M. Lluïsa Pérez 
Cabaní 
Delegat de la rectora pel Programa Universitat-Empresa: Josep Tresserras 
Cap del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (secretari) Vicens Segura 
3 Degans/directors de centres docents, o persona en que delegui 
Joaquim Velayos 
Francesc Jiménez 
Rosa Ros 
2 Director de departament 
Carme Arpí 
Esperança Villar 
4 representants del món empresarial i social  
Lluís Busquet, Consell Social 
Josep Pagès, món empresarial 
Josep M. Jordi, Consell Comarcal Baix Empordà 
Rosa M. Picamal, Ajuntament de Girona 
Director general de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació: 
Joan Saurina 

 
 
 



 

 

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA 
 
Marc normatiu: 
 
Article 201 
Comissió de Docència 
Per assolir els objectius de la funció docent, es crea la Comissió de Docència, la 
composició de la qual serà determinada pel Consell de Govern, i en la qual es 
garantirà la presència de personal acadèmic, de personal d’administració i serveis i 
d’estudiants 
 
Composició: 
 

Vicerectora de Docència i Política Acadèmica: M. Lluïsa Pérez Cabaní  
Delegat de la rectora per a la coordinació de l’equip de suport a la docència: 

Josep 
Juandó Bosch 
Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació: Josep M. Gómez 
Degans/directors de centres docents:  
Joaquim Velayos (Escola Politècnica Superior) 
David Ballester (Escola Universitària d'Infermeria) 
Lluís Mundet (Escola Universitària de Turisme) 
Crisanto Gómez (Facultat de Ciències)  
Paco Jiménez (Facultat d’Educació i Psicologia)  
Rosa Ros (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials) 
Daniel Varona (Facultat de Dret) 
Rosa Congost (Facultat de Lletres) 
representants dels directors de Departament:  
David Brusi 
Joaquim Garriga  
Jordi Regincós 
Esperança Villar 
 
 



 

 

 
Representants dels estudiants:  
Josep Ribas 
Quim Ayats 
Anna Costa 
Robert Alcalà 
1 membre del PAS a determinar 
 

Observacions: 
 
La presidenta convidarà el cap del Servei de Gestió Acadèmica (Vicenç 
Segura) que actuarà de secretari 
 

 
 
COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC  
 
Marc normatiu: 
 
Article 169 
Comissió de Personal Acadèmic 
1. La Comissió de Personal Acadèmic creada pel Consell de Govern serà presidida 
pel rector o la persona que delegui, i estarà formada pel vicerector encarregat del 
personal acadèmic i per un nombre mínim de vuit vocals designats pel Consell de 
Govern d’entre el professorat amb dedicació a temps complet i el personal 
investigador doctor. En serà membre, amb veu i sense vot, el cap de Recursos 
Humans que actuarà com a secretari de la Comissió. 
 
Composició: 
 

Vicerectora de Personal i Política Social (presidenta): Isabel Pujol  
Cap del Servei de Recursos Humans (secretària):  Assumpta Rodeja 
Vocals designats pel Consell de Govern entre el professorat amb dedicació a 
temps complet i el personal investigador doctor: 



 

 

Josep Pintó (àmbit humanístic)  
Francesc Jiménez (àmbit social)  
Jesús Garcia-Gil (àmbit científic)  
Gonzalo Escobar (àmbit social) 
Joan Carles Ferrer (àmbit social) 
Elena Roget (àmbit científic) 
David Ballester   
Núria Galí (àmbit humanístic) 
Francesc Miralpeix (àmbit humanístic) 
Lídia Feliu (àmbit científic) 
Lluís Torres (àmbit tècnic) 
Representant de la Junta de Personal Acadèmic: Marissa Molinas (àmbit 
científic) (1) 
Representant del Comitè d’Empresa PDI: Carles Serra (àmbit humanístic) (1)  
 

(1) Amb veu i sense vot   
 
 
COMISSIONS CREADES PER REGLAMENTS (RESOLUCIONS) DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 
 
COMISSIÓ ENCARREGADA D'AUTORITZAR LA DEFENSA DE LES TESIS 
DOCTORALS (CADTD)  

  
Marc normatiu: 
Acord del Consell de Govern de la sessió núm. 3/06 de 30 de març de 2006 

  
Composició: 

  
Maria Dolors Berga (àmbit humanístic i social) 
Ferran Camas (àmbit humanístic i social) 
Xavier Lamuela (àmbit humanístic i social) 
Ferra Casas (àmbit humanístic i social) 
Manuela Hidalgo (àmbit científic i tècnic) 



 

 

Sergi Sabater (àmbit científic i tècnic) 
Jaume Valls (àmbit científic i tècnic) 
Isabel Villaescusa (àmbit científic i tècnic) 
  

 
 
COMISSIÓ D'ESTUDIS DE POSTGRAU 

  
Marc normatiu:  
Acord del Consell de Govern de la sessió núm. 3/06 de 30 de març de 2006 i acord 
del Consell de Govern de la sessió núm. 4/06 de 27 d'abril de 2006 

  
Composició: 

  
Directors de Departament 
Miquel Duran (àmbit científic i tècnic) 
Elena Roget (àmbit científic i tècnic) 
Pere Soler (àmbit humanístic i social) 
Jörg Zimmer (àmbit humanístic i social) 
  
Directors d'Institut de Recerca 
Emili Montesinos (àmbit científic i tècnic) 
Josep Burch (àmbit humanístic i social) 
  
Directors de Postgrau 
Joaquim Meléndez (àmbit científic i tècnic) 
Jaume Guia (àmbit humanístic i social) 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA   
 

Composició: 
 
Vicerector de Recerca en Humanitats i Ciències Socials (president): 
Joaquim M. Puigvert 
Directora de la Biblioteca (secretària): 
Antònia Boix 

     Representants dels departaments:  
Josep Castellanos (Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció) 
Director/a Departament de Ciències Ambientals 
Director/a Departament de Didàctiques Específiques 
Director/a Departament de Filologia i Filosofia 
Xavier Cufí Departament d’Electrònica Informàtica i Automàtica 
 
Representants de centres docents: 
Ferran Camas (Facultat de Dret)  
Francesc Roca Urgell (Facultat de Lletres)  
Meritxell Estebanell (Facultat d’Educació i Psicologia)  
Elena del Rey (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)  

     Maria Martin (Facultat de Ciències)  
Maria Gispert (Escola Politècnica Superior) 
Dolors Juvinyà  (Escola Universitària d’Infermeria) 
Dolors Vidal (Escola Universitària de Turisme) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMISSIÓ D’SPIN-OFF I START-UPS 
 
Marc normatiu: 
Acord Consell de Govern 4/04 de 6 de maig de 2004 
 
Composició: 
Delegat de la rectora Programa Universitat-Empresa (president) 
Josep Tresserres 
Gerent, Josep Serra 
OITT, Pere Barceló que actuarà de secretari  
         Tomàs Sobrequés, director del PCT 

Joaquim Velayos, representant del Consell de Govern 
Jaume Valls, representant del Consell de Govern 
Lluís Busquet, representant del Consell Social 
Miquel Matas, representant del Consell Social 

 
 
 
COMISSIÓ DE BESTRETES  
Marc normatiu: 
Acord Consell de Govern sessió núm. 7/05 de 30 de juny de 2005 

(i)   
Composició: 

   El gerent o persona a qui delegui, que en serà el president  
   La cap del Servei de Recursos Humans, que en serà secretària  
. Un representant del personal d’administració i serveis designat entre la Junta de    
PAS-F i el Comitè d’Empresa  
· Un representant del personal acadèmic, designat per la Junta de Personal 
Acadèmic  
  
Observacions: És intenció de la Gerència reformar aquest reglament per donar 
entrada al personal acadèmic contractat  
 
 



 

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE LES PLACES DE PROFESSORAT LECTOR I 
COL·LABORADOR TEMPORALS 
Marc normatiu: 
Acord Consell de Govern sessió núm. 6/06 de 15 de juny de 2006 

(ii)   
Composició: 
Comissió Titular 
  

Dra. Isabel Pujol  
Dr. Mariàngela Vilallonga 
Dr. Lluís Pallí 
Dr. Joaquim Rabaseda 
Dr. Esteve Quintana 
Dr. Josep Abel González 
Dr. Nicolas Marie Maurice 
Boccard 
  
  

vicerectora de Personal i Política Social 
Dept. de Filologia i Filosofia 
Dept. de Ciències Ambientals 
Dept. d’Empresa 
Dept. de Dret Públic 
Dept. de Física 
Representant del Comitè d’Empresa del 
PDI 

Comissió Suplent 
                                                                                                    

Dr. Joaquim M. 
 Puigvert 
Dr. Ramon Moreno 
Dr. Lluís Polo 
Dr. Modest Fluvià 
Dr. Ramon Paniagua 
Dra. Dolors Capell 
Dr. Carles Serra 

Vicerector de Recerca en Humanitats i Ciències 
Socials  
Dept. de Ciències Ambientals 
Dept. de Ciències Ambientals 
Dept. d’Economia 
Dept. de Dret Públic 
Dept. de Pedagogia 
Representant del Comitè d’Empresa del PDI 

  
                                   

 
 

 



 

 

COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN 

COMISSIÓ D’ECONOMIA 
  
Marc normatiu: 
Acord de Consell de Govern 8/03 de 27 de novembre de 2003  
  
Composició: 
  
          Vicerector de Prospectiva i Planificació (president): Manel Poch 

Gerent: Josep Serra (secretari)  
Representants centres/facultats: 
Crisanto Gómez 

          Josep M. Pérez Collados 
Representants departaments: 
Miquel Carreras (director del Departament d’Economia)                   
Lluís Torres (director del Departament d’Enginyeria Mecànica i de la 
Construcció Industrial)  
Representant instituts: Pendent 
Representant personal acadèmic:  
Pere Vilà                
Representant del personal d’administració i serveis funcionari: pendent 
Representant del personal d’administració i serveis laboral:  
Salvador Salanova 

          Representant dels estudiants:  
          Anna Costa 

  

 

 



 

 

COMISSIÓ INFORMÀTICA 
  
Marc normatiu: 
Acord de la  Junta de Govern en la sessió núm. 4/02 de 30 de maig de 2002  
  
Composició: 
  
          Vicerector de Desenvolupament Tecnològic i Gestió del  
          Coneixement  (president): Joaquim Majó 

Cap del Servei Informàtic (secretari): Dídac López 
Gerent: Josep Serra  
Degans/director de centre docent, o persona que delegui  
Joaquim Velayos (Escola Politècnica Superior) 
Manel Moya (Escola Universitària d'Infermeria) 
Lluís Mundet (Escola Universitària de Turisme) 
Crisanto Gómez (Facultat de Ciències)  
Paco Jiménez (Facultat d’Educació i Psicologia)  
Rosa Ros (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials) 
Gonzalo Escobar (Facultat de Dret) 
Rosa Congost (Facultat de Lletres) 
Representant dels directors de Departament:  
Ramon Paniagua (Departament de Dret Públic) 
Xavier Cufí (Departament d'Electrònica, Informàtica i Automàtica) 
M. Àngels Farreras (Departament Empresa) 
Miquel Duran (Departament de Química) 
Representant dels directors d'Institut: Miquel Solà (Institut de Química 
Computacional) 
Representant FUdGIF: Joan Saurina (director de la FUdGIF)  
Representant del PAS claustral: Xavier Baca 
Representants dels estudiants:  Josep Ribas i Robert Alcalà 

  



 

 

COMISSIÓ DE SEGURETAT DE DADES DE CÀRACTER PERSONAL  
Marc normatiu: 
Acord de Consell de Govern 3/03 de 8 de maig de 2003  

  
Composició: 

  
President: secretari general 
Secretari: cap d’assessoria Jurídica 
Vocals: 
Gerent  
Cap del Servei Informàtic 
Cap del Servei de Gestió Acadèmica 
Cap del Servei de RH 
Cap del Servei de gestió documental i registre  
Un administrador (designat per la comissió per torn rotatiu per  
períodes d’un any) 
Un cap de servei (designat per la comissió per torn rotatiu per períodes d’un 
any entre els que no son membres) 

  
Observacions: El president convidarà regularment al vicerector de 
Desenvolupament Tecnològic i Gestió del Coneixement   

 

 

 

 

 

 



 

 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT   
  
Composició: 

  
Vicerectora d’Estudiants i Relacions Externes (presidenta): Helena 
Benito 
Delegada de la rectora per a la cooperació i el desenvolupament 
(secretària): Rosa M. Terradellas 
Representants del personal acadèmic:  
Dolors Balaguer 
Dani Boix 
Neus Brugada 
Giovanni Pardini 
Sebas Parra 
Narcís Soler 
Representant del PAS: Sílvia Aznar 
Representant dels estudiants: Joan Oliver  
Per les associacions de la UdG: Joan Oliver 

  
Observacions: Es proposa la reorientació de les funcions d’aquesta comissió per 
incloure-hi la cooperació acadèmica   

 



 

 

 
COMISSIÓ DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

  
Marc normatiu: 
Acord Consell de Govern 8/03 de 27 de novembre de 2003 
  
Composició: 

  
Vicerectora de Personal i Política Social (presidenta): Isabel Pujol 
Gerent: Josep Serra (secretari)  
Escollits entre els membres del Consell de Govern: 
Dos representants del PAS 
Josep Maria Pradas 
Santiago Cots 
Dos degans/directors escollits pels seus membres 
Rosa Ros 
Lluís Mundet 
Dos directors de departament escollits pels seus membres 
Rodolfo de Castro 
Eduardo Rojo 
I director d’institut escollit pels seus membres (pendent) 
Representant dels estudiants 
Josep Ribas 
Escollits entre els membres del Claustre Universitari: 
Un representant del PAS funcionari escollit pels seus membres 
Montserrat Armengol 
Un representant del PAS laboral escollit pels seus membres 
Robert Valentí  



 

 

 
  

  COMISSIÓ D’AVALUACIÓ UNIVERSITÀRIA 
  
Marc normatiu: 
Acord Consell de Govern en la sessió núm. 2/04 de 26 de febrer de 2004  
  
Composició: 
                                                                                                    

Dr. Carme Bertran 
  
Sra. Dolors Bassa  
Dr. Xavier Bertran 
Dr. Pere Cornellà 
Sra. Almerinda 
Domingo 
Sra. Núria Galí 
Dra. Marissa Molinas 
Dr. Eduardo Rojo 
Dr. Pere Roura 
Dr. Pep Valsalobre  
1 representant de la 
JPA 
Sr. Josep Gómez 
  

Vicerectora d’organització, Comunicació i Qualitat, 
com a presidenta 
Consell Social 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
Facultat d’Educació i Psicologia 
Escola Universitària d’Infermeria 
Escola Universitària de Turisme 
Facultat de Ciències 
Facultat de Dret 
Escola Politècnica Superior 
Facultat de Lletres 
  
Gabinet de Planificació i Avaluació, amb veu i sense 
vot,  com  
a secretari 

                        
 
                                                            



 

 

 
COMISSIÓ DE CAMPUS 
  
Marc normatiu: 
Acord del Consell de Govern 3/02 de 26 de setembre de 2002  
  
Composició: 
  

Delegat de la rectora en l’àmbit de Campus i Infraestructura 
(president): Lluís Albó  
Cap de Gestió d'Inversions (secretari): Ramon Boix  
Gerent: Josep Serra  
Cap del Servei d'Oficina Tècnica i Manteniment:(1) Josep Soler 
Degà/director de centre docent, o persona que delegui 
Joaquim Velayos (Escola Politècnica Superior) 
David Ballester (Escola Universitària d'Infermeria) 
Lluís Mundet (Escola Universitària de Turisme) 
Crisanto Gómez (Facultat de Ciències)  
Paco Jiménez (Facultat d’Educació i Psicologia)  
Rosa Ros (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials) 
Ferran Camas (Facultat de Dret) 
Rosa Congost (Facultat de Lletres) 
Representants dels directors de departament, àmbit científic i 
tecnològic 
Elena Roget (Departament de Física) 
Neus Brugada (Departament d'Infermeria) 
Representants dels directors de departament, àmbit humanístic i 
social 
Ignasi Pèlach (Departament de Didàctiques Específiques) 
Miquel Carreras (Departament d'Economia) 
Representant dels directors d'institut 
Pendent (substitució Gabriel Alcalde, Institut del Patrimoni Cultural) 
Representant del Consell Social:  Miquel Matas 
Representant de l'Oficina Verda: Josep Juandó  



 

 

Representant del PAS claustral: Montse Somovilla  
Representant de l'IES Montilivi:(2) Montserrat Carbonell 
Representant dels estudiants, àmbit científic i tecnològic: Anna Costa 
Representant dels estudiants, àmbit humanístic i social: Irene Lozano 
(1)Assistirà a les reunions que tractin temes de la seva competència /  (2) Amb 

veu i sense v 

  

COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L'EXTERIOR 
  
Marc normatiu: 
Acord de la Junta de Govern en la sessió núm. 4/02 de 30 de maig de 2002  

  
Composició: 

  
Vicerectora d'Estudiants i Relacions Externes (presidenta): Helena 
Benito 
Vicerectora d’Organització, Comunicació i Qualitat (presidenta): 
Carme Bertran 
Cap de l’Oficina de Relacions Exteriors: (secretària) Laura Ripoll 
Cap del Gabinet de Comunicació: (secretari) Josep Comas 
Responsables de Relacions amb l'Exterior de les facultats o escoles: 
Helena Guasch (Facultat de Ciències) 
Pilar Morera (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials) 
Meritxell Estebanell (Facultat d'Educació i Psicologia) 
Fina Patiño / Alicia Baltasar (Escola Universitària d'Infermeria) 
Lluïsa Esteve(Facultat de Dret) 

          Francesc Roca (Facultat de Lletres) 
          Rafael García / Maria Gispert (Escola Politècnica Superior) 

Lluís Prats (Escola Universitària de Turisme) 
Jordi Figueras (Consell Social) 
Josep Arenas (Escoles Adscrites) 
 



 

 

  
Observacions: 

  
L’equip de govern és conscient de les objeccions formulades a l’acumulació de 
funcions d’aquesta comissió. Els vicerectorats responsables tractaran aquest tema 
amb els diferents interlocutors de la comissió.    

  
 
 
COMISSIONS CREADES PER ALTRES DISPOSICIONS 
 
COMISSIÓ JPA –UdG 

  
Composició: 

  
Vicerectora de Personal i Política Social: Isabel Pujol  
Cap del Servei de Recursos Humans: Assumpta Rodeja 
3 Representants de la Junta de Personal Acadèmic, pendent 

  
Observacions: Comissió creada a petició de la JPA com a via de comunicació amb 
el Consell de Direcció 

  

  



 

 

 
COMISSIÓ CEPDI –UdG 

  
Composició: 

  
Vicerectora de Personal i Política Social: Isabel Pujol  
Cap del Servei de Recursos Humans: Assumpta Rodeja 
3 Representants del Comitè d’Empresa del PDI 

  
Observacions: Neix a partir de la proposta de crear una comissió anàloga a 
l’anterior per al personal docent i investigador contractat  

  

COMISSIÓ DE JURAT DE SELECCIÓ DE BECARIS   
  
Marc normatiu: 
Comissió creada segons convocatòria del MEC  

  
Composició: 

Vicerectora d'Estudiants i Relacions Externes (presidenta): Helena 
Benito 
Gerent (Vicepresident): Josep Serra  
Cap de la Secció de Beques (Secretària): Carme Carasa  
Representant de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca: Imma Triadó 
Representant de la Inspecció d'Agència Tributària de Girona: 
Gumersindo Álvarez 
Degans / director de centre docent, o persona en qui delegui: 
Josep Daunis (Escola Politècnica Superior) 
David Ballester (Escola Universitària d'Infermeria) 
Rosa Congost (Facultat de Lletres 
Rosa Ros (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials) 



 

 

Susanna Oromí (Facultat de Dret) 
Lluis Mundet (Escola Universitària de Turisme) 
Meritxell Estebanell (Facultat d’Educació i Psicologia) 
Crisanto Gómez (Facultat de Ciències) 
Representants estudiants becaris curs 2003-2004: 
Jennifer Mellado 
Cristina López 
Cristina Condom 
Representant del Consell Social: Pepita Perich 

 
 
 COMISSIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS  

  
Composició: 

  
Vicerectora d’Estudiants i Relacions Externes (presidenta): Helena 
Benito 
Delegat de la rectora pel programa UdG-Empresa(president): Josep 
Tresserras  
Josep Juandó (Delegat de la rectora per a la coordinació de l’equip de suport 
a la docència)  
Georgia Mesa (secretaria de la Comissió) 
Helena Guasch (Facultat de Ciències) 
Elena del Rey (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials) 
(Facultat d'Educació i Psicologia) 
Dolors Juvinyà (Escola Universitària d'Infermeria) 
Lluïsa Esteve (Facultat de Dret) 
Francesc Roca (Facultat de Lletres) 
Rafael García (Escola Politècnica Superior) 
Maria Cortada (Borsa de Treball) 
Laura Ripoll (ORE) 
Pepita Perich (Consell Social) 



 

 

  

  

 
 
 
 
 
 

 
COMISSIÓ CONSELL ASSESSOR D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA 
  
Composició: 
  

Vicerectora d'Estudiants i Relacions Externes (presidenta): Helena 
Benito 
Josep Freixa (Secretari) 
Josep Puig  
Dolors Juvinyà 
Enric Corominas 
Esperança Villar  
Marta Sadurni  
Silvia Mayoral 
Beatriz Caparrós 

 
 

COMISSIÓ DE TUTORS- POJECTE UNIVERSITAT I ESPORT 
Marc normatiu: 
Comissió creada segons convocatòria del MEC  
  
Composició: 

Vicerectora d'Estudiants i Relacions Externes (presidenta): Helena 
Benito 
David Grau (secretari de la Comissió) 
Tutors assignats als esportistes d’élite  



 

 

Representants de la UdG a altres comissions 
 
Comissió Nom Data 

nomenament 
REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ TÈCNICA I ASSESSORA DEL CENTRE DE 
SUPERCOMPUTACIÓ DE CATALUNYA (CESCA) 

Sr. Dídac López 
Viñas 

9/01/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ PERMANENT DEL CENTRE DE 
SUPERCOMPUTACIÓ DE CATALUNYA (CESCA) 

Dr. Joaquim 
Majó Fernández 

9/01/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ I ORDENACIÓ ACADÈMICA 
DEL CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA 

Dr. Maria Lluisa 
Pérez Cabani 

9/01/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ D’ACCÉS I AFERS ESTUDIANTILS DEL CONSELL 
INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA 

Dra. Helena 
Benito Mundet 

9/01/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC DEL CONSELL 
INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA 

Dra. Isabel Pujol 
Payet 

9/01/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL CONSELL 
INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA 

Dra. Carme 
Bertran Noguer 

9/01/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL CONSELL 
INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA 

Dra. Isabel Pujol 
Payet 

17/01/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ DE RECERCA DEL CONSELL 
INTERUINIVERSITARI DE CATALUNYA 

Dr. Joaquim 
Maria Puigvert 
Solà 

9/01/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITÀRIA DEL 
CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA 

Dr. Manel Poch 
Espallargas 

9/01/2006 



 

 

 
Comissió Nom Data 

nomenament 
REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ DONA I CIÈNCIA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE LES POLÍTIQUES DE DONES EN L’AMBIT DE 
L’EDUCACIÓ SUPERIOR I LA RECERCA DEL CONSELL 
INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA 

Dra. Josepa Bru 
Bistuer 

20/01/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ PERMANENT DE L’INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES 

Dra. Helena Benito 
Mundet 

23/01/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA AL 
CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE 
CATALUNYA 

Dr. Joaquim Maria 
Puigvert Solà 

1/02/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA AL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ TRIPTÓLEMOS PER AL 
DESENVOLUPAMENT AGROALIMENTARI 

Dr. Mateu Sbert 
Casasayas 

1/02/2006 

REPRESENTANT AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA 
CAMPUS ARNAU D’ESCALA 

Dr. Joaquim Maria 
Puigvert Solà 

1/02/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA AL 
COMITÈ D’INVERSIONS DE LA SOCIETAT CATALANA 
D’INVERSIONS EN EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA, 
S.A. (INVERTEC) 

Sr. Josep 
Tresserras Picas 

13/03/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA AL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM 

Dra. Pilar Monreal 
Bosch 

13/03/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA AL 
CONSELL RECTOR DE L’OBSERVATORI DEL PAISATGE 

Dr. Josep Pintó 
Fusalba 

27/03/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A 
L’ASSOCIACIÓ PER L’ORIENTACIÓ LABORAL I 
EMPRESARIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 

Dr. Eduardo Rojo 
Torrecilla 

27/03/2006 

REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A 
L’ASSOCIACIÓ PER L’ORIENTACIÓ LABORAL I 
EMPRESARIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 

Dra. Carme 
Bertran Noguer 

27/03/2006 



 

 

 
Comissió Nom Data 

nomenament 
REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA A LA 
COMISSIÓ CIUTAT I IGUALTAT DEL CONSELL ECONÒMIC I 
SOCIAL DE GIRONA (CESGi) DE L’AJUNTAMENT DE 
GIRONA 

Dra. Carme 
Bertran Noguer 

3/04/2006 

RESPONSABLE PER A LA DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ DE 
LA XARXA DE VIVERS D’EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA 

Dr. Joan Batlle 
Grabulosa 

1/07/2006 

 
Representants sindicals 
 
La Junta de Personal Acadèmic (JPA) està integrada per 14 membres: 
 
CCOO Manuel de Gracia Blanco 
CCOO Josep Anguera Torrents 
CCOO Francesc Xavier Paunero Amigó 
CCOO Marc Sáez Zafra 
CSI-CSIF Maria Luisa Molinas de Ferrer 
CSI-CSIF Narcis Clara Lloret 
CSI-CSIF Eduard Bardají Rodríguez 
CSI-CSIF Pere Mutjé Pujol 
UGT Eulalia Guiu Puget 
UGT Josep Viñas Xifra 
UGT Pere Vila Talleda 
UGT Josep M. Pons Vilahur 
UGT Ignacio Camós Victoria 
UGT Pere Cornellà Roca 
 



 

 

El Comitè d’Empresa del PAS laboral el formen 9 membres: 
 
CCOO Araceli Fuentes Bautista 
CCOO Enric Campos Curbí 
CSI-CSIF Aurora Climent Miquel 
CSI-CSIF Francesca Rivas Grima 
CSI-CSIF Ramon Gelabert Rovira 
CSI-CSIF Josep Dalmau Palom 
CSI-CSIF Glòria Ferrer Viader 
UGT Francesc Gómez Campanar 
UGT Eduard Turón Serra 
 
El Comitè d’Empresa del PDI Laboral el formen 13 membres: 
 
CCOO Nicolo Messina 
CCOO Jesus Manuel Frances Ortega 
CCOO Natacha Molina Mejuto 
CCOO Josep Maria Aguirre Font 
CCOO Mònica Thomas Vall-llosera 
CSI-CSIF Fernando Julián Pérez 
CSI-CSIF Francisco Javier Espinach Orus 
CSI-CSIF Nuria Mancebo Fernández 
UGT Carles Serra Salamé 
UGT Nicolas M. Boccard 
UGT Luis Blancafort San José 
UGT Marc Tarrés Vives 
UGT Sergio Herraiz Jaramillo 
 



 

 

La Junta de PAS funcionari està integrada per deu membres: 
 
CCOO Ruben Doll Petit 
CCOO M. Teresa Hernando Rovirola 
CCOO Anna Pinya Dotes 
CCOO M. Carme Quintana Campos 
CCOO Ramon Fabrega Rodríguez 
CCOO Carles Trèmols Domingo 
CCOO Carme Zurita Alambillaga 
CCOO Francesca Turu Broto 
UGT Olga Moreno Rodríguez 
UGT Eva Monge Fernández 
  
 
 
2.2 Relació dels acords dels òrgans de govern col·legiats 
 
2.2.1 Claustre Universitari 

 
 

La darrera sessió del Claustre Universitari va ser la núm. 01/05, de 12 de maig de 2005, i ja sortia a la 
memòria del curs 2004-2005 

 
2.2.2 Consell de Govern 

 
 
– 9/05, de 29 de setembre de 2005 

 
 

1.-  INFORME AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA DESAFECTACIÓ DELS MÒDULS PREFABRICATS M4, 
M5, M6 i M7 DEL CAMPUS MONTILIVI (assentiment) 
 



 

 

2.-  PROGRAMES DE POSTGRAU I ESPECIALITZACIÓ PER AL CURS 2005-2006 (2a convocatòria) 
i INFORME FAVORABLE AL CONSELL SOCIAL SOBRE ELS PREUS D’AQUESTS PROGRAMES 
(assentiment) 
 
3.-  ADHESIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA AL CONVENI DE CREACIÓ DE L’INSTITUT 
INTERUNIVERSITARI D’ESTUDI DE DONES I GÈNERE (assentiment) 
 
4.-   ATORGACIÓ DE LA CONDICIÓ D’SPIN-OFF A TRES PROPOSTES EMPRENEDORES 
PRESENTADES I ANALITZADES PER LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE SPIN-OFFS I START-UPS DE 
LA UNIVERSITAT DE GIRONA: AQSense, SL; TRComposites, SL; Microbial, SL (assentiment) 
 
5.-   DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS DEL SEMISOTERRANI DE L’EDIFICI AULARI COMÚ DEL CAMPUS 
MONTILIVI (assentiment) 
 
6.-   DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS DE L’EDIFICI DE SERVEIS I AULARI COMÚ DEL CAMPUS BARRI 
VELL (assentiment) 
 
7.-  UBICACIÓ DE L’ÀREA DE SERVEIS COMERCIALS EN EL CAMPUS MONTILIVI (assentiment) 
 
8.- UBICACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE L’ÀREA ESPORTIVA I D’ESBARJO DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA (assentiment) 
 
9.-  PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DELS TRIBUNALS QUE HAN DE VALORAR LA CONCESSIÓ DELS 
PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT 2004 PER ALS TÍTOLS DE DOCTOR PER LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA EN ELS ÀMBITS DE BIOLOGIA, ENGINYERIA INFORMÀTICA, QUÍMICA, 
CIÈNCIES AMBIENTALS, DRET I FILOSOFIA (retirat) 
 
10.- APROVACIÓ DELS CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2005 DE BEQUES 
PREDOCTORALS PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR (FI) (assentiment) 
 
11.- CONCESSIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER PRESTAR SERVEIS A LA UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA EL CURS 2005/2006 (assentiment) 
 
12.-  SOL·LICITUD DE COMISSIÓ DE SERVEIS PER AL CURS 2005-2006 (assentiment) 



 

 

 
13.-  PARTICIPACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA EN EL PROGRAMA ANUAL DE SUPORT ALS 
ESPORTISTES D’ALT NIVELL PER A L’ANY 2005 DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
(assentiment) 
 
14.- AUTORITZACIÓ PER LA INSCRIPCIÓ D’ASSOCIACIONS AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE 
LA UNIVERSITAT DE GIRONA (assentiment) 
 
15.- NORMES SOBRE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL A LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA I DEL PLA D’ACTUACIONS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA EN MATÈRIA DE 
TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (assentiment) 

 
– 10/05, de 6 d’octubre de 2005 

 
16.-  CONVOCATÒRIA I CALENDARI D’ELECCIONS A RECTOR O RECTORA DE LA UNIVERSITAT 
DE GIRONA (assentiment) 
 
 
 

– 11/05, de 10 de novembre de 2005 
 
 
17.-  INFORME AL CONSELL SOCIAL SOBRE L’APLICACIÓ DE LES  RETRIBUCIONS ADDICIONALS 
PER MÈRITS DE DOCÈNCIA I RECERCA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR FUNCIONARI 
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA CORRESPONENTS ALS MÈRITS VENÇUTS FINS EL 31 DE 
DESEMBRE DE 2004 (assentiment) 
 
18.-  INFORME FAVORABLE AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE 
SUPERFÍCIE GRATUÏT A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA (assentiment) 
 



 

 

19.-  INFORME AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
EN LA CREACIÓ DE L’INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA, FUNDACIÓ PRIVADA 
(assentiment) 
 
20.- INFORME FAVORABLE AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LA UNIVERSITAT 
DE GIRONA EN LA CREACIÓ DEL CENTRE TECNOLÒGIC EN NOVES TECNOLOGIES I PROCESSOS 
DE L’ALIMENTACIÓ, FUNDACIÓ PRIVADA (assentiment) 
 
21.- INFORME FAVORABLE AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LA UNIVERSITAT 
DE GIRONA EN LA CREACIÓ DEL L’INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN PATRIMONI CULTURAL, 
FUNDACIÓ PRIVADA (assentiment) 
 
22.- INFORME FAVORABLE AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA PROPOSTA DE PROGRAMES OFICIALS 
DE POSTGRAU QUE HAN D’INICIAR LES ACTIVITATS EL CURS 2006-7 I EL DOCUMENT MARC 
QUE L’ACOMPANYA (assentiment) 
 
23.- INFORME FAVORABLE AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA PROPOSTA DE PROGRAMES OFICIALS 
DE POSTGRAU QUE HAN D’INICIAR LES ACTIVITATS EL CURS 2006-7 I EL DOCUMENT MARC 
QUE L’ACOMPANYA (assentiment) 
 
24.- DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE MANTENIMENT D’INFRASTRUCTURA DE RECERCA 
(assentiment) 
 
25.- CANVI D'ÀREA DE CONEIXEMENT DE DIFERENTS PROFESSORS/ES (assentiment) 
 
26.- CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORAT LABORAL PERMANENT, EN EL MARC DE LA 
LLEI 1/2003 D’UNIVERSITATS DE CATALUNYA, I LA COMPOSICIÓ DE LES CORRESPONENTS 
COMISSIONS DE SELECCIÓ  (assentiment) 
 
27.- COMPOSICIÓ DELS TRIBUNALS QUE HAN DE VALORAR LA CONCESSIÓ DELS PREMIS 
EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT 2004 PER ALS TÍTOLS DE DOCTOR PER LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA EN ELS ÀMBITS DE BIOLOGIA, ENGINYERIA INFORMÀTICA, QUÍMICA, CIÈNCIES 
AMBIENTALS, DRET I FILOSOFIA  (assentiment) 
 



 

 

28.- AUTORITZACIÓ PER LA INSCRIPCIÓ D’ASSOCIACIONS AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE 
LA UNIVERSITAT DE GIRONA (assentiment) 
 
 
 

– 12/05, de 15 de desembre de 2005 
 
– 1/06, de 26 de gener de 2006 
 
 

29.- RENOVACIÓ PER A L’ANY 2006 DELS BECARIS DE RECERCA UdG (assentiment) 
 
30.- APROVACIÓ DEL DIRECTORI DE GRUPS DE RECERCA UdG PER A L’ANY 2005 (assentiment) 
 
31.- CREACIÓ DEL CENTRE MIXT DE R+D+I “BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ PORCINA” 
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I BIOGIRONA S.L. (assentiment) 
 
32.- CONVOCATÒRIA 2006 DE BEQUES DE RECERCA UdG (assentiment) 
 
33.- CALENDARI LABORAL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA, ANY 2006 (aprovat per votació) 
 
34.- COMUNICACIÓ AL CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE LA CONVOCATÒRIA 
D’UNA PLAÇA DE CATEDRÀTIC D’UNIVERSITAT A L’ÀREA DE LLENGUATGES I SISTEMES 
INFORMÀTICS (assentiment) 
 
35.- DESIGNACIÓ D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL DE GOVERN DEL SECTOR DEL PERSONAL 
ACADÈMIC AL CONSELL SOCIAL, D’ACORD AMB L’ARTICLE 66.C DELS ESTATUTS DE LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA I DE L’ARTICLE 83 DE LA LUC (assentiment) 
 
 
36.- DESIGNACIÓ DE DOS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE GOVERN A LA CONFERÈNCIA 
GENERAL DEL CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA, D’ACORD AMB L’ARTICLE 66C 
DELS ESTATUTS I L’ARTICLE 127F DE LA LUC (assentiment) 



 

 

 
37.- DESIGNACIÓ DE TRES MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN AL PATRONAT DE LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ D’ACORD AMB ELS ARTICLES 11 
i 16 DELS ESTATUTS D’AQUESTA FUNDACIÓ (assentiment) 
 
38.- DESIGNACIÓ DE DOS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN A LA JUNTA RECTORA DE LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ D’ACORD AMB ELS ARTICLES 11 
i 16 DELS ESTATUTS D’AQUESTA FUNDACIÓ (assentiment) 
 
39.- DESIGNACIÓ DE TRES MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN AL PATRONAT DE LA 
FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC D’ACORD AMB ELS ESTATUTS D’AQUESTA FUNDACIÓ 
(assentiment) 
 
 

– 2/06, de 23 de febrer de 2006 
 
 
40.- PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA I D’APROVACIÓ DEL CALENDARI ELECTORAL DE LES 
ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS AL CLAUSTRE UNIVERSITARI (retirat) 
 
41.- DISTRIBUCIÓ DE RECURSOS DOCENTS ALS CENTRES INTEGRATS PER A L’ORGANITZACIÓ 
DELS ENSENYAMENTS HOMOLOGATS DE PRIMER I/O SEGON CICLE PER AL CURS 2006-2007 I 
EL CALENDARI PER A LA SEVA ELABORACIÓ (assentiment) 
 
42.- DISTRIBUCIÓ DE RECURSOS DOCENTS ALS CENTRES INTEGRATS PER A L’ORGANITZACIÓ 
DELS ENSENYAMENTS HOMOLOGATS DE PRIMER I/O SEGON CICLE PER AL CURS 2006-2007 I 
EL CALENDARI PER A LA SEVA ELABORACIÓ (assentiment) 
 
43.- RENOVACIÓ PER AL CURS 2006-2007 DELS PROGRAMES DE DOCTORAT VIGENTS EL CURS 
2005-2006 QUE NO S’HAN INTEGRAT DINS DE CAP PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU 
(assentiment) 
 



 

 

44.- PROGRAMES DE POSTGRAU I ESPECIALITZACIÓ PER AL CURS 2006-2007(1a convocatòria), 
I INFORME FAVORABLE AL CONSELL SOCIAL SOBRE ELS PREUS D’AQUESTS PROGRAMES 
(assentiment) 
 
45.- ADMISSIÓ A TRÀMIT DE SOL·LICITUDS DE MÀSTERS PROPIS DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA (CURS 2006-2007) (assentiment) 
 
46.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDIS DE 
POSTGRAU (retirat) 
 
47.- IV CONVOCATÒRIA D’AJUTS BOTET I SISÓ PER A TREBALLS DE RECERCA D’ESTUDIANTS 
DE BATXILLERAT 2006 (assentiment) 
 
48.- DESIGNACIÓ DELS VOCALS REPRESENTANTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA ALS 
ÒRGANS DE GOVERN DE DIFERENTS CENTRES ADSCRITS (assentiment) 
 
 

– 3/06, de 30 de març de 2006 
 
 
49.- INFORME FAVORABLE AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA REORGANITZACIÓ DE L’EQUIP GERENCIAL, 
DE LA CREACIÓ DEL SERVEI D’ECONOMIA, PATRIMONI I CONTRACTACIÓ, DE LA CREACIÓ DE 3 
NOVES PLACES DE SECRETARI/ÀRIA DE VICERECTORATS I DE LA REINCORPORACIÓ DEL LLOC 
DE TREBALL DE  XOFER/A DEL RECTORAT (aprovat per votació) 
 
50.- INFORMAR FAVORABLEMENT EL CONSELL SOCIAL SOBRE L’APROVACIÓ DE LES TARIFES DE 
LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A L’EXERCICI 2006 (assentiment) 
 
51.- INFORME AL CONSELL SOCIAL SOBRE L’ADHESIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA AL 
PROTOCOL PER A LA CREACIÓ DEL CENTRE TECNOLÒGIC DE LES TIC (TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ)(assentiment) 
 



 

 

52.- INFORME AL CONSELL SOCIAL SOBRE L’ATORGAMENT DE MÈRITS DOCENTS DE l’ANY 2005 
(assentiment) 
 
53.- INFORME AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA CANDIDATURA PER A L’OBTENCIÓ DE LA 
DISTINCIÓ JAUME VICENS VIVES A LA QUALITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA (assentiment) 
 
54.- ÈNCARREC PROVISIONAL DE LES FUNCIONS DE DIRECCIÓ DEL DEPARTAMENT DE 
DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES AL SENYOR IGNASI PÈLACH BUSOM, DE CONFORMITAT AMB EL 
QUE ES DISPOSA A L’ARTICLE 15.3 DEL REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE DIDÀCTIQUES 
ESPECÍFIQUES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (assentiment) 
 
55.- CONVOCATÒRIA 2006 D’AJUTS A GRUPS DE RECERCA UdG PER A LA DINAMITZACIÓ I EL 
MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT INVESTIGADORA (assentiment) 
 
56.- CONVOCATÒRIA 2006 D’AJUTS PER A LA MOBILITAT D’INVESTIGADORS DE LA UdG 
(assentiment) 
 
57.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ 
D’ESTUDIS DE POSTGRAU DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, APROVAT PER ACORD DE LA 
SESSIÓ núm. 8/05 DEL CONSELL DE GOVERN, DE 22 DE JULIOL DE 2005 (assentiment) 
 
58.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ENCARREGADA D’AUTORITZAR LA DEFENSA DE LES TESIS 
DOCTORALS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (CADTD) I APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT 
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (assentiment) 
 
59.- PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT 2004 PER ALS TÍTOLS DE DOCTOR PER LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA EN ELS ÀMBITS DE BIOLOGIA, DRET, ENGINYERIA INFORMÀTICA, 
FILOSOFIA, CIÈNCIES AMBIENTALS I QUÍMICA (assentiment) 



 

 

 
– 4/06, de 27 d’abril de 2006 

 
 
60.- INFORME AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2005 
(assentiment) 
 
61.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL 2005 I PLA D’ACTUACIONS PEL 2006 DE LA CÀTEDRA 
D’ART I CULTURA CONTEMPORANIS (assentiment) 
 
62.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL 2005 I PLA D’ACTUACIONS PEL 2006 DE LA CÀTEDRA 
FERRATER MORA DE PENSAMENT CONTEMPORANI (assentiment) 
 
63.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL 2005 I PLA D’ACTUACIONS PEL 2006 DE LA CÀTEDRA 
DE GEOGRAFIA I PENSAMENT TERRITORIAL (assentiment) 
 
64.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL 2005 I PLA D’ACTUACIONS PEL 2006 DE LA CÀTEDRA 
D’IMMIGRACIÓ, DRETS I CIUTADANIA (assentiment) 
 
65.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL 2005 I PLA D’ACTUACIONS PEL 2006  DE LA CÀTEDRA 
LLUÍS SANTALÓ D’APLICACIONS DE LA MATEMÀTICA (assentiment) 
 
66.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL 2005 I PLA D’ACTUACIONS PEL 2006 DE LA CÀTEDRA 
UNESCO DE POLÍTIQUES CULTURALS I COOPERACIÓ (assentiment) 
 
67.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL 2005 I PLA D’ACTUACIONS PEL 2006  DE LA CÀTEDRA 
UNESCO DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ I SOSTENIBLE (aprovat per votació) 
 
68.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL 2005 I PLA D’ACTUACIONS PEL 2006 DE LA CÀTEDRA 
D’ESTUDIS MARÍTIMS (assentiment) 
 
69.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL 2005 I PLA D’ACTUACIONS PEL 2006 DE LA CÀTEDRA 
D’ESPORT I EDUCACIÓ FÍSICA (assentiment) 
 



 

 

70.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL 2005 I PLA D’ACTUACIONS PEL 2006 DE LA CÀTEDRA 
MARIA ANGELS ANGLADA  (assentiment) 
 
71.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU (assentiment) 
 
72.- CALENDARI ACADÈMIC I ADMINISTRATIU DELS ESTUDIS DE PRIMER I SEGON CICLE  PER 
AL CURS 2006-2007 (assentiment) 
 
73.- RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES 
ORGANITZADES PER SERVEIS/UNITATS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, CURS 2006-2007 
(assentiment) 
 
74.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I OFERTES DE PLACES ESPECÍFIQUES DE SEGON CICLE ALS 
ESTUDIS DE LA UDG PER AL CURS 2006-2007 (assentiment) 
 
75.- NORMATIVA DE LA PROVA DE CONJUNT PER A L’HOMOLOGACIÓ DELS TÍTOLS 
ESTRANGERS (assentiment) 
 
76.- NORMATIVA DE REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A 
L’HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ESTRANGERS A TÍTOLS ESPANYOLS DE POSTGRAU (assentiment) 
 
77.- AUTORITZACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN PER LA INSCRIPCIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ AL 
REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (assentiment) 
 
 

– 5/06, de 25 de maig de 2006 
 
 
78.- CALENDARI ELECTORAL D’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS AL 
CLAUSTRE UNIVERSITARI (assentiment) 
 
79.- CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE SUPORT A INICIATIVES D’ESTUDIANTS DEL VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I RELACIONS EXTERNES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A L’ANY 2006 
(assentiment) 



 

 

 
80.- CONVOCATÒRIA D'AJUTS ECONÒMICS PER AL FOMENT ASSOCIATIU, DEL VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I RELACIONS EXTERNES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A L’ANY 2006 
(assentiment) 
 
81.- INSCRIPCIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA (assentiment) 
 
82.- ADHESIÓ DE LA UdG AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA XARXA 
UNIVERSITÀRIA DE “BUSINESS ANGELS” (assentiment) 
 
83.- CREACIÓ DE LA CÀTEDRA CAMBRA D’EMPRESA FAMILIAR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
(assentiment) 
 
84.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA CÀTEDRA D’ECOLOGIA COSTANERA MEDITERRÀNIA (retirat) 
 
85.- CANVI DE NOM DEL LABORATORI DE LECTURA, LLENGUATGE I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
(assentiment) 
 
86.- NOMENAMENT DEL DIRECTOR HONORÍFIC I DIRECTORA EXECUTIVA DEL LABORATORI DE 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ  (assentiment) 
 
87.- PLANS DOCENTS DE PRIMER I SEGON CICLE DELS ENSENYAMENTS HOMOLOGATS PER AL 
CURS 2006-2007 (aprovat per votació) 
 
88.- PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I MODIFICACIÓ DE MATRICULA DELS 
MÀSTERS OFICIALS, CURS 2006-07 (assentiment) 
 
89.- PROGRAMES DE MÀSTERS PROPIS PER AL CURS 2006-2007 (assentiment) 
 
90.- RECONEIXEMENT DE  CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ, CURS 2006-2007 (assentiment) 
 



 

 

91.- MODIFICACIÓ DE DETERMINATS PRECEPTES DEL REGLAMENT PER A LA SELECCIÓ DEL 
PROFESSORAT LABORAL PERMANENT I TEMPORAL, RELATIUS A L’ACREDITACIÓ DE LA LLENGUA 
PRÒPIA I ALTRES LLENGÜES OFICIALS (assentiment) 
 
92.- INFORME AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA DESADSCRIPCIÓ DE L'ESCOLA UNIVERSITARIA 
DE TURISME ESMA (assentiment) 
 
93.- INFORME FAVORABLE AL CONSELL SOCIAL SOBRE ELS PREUS DELS PROGRAMES DE 
MÀSTERS PROPIS PER AL CURS 2006-2007 (assentiment) 
 
 

– 6/06, de 15 de juny de 2006 
 
 
94.- INFORMAR FAVORABLEMENT AL CONSELL SOCIAL SOBRE EL PROJECTE DE PRESSUPOST 
PER A L’EXERCICI 2006  (assentiment) 
 
95.- INFORMAR FAVORABLEMENT AL CONSELL SOCIAL SOBRE L’ACCÉS I EL NOMENAMENT DE 
PERSONAL FUNCIONARI DE L’ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA UDG A L’ESCALA 
ADMINISTRATIVA DE LA UDG  (assentiment) 
 
96.- INFORMAR FAVORABLEMENT AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA CREACIÓ D’UN LLOC DE 
TREBALL DE TÈCNIC ESPECIALISTA ADSCRIT A L’ÀREA D’ESTUDIS TÈCNICS (assentiment) 
 
97.- INFORMAR FAVORABLEMENT AL CONSELL SOCIAL SOBRE L’AMPLIACIÓ DE LA DOTACIÓ DE 
TÈCNICS EN FORMACIÓ LINGÜÍSTICA ADSCRITS AL SERVEI DE LLENGÜES MODERNES 
(assentiment) 
 
98.- INFORME FAVORABLE AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA NORMATIVA DE CONCESSIÓ D’AJUTS 
DE MATRÍCULA PER A TREBALLADORS DE LA UdG (assentiment) 
 
99.- GUIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU DE LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL CURS 2006-2007 (aprovat per votació) 
 



 

 

100.- APROVACIÓ DELS CRITERIS DE PROGRAMACIÓ ACADÈMICA I CURRICULAR DELS 
MÀSTERS OFICIALS PER AL CURS 2007-2008 (aprovat per votació) 
 
101.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PROGRAMES DE DOCTORAT PER AL CURS 2006–2007 
(assentiment) 
 
102.- CONVOCATÒRIA PER PRESENTAR PROPOSTES DE PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU 
CONDUENTS A TÍTOLS OFICIALS DE MÀSTER DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL CURS 
2007–08 (assentiment) 
 
103.- PLA DOCENT DELS DEPARTAMENTS PER AL CURS 2006-2007 (assentiment) 
 
104.- CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORAT CONTRACTAT (PERMANENT I TEMPORAL), 
CONV. 1/2006, CONV. 2/2006, CONV. 3/2006 I CONV. 4/2006 (aprovat per votació) 
 
105.- CANVI DE DEDICACIÓ PRESENTADA PER UN DOCTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
(assentiment) 
 
106.- MODIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA QUE 
HAURÀ DE RESOLDRE LES PLACES DE PROFESSORAT LECTOR I COL·LABORADOR TEMPORALS 
PROCEDENTS DE L'ADAPTACIÓ DE CONTRACTES DE PROFESSOR A TEMPS COMPLET  
(assentiment) 
 
107.- AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE JORNADA INTENSIVA DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS DE LA UdG (assentiment) 
 



 

 

 
– 7/06, de 20 de juliol de 2006 

 
 

108.- INFORME AL CONSELL SOCIAL SOBRE ELS PREUS DELS MÀSTERS OFICIALS PER AL 
CURS 2006-2007 (assentiment) 

 

109.- INFORME AL CONSELL SOCIAL SOBRE LA REGULACIÓ DEL PROGRAMA PILOT D’AJUTS DE 
MOBILITAT PER ESTADES DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UdG EN ALTRES 
UNIVERSITATS O INSTITUCIONS D’EDUCACIÓ SUPERIOR (assentiment) 

 

110.- PROPOSTA D’ACORD DE SOTMETRE A INFORME DEL CONSELL SOCIAL LA MODIFICACIÓ 
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PEL QUE FA AL GABINET DE RECTORAT I RELACIONS 
INSTITUCIONALS I EL SERVEI DE PUBLICACIONS (retirat) 

 

111.- APROVACIÓ DE MÀSTERS, DIPLOMES DE POSTGRAU I CURSOS DE POSTGRAU PROPIS 
PER AL CURS 2006-2007 (2N CONVOCATÒRIA) (assentiment) 

  

112.- CONVOCATÒRIA D’AJUTS RIGOBERTA MENCHÚ A MOBILITAT, PROJECTES I PROJECTES 
PRIORITARIS DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, 
ANY 2006 (assentiment) 

  

113.- CANVI DE DEDICACIÓ D’UN PROFESSOR TITULAR (assentiment) 

  

114.- CONCESSIÓ DE COMISSIÓ DE SERVEIS A FAVOR D’UN PROFESSOR PER PRESTAR 
SERVEIS AL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL 
CURS 2006-2007 (assentiment) 

  

115.- SOL·LICITUD D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER AL CURS 2006-2007 (assentiment) 



 

 

  

116.- SOL·LICITUD D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER AL CURS 2006-2007 (assentiment) 

  

117.- CONCESSIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS A FAVOR D’UN PROFESSOR PER PRESTAR 
SERVEIS A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EL CURS 2006-2007 (assentiment) 

 

118.- RATIFICACIÓ DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT PER A LA CONCESSIÓ DEL 
COMPLEMENT AUTONÒMIC PER MÈRITS DOCENTS CORRESPONENT A L’ANY 2005 
(assentiment) 

 

119.- APROVACIÓ DEL PROJECTE PILOT PER A LA CREACIÓ DE LA FIGURA DEL BECARI DE 
TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ (BTI) (assentiment) 

  

120.- AUTORITZACIÓ PER LA INSCRIPCIÓ D’ASSOCIACIONS AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS 
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (assentiment) 

 

121.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE REPRESENTACIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC AL CONSELL 
D’ESTUDI DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME (assentiment) 

  

122.- REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC AL CONSELL D’ESTUDI DE PUBLICITAT I 
RELACIONS PÚBLIQUES (assentiment) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 Àmbit de la Secretaria General  
 
 

La Secretaria General de la Universitat, en estreta col·laboració amb el Vicerectorat de Desenvolupament 
Tecnològic, responsable del Servei Informàtic, han assumit de manera efectiva les funcions relatives a la 
seguretat de dades personals i han impulsat del desplegament de l’ús de la certificació digital en l’activitat 
administrativa i la producció documental de determinats òrgans de govern d’àmbit general, com a primer 
pas cap a un ús més ampli en el marc de la implantació progressiva de l’e-administració a la institució. En 
aquesta línia han continuat els treballs de disseny i elaboració del Sistema d’Informació Oficial de la 
Universitat (SIOU), el qual s’ha ampliat amb l’aprovació de la incorporació de la certificació digital en els 
seus processos. 
 
Les principals actuacions per a l’adequació de la Universitat a la normativa sobre protecció de dades de 
caràcter personal han estat: 
 

- Aprovació de les Normes sobre tractament de dades de caràcter personal (Acord del Consell de 
Govern, adoptat en la sessió 9/05 tinguda el 29 de setembre de 2005. DOGC núm. 4.494 de 21.10.2005) 
 

- Aprovació del Pla d’actuacions de la Universitat de Girona en matèria de tractament de dades 
de caràcter personal. Aquest document conté les línies generals, les accions i el seu calendari en relació 
amb el procés a seguir per adequar-se a la normativa de protecció de dades. (Acord del Consell de 
Govern, adoptat en la sessió 9/05 tinguda el 29 de setembre de 2005). 
 

- Constitució de les Comissions de Seguretat de Dades de Caràcter Personal (12 de desembre de 
2005) i Permanent de Seguretat de Dades ( 16 de juny de 2006) de conformitat amb les Normes citades. 
 

- Inici de la primera fase i subsegüents del Pla d’actuacions, el 12 de desembre de 2005 
(Instrucció del secretari general 4/2005, de 28 de novembre) 
 

- Inici de la segona fase del Pla d’actuacions (Acord de la Comissió de Seguretat de Dades de 
Caràcter Personal adoptat en la sessió 01/06, tinguda el 06/ de març de 2006) 
 



 

 

- Aprovació definitiva de la disposició de caràcter general de creació i supressió de fitxers de la 
Universitat i de la Fundació UdG: Innovació i Formació, destinats al tractament de dades de caràcter 
personal. (Resolució de la rectora de 2 d’agost de 2006. DOGC núm. 4701 de 21.08.2006) 
 

- Aprovació del Document de Seguretat per als fitxers o tractaments de dades de caràcter 
personal(Resolució de la rectora de 4 d’agost de 2006) 
 

- Inici de la tercera fase del Pla d’actuacions el 4 de setembre de 2006 (Acord de la Comissió de 
Seguretat, adoptat en la sessió 02/06 tinguda el 21 de juliol de 2006) 
 
En el decurs d’aquest procés s’ha creat l’espai sobre protecció de dades en la web de la Secretaria 
General, s’han realitzat onze seminaris formatius per al Personal Acadèmic i el PAS i s’ha assessorat els 
òrgans i serveis de la Universitat en la implementació de les polítiques de protecció de dades en els 
àmbits respectius. 
 
 
Certificació digital 
 
La Secretaria General de la Universitat assumeix les funcions pròpies de l’Entitat de Registre Virtual (ERV) 
a fi de garantir, directament a la Universitat de Girona, les prestacions i les operatives administratives del 
Servei de Certificació Digital i d’actuar d’interlocutor entre la Universitat i l’EC-UR (Entitat de Certificació d’ 
Universitats i Recerca CESCA). D’aquesta manera, el Secretari General de la Universitat de Girona és 
l’òrgan que sol·licita els certificats digitals i certifica la identitat de llurs titulars, i el cap de la Unitat de 
Gestió Documental Arxiu i Registre és el responsable del Servei de Certificació Digital de Entitat de 
Registre Virtual de la UdG, vinculada a l’EC-UiR (CESCA), de la jerarquia de l’Agència Catalana de 
Certificació (CATCert). 
 
S’ha tingut un interès especial a dotar a totes les persones titulars d’òrgans de govern unipersonals 
d’àmbit general del corresponent certificat digital a fi de fomentar-ne l’ús en l’activitat administrativa i la 
producció documental oficial de la Universitat. 
 
Amb aquest objectiu s’ha elaborat l’espai sobre certificació digital en la web de la Secretaria General en la 
qual s’ha posat a disposició dels usuaris dels certificats digitals  pautes i recomanacions, elaborades 



 

 

conjuntament amb el Servei Informàtic, per a facilitar-ne l’us i la gestió dels documents electrònics 
signats. S’ha iniciat també un programa d’activitats formatives amb aquesta mateixa finalitat. 
 
S’ha participat en el grup de treball del Servei de Certificació Digital del CESCA fins la seva dissolució el 
desembre de 2006 i es col·labora amb l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) per al desplegament 
de la certificació digital i la seva implementació en projectes concrets. 
 
En l’exercici de les seves competències com a responsable superior dels registres, els arxius i de la fe 
pública universitària. es dicten les instruccions següents: 
 
- Instrucció del secretari general 3/2005, de 18 de novembre, sobre la formalització de les actes de 
qualificacions acadèmiques dels cursos 2002-2003 i 2003-2004 pendents de signar. 
 
- Instrucció del secretari general 5/2005, de 29 de novembre de 2005, sobre els procediments d’accés, 
formalització, tramesa, custòdia i modificació de les actes de qualificacions acadèmiques. 
 
 
ASSESSORIA JURÍDICA 
 
A més de l’atenció ordinària de les funcions assessora i de defensa processal que té encomanades 
l’Assessoria Jurídica, s’han de destacar les actuacions següents: 
 

- Revisió dels criteris per a l’exercici del dret de sufragi actiu i passiu als processos electorals, al 
sí de la Comissió Electoral. 
 

- Modificació de determinats preceptes del Reglament per a la selecció del professorat laboral, 
permanent i temporal de la Universitat, relatius a l’acreditació del coneixement de la llengua pròpia i 
altres llengües oficials. 
 

- Revisió i actualització del nombre, l’estructura, les funcions i el règim jurídic de les comissions 
delegades del Consell de Govern i altres comissions de la Universitat. 
 

- Aprovació de la Instrucció 2/2006, sobre l’exercici de la funció consultiva de l’Assessoria 
Jurídica. 



 

 

 
 
UNITAT DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIU I REGISTRE 
 
Ultra la dedicació de la Unitat en els programes i actuacions estratègiques de la Secretaria General que 
s’han assenyalat abans i a les funcions ordinàries que li són pròpies, se subratllen les activitats següents: 
 
- Confecció del calendari de conservació i eliminació del documents administratius de la UdG sobre la 
base de les taules d’avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya. 
 
- Elaboració i posada en explotació del nou WEB de la Unitat com a una eina de treball per a la 
comunitat universitària i singularment el PAS. 
 
- Implementació dels sistema de gestió documental i arxiu als següents òrgans i serveis: SOTIM, 
Servei de Llengües Modernes, Oficina de Promoció de l’Ocupació, Oficina de Suport als Ajuts Europeus de 
l’OITT i Negociat de Formació de la Secció de PAS del Servei de Recursos Humans. 
 
- Aplicació del programa de documents essencials a les actes de sessions dels òrgans del Consell 
Social del període 1999 – 2005 i a les actes de qualificacions acadèmiques de totes les facultats i escoles 
de la universitat i dels centres adscrits i vinculats dels cursos 2002-2003 i 2003-2004. 
 
- Implantació dels procediments i operatives d’ús dels certificats digitals i de gestió dels documents 
electrònics signats al Consell Social. 
 
- Organització i impartició exclusiva d’activitats formatives en matèria de gestió documental, arxiu i 
registre en el marc del Pla de formació de la UdG i, en col·laboració amb l’Assessoria Jurídica i el Servei de 
Llengües, sobre elaboració i tramitació de documents d’òrgans de govern. 
 
- Dels ingressos de documentació a l’Arxiu destaquem els més importants qualitativament i 
administrativa: 
 
- Documentació del mandat del rector Joan Batlle (2002-2005) 
 
- Tesis doctorals llegides a la Universitat els anys 2000 i 2001 



 

 

 
- Actes de qualificacions acadèmiques digitals de totes les facultats i escoles de la Universitat i dels 
centres adscrits i vinculats dels cursos 1993-1994 a 2001-2002. 
 
- Elaboració, conjuntament amb  l’Assessoria Jurídica i el Servei de Llengües, del manual de 
documents administratius de la UdG.  
 
- Participació com a membres de ple dret en el Grup d’Avaluació i Tria Documental de les 
Universitats Catalanes de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
- Participació i presentació de comunicació sobre documents electrònics a les dotzenes Jornades 
d’Arxius Universitaris de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas de la CRUE. 





 

 

3. ESTUDIANTS 
 
3.1 CIAE. Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants 
 
3.1.1. Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants 
 
El CIAE es va inaugurar el 15 de maig del 2003, i des del seu inici ha demostrat ser útil per acostar-se a 
l’estudiant i donar-li la informació i el suport que necessita. 
 
El passat 10 de novembre es va inaugurar el nou edifici, amb uns espais més amplis i còmodes, que 
permeten donar una millor atenció i incorporar nous serveis. La seva situació el fa més accessible a tots 
els estudiants, i en el futur, acabada la construcció dels nous edificis del seu entorn en el Campus de 
Montilivi, estarà en una situació i unes condicions immillorables per donar servei als futurs estudiants, als 
estudiants i als exestudiants i titulats.  
 
3.1.2. Servei d’Atenció Psicològica 
 
Aquest servei s’ofereix des del 2004, amb la incorporació d’un psicòleg (a temps parcial) que atén els 
casos. Es dediquen de 2 a 3 visites per cada cas. 
 
L’atenció psicològica que en aquest moment ofereix el CIAE és un servei professional, confidencial i 
gratuït, reservat als estudiants de la UdG, que els pot ajudar en: 

- Resolució de conflictes 
- Ansietat en situacions d’estrés (exàmens, parlar en públic, conduir...) 
- Manca de rendiment acadèmic 
- Acompanyament en situacions de crisi, pèrdues o dol 
- Alteracions de la son o alimentació 
- Malestar psicològic. Alteracions de l‘estat de l’ànim 
- Conflictes familiars, parella, sexualitat 
 

Aquest servei, ha estat atenent estudiants de manera ininterrompuda des del seu inici. 
 
Atès que alguns dels problemes que tracta són comuns a molts estudiants, vol programar diverses accions 
preventives i entre elles organitza un curs en col·laboració amb el Departament de Psicologia de “Com 
afrontar l’estrés davant els exàmens”. (*: veure detall)  



 

 

3.2. Associacions d’Estudiants 
 
Després de l’elaboració del nou Reglament d’associacions i de la seva aprovació pel Consell de Govern el 
28 de maig de 2005, tal com s’hi preveia, a començament del curs 2005-2006 es va constituir el Consell 
d’Associacions i es van nomenar els càrrecs següents: 
Coordinador:  Carles Benguerel de l’associació ARPP 
Secretari  Joaquim Carol de l’associació UdG.doc 
Vocals:  Pau Guinart de l’associació ASSOFIA 
  Robert Alcalà de l’associació AEIGI 
  Teresa Madrid de l’associació Palestina resisteix!. 
 
Aquest Reglament dóna un camp d’acció més ampli que l’anterior i més ajustat a la realitat de les 
aspiracions associacionistes a la Universitat. Permet l’existència d’associacions minoritàries, d’associacions 
formades per exestudiants i titulats, per personal docent i investigador, i per personal d’administració i 
serveis. 
 
El Vicerectorat d’Estudiants i Relacions Externes i el CIAE s’han ocupat de la promoció del fet associatiu, 
donant suport als estudiants interessats en la constitució de noves associacions, i en la organització de 
reunions dels seus representants. 
 
Per segon any consecutiu, en el marc de la Festa Major de la UdG s’ha portat a terme la celebració de la 
Fira d’Associacions, incorporant per primera vegada diversos estands d’associacions que pertanyen a la 
Federació Catalana de Voluntariat Social. 
 
S’ha fet la convocatòria d’ajuts a associacions, que permet a les associacions de disposar del suport 
econòmic necessari per a la realització de moltes de les seves activitats. 
 
S’ha col·laborat en fer difusió de l’associació d’exestudiants Post Scriptum. 
 
3.3. Activitats dels estudiants 
 
S’ha donat suport a tot tipus d’activitats culturals, lúdiques, socials, etc organitzades per estudiants. 
Aquest any el Consell d’Estudiants ha liderat l’organització de la Festa Major de la UdG, que s’ha 
organitzat amb participació d’estudiants de diferents facultats/escoles i amb interessos diferents, integrats 



 

 

en la Comissió de Festa Major. Per necessitat, s’ha canviat la ubicació de la Festa Major de la UdG a 
l’aparcament i l’entorn de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. 
 
El programa desenvolupat en dos dies, inclou el pregó, una fira d’associacions, un correfoc, una activitat 
anomenada “5 minuts de glòria”, dos concerts a la nit, l’espectacle “el meu Serrat”, la gimcana 
“l’Agrònom de Ferro”, un concert del Cor de la UdG, un dinar popular, l’actuació dels Xoriguers i les finals 
de les competicions esportives. 
 
 
3.4. SAU (Servei d’Allotjament Universitari) 
 
El SAU (Servei d’Allotjament Universitari) ja fa un temps que funciona amb una nova pàgina web, i 
serveix d’enllaç entre les ofertes de tot tipus (residències, pisos, pisos compartits, habitacions) i els 
estudiants. El CIAE n’assumeix el manteniment, amb el suport d’un estudiant becat pel Consell 
d’Estudiants, per donar un servei continuat durant tot l’any, inclosos els mesos d’estiu. Un curs més, s’ha 
demostrat que és un servei útil per la comunitat universitària. 
 
 
3.5. Exestudiants 
 
Es dóna suport institucional a l’associació d’exestudiants de la UdG Post Scriptum, associació que té com a 
objectius: 

- fomentar la vinculació dels exestudiants amb la UdG, a través d’activitats i serveis d’interès per a 
ambdues parts 

- refermar els llaços entre els mateixos exestudiants 
- prestigiar la Universitat en els àmbits d’actuació dels seus exestudiants 
- promoure, col·laborar i difondre les activitats de la Universitat, ja siguin acadèmiques, culturals, 

científiques, entre els seus associats 
- esdevenir un pont entre els àmbits acadèmic i professional, a partir de les trajectòries dels seus 

membres 
- fer propostes des dels diversos àmbits professionals i acadèmics per al desenvolupament de les 

comarques gironines, i en general de tot l’àmbit d’actuació de l’associació 
- afavorir la interacció de l’àmbit universitari i empresarial en temes de recerca 

 
 



 

 

3.6. Altres col·laboracions 
 
Fundació Joan Bruguera 
La UdG participa en aquesta fundació que anualment atorga de 2 a 4 beques per a la realització d’estudis 
a Montpeller, relacionats amb la medicina o la salut, a persones o estudiants de Girona. 
 
Federació de Sords de Catalunya 
Hi ha signat un conveni i es col·labora per tal de fer accions en favor dels estudiants de la UdG que 
presentin deficiències auditives, i de facilitar-los l’ensenyament. 
 
Voluntariat 
Es col·labora amb la FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social) per tal de canalitzar i difondre el 
voluntariat. Una comissió formada per dos membres de la FCVS i dos de la UdG vetlla perquè es portin a 
terme els acords del conveni de col·laboració vigent. 
 
Premis Octubre. 
Es col·labora en la difusió i concessió de 8 ajuts a estudiants de la UdG per participar en el Congrés 
Premis d’Octubre a València. 
 
 
3.7. Borsa de treball 
 
La Borsa de Treball ofereix als estudiants i als titulats la intermediació necessària per facilitar-los la 
incorporació al mercat laboral, a partir de les ofertes de les empreses i les demandes de treball dels 
estudiants i titulats. Des del setembre de 2005 fins al juny de 2006, les empreses han ofert 4277 llocs de 
treball. Sobre la gestió de currículums d’estudiants/titulats, actualment hi ha 4511 inscrits. 
 
Promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, convenis de col·laboració, interns i de tercer 
cicle, amb un volum de 1081 convenis de cooperació educativa, des del 15 de setembre de 2005 a 
l’actualitat. 
 
Informació sobre els recursos existents per a la recerca de pràctiques i feina a l’estranger. 
 
La Borsa de Treball, dóna suport en el procés de recerca activa de feina. Programa cursos d’orientació 
laboral, assessora en tècniques de recerca de feina i informa sobre recursos que faciliten la inserció 



 

 

laboral. S’han realitzat des de principi de curs 66 sessions entre monogràfics i tutories amb un total de 
294 participants, dedicades a diversos temes com l’elaboració de CV, carta de presentació, tests 
psicotècnics, entrevistes de selecció, documents laborals (contractes laborals, seguretat social...). En el 
web també hi ha informació amb enllaços que faciliten la inserció laboral.  
 
Per segon any consecutiu, la Borsa de Treball està duent a terme l’organització, en l’àmbit de tot 
Catalunya, de les “Jornades doctorals 2006: desenvolupament professional dels doctors i formació en la 
gestió de R+I”, de les quals s’han realitzat de moment 2 edicions, amb el format de 2 reunions prèvies, 
una informativa i una de treball a la pròpia UdG i 4 dies d’immersió que es realitzen a Collbató –la primera 
edició va tenir lloc els dies 27 al 30 de març i la segona edició, del 19 al 22 de juny, la 3a. edició, està 
prevista del 2 al 5 d’octubre, també està programat un format final per totes 3 edicions el 8 de novembre. 
Amb un total de 300 participants i diverses taules rodones i ponències entre d’altres. 
 
 
(*: detall atenció Psicològica 2004-2006)  
 
   %

Nombre de primeres consultes 
del 03/2004 al 

12/2004 26 30,95

 
del 01/2005 al 

12/2005 35 41,67

 
del 01/2006 al 

06/2006 23 27,38
  84 100,00
    
   %
Any de naixement  1955 1 1,19
 1968 1 1,19
 1972 1 1,19
 1973 1 1,19
 1974 1 1,19
 1975 3 3,57
 1976 3 3,57
 1977 1 1,19



 

 

 1978 4 4,76
 1979 5 5,95
 1980 7 8,33
 1981 7 8,33
 1982 8 9,52
 1983 14 16,67
 1984 7 8,33
 1985 11 13,10
 1986 6 7,14
 1987 2 2,38
 no consta  1 1,19
   84 100,00
   %
País d’origen  Catalunya / Espanya 71 84,52
 França 2 2,38
 Madagascar 1 1,19
 Romania 1 1,19
 Rússia 1 1,19
 Guinea 1 1,19
 Mèxic 1 1,19
 Colòmbia 5 5,95
 Xile 1 1,19
   84 100,00
 



 

 

 
Visites /mes primeres   Segones     

primeres visites 2004   26 segones visites 2004 30 
Març 2  Març 2  
Abril 5  Abril 5  
Maig 1  Maig 6  
Juny    Juny 1  
Juliol 3  Juliol    
Agost    Agost    
Setembre  4  Setembre  3  
Octubre 3  Octubre 3  
Novembre 6  Novembre 4  
Desembre 2  Desembre 6  

primeres visites 2005   35 segones visites 2005 34 
Gener 3  Gener 1  
Febrer 3  Febrer 4  
Març 5  Març 6  
Abril 5  Abril 4  
Maig 4  Maig 6  
Juny 1  Juny 3  
Juliol 1  Juliol    
Agost    Agost    
Setembre  1  Setembre  1  
Octubre 3  Octubre 2  
Novembre 5  Novembre 4  
Desembre 4  Desembre 3  

primeres visites 2006   23 segones visites 2006 39 
Gener 4  Gener 3  
Febrer 5  Febrer 6  
Març 5  Març 7  
Abril 4  Abril 6  
Maig 3  Maig 10  



 

 

Juny 2  Juny 7  
Juliol    Juliol    
Agost    Agost    
Setembre     Setembre     
Octubre    Octubre    
Novembre    Novembre    
Desembre    Desembre    

 
TOTAL 
1e 84 TOTAL 2s   103 

 
    
Relació Estudis   %

Facultat de Lletres   4 4,76
Història 1   
Història de l'Art 2   
Filologia Anglesa 1   
    

Facultat de Turisme i Comunicació   5 5,95
Turisme 2   
Publicitat i Relacions Públiques 3   

Facultat de Ciències Econòmiques   8 9,52
Ciències Empresarials 6   
Administració i Direcció d'Empreses 1   
Economia 1   

Facultat de Dret   5 5,95
Gestió i Administració Pública    
Ciències del Treball    
Dret 5   
Criminologia    

Escola Politècnica Superior   16 19,05
Arquitectura Tècnica    
ETA.EA. (Agrícola) 4   
ETA.IA (Industries Agràries i Alimentàries) 1   



 

 

ETI EI ( Electrònica Industrial) 1   
ETIM ( Mecànica )  1   
ETIQI (Química Industrial)    
ETIG ( Informàtica de Gestió) 3   
ETIS ( Informàtica de Sistemes) 2   
Enginyeria Indústria 2   
Ciència i Tecnologia dels Aliments  1   
Enginyeria Informàtica     
Disseny Industrial i Desenvolupament del P. 1   

 
 

Facultat de Ciències   9 10,71
Biologia 2   
Ciències Ambientals 3   
Química  4   

Facultat d'Educació i Psicologia   30 35,71
Educació social 8   
Mestre Educació Física    
Mestre Educació Infantil 4   
Mestre Educació Musical 4   
Mestre Educació Primària 2   
Mestre Llengua Estrangera    
Psicologia 12   
Pedagogia    
Psicopedagogia    

Escola Universitària d'Infermeria   1 1,19
Infermeria 1   
Escola de Realització Audiovisual i multimed 1 1,19
Graduat en realització Audiovsual i 
Multimedia 1   
Escola Universitaria de Fisioteràpia Garbi 0 0,00
Fisioteràpia    
    



 

 

    
    
    
    

Altres estudis   5 5,95
Post Grau 1   
Doctorat  4   
    

TOTALS   84 100,00
 
 
3.8. Aula de Teatre de la UdG  
 
a) El primer semestre del curs, l’Aula va funcionar repartida en dos grups: un d’iniciació1 i un altre de 

continuació2. Al Març els dos grups es van unir. 
 

En el curs d’iniciació es van treballar tècniques bàsiques d’interpretació teatral i exercicis destinats a 
desvetllar l’autoconsciència sensorial i corporal de l’alumne.  
 
El grup de continuació va treballar el clàssic de Prudenci Bertrana, Josafat, amb direcció d’escena de 
Jordi Duran i dramatúrgia d’Esteve Soler. Tu ets especial va ser el resultat de la col·laboració entre 
l’Aula de Teatre de la UdG i un dramaturg professional. La trobada entre un text de nova creació i uns 
actors novells. Un exercici que va consistir en anar seguint de molt a prop la reescriptura d’un clàssic, 
la seva dramatització i la seva posterior escenificació. Aquest espectacle es va representar els dies 2 i 
3 de Març a la Sala La planeta de Girona.  
 
De la fusió del grup d’iniciació amb el de continuació va néixer l’espectacle de carrer Desbordats. 
Desbordats ha estat un espectacle de creació col·lectiva nascut d’un treball intens d’improvisacions al 
voltant d’un tema: l’afany exhibicionista de la societat actual. L’espai d’actuació escollit va ser el pati 

                                                 
1 Les classes van començar a l’Octubre i fins el mes de març van tenir una periodicitat setmanal de 3 hores.  
2 Les classes van començar a l’Octubre i fins el mes de novembre van tenir una periodicitat setmanal de 3 hores. A partir del més de novembre de 3 es va passar a 6 
hores i durant els mesos de gener i febrer els assaigs van comportar una mitjana de 16 hores setmanals.  
 

 



 

 

de les àligues. Els objectius essencials de la proposta han estat: introduir l’alumne en el teatre de 
carrer; reconèixer de les possibilitats i limitacions del fet teatral fora de la caixa escènica i descobrir 
nous espais d’actuació; i dialogar amb la ciutat i la seva arquitectura com a espai generador d’altres 
dramatúrgies. 

 
b) Una segona oferta pedagògica de l’Aula de Teatre a la comunitat universitària és l’assignatura de lliure 

elecció Introducció a la pràctica teatral. Es tracta d’un taller pràctic de 30 hores de durada. Els 
objectius del curs són els següents: iniciar l’alumne en les tècniques d’interpretació teatral; introduir 
l’alumne en el coneixement i la pràctica dels llenguatges escènics actuals; proporcionar als alumnes 
eines teòriques i pràctiques suficients per tal de poder comprendre més a fons un espectacle teatral. 

 
Inauguració de la nova seu de Aula de Teatre de la Universitat de Girona  
(22 de Desembre de 2005 a l’Edifici Butinyanes) 
 
L’Aula de Teatre de la Universitat de Girona disposa de nova seu al darrer pis de l’Edifici de Les 
Butinyanes. Es va presentar en societat el passat mes de desembre. Aquest nou espai se suma a l’oferta 
cultural Gironina. Vam celebrar aquest fet amb la presentació d’un espectacle - instal·lació anomenat 
Mercat de Nadal. En ell hi van participar alumnes de l’Aula de Teatre i els de l’assignatura de lliure elecció 
Introducció a la pràctica teatral. L’acte es va tancar amb un pica-pica i la projecció d’una selecció dels 
espectacles més representatius dels 14 anys d’Aula de Teatre. 
 
Coordinació de l’Espai 5 minuts de glòria 
 
La col·laboració de l’Aula de Teatre amb la Festa Major de la Universitat s’ha traduït des de fa dos anys en 
l’organització de l’Espai 5 minuts de glòria. Un escenari dinàmic pensat per acollir tot tipus de 
manifestació teatral, musical, etc. Les úniques condicions de participació són adequar-se a la fitxa tècnica 
que l’organització ofereix i presentar treballs d’una durada no superior a 5 minuts. 
 
Enguany, un cop tancat el calendari de la Festa Major —i editat el programa d’activitats—, es va 
modificar: per por de perdre públic, el Consell d’Estudiants va decidir la mateixa setmana de la Festa 
Major alterar la programació i apostar pel partit de semifinals de la copa d’Europa de Futbol. La reacció 
del Consell d’Estudiants davant d’aquest esdeveniment no previst va ser poc elaborada i insolidària. Al 
nostre parer, el fet va suposar una falta de respecte els participants que s’havien acostat fins a Montilivi i 
una desconsideració envers les tasques de coordinació i arranjament de l’Espai 5 minuts de glòria. 14 dels 



 

 

15 grups apuntats per participar es van quedar sense pujar a l’escenari. La glòria de l’espai es va limitar a 
5 minuts. Fins i tot la premsa local va comentar el fet de manera sarcàstica. 
 
Participació en les Jornades de Portes Obertes de la UdG 

L’Aula de Teatre ha participat en les Jornades de Portes Obertes de la Universitat. Es va escenificar una 
escena de l’espectacle Desbordats, ‘Fotografia arriscada’, i també es va compartir representació en un 
estand amb el Cor de la Universitat i amb els Xoriguers.  
 
Organització conjunta amb el Galliner d’un acte de celebració del dia Internacional del Teatre 
(27 de març) 
 
D’entre els objectius principals que l’Aula de Teatre sempre s’ha plantejat, destaca la voluntat de relació 
amb la vida teatral gironina, amb la vida cultural de la ciutat. En aquest sentit ja fa uns anys que l’Aula de 
Teatre i El Galliner uneixen esforços per tal d’organitzar iniciatives que potenciïn el diàleg entre les dues 
organitzacions. Aquest curs hem unit esforços per tal de portar a Girona el darrer treball de Marcel·lí 
Antúnez, Protomembrana.  
 
Producció i coordinació de la VI edició de la Mostra de Teatre Universitari de l’Eix Transversal 
(10 i 11 de maig 2006) 
 
Aquest encontre se celebra cada any, i la seva seu correspon en cada edició a una de les universitats 
participants. Aquesta VIa edició ha tingut com a seu la ciutat de Girona. La Udg s’ha encarregat de la 
coordinació de la trobada. 
 
La Mostra de Teatre Universitari compta amb la participació de les universitats de Girona, Lleida, 
Tarragona i Vic. Fomenta les relacions universitàries, tant internes com externes, i la mobilitat 
d’estudiants i de professors. Té com a finalitat difondre el treball de les aules de teatre de les universitats 
–i no només entre la comunitat universitària, la mostra persegueix donar a conèixer aquest treball a la 
ciutat que acull l’exhibició, enfrontar l’esforç creatiu dels universitaris al gran públic-.  
 
En aquesta activitat hi han participat a prop d’un centenar d’estudiants. La mostra es va obrir el dimecres 
dia 10 de maig a les 19:00 amb l’actuació al Pati de les Àligues de l’Aula de teatre de la Udg amb 
l’espectacle Desbordats. L’espai de Teatre de la Universitat de Lleida va presentar a les 22:00h del mateix 
dia i al teatre de Sant Domènec, Hèrcules i l’estable d’Augia, de Friedrich Dürrenmatt. Les aules de teatre 
de les universitats de Tarragona i Vic van actuar l’endemà. Totes dues també al Teatre de Sant Domènec. 



 

 

La primera a les 19:00 h amb No hi ha silencis, una aproximació als poetes de la generació del 27; la 
segona a les 22:00 h amb Divendres84, un espectacle inspirat en la ‘movida’dels anys 80. 
 
La coordinació tècnica de l’acte va ser duta a terme per Jorge Fuentes. Les universitats es van allotjar 
entre l’alberg Cerverí de Girona i l’Hotel Ultònia. La UdG es va fer càrrec també de les dietes dels 
membres de les aules. 
 
Participació a la Mostra de teatre Universitari organitzada per l’Institut Joan Lluís Vives 
 
El curs 2005-2006 la mostra de Teatre universitari ha estat acollida per la Universitat de Bellaterra. Entre 
els dies 2 i 6 de maig, un total d’11 universitats van participar en aquesta mostra. Els alumnes de l’Aula 
van presentar el seu treball, Desbordats, el dia 5 de maig a les 15:00 de la tarda al pati de les Oliveres. 
L’endemà van participar en els tallers organitzats per la universitat.  
 
Altres 
 
El II Certamen de Monòlegs i l’organització de l’escenificació de la Nit de Poetes (15  
de setembre) són dues activitats que tot i formar part del calendari 2006-2007, s’han  
estat preparant durant el curs 2005-2006.  

 
a) II Certamen de Monòlegs: S’han reformulat de els fonaments del concurs i s’ha treballat en la tria i 

coordinació d’un nou jurat. Les bases es faran públiques al més de Juliol.  
  
b) Nit de Poetes: La segona part d’aquest acte organitzat pels Amics de l’UNESCO de Girona ha estat 

sempre dedicat a la memòria d’un poeta. Grups gironins com Proscenium o bé El teatre Blau s’han 
encarregat de la seva escenificació. Enguany L’Aula de Teatre ha estat convidada a preparar aquest 
muntatge. La poetessa escollida és la figuerenca Carme Guasch. En l’espectacle, que en aquests 
moments està en fase de pre-producció, hi participaran alumnes i ex-alumnes de l’Aula.  

 



 

 

3.9. Cor UdG 

 
El Cor de la UdG, en aquest període que reflecteix la memòria, està duent a terme el seu vuitè any 
d’activitat. 

La millora qualitativa i quantitativa així com la cohesió del grup coral han estat els objectius principals 
proposats pel seu director. 

En aquests moments el Cor consta de 52 cantaires i s’està aconseguint l’objectiu de formar un nucli 
estable de cantaires (alumnes, professors i PAS), que dotin d’estabilitat a una formació que de per sí és 
sempre nova i canviant. 

S’ha anat consolidant la voluntat del Cor d’establir relacions amb d’altres Cors Universitaris per tal de 
conèixer tant nou repertori com maneres de fer, al mateix temps que s’enforteixen les relacions tant 
interuniversitàries com les pròpies. Enguany s’ha potenciat i reforçat aquest objectiu amb l’intercanvi 
internacional amb el Cor de la Universitat de Pisa.  

No volem obviar, tampoc, el treballar amb formacions orquestrals i instrumentals properes i difondre la 
tasca del Cor i de la UdG a diferents indrets de les nostres comarques, sobretot a la ciutat de Girona. Això 
s’ha aconseguit amb escreix amb els concerts de la Diada de Sant Jordi a l’església del Mercadal i al 
Patronat del Call per la mostra de Flors. Dintre aquesta línia s’emmarca la futura participació del Cor en el 
concert del “Carmina Burana” que cantaran les corals Gironines a l’Auditori – Palau de Congressos el 1 
d’octubre del 2006 

Tot seguit presentem els concerts i activitats dutes a terme per aquesta formació durant l’esmentat 
període i que han augmentat considerablement en relació al curs anterior: 

 
Curs 2005-2006 
 
28 de setembre - Concert d'Inauguració del curs acadèmic de la UdG 2005-2006. 

St. Domènec. Girona 
 
5 d' octubre - Concert d'Inauguració del curs acadèmic de la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) 

2005-2006. Homenatge pòstum al professor X. Frigola Sala d’Actes d’Emili Grahit. 
Girona 

 



 

 

25 de novembre - Concert dintre els actes del 25è. Aniversari de l'Escola d'Infermeria de Girona. Sala 
d’Actes d’Emili Grahit. Girona 

 
26 de novembre - Concert d'inauguració de la nova escola de Fisioterapia “Garbí” adscrita a la UdG. 

Salt – Girona 
 
16 de desembre al   - Viatge a Pisa (Itàlia) intercanvi amb el Cor d'aquella  
19 de desembre  Universitat 
  
16 de desembre - Concert a la Sala de la Sapienza de la Facultat de Dret de la Universitat de Pisa 
 
17 de desembre - Concerto de Natale a l'esglèsia de Sant Michele in Borgno. Pisa 
 
18 de desembre - Visita a Florència 
 
21 de desembre - Concert de Nadal al Pati de les Àligues en motiu de la recepció al PAS dels Serveis 

Centrals que oferir la nova Rectora Anna Maria Geli. 
 
22 de desembre - Concert de Nadal a la Facultat d’Educació i Psicologia. Emili Grahit. Girona 
 
2006 
 
31 de març - Assaig obert dintre les Jornades de Portes Obertes per Alumnes de Secundària. 

Facultat d’Educació i Psicologia. Campus Emili Grahit. Girona 
 
1 d’abril - Concert dintre els Jornades de Portes Obertes per pares i familiars. Facultat de 

lletres. 11'30 Campus de Barri Vell. Girona 
 
1 d’abril - Concert dintre els Jornades de Portes Obertes per pares i familiars. Facultat de 

Dret. 13'30 Campus de Montilivi. Girona 
 
21 d’abril - Concert de clausura de la “Conferencia de Deganos de las Facultades de Psicologia 

de España. Facultat d’Educació i Psicologia Universitat de Girona 
 



 

 

22 d' abril al - Visita del Cor de la Universitat de Pisa a Girona. Intercanvi -  
25 d' abril  concert 
 
22 d' abril - Concert del Cor de Pisa a l'auditori de la Mercè de Girona 
 
23 d' abril - Concert dels dos Cors a l'església del Mercadal de Girona  
 
27 d’abril  - Concert dintre la Festa Major de la Universitat de Girona. Aula Magna de la Facultat 

de Ciències  
 
13 de maig - Concert extraordinari dintre la Mostra de Flors al centre d'estudis jueus Bonastruc 

sa Porta del Call de Girona. Clausura de la X trobada Internacional de Museus.  
 
15 de maig  - Concert de clausura del cinquantenari de l'hospital Josep Trueta de Girona. Aula 

Magna de St. Domènec de Girona 
 
7 de juliol  - Participació en l’entrega dels Premis del Patronat de la Politècnica 
 
 
3.10. Relacions Exteriors 
 
3.10.1 Oficina de Relacions Exteriors 
 
Durant el curs 05/06, des de l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) s’ha organitzat: 

- Setembre 2005 i Gener 2006: dues edicions d'un "Introductory Course on Catalan Language and 
Culture", amb la voluntat de facilitar als estudiants estrangers alguns elements d'integració a la 
nostra cultura.  

- Novembre 2005: Reunió d’avaluació del Programa d’Activitats Culturals (PAC). 

- Març 2006: participació dels estudiants de la UdG a les activitats del PAC organitzada per la URV. 
“Ruta del Císter” 

- Abril 200: Participació dels estudiants de la UdG a les activitats del PAC organitzades per la UdL: 
“Lleida, Vall de Boí”  



 

 

- Abril 2006: participació de 4 estudiants de la UdG a l’Euroweek 2006, que aquest any s’ha celebrat a 
la Masaryk University de Brno (Txèquia) 

- Maig 2006: “Ruta daliniana”, en el marc del Programa d’Activitats Conjuntes (PAC), adreçades als 
estudiants d’intercanvi de la UdG, la URV i la UdL. 

- Maig 2006: Xerrada sobre la cooperació Euromediterrània. 

- Juny 2006: organització del Curs Internationalization at Home: from theory to practice, adreçat a 
personal de les universitats catalanes 

 
  

Octubre 2005 Reunió del Plenario del CEURI 
Novembre 
2005 

Reunió anual de Prime Networking. 

Desembre 
2005 

Reunió del Node Català de Centres de Mobilitat 

Gener 2006 Reunió dels responsables de les ORIs catalanes. 
Reunió de l’Editorial Committee de la EaIE 
Reunió del Joint Leadership Meeting de la EaIE 
Reunió del Trainning Committee de la EaIE. 

Febrer 2006 Jornada de Portes Obertes a la UPC, organitzada en el marc de 
la Comisión de Asuntos Europeos del CEURI. 
Reunió amb diferents responsables de la Comissió Europea. 
Reunió sobre la Promoció de les universitats catalanes, 
celebrada en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya 

Març 2006 European Week de la xarxa ETAP 
Jornada sobre la Política Euromediterrània i la política de 
veïnatge, celebrada a la Facultat de Dret de la UdG. 
Jornada sobre el programa Erasmus-Mundus, organitzada per 
l’ICE de la Universitat de Girona.  
Assistència a les Jornades “El futur de Leonardo en el Marc del 
nou programa Socrates-Erasmus” a la Univ. Ramon Llull  

Abril 2006 Seminari Erasmus Mundus. Primeras Experiencias Primeras 
soluciones, organitzat per la Comisión de Asuntos Europeos del 
CEURI a la Universidad de Cádiz. 



 

 

Maig 2006 Reunió del plenario del CEURI. 
Reunió de les ORIs catalanes. 
Reunió de la xarxa del London University College 
Assistència a las “Jornadas Informativas Tempus” realitzades a 
Palma de Mallorca. 

Juny 2006 Reunió de la xarxa Euclides. 
Seminario Valencia Global 
Reunió de Vicerrectores y Directores de Relaciones 
Internacionales de l’Agencia Nacional Erasmus. 
Reunió del Training Committee de la EaIE. 
Reunió d´Oficines d´acollida d´estudiants estrangers a les Univ. 
catalanes celebrada a la UPC . 

 
 
3.10.2 Mobilitat d’estudiants 
 
La mobilitat d’estudiants per a la realització d’estades a d’altres universitats es manté any rere any a la 
UdG com una oferta atractiva i profitosa, ja sigui per a l’ampliació d’estudis o per la participació en 
activitats d’intercanvi. Al mateix temps, la nostra universitat atrau un bon nombre d’estudiants forans que 
arriben als nostres centres en el marc dels programes establerts. 
 
Certament, si comparem les dades de mobilitat del curs acadèmic 2005/2006 amb les dels cursos 
anteriors observem un cert recés, però és evident que aquest és un resultat que, decididament, podem 
qualificar de conjuntural. Les dates de celebració d’una determinada activitat, la desaparició d’un projecte 
concret, l’anul·lació d’un programa... poden portar a un descens aparent en les xifres. Però si observem 
en concret el programa Sócrates-Erasmus, que és el que usem com a referent, veurem que això no és 
així. Ans al contrari, les xifres es mantenen, i fins i tot tenen un petit increment. 
 

  PROGRAMA 04-05 05/06 
UdG a fora Erasmus 171 174 
Fora a UdG Erasmus 118 138 
UdG a fora SICUE 19 20 
Fora a UdG SICUE 8 5 
UdG a fora Euroweek 19 4 



 

 

Fora a UdG MIBP/PECO 5 anul·lat 
UdG a fora MIBP/PECO 7 anul·lat 
Fora a UdG Amèrica 

Llatina 
43 16+21+8 

UdG a fora Leonardo da 
Vinci 

 4 

Fora a UdG Leonardo da 
Vinci 

11 5 

UdG a fora ALTRES  10 13  
Fora a UdG ALTRES  44  1 

 
 
Un curs més, cal remarcar però que els programes de mobilitat no serien possibles sense la implicació del 
professorat que participa en l’oferiment de places i en la formalització dels contactes amb altres 
universitats. 
 
A la UdG, la gestió dels programes de mobilitat es desenvolupa des de la Oficina de Relacions Exteriors 
amb la col·laboració dels responsables de Relacions exteriors de les Facultats i Escoles, i amb la 
participació molt activa del Servei de Llengües Modernes. Cal remarcar les activitats d’acollida dels 
estudiants d’intercanvi realitzades per l’ORE i els tàndems lingüístics organitzats pel Servei de Llengües. 
 
Com en cursos anteriors, la UdG ha impulsat un conjunt d’iniciatives per tal de donar a conèixer els 
programes de mobilitat i facilitar-hi la participació dels estudiants.  
 

- S’han realitzat actes informatius a cada Centre de la UdG. 
- S’ha continuat amb la tasca de vincular el nivell de coneixement per part dels estudiants de la 

llengua de docència de la plaça de destinació en presentar les sol·licituds de mobilitat pel proper 
curs acadèmic. 

- S’ha mantingut amb la programació del PAC, un programa d’activitats culturals conjuntes de la 
UdG amb la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili . Aquest curs s’han programat les 
visites culturals a la Ruta del Císter, el Museu Dalí i a la Vall de Bohí. 

- S’ha implementat una aplicació informàtica que permet la gestió “on line” de les sol·licituds i 
atorgació de les places –i beques- Sócrates-Erasmus. 



 

 

3.10.3. Relació de mobilitat per programes i centres docents del curs 2005-06 
 
SÓCRATES-ERASMUS VID TAULA 
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És en el marc de l’organització de la mobilitat però en un altre ordre de coses que l’ORE ha iniciat aquest 
curs un projecte que haurà de tenir repercussió a tota la UdG, i que és l’intent de crear un servei 
d’acollida. Quan parlem d’aquest servei no estem parlant d’un servei administratiu sinó d’un concepte que 
haurà de donar suport a tots el fluxos de mobilitat en direcció a la UdG, tant sigui per fer-hi docència com 
per fer-hi recerca, en el sentit de crear un dispositiu d’acollida que inclourà un o més dels serveis ja 
existents i que tindrà com a finalitat ajudar als interessats abans, durant, i després si cal, de la seva 
estada a la nostra universitat. 
 
També en la línia dels grans projectes l’execució dels quals excedeix la llargada d’un curs acadèmic, l’ORE 
ha rebut l’encàrrec de monitoritzar la confecció d’un mapa de les relacions internacionals que té la UdG. 
Aquest mapa, quan estigui enllestit haurà de recollir la informació exhaustiva sobre amb qui, com i amb 
quins resultats es relaciona la nostra universitat en el plànol internacional. 
 
 
 
    MARXEN VENEN       MARXEN VENEN 
ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR ALEMANYA 6   

ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
D'INFERMERIA BÈLGICA 1

  BÈLGICA 7 14     PORTUGAL 1 2

  BULGÀRIA     SUÈCIA 2 2

  DINAMARCA 2       4 4

  FRANÇA 4 9         

  HONGRIA 2   FACULTAT DE CIÈNCIES BÈLGICA 1 1

  ITÀLIA 3 2     DINAMARCA 1

 POLÒNIA 1   FINLÀNDIA 2

  PORTUGAL 1 2     FRANÇA 2

 SUÈCIA 1   ITÀLIA 3

  U.K. 6     
PAÏSOS 
BAIXOS 1 1



 

 

  XIPRE 1     POLÒNIA 1

  33 28    
           SUÈCIA 4  
FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS ALEMANYA 3      15 2

 ÀUSTRIA 1    

  BÈLGICA 4 1      

 ESLOVÈNIA 1 1    

  FRANÇA 4 2    FACULTAT DE DRET  

  HONGRIA 7      ALEMANYA 1

  IRLANDA 8      BELGICA  3

  ITÀLIA    FRANÇA 1 2

  NORUEGA 2     
PAÏSOS 
BAIXOS 2 1

  POLONIA 5 1     SUÈCIA 1

  PORTUGAL 7     U.K. 3 3

  REP. ESLOVACA 1 2      

  REP. TXECA 6 5     GRÈCIA 2

  XIPRE 2      HONGRIA  2

    44 19     LITHUANIA 2

        POLONIA 2 

FACULTAT DE LLETRES ALEMANYA 1 3     REP. TXECA 1

  BÈLGICA 1      ROMANIA 1

 ESTONIA 2    7 20

  FRANÇA 1 5         

  ITÀLIA 7 17   
FACULTAT D'EDUCACIÓ I 
PSICOLOGIA ALEMANYA 1

    DINAMARCA 1

    HONGRIA 1

  PAÏSOS BAIXOS 2     ITÀLIA 6 4

 PORTUGAL 2   
PAÏSOS 
BAIXOS 2

 POLÒNIA 2    



 

 

 REP. TXECA 1    

 U.K. 1 3   POLÒNIA 1

    15 33     SUÈCIA 2  

         12 6

TURISME AUSTRIA 1       

  BÈLGICA 5       

  DINAMARCA 2      

  ESLOVÈNIA 1         

  FRANÇA 9 1   ADSCRITES ALEMANYA 2
  ITÀLIA  7  1     BÈLGICA 3 2
 IRLANDA 8    
     25  10     FINLÀNDIA 4 2
            FRANÇA 3

            GRÈCIA 1 3

            ITÀLIA 5  

            PORTUGAL 3 3

            ROMANIA 4

             19 16

 





 

4. PROMOCIÓ DE LA UdG 
 
4.1 Promoció per a la captació d’estudiants 
 
Les campanyes de promoció s’estructuren al llarg del curs de manera homogènia, la qual cosa implica que tant 
les xerrades informatives en centres de secundària com la presència al Saló de l’Ensenyament i en altres 
certàmens, com les Jornades de Portes Obertes, formen part d’un projecte global que té com a objectiu 
presentar de manera directa l’oferta de la UdG, tot trepitjant el territori, ampliant els camps d’acció i valorant el 
fet que la UdG s’emmarca en un tot atractiu per a l’estudiant. 
 
Els equips que visiten els centres de secundària estan formats per un responsable tècnic o acadèmic de la 
Universitat de Girona i un estudiant becari que col·labora en la tasca de promoció de la UdG. En total es visiten 
97 instituts de secundària, es fan 110 sessions, i s’arriba personalment, a través de xerrades i d’exposicions en 
PowerPoint, a uns 4700 alumnes.  
 
Aquest curs hem volgut apropar-nos a estudiants de les Illes Balears i hem visitat les Illes en diverses ocasions. 
 
Els centres visitats són els següents: 

ALT EMPORDÀ  
  EMPORDÀ, C.E. - SANT JOSEP Roses 30 
  IES ALEXANDRE DEULOFEU Figueres 26 
  IES CAP NORFEU Roses 37 
  IES CASTELLÓ D'EMPÚRIES Castelló d'Empúries 30 
  IES CENDRASSOS Figueres 60 
  IES EL PEDRÓ DE L'ESCALA L'Escala 37 
  IES ILLA DE RODES Roses 25 
  IES LA JONQUERA La Jonquera 22 
  IES LLANÇÀ Llançà 45 
  IES NARCÍS MONTURIOL Figueres 25 
  IES OLIVAR GRAN Figueres 55 

BAIX EMPORDÀ  
  IES BAIX EMPORDÀ Palafrugell 94 
  IES FREDERIC MARTÍ I CARRERAS Palafrugell 86 



 

  IES LA BISBAL La Bisbal d'Empordà 90 
  IES MONTGRÍ Torroella de Montgrí 50 
  IES PALAMÓS Palamós 115 
  IES PUIG CARGOL St. Antoni de Calonge 19 
  IES RIDAURA Castell-Platja d'Aro 12 
  IES SANT ELM Sant Feliu de Guíxols 42 
  IES SANT FELIU DE GUÍXOLS Sant Feliu de Guíxols 37 
  SANT GABRIEL Torroella de Montgrí 27 
  VEDRUNA Palamós 60 

CERDANYA  
  IES PERE BORRELL Puigcerdà 37 

GARROTXA  
  ESCOLA D'ART D'OLOT Olot 40 
  IES LA GARROTXA Olot 110 
  IES MONTSACOPA Olot 104 
 

GIRONÈS  
  BELL-LLOC DEL PLA Girona 90 
  IES CARLES RAHOLA I LLORENS Girona 20 
  IES CASSÀ DE LA SELVA Cassà de la Selva 50 
  IES CELRÀ Celrà 50 
  IES JAUME VICENS VIVES Girona 100 
  IES LLAGOSTERA Llagostera 65 
  IES MONTILIVI Girona 75 
  IES NARCÍS XIFRA I MASMITJÀ Girona 40 
  IES SALVADOR ESPRIU Salt 36 
  IES SANTA EUGÈNIA Girona 15 

  
IES SANTIAGO SOBREQUÉS I 
VIDAL Girona 103 

  IES VALLVERA Salt 55 
  LA SALLE GIRONA Girona 150 
  LES ALZINES Girona 37 



 

  MARISTES GIRONA Girona 60 
  ST. GEORGE'S SCHOOL Fornells de la Selva 30 
  VEDRUNA Girona 45 

MARESME 
  ESCOLA PIA DE CALELLA Calella 35 
  FRETA-CALELLA Calella 50 
  IES DOMENEC PERRAMON Arenys de Munt 40 
  IES ELS TRES TURONS Arenys de Mar 29 
  IES EUCLIDES Pineda de Mar 45 
  IES LLUIS COMPANYS Tordera 25 
  IES LLUIS DOMENECH I M.-CANET Canet de Mar 40 
  IES RAMON TURRO I DARDER Malgrat de Mar 60 

MENORCA  
  ESCOLA D'ART DE MENORCA Maó 25 
  IES BIEL MARTÍ Ferreries 30 
  IES CAP DE LLEVANT Maó 44 
  IES JOAN RAMIS I RAMIS Maó 68 
  IES JOSEP MARIA QUADRADO Ciutadella de Menorca 50 
  IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA Alaior 75 
  IES MARIA ÀNGELS CARDONA Ciutadella de Menorca 26 
  IES PASCUAL CALBÓ I CALDÉS Maó 37 

OSONA  
  ESCORIAL Vic 87 
  IES ANTONI POUS I ARGILA Manlleu 60 
  IES CASTELL DEL QUER Prats de Lluçanès 37 
  IES CIRVIANUM DE TORELLO Torelló 85 
  IES MIQUEL MARTI POL Roda de Ter 57 
  IES TARADELL Taradell 20 
  IES VIC Vic 80 
  LA SALLE MANLLEU Manlleu 90 
  PIVE, COL.LEGI Tona 22 
  SANT MIQUEL DELS SANTS Vic 50 



 

PLA DE L'ESTANY  
  IES JOSEP BRUGULAT Banyoles 50 
  IES PERE ALSIUS I TORRENT Banyoles 64 
  IES PLA DE L'ESTANY Banyoles 35 

RIPOLLÈS  
  NTRA. SRA. DEL CARME Ripoll 22 

SELVA  
  IES ANTON BUSQUETS I PUNSET Sant Hilari Sacalm 20 
  IES CASTELL D'ESTELA Amer 20 
  IES HOSTALRIC Hostalric 50 
  IES RAFAEL DE CAMPALANS Anglès 50 
  IES RAMON COLL I RODÉS Lloret de Mar 49 
  IES ROCAGROSSA Lloret de Mar 60 
  IES SA PALOMERA Blanes 50 
  IES S'AGULLA Blanes 11 
  IES SANTA COLOMA DE FARNERS Santa Coloma de Farners 65 
  IES SERRALLARGA Blanes 40 
  IES TOSSA DE MAR Tossa de Mar 21 
  IES VIDRERES Vidreres 41 

VALLÈS ORIENTAL  
  EDUCEM Granollers 29 
  ESCOLA PIA DE GRANOLLERS Granollers 25 
  IES ANTONI CUMELLA Granollers 59 
  IES ARQUITECTE M. RASPALL Cardedeu 30 
  IES CARLES VALLBONA Granollers 20 
  IES CELESTÍ BELLERA Granollers 41 
  IES EL SUI Cardedeu 50 
  IES GIOLA Llinars del Vallès 25 
  IES LA ROCA DEL VALLÈS La Roca del Vallès 30 
  IES L'AMETLLA DEL VALLÈS L'Ametlla del Vallès 33 
  JARDÍ Granollers 30 



 

  TALLER GINEBRO Cardedeu 31 
 
27 estudiants de diferents titulacions han col·laborat en la difusió dels seus estudis, entre els quals destaquem 
per la seva especial dedicació:  
Beatriu Moya Alpuente (Turisme), Carles Lozano Pedrero (Enginyeria Industrial), Carolina Torres Fernandez 
(Biologia), M. Esperança Correu Perales (Història de l'Art), Ferran Pajuelo Gándara (Administració i Direcció 
d'Empreses), Ingrid Gelabert Molina (Psicologia), Jordi Sirvent Carbonell (Publicitat i Relacions Públiques), Maria 
Pereda Grillo (Infermeria), Maria Soria Freixer (Ciència i Tecnologia dels Aliments), Marta Bech Ayats  (Història i 
Geografia), Núria Cardona Miracle (Ciències Ambientals), Robert Alcalá Sánchez (Enginyeria Informàtica) 
 

 
 
 
4.2 Estudia i altres certàmens 
 
En aquest curs acadèmic la Universitat de Girona ha estat present a totes les fires i certàmens d’orientació 
educativa i professional organitzats a Catalunya i a les Illes Balears. L’activitat firal s’inicia el mes d’octubre a la 
Fira de Girona. En aquest certamen la Universitat de Girona es presenta davant la societat i dóna a conèixer els 
seus estudis, la investigació que s’hi realitza i la seva participació en el teixit social i econòmic de les comarques 
gironines. El mes de novembre ens desplacem a Vic, Fira Recerca (del 24 al 26 de novembre). Participem a la 1a 
edició d’Expojove, certamen d’orientació educativa i professional organitzat a Girona durant el mes de gener. 
Posteriorment ens desplacem a Palma de Mallorca al saló Futur Jove. 
 



 

El mes de març la cita obligada és a Estudia i Futura, fira amb un gran volum d’assistents —70.000 professors, 
pares i estudiants han participat en aquesta edició, on presentem tots els estudis de grau i postgrau de la 
universitat. 
 
La UdG és present, així mateix, en altres fires durant el mes d’abri,l com la fira de les 40 hores de Ripoll (del 31 
de març al 2 d’abril) i el Saló de l’Estudiant de Valls (20 i 21 d’abril). 
 
A totes aquestes fires hem proposat als assistents que sobrevolessin la UdG. Per mitjà d’un gran plasma i un 
“ratolí” es podia ser protagonista d’un vol virtual en tres dimensions per Girona i en concret pels centres de la 
Universitat (Campus, Parc Científic i serveis universitaris). Aquesta eina cartogràfica desenvolupada pel SIGTE, 
Servei de Sistemes d’Orientació Geogràfica i Teledetecció de la UdG, en ha permès organitzar el concurs Vola 
Cap a la UdG. 397 estudiants de secundària han volat virtualment per la Universitat, han trobat una contrasenya 
amagada entre els seus edificis i ha pogut participar en el sorteig d’un portàtil. 
 

 
 
 
 
 
 



 

4.3 Jornades de Portes Obertes 
 
Les Jornades de Portes Obertes són l’últim esgraó de les activitats de difusió dels estudis i tenen l’objectiu que 
els estudiants puguin preguntar i obtenir tota la informació detalla sobre les titulacions de la UdG. 
 
Els coordinadors d’estudis o professors de totes les titulacions de la UdG presenten els seus estudis amb la 
participació i l’ajut d’estudiants en actiu que expliquen la seva experiència personal i d’altres serveis i 
departaments que fan una presentació del dia a dia de l’activitat docent i investigadora a la UdG. 
 
Els resultats són: més de 60 sessions informatives sobre els estudis, una trentena de visites guiades per centres 
i laboratoris, i una quinzena d’activitats de tot tipus que van des d’una demostració de reciclatge fins a l’actuació 
castellera o a la participació de l’assaig del cor. Tot això amenitzat per una fira: “Ho tens a la UdG”, en la qual es 
pot obtenir informació sobre el món universitari: allotjament, borsa de treball, activitats esportives, estudi 
d’idiomes, associacions d’estudiants, etc. 
 
Fins i tot hem pensat amb els professors acompanyants dels estudiants. Hem preparat activitats paral·leles com 
una simulació de preinscripció i la presentació de l’adaptació dels estudis de la UdG al nou espai europeu 
d’educació superior. 
 
L’edició de 2006, duta a terme el 31 de març, ha comptat amb la presència de 57 centres, especialment de les 
comarques gironines, i d’uns 2650 alumnes. 
 
Tanmateix hem consolidat la Jornada de Portes Obertes a tothom: unes 500 persones, principalment estudiants 
d’arreu de Catalunya amb els seus pares han participat en aquesta nova edició. 
 



 

4.4 Ajuts Botet i Sisó 
 
Enguany s’ha celebrat la 3a edició de la convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants 
de batxillerat 2005. Els ajuts Botet i Sisó estan dotats amb 600 € cadascun. El seu objectiu és facilitar la 
realització de treballs de recerca d’estudiants de batxillerat que cursin els estudis en centres de secundària de 
les comarques gironines o de les zones limítrofes. 
 
En aquest curs han estat 194 les sol·licituds presentades, d’entre les quals, en aplicació de les bases de la III 
convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, la Comissió Mixta UdG-
Centres de Secundària, amb data 27 de maig de 2005, en va seleccionar 50. Aquesta adjudicació inicial es 
transforma en definitiva a partir de la Resolució del rector de la UdG, de data 21 de maig de 2005. 
 
Anualment, l’Institut de la Joventut, el Ministeri de Treball i Afers Socials i la Direcció General d’Universitats del 
Ministeri d'Educació i Ciència organitzen el certamen anomenat Jóvenes investigadores i seleccionen els 40 
millors treballs d’investigació de joves de fins a 21 anys que s’hagin presentat al concurs. 
 
Dos treballs de recerca d’alumnes de Bell-Lloc del Pla, que han gaudit de beques Botet i Sisó de la Universitat de 
Girona, han estat seleccionats i han participat al certamen. D’aquests dos treballs, el presentat per Gerard 
Quintana “El legado de Paul Ehrlich. Del salvarsan a los antibióticos” va rebre el premi Menció Especial del Jurat.  

 



 

4.5 Mitjans de comunicació 
 
Les propostes de la Universitat als mitjans de comunicació, tant en comunicats i notes de premsa com en 
convocatòries de roda de premsa, es xifren en 130 en el període comprès entre l’agost de 2005 i el juliol de 
2006. La presència mediàtica d’aquestes propostes en el mateix període, en els suports El Punt, Diari de Girona, 
La Vanguardia, El País, l’Avui i el Periódico, es xifra en gairebé 2000 impactes, una xifra molt similar a la del 
mateix període del curs 2005.  
 
El dossier de premsa en xarxa recull unes 3000 entrades que abracen no només l’actualitat de la UdG (els 2000 
impactes especificats anteriorment), sinó altres informacions relacionades amb el marc universitari i la recerca 
en general. 
 
En la quarta temporada, el programa Campus 33, que s’emet pel Canal 33, coproduït per Televisió de Catalunya 
i la Xarxa d’Universitats de l’Institut Joan Lluís Vives, ha fet 27 entregues, en les quals la UdG ha aparegut 
referenciada 11 vegades, d’acord amb el detall següent: 
  
Programa 89 · 7/11/2005 · Secció Gaudeamus 
 
Curs per a futurs terapeutes de l’artteràpia, un mètode que a través d’expressions artístiques tan diverses com 
ara la fotografia, la dansa o l’escultura facilita el procés curatiu de persones amb dificultats. L’organització del 
curs és a càrrec de la Fundació UdG: Innovació i Formació. 
 
Programa 91 · 21/11/2005 · Secció Tema de fons 
 
Arran del trentè aniversari de la mort de Franco, Banyoles ha acollit un col·loqui organitzat pel Centre d'Estudis 
Comarcals i per la Universitat de Girona, sota l'enunciat «Història i memòria: el franquisme i els seus efectes als 
Països Catalans» 
 
Programa 94 · 12/12/2005 · Secció Llibres NEU-e 
 
El passadís dels contes, obra col·lectiva, recull de contes de diversos autors, coordinat per Montserrat Rebollo. 
Edició de la Universitat de Girona.  
 
 
 



 

Programa 95 · 19/12/2005 · Secció Recerca 
 
Els vocabularis mèdics elaborats pel Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració de la Universitat de 
Girona pretenen millorar la comunicació entre el personal mèdic i els pacients immigrants. 
 
Programa 97 · 21/02/2006 · Secció Recerca 
 
Un equip de recerca del Laboratori d’Intervals Modals i Enginyeria de Control de la Universitat de Girona treballa 
per aconseguir que els edificis suportin més bé els terratrèmols. 
 
Programa 99 · 07/03/2006 · Secció Llibres NEU-e 
 
«Los museos para el público, un público para los museos» d’Elena Puiggròs, editat per la Universitat de 
Girona. 
 
«Camins cap el reconeixement» coordinat per Marco Aparicio Wilhelmi, editat per la Universitat de Girona. 
 
Programa 104 · 23/03/2006 · Secció Tema d’actualitat 
 
Causes, conseqüències i solucions de la relació entre joves i drogues. 
 
 
Programa 104 · 11/04/2006 · Secció Recerca 
 
Una nova tècnica desenvolupada per Microbial, una empresa derivada de la Universitat de Girona, permet 
analitzar mostres de menjar i aigua per detectar-hi possibles bacteris patògens, com ara la legionel·la o la 
salmonel·la. Aquest nou sistema redueix molt el temps d’anàlisi, alhora que en millora la precisió. 
 
 
Programa 109 · 23/05/2006 · Secció Tema d’actualitat 
 
El Garbí, un robot submarí desenvolupat pel grup de Visió per Computador i Robòtica de la Universitat de 
Girona, el qual servirà per crear un nou vehicle submarí totalment autònom, petit i lleuger que participi en una 
competició entre estudiants europeus. 
 



 

Programa 106 · 02/05/2006 · Secció Recerca 
 
El projecte Niam, una recerca sobre els cetacis que travessen la Mediterrània en aquesta època de l’any per tal 
d’estudiar i crear un registre d’aquests animals, alhora que oferir als estudiants que hi participen una 
experiència formativa única. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.6 Actes protocol·laris 
 
 
Setembre 2005 
 
Inauguració del curs acadèmic 2005-2006 de les Universitats Catalanes 
 
Sessió informativa: La reforma dels estudis en el nou marc de l’espai europeu d’educació superior 
 
Novembre 2005 
 
Conferència “Les excavacions de Santa Caterina. Arqueologia i història del barri del Mercadal” 
 
Febrer 2006 
 
Acte de presentació del llibre Les voltes de quatre punts, estudi constructiu i estructural de les cases barates  
 
 
Març 2006  
 
Presentació del llibre L’escola, col·lecció Quaderns de la Revista de Girona 
 
Inauguració del 1r Campionat Universitari d’Espanya de Rem 
 
Cloenda de la 7a setmana de comptabilitat europea 
 
Inauguració de la jornada de treball la Cooperació Catalana amb l’Alfabetització a Nicaragua 
 
Inauguració de la jornada La política Euromediterrània i la Política de Veïnatge: un Nou Programa de Cooperació 
Econòmia, Social i Cultural per als Pròxims Cinc Anys? 
 
Cloenda de les jornades de treball La Participació Pública en la Gestió de l’Aigua a partir de la Directiva Marc de 
l’Aigua 
 
Abril 2006 



 

 
Inauguració de la conferència de Degans de Psicologia 
 
Homenatge a Jordi Verrié amb motiu del cinquè aniversari de la seva mort 
 
Maig 2006 
 
Acte de signatura crèdit sindicat 
 
Inauguració de la jornada de treball: Les Competències, Eix de la Planificació Curricular 
 
Cloenda de la 1a edició del diploma de postgrau en Mediació Comunitària i Resolució de Conflictes Públics 
 
Inauguració de les jornades de Debat Curricular 
 
Inauguració del 5è congrés de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica 
 
 
Juny 2006 
 
Cloenda del curs de les Aules de la Gent Gran 
 
Tribuna de Salut Laboral de Girona 

 
  

4. 7 Web 
 
La feina duta a terme en aquesta àrea s’ha centrat bàsicament en l’elaboració de webs d’actes i activitats oficials 
organitzats pel rectorat i en el manteniment de la informació i de la imatge de la pàgina web de la Universitat de 
Girona, de les notícies, de les imatges i fotografies de la pàgina principal i de les notícies i informacions de les 
intranets de la Meva UdG. 
 
 



 

 
Inauguració de curs, setembre de 2005 

 

  
Nadala UdG, desembre 2005 

 
 
 

 
Eleccions 1a volta, novembre 2005 

 
 

 
Eleccions 2a volta, novembre 2005 

 



                                                                                                  

 

                                        
Premis de recerca Consell Social, gener 2006      2n certamen de Monòlegs Teatrals, juny 2006 



                                                                                                  

 
 

4.8 Fotografia 
 
Durant el curs 2005-2006 s’han fotografiat un total de 45 actes acadèmics i protocol·laris organitzats per 
la Universitat de Girona, d’entre els quals podem destacar la inauguració de curs del sistema universitari 
català, el seguiment de la jornada electoral tant en la primera volta com en la segona, la presa de 
possessió de la rectora, la visita del president Maragall, la conferència del Dr. Siguan a Lletres, la 
presentació del robot submarí Ictineu o de l’acte de presentació de l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona. 





 

 

5. DOCÈNCIA 
 
 
5.1. Introducció 
 
El text d’aquesta memòria vol reflectir les actuacions més significatives, a banda de les ordinàries de 
manteniment de l’activitat de les matèries pròpies del Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica. 
 
Així doncs, hi queden referenciades bàsicament les iniciatives encaminades a orientar futures línies de 
treball, qüestions, moltes d’elles, relatives a la preparació per a l’adaptació a l’espai europeu d’educació 
superior. 
 
5.2. Modificacions estructurals 
 
5.2.1. Escola de Postgrau  
 
L’Escola de Postgrau de la Universitat de Girona, creada l’any 2004 amb l’objectiu de gestionar els estudis 
de postgrau de la Universitat, després del període de preparació dels primers màsters oficials que 
impartirà la UdG el curs acadèmic 2006-2007, ha evidenciat la conveniència d’un cert ajustament en 
l’orientació i en l’estructura interna. 
 
En aquesta nova etapa, l’Escola de Postgrau —Girona International Graduate School— s’orienta cap a 
donar un major protagonisme als centres docents, departaments i instituts de la Universitat, així com al 
professorat, en la iniciativa dels estudis de postgrau. La GIGS se situa, d’aquesta manera, més en el 
paper de coordinadora de les gestions dels postgraus i d’elaboració de propostes. La seva estructura 
passa a constar d’un nucli administratiu dirigit per una única persona de carrera acadèmica. 
 
El treball de la GIGS es concep de manera integrada en el Vicerectorat, que participarà en tot moment 
dels projectes que es duguin a terme des de l’Escola. 
 



 

 

5.2.2. Delegat del suport a la docència 
 
Després de valorar la magnitud i les característiques de les temàtiques pròpies del Vicerectorat, s’ha 
considerat la necessitat d’aglutinar en un mateix nucli els aspectes referits al suport a la docència, que 
són competència de diverses unitats de la Universitat, des de l’Institut de Ciències de l’Educació fins a la 
Biblioteca, des de les facultats i escoles fins a unitats com la Factoria, amb la participació d’ens com el 
Gabinet de Planificació i Avaluació o el Servei Informàtic. 
 
Amb l’objectiu d’assegurar la coherència entre les actuacions de tan diverses procedències s’ha creat la 
figura del delegat de la rectora per al Suport a la Docència, que s’integra al Vicerectorat de Docència i 
Política Acadèmica.  
 
Algunes de les actuacions que s’exposen en aquesta memòria han estat coordinades des d’aquesta 
instància, com són les qüestions referides a l’espai europeu d’educació superior o els nous aplicatius 
informàtics. 
 
5.2.3. Transformació de la Factoria 
 
La creació de la Factoria el curs 2003-2004 va respondre a l‘interès, entre d’altres però essencialment, de 
posar a disposició del professorat un servei per a l’optimització de l’ús dels recursos docents amb suport 
informàtic. La posada en funcionament d’aquesta unitat, amb la implicació de l’Institut de Ciències de 
l’Educació i la Biblioteca, va donar un resultat parcialment exitós, la qual cosa ha recomanat la seva 
reorientació, sempre a la recerca de la màxima eficàcia i eficiència de les actuacions de suport a la 
docència. 
 
Així doncs, aprofitant la nova creació del Servei de Publicacions de la Universitat, s’ha considerat oportú 
obrir dins d’aquest organisme una Unitat d’Edició de Materials Docents –MD-, que tindrà assignades la 
major part de les funcions de l’antiga Factoria, afegides a l’esperit de recuperació de les edicions docents 
en paper per als casos en què es trobi justificació. 
 
Alguns dels serveis que oferia la Factoria, els que no passen a -MD-, quedaran assignats als operadors 
informàtics dels centres docents (bàsicament els referits a l’ús d’aplicatius informàtics propis de la 
Universitat i de programari bàsic). 
 



 

 

5.3. Actuacions de preparació per a l’adaptació a l’EEES 
 
5.3.1. Grup de treball a partir de la comissió de plans pilot   
 
El curs acadèmic 2005-2006 ha estat el segon d’aplicació del Pla pilot per a l’adaptació a l’EEES. 
 
Ja des del primer curs d’aquesta prova es va constituir una comissió per al seu seguiment, que va centrar 
la seva actuació en la posada en comú de qüestions bàsicament infraestructurals. Un cop superada 
inicialment aquesta fase, s’ha cregut convenient derivar els treballs de la comissió cap al camp de la 
docència de l’espai europeu d’educació superior. Així doncs, a partir d’unes primeres entrevistes amb cada 
coordinador de titulació pilot, fetes el novembre de 2005, s’ha confeccionat una llista dels grans temes 
docents que pels equips de professorat del Pla pilot suposen els majors reptes per a l’adaptació en la 
vessant docent. 
 
Cadascun d’aquesta grans temes (les competències, les activitats d’aprenentatge, l’avaluació, la tutoria, la 
participació dels estudiants...) és objecte d’intercanvi de parers en el si de la comissió i/o en grups de 
treball que s’hi constitueixen, a fi i efecte de consensuar el que poden ser indicacions per a la 
generalització de l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior. Aquest s’ha volgut entendre que és 
l’esperit d’un pilotatge: trobar el camí per a una aplicació massiva d’allò que es testa. 

 
5.3.2. Jornada les Competències, Eix de la Planificació Curricular 
 
Coincidint en el temps amb els primers treballs de debat exposats en el punt anterior, el 31 de maig de 
2006 es va organitzar la jornada les Competències, Eix de la Planificació Curricular, amb l’objectiu de 
mostrar experiències de diferents universitats, espanyoles i europees, de planificació curricular a partir de 
competències. 
 
Va ser una jornada molt ben acceptada, inaugurada per la rectora i en la qual l’Honorable Conseller 
d’Educació i Universitats, Sr. Joan Manuel del Pozo i Àlvarez, va pronunciar la conferència inaugural, i amb 
una participació de més de 150 professors provinents de totes les facultats i escoles de la Universitat. Van 
ser de notable interès les aportacions de les universitats de Lovaina, Toulouse i Deusto. 
 



 

 

Per altra banda, un segon component de la jornada va ser un taller de formulació de competències, dirigit 
per la Sra. Joana Rubio, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Va constituir un autèntic fòrum de 
debat sobre el concepte de competència. 
 
A la web podeu trobar els materials presentats pels diferents ponents de la jornada. 
 

 

 
 



 

 

Guia per a l’adaptació de la UdG a l’EEES 
 
El curs acadèmic 2006-2007 proporciona l’oportunitat de preparació per a l’adaptació a l’espai europeu 
d’educació superior. A fi i efecte de fer front a aquest repte, el Vicerectorat de Docència i Política 
Acadèmica ha començat a dotar-se de dos instruments bàsics: una Guia per a l’adaptació a l’EEES i un 
programa d’assessorament a tot el professorat sobre la base de la pròpia guia. 
 
La Guia per a l’adaptació a l’EEES recull en bona part el fruit del debat dels grups de treball i de la 
comissió de seguiment del Pla pilot; també ha estat exposada a la web per tal de recollir els suggeriments 
i aportacions de tota la comunitat universitària. En moments clau com l’actual, a més, la guia serveix 
perquè la Universitat es posicioni en relació amb qüestions importants que demanen una definició. No s’ha 
volgut evadir aquest compromís, assumint així els riscos que tota opció porta implícits, sempre amb 
l’ànim d’aprofitar la creació de l’espai europeu d’educació superior per impulsar una renovació 
metodològica a la Universitat, que només es justifica amb l’horitzó d’una millora dels aprenentatges dels 
estudiants i una millor resposta, per tant, a la societat. 
 
Es tracta d’una guia que s’edita de manera progressiva, per temes, amb suport electrònic i en paper en 
format de quaderns. 
 

  
 
Alguns dels fragments més significatius dels primers temes tractats a la Guia per a l’adaptació a l’espai 
europeu d’educació superior són els següents: 
 



 

 

Competències 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Amb la finalitat de donar la màxima claredat possible i d’orientar tant al professorat com als estudiants, 
convé que la formulació de les competències —el seu enunciat— sigui fàcilment identificable en clau de 
competència i de finalitat. Amb aquest objectiu, una opció que es manifesta satisfactòria és utilitzar de 
manera sistemàtica verbs d’acció en infinitiu, per formular l’enunciat de les competències, de manera que 
quedi indicat, de forma inequívoca, quina és l’acció que es vol que l’estudiant sigui capaç de fer. 
 
Estem parlant de les competències que cal desenvolupar al llarg dels cursos que dura una titulació. És 
necessari, doncs, vetllar per la coherència en el tractament de les competències.  
 
La planificació del treball de l’estudiant per a l’assoliment de les competències s’ha de pensar en dos 
nivells diferents:  
 
El primer nivell correspon a l’òrgan responsable de la titulació, que ha de dur a terme una acció de 
planificació que garanteixi la coherència i la completesa del tractament de totes les competències que la 
titulació té senyalades com a pròpies, incloent les competències específiques i les genèriques o 
transversals. 
 
El segon nivell de planificació docent correspon al professor. La seva tasca consisteix en idear les 
activitats d’aprenentatge que, treballant els continguts adequats a l’assignatura, s’encaminin a 
desenvolupar les competències assignades.” 

realitzant unes

en relació amb uns

“L’estudiant ha 
d’adquirir unes 
competències 

activitats 
d’aprenentatge 

continguts” 



 

 

Competències UdG 
 
“Les persones que acabin els seus estudis a la Universitat de Girona, siguin quins siguin aquests estudis, 
han de ser portadores d’uns valors que demana el nostre context social i cultural per a un 
desenvolupament sa i sostenible. 
 
Han de ser persones coneixedores de la diversitat social i cultural de la qual formem part, han de saber-
s’hi inserir amb respecte i de manera constructiva i multiplicar-ne les potencialitats. 
 
Han de ser persones amb ganes i amb capacitat de participar en la gestió de tot allò que és col·lectiu, 
comú i públic, conscients que la societat és producte de voluntats i de dedicacions, molt més enllà que 
una suma de persones. 
 
Han de ser conscients de la permanent necessitat d’aprenentatge que tenim les persones, i capaces 
d’activar nous procediments per a la construcció del propi coneixement. Han de ser persones 
coneixedores de si mateixes.” 
 
Competències singulars de la Universitat de Girona 
 

— Analitzar els trets identificatius de la societat gironina i el seu àmbit d’influència que tenen una 
relació directa amb els estudis cursats. 

— Comparar i identificar les pròpies capacitats —adquirides durant els estudis— amb les 
necessitats del mercat professional gironí, amb la finalitat de reconèixer possibles llocs de treball. 

 
Competències transversals  
 

— Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d’objectius determinats i 
de diferent procedència i format. 

— Llegir, comprendre i comentar textos científics. 

— Comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit. 

— Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en 
equip. 



 

 

— Treballar en equip, establint les relacions entre les persones que més poden ajudar a fer aflorar 
potencialitats de cooperació i mantenint-les de manera continuada. 

— Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada 
situació, en els àmbits personal i professional. 

— Utilitzar la llengua anglesa. 

— Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals. 

— Analitzar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des dels punts de vista ecològic, 
econòmic i humà. 

— Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los. 

— Analitzar les característiques socioculturals del propi àmbit d’actuació professional i personal per 
tenir-les en compte de manera constructiva. 

— Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació. 

— Identificar possibles llocs de treball en funció de les possibilitats que ofereix el mercat —local i 
global— i de les competències pròpies.” 

 
El vostre paper, estudiants 
 
Els principis metodològics de l’espai europeu d’educació superior ens porten cap a un model en el qual tu, 
estudiant, treballaràs pel teu compte, de manera autònoma, sol o amb companys, i allò que aprenguis ho 
consolidaràs amb les activitats que es faran amb la presència del professor. Tenim per tant activitats amb 
professor i sense professor. Serà del tot necessari assistir a les activitats amb professor, perquè seran la 
guia principal de l’aprenentatge. A classe hauràs de demostrar que estàs treballant de manera autònoma. 
Trobaràs nous sistemes d’avaluació, que fan que tot allò que fas es tingui en compte, més enllà del que 
podia suposar un examen final. I a la inversa: serà del tot necessari treballar a casa, sol o amb 
companys, per preparar les activitats de classe. Caldrà ser constant i conscient de la pròpia 
responsabilitat. 
 
A l’espai europeu d’educació superior la docència es compta en ECTS (European Credit Transfer System). 
A la UdG s’ha optat per l’equivalència d’1 ECTS=25 hores de treball per a l’estudiant, entre treball amb 
professor i sense professor. Aquesta opció s’ha pres a partir d’un ventall 1 ECTS= 25-30 hores, establert a 
nivell d’Europa. La màxima feina que es planificarà per a cada estudiant que es matriculi a un curs sencer 
és l’equivalent a 40 hores a la setmana, entre activitats amb professor i sense professor.” 



 

 

“Per resumir, des de la Universitat de Girona et volem recomanar... 
Que et posis a treballar amb ganes. 
Que escoltis, que parlis, que escriguis,... 
Que et relacionis. Comparteix, discuteix, fes amics. 
Que tinguis enginy i no t’aturis: tens un problema?, l’estudiem, el discutim, proposem solucions, avaluem, 
decidim, en grup, amb els teus companys, buscant els professors... 
És el que et demana l’espai europeu d’educació superior.” 
 
Activitats d’aprenentatge 
 
“Interessa idear propostes d’activitats que ajudin a desenvolupar les competències encomanades a les 
nostres assignatures, en relació amb uns continguts determinats. El model de procediment següent ens 
pot servir de guia de treball: 
 
a. Decidir quina o quines competències concretes volem afavorir amb l’activitat que plantejarem. 
b. Optar per un tipus concret d’activitat d’aprenentatge (l’aplicació de disseny de les assignatures de la 
UdG conté una tipologia d’activitats que ens pot resultar suggeridora. Vegeu, al final d’aquest quadern, un 
breu glossari d’aproximació a aquella tipologia).  
c. Seleccionar els continguts sobre els quals treballarem. 
d. Concretar l’activitat. 
e. Plantejar-nos si aquesta pot ser una activitat d’avaluació (amb el desenvolupament de la qual 
l’estudiant podrà demostrar l’adquisició de nous aprenentatges). L’aplicació de disseny de les assignatures 
de la UdG ens proposa de manera directa aquesta possibilitat, quan dissenyem cada activitat. 
 
Els estils d’aprenentatge són diversos. Cada persona aprèn d’una manera singular, segons les seves 
aptituds, les seves habilitats, les estratègies que ha construït... Hi ha qui aprèn millor escrivint que llegint 
o debatent que memoritzant o... 
 
Aquest fet, afegit a la necessitat de posada en funcionament i d’aplicació dels coneixements, ens aconsella 
diversificar els tipus d’activitats d’aprenentatge. Afegir a les classes expositives debats, seminaris, 
presentacions, exercicis pràctics de la mena que sigui possible, ben segur que és un bon recurs per 
ampliar les vies de creixement dels aprenentatges. 
 



 

 

Aquesta diversificació pot tenir una relació amb l’evolució de la carrera de l’estudiant, una coherència 
processual: potser una major diversificació a primer curs que a segon..., potser, quan es comenci un tipus 
d’activitat, és millor anar-la practicant en cursos posteriors...” 
 
Els nous quaderns de la guia que estan en preparació són els referits a l’avaluació, la tutoria i les 
metodologies docents, entre altres. 
 
5.3.3. Assessorament per a l’adaptació a l’EEES 
 
El curs 2007-2008 es planteja com el de generalització de l’adaptació a l’espai europeu d’educació 
superior. Aquest fet comporta la posada en marxa d’una nova estructura d’estudis, però significa també 
un canvi conceptual i metodològic de l’ensenyament i de l’aprenentatge, que implica que la totalitat de 
professors de la Universitat de Girona facin l’adaptació de la docència al nou model.  
 
Com podem concretar aquesta adaptació de la docència a l’espai europeu? Trobem unes quantes 
expressions indicatives a aquest respecte: 

- Planificar l’activitat de l’estudiant de forma coordinada amb la del professor (ECTS) 

- Promoure noves activitats d’aprenentatge, noves metodologies docents. 

- Fomentar la consciència d’aprenent entre els estudiants, amb la responsabilitat que això comporta. 

- Promoure l’aprenentatge autònom des de les aules. 
 
La Universitat de Girona es va dotar, el curs 2004-2005, de l’aplicatiu informàtic de disseny de les 
assignatures, amb l’objectiu que fos alhora un instrument de planificació docent en termes ECTS i una 
eina de formació per al professorat. Efectivament, l’ús del disseny condueix el professor–usuari per una 
terminologia ECTS, resol alguns interrogants i en planteja d’altres. És un instrument obert i versàtil que 
permet des d’usos bàsics fins a un aprofundiment notable en la planificació del currículum. 
 
La proposta del Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica és desplegar, durant el curs 2006-2007, un 
dispositiu d’assessorament general a tot el professorat, fent servir com a base la Guia per a l’adaptació a 
l’EEES. 
 
Els termes d’aquest assessorament es planteja que siguin els següents: 
 



 

 

 En les facultats i escoles en les quals ja hi ha equips de professors treballant línies d’innovació, 
aquests professors o els treballs iniciats seran el punt de partida del projecte en el centre. 

 
 L’equip: un conjunt de persones de cada facultat i escola. Cada assessor intervindrà només o 

bàsicament en el seu centre. El conjunt de l’equip tindrà reunions de coordinació a fi de compartir i 
construir una estratègia conjunta. Aquesta coordinació serà conduïda des del Vicerectorat pel delegat 
de Suport a la Docència, amb el suport de l’ICE. 

 
 La funció dels assessors: difondre, de manera proactiva i promovent el debat, la Guia per a l’adaptació 

a l’Espai Europeu d’Educació Superior, entesa com a recopilació de les opcions que la nostra 
Universitat està prenent en relació amb els plantejaments de la nova docència derivada de la 
Declaració de Bolonya: planificació per competències, diversificació de les activitats d’aprenentatge i 
d’avaluació, responsabilitat de l’estudiant, el nou rol del professor... 

  
Algunes possibles actuacions concretes que poden ajudar al desenvolupament de la funció dels 
assessors són les següents: 

- Organitzar sessions de presentació de l’aplicatiu de disseny de les assignatures, entès com a 
instrument que ens condueix a través dels grans temes que cal tractar. 

- Acompanyar els professors que ho sol·licitin en el procés de disseny de les seves assignatures i 
fomentar un ús de l’aplicatiu que suposi un tractament reflexiu dels conceptes de competència, 
activitat d’aprenentatge, sistemes d’avaluació,... 

- Recollir les iniciatives, les inquietuds, els interessos del professorat per tal que es puguin 
elaborar propostes de millora, de divulgació i intercanvi, de formació en la línia de millora de la 
docència. 

- Oferir, al seu criteri, als professors que no participin en les activitats esmentades fins ara, 
suport específic. 

 
Aquest dispositiu s’ha organitzat durant el segon i tercer trimestre del curs 2005-2006, per tal de posar-lo 
en funcionament a partir del setembre de 2006. 



 

 

 
5.4. Posada en funcionament dels màsters oficials 
 
5.4.1. Elaboració de normativa de gestió acadèmica, administrativa i curricular 
 
La programació dels primers màsters oficials de la Universitat de Girona ha suposat, durant el curs 2005-
2006, complir els procediments i condicions establerts de manera progressiva i amb certa immediatesa 
pel Departament d’Universitats i Societat de la Informació, i al mateix temps ha demanat l’establiment 
d’uns mecanismes interns a la pròpia Universitat, de normatives acadèmiques i de tractament del 
contingut. 
 
Durant aquest curs s’ha aprovat pel Consell de Govern, a proposta del Vicerectorat de Docència i Política 
Acadèmica la Guia per al desenvolupament dels estudis oficials de postgrau de la UdG el curs acadèmic 
2006-2007, desenvolupada en quatre apartats: 

- Introducció 
- Secció A: Gestió dels estudis oficials de postgrau 2006-2007 
- Secció B: Proposta de normativa acadèmica dels estudis oficials de postgrau per al curs 2006-2007  
- Secció C: Planificació curricular dels estudis oficials de postgrau 2006-2007 

 
Aquesta és una guia que ha estat declarada d’ús específic per al curs 2006-2007, amb l’ànim que la seva 
aplicació recomani possibles millores a introduir-hi per a cursos posteriors. No obstant això, i al mateix 
temps, s’ha creat el document de Criteris de programació acadèmica i curricular dels Màsters Oficials de la 
UdG per al curs 2007-2008, amb una estructura semblant a la de la guia per als màsters 2006-2007: 

- Secció A: Criteris per a la presentació de propostes 
- Secció B: Estructura de pla d’estudis 
- Secció C: Planificació curricular 

 
Es tracta d’un document que s’ha fet necessari per tal de donar resposta a la nova convocatòria de 
màsters per al curs 2007-2008. 
 



 

 

5.4.2. Els màsters posats en funcionament 
 
Com a resultat de la gestió feta, els màsters aprovats pel DURSI que s’han posat a oferta del públic per al 
curs 2006-2007 han estat els següents, amb els corresponents resultats en el procés de preinscripció a 15 
de setembre de 2006: 
 
 

Nivell estudi   

MÀSTER 
180 cr. 
superats Finalitzats Total 

BIOTECNOLOGIA ALIMENTÀRIA 12 18 30
CIÈNCIA COGNITIVA I LLENGUATGE 3 3 6
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L'AIGUA 14 12 26
COMPUTACIÓ 1 15 16
ENGINYERIA TÈXTIL, PAPERERA I GRÀFICA 6 0 6
GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL EN L'ÀMBIT LOCAL 7 15 22
INFORMÀTICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA 10 17 27
INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL 4 11 15
LLENGÜES, MOVIMENTS DE POBLACIÓ I CONSTRUCCIÓ SOCIAL 2 8 10
MEDI AMBIENT 20 45 65
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA 0 2 2
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ (MIPE) 3 12 15
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DE TURISME 24 75 99
INNOVACIÓ EMPRESARIAL I GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA 4 18 22
EUROPEAN MASTER IN COMPUTES VISION AND ROBOTICS (VIBOT)  44
  110 251 405
 



 

 

5.5. Nous aplicatius informàtics per facilitar una entrada de qualitat a l’EEES 
 
5.5.1. Agenda docent 
 
L’aplicatiu informàtic de disseny de les assignatures, creat el 2004, en explotació dins del Pla pilot el curs 
2004-2005 i en extensió els cursos 2005-2006 i 2006-2007, és un instrument de planificació docent a mig 
termini. Hom l’utilitza per “programar l’assignatura” a començament de curs i fins al final. Demana un 
complement que resolgui la regulació i l’ajustament de la programació en el dia a dia. 
 
L’agenda docent, en construcció, ve a cobrir aquest espai. Es defineix com un instrument d’ús privat del 
professor.  
 
No serà un instrument d’ús obligatori; es posarà a disposició del professorat i se’n recomanarà la 
utilització. La seva estructura bàsica serà en dues columnes; una de planificació i una de valoració. El 
funcionament serà tipus cremallera: 
 
 
Unitats de 
treball * 

Planificació (arrossegat del disseny 
de l’assignatura, o una concreció 
del que conté el disseny de 
l’assignatura) 

Comentaris sobre el 
desenvolupament de la sessió, 
que han d’orientar la propera 
unitat i assegurar-hi el lligam 

1 Activitat 1 
Activitat 2 
… 

 

2 
 
 
 

  

3 
 
 
 

  

4 
 

  



 

 

 
 
5 
 
 
 

  

 
 
 

*Opcional del professor: utilitzar l’agenda per gestionar l’acció docent sessió a sessió, projecte a 
projecte, tema a tema, setmana a setmana. 

 
 
5.5.2. Calendari de l’estudiant 
 
Des de les titulacions del Pla pilot per a l’adaptació a l’EEES s’ha detectat que, si pensem a partir 
d’activitats que ha de dur a terme l’estudiant, és fàcil caure en un excés d’encàrrec de feina als 
estudiants. 
 
Per tal de pal·liar aquesta desviació, en el curs 2005-2006 s’ha començat la construcció d’un aplicatiu 
informàtic en forma de calendari semestral, on apareixeran tots els compromisos que els estudiants han 
de complir (dates límit). Serà un document dels professors, vinculat al disseny de les assignatures, que 
aportarà informació d’interès per a l’equip de professorat d’un curs i per als coordinadors d’estudis. 
 
El seu funcionament es basarà en el fet que quan el professor procedeixi a fixar les dates límit, obrirà el 
calendari i veurà els compromisos que altres professors ja hagin pogut posar als estudiants. 
 
S’establiran diversos perfils d’estudiant, cadascun dels quals es definirà per a un paquet d’assignatures 
troncals i obligatòries. L’estudiant veurà els compromisos de totes les assignatures a les quals està 
matriculat. Els dies que continguin compromisos, apareixeran diferenciats i es podran identificar amb 
facilitat quins són els compromisos de cada dia (assignatura i encàrrec). 
 



 

 

5.5.3. Disseny de titulacions i control de qualitat 
 
Ja per a la gestió del Pla pilot per a l’adaptació a l’EEES la Universitat de Girona es va dotar d’una 
aplicació informàtica que facilitava i assegurava a la direcció de cada titulació la coherència en el treball 
de les diferents competències a les assignatures. 
 
A partir de l’experiència de rodatge d’aquell instrument, se n’ha elaborat un de nou, més visual i àgil, que 
s’ha utilitzat ja per a la planificació curricular dels màsters oficials 2006-2007.  
 
En el mateix moment de crear aquest instrument, s’ha incorporat una utilitat de seguiment i autocontrol 
de la qualitat, basat en l’observació del compliment dels estàndards de qualitat d’AQU Catalunya. Les tres 
pantalles que es reprodueixen a continuació il·lustren aquesta eina. 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

5.6. Formació continuada 
 
5.6.1. Màsters propis  
 
En el context actual en què s’ofereixen els primers màsters oficials de la UdG, s’ha pres la decisió, com es 
comenta a l’apartat 1.1. d’aquesta memòria, de deixar a l’Escola de Postgrau la coordinació de la gestió 
d’aquests estudis. Queda, per altra banda, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, amb 
la responsabilitat dels màsters no-oficials, anomenats màsters propis, així com de la resta d’oferta en el 
marc de la formació continuada. 
 
A la pàgina web de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació podem trobar l’oferta de 
màsters propis de la Universitat de Girona.  
 
Cursos duts a terme per la Fundació el curs 2005-2006:  
 
  CURS 05-06 

  
Cursos 
realitzats 

Alumnes 
definitius 

Màster 28 446
Diplomes de Postgrau 30 578
Cursos de Postgrau 15 180
Diplomes d'Especialització 10 154
Cursos d'Especialització 83 938
Lliure Elecció 9 105
Cursos Estiu  42 683
Jornades 3 90
Majors 25 anys 14 466
La Gent Gran     
Cursos a la Carta 66 761
Seminaris Empresarials 3 12
Formació Específica 17 156
Educació i Família 4 173



 

 

Cursos IDFO 29 442
Altres activitats:     
Projecte Fit for Work     
Avaluació externa Projecte Europeu Urbal (amb Aj. Lloret)     
Secretaria Científica 5è Congrés Nacional Persones Grans de 
Catalunya     
Programa de Capacitació Cultural a la Mediterrània (amb IDEC, 
UOC i Interarts)     
 
 
 
 
5.6.2. Intercampus  
 
Aquesta és una oferta de bona acollida creixent entre els nostres estudiants. Resultat de la gestió 2005-
2006, la preinscripció 2006-2007 dóna les dades següents: 
 
 Preinscrits Admesos % UdG sobre 

Catalunya 
Total Catalunya 2129 960 12,4 
Estudiants UdG 264 131 13,6 
 



 

 

 
 
 
 
5.6.3. Gent gran  
 
Aquesta és una proposta que s’ha posat en funcionament el curs 2005-2006 amb caràcter de prova pilot. 
Consisteix en una oferta formativa per a persones més grans de 50 anys, la finalitat última de la qual és 
la de proporcionar a la gent gran un espai per al coneixement, la reflexió i el diàleg intergeneracional que, 
a diferència dels estudis reglats, no porta implícit l’objectiu de professionalització. 
 
S’han dibuixat onze itineraris formatius, temàtics, composats a base de diferents assignatures ordinàries 
de facultats i escoles de a Universitat: 
 Una educació per al segle XXI 
 Introducció a la psicologia 
 Cap a una formació humanística 
 Introducció al coneixement científic 



 

 

 Aproximació als coneixements jurídics 
 Economia bàsica 
 L’ús de les noves tecnologies 
 Tecnologia i producció agroalimentària 
 Aproximació al coneixement de la salut i la malaltia 
 El turisme, un eix vertebrador en el món d’avui. 

 
El total de persones que han seguit aquests itineraris ha estat de 33 el curs 2005-2006. 
 
 
5.7. Nous projectes iniciats 
 
5.7.1. Estudi de necessitats formatives de la societat gironina 
 
Una de les tasques fonamentals que ocupa actualment la Universitat de Girona és la definició del nou 
mapa de titulacions, amb l’horitzó de la creació dels nous estudis de grau i de postgrau. 
 
Un element que sens dubte orientarà en aquest camp és l’estudi que s’està duent a terme de les 
necessitats formatives de la societat gironina, implicant-hi diferents centres de la Universitat, amb la 
col·laboració del Consell Social i amb la participació de diverses entitats relacionades amb el mercat 
laboral. 
 
 
5.7.2. Pla per a la implicació dels estudiants a l’EEES 
 
En la construcció de l’espai europeu d’educació superior, en la qual estem plenament immersos, és 
necessari que s’hi impliqui tota la comunitat universitària. En aquest sentit, cal vetllar per tal que el 
col·lectiu d’estudiants, autèntic focus de l’activitat universitària, es faci seu el projecte, en vegi la 
conveniència i hi sigui proactiu. 
 
El curs 2005-2006 s’ha començat la redacció i posada en marxa del Pla per a la implicació dels estudiants 
a l’espai europeu d’educació superior. Un primer element ja tangible és el tercer quadern de la Guia per a 
l’adaptació a l’EEES, comentat a l’apartat 2.3. d’aquesta memòria.  
 



 

 

Una comissió constituïda pels vicerectorats de Docència i Política Acadèmica, el d’Estudiants i Relacions 
Externes i el d’Organització, Comunicació i Qualitat, juntament amb el Servei de Gestió Acadèmica i 
d’Estudiants i representants del Consell d’Estudiants, està marcant les directrius d’aquest Pla. 
 

 
 

 
 
5.8. Avaluació de la qualitat 
 
Durant el curs acadèmic 2005-2006 s’han tancat les avaluacions de tots els estudis iniciats el curs 
anterior: tres de l’Escola Politècnica Superior (Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Química 
Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Electrònica Industrial i Enginyeria Tècnica Industrial 
especialitat Mecànica), un de la Facultat de Lletres (Filosofia) i un de la Facultat de Dret (Dret). Durant els 
mesos de març i abril de 2005 es van rebre les visites dels comitès externs, que van lliurar els seus 
informes en el període de maig a setembre. Posteriorment els comitès d’avaluació respectius de la nostra 



 

 

Universitat van elaborar els informes finals on es recullen les propostes de millora que han sorgit com a 
conclusió d’aquests processos d’avaluació.  
 
Dins el marc de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), i 
juntament amb les altres universitats catalanes, s’ha posat en marxa una segona avaluació de la 
Biblioteca, que ja havia estat avaluada l’any 1996. Aquesta vegada s’ha seguit una metodologia similar a 
la d’avaluació dels estudis que comporta una major síntesi i recolzament en evidències que la metodologia 
seguida en l’anterior edició. Per a això, s’ha establert un corpus de dades bàsiques i d’indicadors 
consensuats per tot el sistema universitari català, de manera que, a més de les dades de la UdG dels 
darrers cinc anys, s’ha disposat també dels referents del sistema universitari, cosa que ens permet situar 
l’activitat i els resultats de la Biblioteca de la UdG dins del conjunt de biblioteques de la resta 
d’universitats catalanes. En paral·lel a l’avaluació de les biblioteques s’avalua també el CBUC. 
 
Durant aquest curs, la UdG ha estat convidada a participar en el Programa Pilot d’Avaluació dels Plans de 
Formació per a la Docència del Professorat, impulsat per l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA). Es tracta d’una experiència pilot que té dos objectius principals:1) validar la 
metodologia que, a partir del proper mes d’octubre, hauran d’utilitzar les universitats que vulguin avaluar 
els seus plans de formació del professorat; 2) avaluar al mateix temps el Pla de la UdG. En aquesta 
experiència hi participem tres universitats, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de 
Valladolid i la UdG. Aquestes universitats han estat triades no solament per les seves característiques 
(dimensió, àmbits dels estudis que s’hi imparteixen, ubicació, etc.) sinó també per la seva experiència 
prèvia. En aquest sentit ANECA ha valorat la feina feta per la UdG els darrers anys i ha pensat que podem 
aportar un punt de vista interessant. Com en altres processos d’avaluació, s’ha format un comitè intern 
que ha treballat seguint un protocol establert i ha emès un informe que posteriorment s’ha validat i 
complementat amb la visita i l’informe corresponent del comitè d’avaluació externa. En el moment de 
redactar aquesta memòria s’ha rebut l’informe d’avaluació externa, que ha de servir de base, juntament 
amb l’informe d’autoavaluació, per a l’elaboració de l’informe final i del corresponent pla de millores.  
 
En el marc de les proves pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES, la Universitat ha començat a 
treballar, en col·laboració amb els coordinadors de les titulacions participants, en el seguiment dels 
estàndards d’acreditació proposats per AQU Catalunya que serviran per a la futura acreditació pilot 
d’aquestes titulacions. Per a això, en l’aplicació per al disseny de les titulacions creada per la UdG per 
afavorir la definició dels nous ensenyaments plenament adaptats als requeriments de Bolonya, s’ha 
incorporat una pestanya centrada en la qualitat dels ensenyament en la qual, per a cada un dels 



 

 

estàndards d’AQU, s’hi vinculen indicadors de seguiment i es recullen les evidències que en justifiquen 
l’acompliment.  
 
 
5.9. Avaluació docent del professorat 
 
El Consell de Govern en la sessió núm. 1/04 de 29 de gener va aprovar el Manual d’avaluació docent del 
professorat que va ser certificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU). Aquest Manual defineix el model d’avaluació de la Universitat de Girona així com les condicions de 
la seva aplicació per a l’obtenció del complement autonòmic per mèrits docents.  
 
El curs 2005-2006 ha estat la tercera convocatòria en què la Universitat de Girona ha avaluat els mèrits 
docents del professorat d’acord amb els criteris establerts en aquest manual. Aquesta avaluació la poden 
sol·licitar els professors funcionaris dels cossos docents universitaris que han consolidat un tram docent a 
31 de desembre de 2005 i s’avaluen períodes de docència de 5 anys. En aquesta darrera convocatòria ho 
podien demanar 82 professors, dels quals, finalment, han presentat la sol·licitud 55. Tots els professors 
avaluats han superat els criteris mínims establerts en el manual. 
 
La CAU ha considerat necessari analitzar els resultats de l’avaluació, per la qual cosa es va encarregar un 
estudi estadístic a partir dels resultats obtinguts en les dues primeres anualitats. Aquest estudi es va 
presentar en la darrera sessió de la CAU i se n’ha de destacar que el Manual no discrimina els professorat 
ni per categoria docent ni per àmbit de coneixement, tot i que tanmateix es podria simplificar el 
procediment d’avaluació eliminant o matisant apartats que no aporten informació distintiva respecte dels 
resultats finals. La CAU ha considerat molt positiva la utilitat d’aquest estudi de cara a l’inici del procés de 
revisió del Manual d’avaluació docent del professorat d’acord amb els criteris i els terminis que estableixi 
AQU Catalunya. 





 

 

6. ACTUACIONS DE POLÍTICA DE RECERCA DE LA UDG 
 
6.1 Actuacions a l’entorn dels Instituts de Recerca 
 
El professor Joan Teixidó ha presentat el gener de 2006 l’informe “La Recerca Educativa a la Universitat 
de Girona. Proposta de Futur”, que li havia estat encarregat per l’equip rectoral anterior. L’informe s’ha 
presentat i discutit a l’entorn de la Facultat d’Educació i Psicologia durant el segon semestre del curs 
2005-2006. 
 
A l’actualitat els diversos departament de la Facultat d’Educació i Psicologia estan elaborant, de manera 
coordinada, una memòria per tal de sol·licitar la creació de l’Institut de Recerca Educativa que ha de 
dinamitzar i cohesionar la recerca en l’àmbit de l’educació que es fa a la UdG amb l’objectiu de 
promocionar-la externament. Amb aquesta acció es prota endavant una de les línies assenyalades en el 
Pla Estratègic.  
 
Pel que fa a l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, s’ha iniciat el procés que ha de prestar a la separació 
de les seves dues seccions. Aquest procés ha de donar lloc a dos instituts de Recerca: el de Filologia i els 
de Recerca Històrica. 
 
Per tal de finançar la creació d’aquests nous instituts de recerca propis de la UdG, s’ha negociat amb el 
DEU/DURSI el fons estratègic de recerca per al 2006, en el qual s’ha inclòs com a acció específica ajuts 
per a crear nous centres R+D. 
 
S’ha fet un seguiment continuat del procés obert conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, que ha 
de portar (de manera imminent) a la constitució del l’institut Català de l’Aigua i l’Institut Català de 
Patrimoni cultural. 
 
S’han tingut converses amb diverses conselleries de la Generalitat per tal d’iniciar la creació de l’Institut 
Català de Turisme. 
 
En l’àmbit científic i tecnològic destaca la creació el 26 de gener de 2006 del Centre Mixt de R+D+I 
“Biotecnologia de la Reproducció Porcina” entre la Universitat de Girona i Biogirona, SL, l’articulació amb 
el consorci de Transferència de Coneixement, el Centre Tecnològic de les TIC, l’Institut Català 
d’investigació en Neurociències i la Fundació Barcelona Media.  



 

 

6.2 Increment dels recursos humans dedicats a la recerca 
 
La Universitat de Girona ha participat en la captació de recursos dedicats a augmentar el personal 
investigador (participant en les convocatòries de becaris FI, FPU-FPI i en els programes Ramon y Cajal i 
Juan de la Cierva), a més de continuar amb la política de becaris propis de la UdG; política feta a través 
de convocatòries competitives i amb criteris de paritat entre l’àmbit científic-tecnològic i humanístic-
social, seguint els criteris establerts per la Comissió de Recerca. En conjunt s’han incorporat 20 becaris de 
recerca UdG (BR) de la convocatòria 2005 i 5 de la convocatòria 2004, els qual van accedir a la beca 
durant l’any 2005, 2 becaris d’accions especials (BRAE), 16 becaris de Formació d’investigadors de la 
Generalitat de Catalunya (FI), 12 becaris de Formació Universitària i Becaris de Formació d’investigadors 
del MEC (FPU-FPI). S’han incorporat dins del programa Ramon y Cajal un investigador i un del programa 
Juan de la Cierva. 
 
Pel que fa als Becaris de Recerca-UdG, des de l’inici de l’any 2006 la seva retribució econòmica s’ha 
equiparat a la dels becaris FI de la Generalitat.  
Per tal d’adaptar la convocatòria de Becaris de Recerca-UdG al nou Estatuto de Personal Investigador en 
Formación, que fixa la formalització d’un contracte laboral una vegada el becari ha obtingut el Diploma 
d’Estudios Avanzados (DEA), s’ha previst contractar, a partir de l’1 d’octubre de 2006, els becaris que 
compleixin aquest requisit i es trobin ens els darrers dos anys de beca. 
 
Relació de becaris 



 

 

Tip u s N o n  d e l  b ec ar i D i rec to r D ep ar tam en t  o  In s t i tu t
BR G IR A LT P A G E , N U RIA     M A R TIN  C A S A LS , M IQ U E L D ret P riva t

BR G R O M A C HE S  TA RA N TO , G O E TZ  , RE N A N  U LR IC H E conom ia

BR  R O M E R O  TO R RE S , LA UR A M A R O TO  G E N O V E R , JU LIA G eografia , H is tòria  i H is tòria  de  l'A rt

BR B A S S O LS  C A S I, M IR E IA    B U R C H  I R IU S , JO S E P G eografia , H is tòria  i H is tòria  de  l'A rt

BR  C A M P RU B I S U B IR A N A , G UIA  JU LV E , JA IM E  O S CA R O rganitzac ió , G estió  E m presaria l i D isseny 

BR  FR E S Q U E T M A R G A LE F, V ILA  M E N DIB UR U , JO S E  P sico log ia

BR  G O N ZA LE Z JU A N , E M ILIO  C O S TA  B A LA NZA T, JO S E P Fís ica

BR  C O M P TE  C IUR A N A , JO RD I    Q U IN TA N A  P O U , FR A N C IS C O  C iènc ies A m bienta ls

BR  S A RR A TS  C A R B O , A R IA D N A   P E R A C A U LA  M IR O , R O S A B io log ia

BR G U E LL M A R TI, R A Q U E L   A NT IC O  D A R O , M . E N R IQ U E TA  Inform àtica  i M atem àtica A p licada

BR  A N FR U N S  B A G A R IA , A LB A     M A R TIN  S A N CH E Z, M . JO S E E Q A TA

BR  H E RN A N D E Z B E S , E M ILI   R IDA O  RO DR IG UE Z, P E D R O E lectròn ica, In form àtica i A utom àtica

BR  P A LO M E R A S  RO V IR A , N A RC IS  G A R C IA  C A M P O S , RA FA E L E lectròn ica, In form àtica i A utom àtica

BR  K E TC H A DI N G U E TM I S B E R T CA S A S A Y A S , M A TE O Inform àtica  i M atem àtica A p licada

BR  M E LIS   , F ILIP P O    LA M UE LA  G A RC IA , FR A N C E S C  F ilo log ia  i F ilosofia

BR  C A RR E R A S  P A LO U , A LB A     B O N E T M A R ULL, S E R G IO B io log ia

BR  C A RR ILLO  FLO R E Z, C LA UD IA  R O S A  E S TE V A , JO S E  LU IS  D E  E lectròn ica, In form àtica i A utom àtica

BR  W ILB R A ND   , S TE P H A N IE  N O G UE  I FO NT, JO A N G eografia , H is tòria  i H is tòria  de  l'A rt

BR  M U LA  P O N S  D E  V A LL, IN G R ID  JUN Y E N T P U B ILL, M E R C E     D idàctiques E specífiques

BR  V IA L D U M A S , M A N U E L JO S É   L IN A RE S  P IN E D A , JO S E  LU IS D ret P riva t

BR  G A R C IA  JA R A M ILLO , M A IR A  V E H I C A S E LLA S , JO S E    E lectròn ica, In form àtica i A utom àtica

BR  IZQ U IE R DO  M O LINA S , E V A  R E N E D O  P U IG , XA V IE R    F ilo log ia  i F ilosofia

BR  M A R TINE Z LO ZA NO , S E R G IO  R IG O LA  LA P E Ñ A , M IQ U E L   E Q A TA

BR  M O N TE R O  A U LE T, P LA  I B A R B E R O , FR A N C E S C  F ilo log ia  i F ilosofia

BR  P E RE Z S E R RA , A LE XA ND R A    P ro jecte  B io log ia

BR  P O B LE T M A S , N U RIA   P ro jecte  B io log ia

BR A E M A RTIN E Z G IR A LT, O RTI G O S T, P E R E    G eografia , H is tòria  i H is tòria  de  l'A rt

BR A E  Q U IN TA N A  B A D O S A , G U ILLE M  C IUR A N A  G A Y , JO A Q UIM  D E    E nginyeria  M ecànica i de la  Construcc ió  

F I  G A LLE G O  A G UILE R A , B O TO  V A R E LA , G E R A R DO    G eografia , H is tòria  i H is tòria  de  l'A rt

F I  LO P E Z R O DR IG U E Z, IV A N   V E R G E S  G IFR A , JO A N Filo log ia  i F ilosofia

F I  N A V A S  FA R RE , M A R IN A  C A B R E  O LLE , M IR IA M Filo log ia  i F ilosofia

F I  V A LLS  S A LA D A , JU D IT   P E R E Z CO LLA D O S , JO S E  D ret P riva t

F I  P LA S E N C IA  C A S A D E V A LL, B O R R E G O  M O R E , C A RLE S B io log ia

F I  M A R E  S O LE R , P A U  LA M UE LA  G A RC IA , FR A N C E S C  F ilo log ia  i F ilosofia

F I  LO P A R D O   , G A B RIE L R O S A  E S TE V A , JO S E  LU IS  D E  E lectròn ica, In form àtica i A utom àtica

F I ILLA S  D E LA S , LLU IS  D U A R TE  M O NTS E RR A T, A N G E L G eografia , H is tòria  i H is tòria  de  l'A rt

F I  TO RR E N T JE R E Z, A N N A   C A B R U JA  U B A C H , TE R E S A P sico log ia

F I  ZA P A TE IRO  D E  LA  H O Z, 41575260 - LU O  R E N , N IN G S U E lectròn ica, In form àtica i A utom àtica

F I C A R O  P E R E Z, LU IS  M A R ZO  LA ZA RO , JO S E  LU IS E lectròn ica, In form àtica i A utom àtica

F I  C E B R IA N  FE R NA D E Z, G RA S  P E R E Z, M . E U G E N IA P sico log ia

F I H E RA S B O FILL M A R C S A LA M A Ñ A S E RR A IS A B E L G fi H i tò i i H i tò i d l'A t



 

 

FI  LO PARDO   , G ABRIEL RO SA ESTEVA, JO SE LUIS  DE  E lectrònica, Inform àtica i Autom àtica

F I ILLAS DELAS, LLUIS  DUARTE M O NTSERRAT, ANG EL G eografia, H istòria i H istòria de l'A rt

F I  TO RRENT JEREZ, ANNA   CABRUJA UBACH, TERESA Psicologia

F I  ZAPATEIRO  DE LA  HO Z, 41575260 - LUO  REN, N ING SU E lectrònica, Inform àtica i Autom àtica

F I CARO  PEREZ, LUIS  M ARZO  LAZARO , JO SE LUIS E lectrònica, Inform àtica i Autom àtica

F I  CEBRIAN FERNADEZ, G RAS PEREZ, M . EUG ENIA Psicologia

F I  HERAS BO FILL, M ARC   SALAM AÑA SERRA, ISABEL G eografia, H istòria i H istòria de l'A rt

F I  PRADO S G UTIERREZ, G ARCIA  CAM PO S, RAFAEL E lectrònica, Inform àtica i Autom àtica

F I  M ARCO  M ASFERRER, O RTI G O ST, PERE G eografia, H istòria i H istòria de l'A rt

F I  LO PEZ AM O , M IRE IA   PRADES CELM A, JO SE LUIS Filo logia i F ilosofia

FPI  ESCRIU NADAL, ALBERT PAG ES M ARTINEZ, JUAN Filo logia i F ilosofia

FPI  CO LO N BO SCH, M IREIA HIDALG O  M UÑO Z, M ANUELA Q uím ica

FPI  CALDERER CHISBERT, LLUIS   SERRA PUTELLAS, M . TERESA Física

FPI  PRIETO  CARRILLO , BALSACH PEIG , M . JO SE G eografia, H istòria i H istòria de l'A rt

FPI  M ADERN LEANDRO , NARCIS    SELLARES CHIVA, JO AN Inform àtica i M atem àtica Aplicada

FPI VIUDEZ M O RA, ANTO NIO   CALBO  ANG RILL, JO SE Física

FPU  G O M EZ M ARTIN, LAURA  CO STAS SALG UEIRO , M IG UEL Q uím ica

FPU FEIXAS G ERO NES, FERRAN SO LA I PUIG , M IQ UEL Q uím ica

FPU  O SUNA O LIVERAS, S ILV IA   DURAN PO RTAS, M IG UEL Q uím ica

FPU  RO CAS CANTENYS, EDUARD  R IDAO  RO DRIG UEZ, PEDRO E lectrònica, Inform àtica i Autom àtica

FPU  KUDZINAVA  , M ARYNA  CUFI SO LE, XAVIER E lectrònica, Inform àtica i Autom àtica

FPU ILLAS DELAS, LLUIS     DUARTE M O NTSERRAT, ANG EL G eografia, H istòria i H istòria de l'A rt
 

 
 



 

 

Incorporació de personal investigador 
 
Programa Ramon y Cajal (convocatòria 2005) 

Candidat Investigador Responsable Departament 

Didac Busquets Font Lopez Ibañez, Maria Beatriz EIA 
 
Programa Juan de la Cierva (convocatòria 2005) 

Candidat Investigador Responsable Departament 

Nuno Ricardo Estrela Gracias Garcia Campos, Rafael 
Institut d'Informàtica i 
Aplicacions 

 
 
6.3 Actuacions per a fomentar la mobilitat dels investigadors i la col·laboració amb altres grups 
i centres de recerca  
 
Per tal d’incentivar la mobilitat dels investigadors i la internacionalització de les seves activitats, es va 
obrir la convocatòria de mobilitat el 30 de març de 2006 amb una dotació de 60.000€ (12.000€ més que 
en la convocatòria anterior 2005). Davant del gran nombre de sol·licituds es van efectuar dues 
resolucions: la primera va atorgar l’import de la dotació de 60.000€ present en la convocatòria, i la 
segona amb caràcter extraordinari dotada amb 39.481,40€  



 

 

TIPUS NOM Concepte Dpt / Inst. Organisme
BE Fernando Camas Roda Estada Centre de recerca d' informació del Dret Departament de Dret Públic AGAUR
BE ANNA TORRENT PALOMERAS Estada  Universitat "La Sapienza"  Departament de Química AGAUR
BE Victor Martinez Mulero Estada Università degli Studi di roma. Departament de Dret Públic AGAUR
BE ANNA M. PLA BOIX Estada Universitat de Fribourg. Departament de Dret Públic AGAUR
BE Fernando Solano Donado Estada Drexel University. Informàtica i Automàtica AGAUR
BE Lluis To Figueras Estada The university of Wales. i Història de l' Art AGAUR
BE Anna Urra i Fabregas Estada University of Strathclyde. Informàtica i Automàtica AGAUR
BE Claudia Turon Planella Estada a la  Universitat Tècnica de Múnich Agrària i Tecnologia AGAUR
BE Silvana Vanesa ACIAR Estada a La University of Technology Sydney (UTS) Informàtica i Automàtica AGAUR
BE Marçal Soler del Monte Estada a "ARC Seibersdorf research (Austria) Departament de Biologia AGAUR
BE Eduard Davila Ribot Estada a la University of Surrey Agroalimentària (INTEA) AGAUR
BE Leanid Kazyrytski Estada Universitat de Manchester Departament de Dret Públic AGAUR
BE Albert Llausas Pascual Estada Universitat of Clark (USA) i Història de l' Art AGAUR
BE Miquel Costas Salgueiro Estada Universitat Carnegie Mellon Departament de Química AGAUR
BE Jordi Poater Teixidor Estada a la Universittat de Vrije Amsterdam Institut de Química Computacional AGAUR
BE Silvia Vila Espuña Estada Universitat of Gifu (Japó) Ambientals AGAUR
BE Calbo Angrill, Jose Estada University of Southern Queensland Institut de Medi Ambient AGAUR
BE Marguí Grabulosa, Eva Estada a la Universitat de Antwerpen (Bélgica) Departament de Química AGAUR
FPI Flores Alsina, Xavier Estada a Oxford University Agrària i Tecnologia MCYT
FPI Fernandez Cebrian Raquel Estada a Universitat Autònoma de Barcelona Departament de Biologia MCYT
FPI Presta Maso, Susanna Estada a Institut National Polytechnique de Grenoble Agrària i Tecnologia MCYT
FPI Herrero Viñas, Pau Estada a École National d'ingénieurs et laboratorie de Reche Informàtica i Automàtica MCYT
FPI Ros Barnadas, Nadina Estada a la Biblioteca Nacional de Francia Catalanes MCYT
FPI Mendez Feliu Alex Estada a Technical University of Budapest Matemàtica Aplicada MCYT
FPI Jordi Pinatella, Moisés Estada a University of Utrech i Història de l' Art MCYT
FPI Suarez Baron, Sílvia Andrea Estada a University of Minesota Informàtica i Automàtica MCYT
FPI Ferre Malagon, Rafael Estada a University of Wales, Bangor Departament de Química MCYT
FPI Ruiz Ordoñez, Magda Liliana Estada a Ghent University Informàtica i Automàtica MCYT
FPI Sànchez Bassols, Marta Estada a Universidad de Huelva Departament de Química MCYT
FPI Rodera Ranz, Susana Estada a Radboud University Nijmegen Departament de Dret Privat MCYT
FPI Gonzalez Sanchez, Gustavo Estada a la Université Paul Sabatier Informàtica i Automàtica MCYT
FPI Rodriguez Maynou, Montserrat Estada a la University of Montpellier Departament de Biologia MCYT
FPI Vidal Hurtado, Javier Estada a EAWAG Física MCYT
FPI Tornes Bes, Elisabet Estada a University of Dublin, Trinity College Institut d'Ecologia Aquàtica MCYT
FPI Serra Gasa, Alexandra Estada a Swiss Federal Institute for Enviromental science and Techno Ambientals MCYT
FPU Alcaraz Cazorla, Carlos Estada breu a la Universitat de Padova (italia) Ambientals MEC
FPU Matito, Eduard Estada breu Universitat de SZCZECIN (Polonia) Institut de Química Computacional MEC
FPU Poater Teixidor, Albert Estada breu a l' Institut of health and consumer Protection a Ispra (Italia) Institut de Química Computacional MEC
FPU Torrent Alberti, Gerard Estada breu a l'  Universitat de Montpellier (França) Departament de Biologia MEC
ht Soler Subils, Joaquim Estada a laUniversität de Tübingen (Alemania) MEC
ht Garcia Gil Núria Estada a la Universitat dels Països Baixos MEC



 

 

MI Vilaseca Morera, Fabiola Estada: Queen Mary College University of London Agrària i Tecnologia ALTRES
MI Saguer Hom, Maria Elena Estada: McGill University (Canadà) Agroalimentària (INTEA) ALTRES
MI Calderon Espinoza, Gabriela Estada: Centre nationale pour la recherche scientifique (LAAS-CNRS). Toulouse Informàtica i Automàtica ALTRES
MI Carreño Sánchez, Rosa M. Estada: Universitat München (Alemania) Departament de Dret Privat ALTRES
MI Varga i Linde, Diego Estada: School of environmental Science and management (University of California) i Història de l' Art ALTRES
MI Prats Planagumà, Lluis Estada: Universitat de Rolkilde (Dinamarca) OGEDP ALTRES
MI Fort Fort, Nuri Estada: North Carolina State University Agroalimentària (INTEA) ALTRES
MI Martinez Medina, Margarita Estada: University of Bristol (Anglaterra) Institut d'Ecologia Aquàtica ALTRES
MI Matabosch Gerones, Carles Estada: Universite de Bourgogne (França) Institut d'Informàtica i Aplicacions ALTRES
MI Pruneda Sais, Anna Estada: Institute of reproductive medicine of the university of Munster (Alemania) Agroalimentària (INTEA) ALTRES
MI Sala Roman, Xavier Estada: Amsterdam University Departament de Química ALTRES
MI Bohigas i Maynegre, Jordi Estada: Université Catholique de Louvain (Belgica) Catalanes ALTRES
MI Orghidan, Radu Estada: Universite de Picardie Jules-Verne (Amiens-França) Institut d'Informàtica i Aplicacions ALTRES
MI Juher Barrot, David Estada: University of Melbourne Matemàtica Aplicada ALTRES
MI Martinez Mulero, Victor Estada: Universitat degli Studi di Roma "Tor Vergata" Departament de Dret Privat ALTRES
Salvador de 
Maradiaga Simonet Suau, Bartolomé Miguel Estada a la Universitat de Còrdova Departament de Química MEC
Salvador de 
Maradiaga Garcia Campos, Rafael Estada a la Universitat de Miami

Departament d'Electrònica, 
Informàtica i Automàtica MEC

Salvador de 
Maradiaga Huguet Blanco, Gemma Estada a la Universitat de Puerto Rico Departament de Biologia MEC
Salvador de 
Maradiaga Marzo Lazaro, Jose Luis Estada al Renseelaer Polytechnic Institute (RPI) de New York

Departament d'Electrònica, 
Informàtica i Automàtica MEC

Salvador de 
Maradiaga Burch I Rius, Josep Estada a la Università degli Studi di Siena Institut de Patrimoni Cultural MEC

 
 
- Be: Beques i ajuts per estades per a la recerca fora de Catalunya 
- Salvador de Madariaga:Estades prof.- invest. en centres d’investigació estrangers o espanyols 
- FPI: Bosses de viatge per a Becaris predoctorals del ministeri 
- FPU: Bosses de viatge per a Becaris predoctorals del ministeri 



 

 

Convocatòria d’ajuts per a la Mobilitat d’investigadors de la UdG (convocatòria 2006) 
 
Investigador Institució destí Dpt/Inst 
CAPO ARTIGUES, AINA M. GRHCS066 - ULJU - Universitat de Ljubljana  Economia 

VILASECA MORERA, FABIOLA 
GRCT0076  

EFPA - École Française de Papeterie et des 
Arts Graphiques  

EQATA 

MARTINEZ MEDINA, MARGARITA 
GRCT0078  

UNAU - Université d'Auvergne  Biologia 

DALMAU I SOLÉ, JORDI CLBE - Laboratoire de Biotechnologie de 
l'Environnement (LBE)  

IMAmbient 

ROURA PASCUAL, NURIA GRCT0018 -  CNRS - Laboratoire d'ecologie alpine, CNRS  CCAMB 

GONZALEZ MOLINA, IVAN GRCT0059  UREI - Université Reims Champagne  Química 

SERRANO NUÑEZ, ISABEL M. 
GRCT0059   

UCOR - Universidad de Cordova  Química 

LERTXUNDI MANTEROLA, AITANA  
 GRHCS066  

CONC - Cancer care Ontario. Division of 
preventive Oncology.  

Economia 

VILLANOVA VALERO, JOSE LUIS 
GRHCS028  

INFG - Institut Français de Géopolitique, 
université Paris 8  

IMAmbient 

CALIZ GELADOR, JOAN GRCT0002  UNLI - Universitat de Linköping  Biologia 

BUSSALLEU MUNTADA, EVA GRCT0006 
  

IISA - Grup d'investigació de Sanitat Animal 
de l'Institut d'Agrobiotecnologia  

INTEA 

MENDEZ RODRIGUEZ, EMPAR - 
GRCT0062 -  

EABS - Aberdeen Business School  OGEDP 

EL-FAKDI SENCIANES, ANDRES - 
GRCT0075 -  

IMIT - Massachusetts Institute of Technology  EIA 

VARGA LINDE, DIEGO GRHCS028 -  UCAL - University of California- Geography 
department  

IMAmbient 



 

 

CALLADO MUÑOZ, F. JOSE  
GRHCS013   

CSEF - Centre for estudis in economics and 
finance (CSEF)  

Economia 

CAMPRUBI SUBIRANA, RAQUEL - 
GRHCS068 -  

BETA - Bureau d'Economie Théorique et 
Appliqué - BETA  

OGEDP 

FORT FORT, NURI  
GRCT0049  

UCOC - University College Cork  INTEA 

 MOLA MARIN, JOAQUIN GRCT0059   CANL - Los Alamos National Laboratory  Química 

SALVADOR CARDONA, PAULA -
GRCT0049 -  

CARC - Agricultural Research Centre of 
Finland  

INTEA 

SANCHEZ RUIZ, NOEMI GRCT0016 -  IMRM - The Martin Ryan Marine Science 
Institute, Irish Seaweed Centre (National 
University of Ireland)  

CCAMB 

GEIS CARRERAS, GEMMA GRHCS072 - UPAP - Université Panthéon-Assas Paris II  Dret Públic 

MARTI LLAMBRICH, CAROLINA - 
GRHCS028 -  

CCUU - Centre for Coastal and Marine 
Research. University of Ulster - School of 
Environmental Sciences  

IMAmbient 

MIR ARNAU, GISELA  
GRCT0005 -  

ESBB - School of Biotechnology and 
Biomolecular Sciences, University of New 
South Wales  

Biologia 

BLANCO VILLAVERDE, JOSE 
NORBERTO  
GRCT0064 -  

EIMC - Imperial College  EMCI 

ALSINA TARRES, MIQUEL GRHCS003 - UCFE - University of Cambridge - Faculty of 
Education  

Didàctiques 
Específiques 

 



 

 

6.4 Promoure l’inici i el manteniment de l’activitat investigadora i facilitar el desenvolupament 
de les noves línies i projectes d’investigació 
 
La convocatòria 2006 de dinamització i manteniment de l’activitat investigadora dels grups de recerca, ha 
permès atorgar 5 ajuts per un import total de 38.680€; ajuts destinats a grups de recerca UdG que 
encara no han pogut assolir un finançament extern de les seves línies de recerca, o bé, es troben de 
manera puntual sense finançament.  
 

TIPUS IP Dpt / Inst. 
 
Ajuts a grups de recerca UdG per a la dinamització i 
manteniment de l’activitat investigadora 
(convocatòria 2006)  
 

 FONT MAYOLAS, 
SILVIA 

Institut de Qualitat de Vida 

 
Ajuts a grups de recerca UdG per a la dinamització i 
manteniment de l’activitat investigadora 
(convocatòria 2006)  
 

 RIBAS PALOM, 
ANNA M. - 

Institut de Medi Ambient  

 
Ajuts a grups de recerca UdG per a la dinamització i 
manteniment de l’activitat investigadora 
(convocatòria 2006)  
 

 FERRER COMALAT, 
JOAN 

Dept. Empresa  

 
Ajuts a grups de recerca UdG per a la dinamització i 
manteniment de l’activitat investigadora 
(convocatòria 2006)  
 

 JUANOLA 
TERRADELLAS, 
ROSER 

Dept. Didactíques 
Específiques  

 
Ajuts a grups de recerca UdG per a la dinamització i 
manteniment de l’act. investigadora (convoc. 2006)
 

SADURNÍ BRUGUE, 
MARTA, 

Institut de Qualitat de Vida 

 



 

 

6.5. OITT (Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica) 
 
Actuacions més significatives realitzades durant l’any 2005 
 

- Manteniment i consolidació de l’Oficina de suport a Projectes Europeus, potenciant la promoció 
activa i organitzant jornades temàtiques d’interès pels investigadors. 

 
- Dinamització de l’activitat en l’àmbit de la transferència tecnològica, reforçant el paper proactiu 

dels tècnics de la secció, amb l’organització de varis seminaris amb la participació d’experts de 
cada àmbit, amb l’objectiu d’activar i incrementar la transferència en el sí de la UdG cap al teixit 
empresarial.  
Manteniment, dintre d’aquesta secció, del Trampolí Tecnològic de la UdG dintre de la Xarxa de 
Trampolins Tecnològics del CIDEM, i del Tècnic de propietat intel·lectual. 
 

- Consolidació de la unitat de comunicació i marqueting de l’OITT, que ha liderat els processos 
institucionals de Comunicació i Difusió de la Ciència, amb diverses actuacions, entre d’altres: 

 
 Creació del portal de recerca de la UdG 
 Creació i posada en marxa del butlletí de la recerca 
 Creació de la nova imatge de la OITT més moderna i dinàmica, i del nou logotip. 
 Creació del portal del Pla Estratègic de Recerca de la UdG 
 Gestió i coordinació de les diverses jornades, seminaris i conferències que s’han 

organitzat des de l’OITT 
 Gestió i coordinació dels actes realitzats des de la UdG en el marc de la Setmana de 

la Ciència 2005 
 

- Finalització del procés de càrrega i migració de dades i posta a punt de l’aplicació de Gestió de la 
Recerca GREC per a la seva entrada en funcionament 

 
- Finalització del procés de descentralització de la gestió econòmica de la recerca a les àrees de: 

Infermeria, Turisme, Ciències de l’Educació, Ciències Econòmiques i Empresarials, Dret i Àrea 
d’Estudis Tècnics (EPS). 

 Preparació per a la descentralització a les àrees restants: Ciències i Lletres. 
 



 

 

- Participació en el Pla de Formació de la UdG amb cursos específics de gestió de la recerca i la 
transferència tecnològica 

 
- Participació de la unitat en projectes competitius com a membres de l’equip investigador dels 

mateixos, transferint el propi coneixement i experiència cap a l’exterior. Els projectes vigents 
durant aquest període en els que l’OITT ha participat i ha obtingut finançament són: 

 

Projectes  

Títol del projecte 
Programa 
finançador 

Organisme 
Finançador 

Ret Transfer Innovation INTERREG III UE 
Constitución de una célula interuniversitaria permanente de valoración 
de la propiedad intelectual e industrial: patentes, know-how y software PLA OTRI MEC 
Diversificación de modalidades y estructuras de transferencia tecnológica 
y mejora de la competitividad en ayudas europeas PLA OTRI MEC 
Interregional Entrepreneurial Teams (E-Teams) INTERREG III UE 
Atractivite du territoire et innovation: le cas des Villes Moyennes (ATI) INTERREG III UE 
Sistema Integral de Gestión de Invenciones PLA OTRI MEC 
Entorno virtual para la Transferencia Tecnológica al sector alimentario PLA OTRI MEC 



 

 

6.5.1 Resum de dades de recerca 
 
Finançament de la recerca       
Projectes, Centres d'Innovació, Centres de Referència 3,40 M€   
Infraestructura   0,90 M€   
Mobilitat    0,21 M€   
Incorporació Investigadors   0,94 M€   
Ajuts complementaris   0,29 M€   
Ajuts a grups i xarxes   0,58 M€   
Becaris    1,34 M€   
Ajuts Institucionals   0,84 M€   
TOTAL    8,50 M€ (+33,96%) 
        
Finançament de la Transferència     
Convenis art. 83   3,50 M€   
Serveis    0,77 M€   
TOTAL    4,27 M€ (+41,39%) 
        
        
Recursos obtinguts totals  12,77 (+36,33 %) 
            
Incorporació de becaris i laborals contractats a càrrec de projectes i contractes art. 83 
      
 Becaris 371    
 Laborals 136    
 Total 507    
      
      
Dades econòmiques     
      
Pressupost gestionat  12,20 M€ (+19,73 %)  
Despesa executada  5,88 M€ (+20,25 %)  
Unitats de despesa obertes al 2005:  316 (+18,80 %)  



 

 

 Per ajuts a la recerca 175   
 Per contractes art. 83 141   
      
Projectes europeus     
      
34 propostes de projectes presentades, 10 d'elles com a coordinadors 
14 projectes concedits durant el 2005    
1,2 M€ concedits al 2005     
      
      
Transferència Tecnològica    
      
163 contractes amb empreses signats al 2005   
363 prestacions de serveis     
2 sol·licituds de patents prioritàries, 1 sol·licitud d'extensió  
3 noves spin-off creades al 2005, amb un acumulat de 11 spin-off actuals 
8 centres de la Xarxa IT del CIDEM    
 
Activitat de Contractació i Col·laboració en R+D 

Les principals dades d’activitat durant el 2005 son: 

 163 contractes formalitzats amb empreses i institucions 

 L’import global de la contractació ha augmentat en 1,5 milions d’euros fins els 3.576.414,85 €  

 Un contracte del grup GRHCS83 d’Arqueologia i Prehistòria ha assolit un import total de 562.202,17 € 

 L’import mig dels contractes és de 21.941 € . 

 363 prestacions de servei per un valor de 766.967 €  
 
 En total, l’import del 2005 per activitats article 83 és de 4.343.381,52 €, la qual cosa representa un 

increment del 44% respecte el 2004. 
 
En resum, les prestacions de serveis han disminuït, tant en import com en número, però ha augmentat 
l’import dels contractes, factor positiu per a la Universitat ja que la transferència s’ha de basar 



 

 

principalment en contractes per projectes de R+D que impliquen un major valor afegit, i no merament en 
prestacions de serveis que son sempre d’import menor i de menys interès tant pel grup de recerca com 
per l’empresa o institució contractant. 
 
L’evolució de la facturació associada a activitats article 83 indica un ritme creixent en aquesta activitat de 
la vida universitària (veure gràfics adjunts). 



 

 

Nombre de contractes art. 83 per any  Volum de contractació per any 
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Addicionalment, durant l’any 2005, la UdG va formalitzar també: 
 
 36 convenis de col·laboració en R+D (Centres CIDEM, determinades subvencions d’institucions 

públiques regulades per conveni, etc.) no sotmesos a l’article 83, amb uns ingressos totals de 571.680 
€ 

 12 convenis de traspàs de fons econòmics derivats de la participació en projectes de R+D d’altres 
institucions, amb uns ingressos de 72.066 € 

 
Activitat de Creació d’Empreses i Spinoffs 
 
La principal activitat del Trampolí Tecnològic de la UdG, la unitat de creació d’empreses de la UdG, és la 
captació de noves propostes de projectes empresarials, per a posteriorment avaluar-les, planificar-les, 
finançar-les i finalment impulsar-les: 
 
Durant el 2005, els principals indicadors d’activitat son: 

 36 nous projectes de creació d’empreses identificats 

 8 projectes que involucren propietat industrial i poden, per tant, generar algun tipus de protecció sigui 
patent o similar 

 13 projectes seleccionats per a ser assessorats i impulsats 
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 Cerca de finançament per a 9 projectes 

 4 projectes finançats amb ajuts públics a la creació d’empreses 

 3 empreses constituïdes: Microbial, Vortex i Tecno Artes (cartera acumulada de 10) 

 La UdG ha obtingut una participació minoritària en les tres noves empreses constituïdes 

 S’ha negociat la incorporació de la Universitat de Girona en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP) del 
Cidem i també en la futura Xarxa Universitària d’Inversors Privats (UniBa) on també hi participaran la 
UPC, UAB, UB i La Salle. 

 
Globalment, les dades d’activitat son positives i en la línia dels objectius marcats a principis d’any. S’han 
constituït tres empreses (Tecno Artés SL, Microbial SL i Vortex SL) totes elles amb potencial per a 
esdevenir Spinoffs oficials de la UdG. També cal destacar l’increment de projectes externs que s’adrecen 
al Trampolí de la UdG i de projectes en el camp de les ciències de la vida, biotecnologia principalment. 
 
La segona gran àrea d’activitat del Trampolí Tecnològic és la promoció i difusió de la cultura emprenedora. 
Les actuacions dutes a terme en el 2005 son les següents: 

 Estand en el 6è Fòrum Industrial de l’Escola Politècnica Superior de la UdG. 

 3er Concurs d’Emprenedors amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

 II Concurs de Projectes Final de Carrera entre l’EPS i l’empresa Milan. 

 10 presentacions a actes i congressos per part dels membres de la unitat. 

 Promoció del 3er Postgrau en Creació d’empreses de la UdG. 

 Serveis de suport al viver d’empreses del Pla de l’Estany de Banyoles.  

 Presentació de projectes a fòrums d’inversió. 

 Creació del nou portal de recerca de la UdG amb un espai dedicat a l’emprenedoria 
(www.portalderecerca.com)  



 

 

Propietat Industrial i Intel·lectual 
 
En el terreny de les patents i de la propietat intel·lectual, la OITT, durant el 2005 ha gestionat: 

 Una nova patent nacional “A method for specific detection of legionella pneumophila”, dels 
Investigadors Jesús Garcia Gil i Laia Calvó Perxas. 

 Una sol·licitud de patent: “Pèptids cíclics antimicrobians” dels investigadors Eduard Bardají, Emili 
Montesinos, Marta Planas, Esther Badosa, Lidia Feliu, Sylvie Martine Collette. 

 Una sol·licitud de patent: “Pèptids lineals antimicrobians” dels investigadors Eduard Bardají, Emili 
Montesinos, Esther Badosa, Lidia Feliu, Marta Planas i Rafael Ferre. 

 
D’altres resultats d’explotació obtinguts via Propietat Intel·lectual i Industrial han estat els següents: 
 

 8 noves invencions detectades 
 6 noves invencions avaluades i valorades. 
 2 Tecnologies cedides o llicenciades. 

 

Els resultats en l’àmbit de la Propietat Intel·lectual i Industrial son bons i esperançadors, tot i que els 
indicadors son poc representatius del nivell d’activitat ja que només reflecteixen noves sol·licituds de 
protecció a nom de la Universitat. 

Per tant, noves sol·licituds de patents d’algunes Spinoffs ja consolidades no entren els indicadors 
anteriors. Per exemple, en el 2005 l’empresa Mellitus SL ha presentat una sol·licitud internacional de 
Patent (PCT) i una sol·licitud europea de patent (EP). Aquesta empresa està recolzada pel Trampolí 
Tecnològic de la UdG. 

En el 2005, la secció de Transferència de la OITT ha incorporat una nova eina de comercialització de 
resultats d’investigació; l’IRC (Innovation Relay Centers). Aquesta nova eina pretén ser un punt de 
trobada o d’enllaç a nivell europeu entre els proveïdors i clients d’Innovació. Actualment, al IRC hi 
participen 33 països europeus, 71 regions i ha generat 12.500 negociacions de transferència tecnològica 
entre una cartera de més de 55.000 membres. Aquesta eina està disponible a tots el investigadors de la 
UdG per a facilitar la contractació i col·laboració en Transferència Tecnològica  



 

 

Des del nostre punt de vista l’IRC és, a dia d’avui, l’única eina de comercialització de la recerca amb 
capacitat per a intermediació a nivell internacional.  
 
 
Programes públics de finançament de l’OITT 
 
Durant el 2005, l´OITT s’han executat i concretat els ajuts públics següents: 
 

 Pla d’Actuació Coordinat 2003-2006 (amb la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de 
Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya) amb l’objectiu de constituir una cèl·lula 
interuniversitària de valorització de tecnologies (PAC Valoració). L´import que correspon a la 
UdG per les tres anualitats es de 26.000€. 

 
 Pla d’Actuació Coordinat 2005–2008 (amb la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de 

Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Ramon Llull i Universitat Rovira i 
Virgili) per desenvolupar un Sistema integral de Gestió d´Invencions (PAC SIGI), en aquest 
Pla d’actuació la Universitat de Girona actua com a coordinadora. L´import que correspon a la UdG 
per les tres anualitats es de 22.500€. 

 
 Pla Actuació Coordinat 2005-2008 (amb la Universitat de Barcelona i l´IRTA) per a l’obtenció d’un 

entorn virtual per la transferència tecnològica en el sector alimentari (PAC ENVIRSA). 
L´import que correspon a la UdG per les tres anualitats es de 10.000€. 

 
 Pla d’Actuació Ordinari 2004-2006 per a l’estudi de noves modalitats i estructures de 

transferència tecnològica. L´import que correspon a la UdG per les tres anualitats es de 
140.000€. 

 
 Pla d’Actuació Ordinari II 2004-2007 per a la promoció de la cultura i activitat empresarial i 

de la Innovació entre els grups de recerca de la UdG. L´import que correspon a la UdG per 
les tres anualitat es de 49.050€. 

 
 Projecte Europeu ATI 2005-2006 per a la promoció econòmica de les petites i mitjanes 

ciutats amb estratègies d’innovació. L´import que correspon a la UdG per les dues anualitats 
es de 125.300€. 



 

 

 
 Projecte Europeu E-Teams 2004-2007 per a la formació d’una plataforma europea de suport 

a l’emprenedoria i a la internacionalització de la PYME L´import que correspon a la UdG per 
les tres anualitats es de 39.469 €. 

 
 

Número 163Contractes art. 83 
Import (€) 3.576.415
Número 363

Serveis art. 83 
Import (€) 766.967

TOTAL (€)   4.343.382
   

Número 36Altres convenis fora d'art. 83 
Import (€) 571.680
Número 12

Convenis de traspàs de diners 
Import (€) 72.066

   
   

Nombre de contractes amb institucions 76  

Nombre de contractes amb empreses 57  
 
 



 

 

Llistat d'entitats d’institucions públiques i privades amb les qual la UdG col·labora 
  
AECORK Consorci Defensa Conca Riu Besòs 
Agència Catalana de l'Aigua Consorci per a la Defensa Conca del Besòs 
Agents Inspired Technologies, SA Consorci Ripollès Desenvolupament 
Airbus España SL Consultoria de Projectes Girona,SL 
Ajuntament Castell-Platja d'Aro D+T Microelectrònica AIE 
Ajuntament de Banyoles Dai Inmor2, SL 
Ajuntament de Bascara Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Ajuntament de Begur Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Ajuntament de Besalú Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Ajuntament de Bescanó Departament de Salut 
Ajuntament de Borrassa Diputació de Girona 
Ajuntament de Breda Dept. Benestar i Família 
Ajuntament de Caldes de Malavella Dept. d'Interior Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Calonge E Magister S F/Agents Inspired  
Ajuntament de Campdevanol Ecoembes 
Ajuntament de Castelló d'Empúries Ecoparc de Barcelona 
Ajuntament de Cornellà de Terri FACTIS, SA 
Ajuntament de Figueres FCC Construccion Servia Canto UTE 
Ajuntament de Forallac FECSA-ENDESA 
Ajuntament de Fornells de la Selva FER FOR 
Ajuntament de Girona Ferrovial Agroman 
Ajuntament de Girona/ Fundació Escola 
Empresa 

Fort Dodge Veterinària 

Ajuntament de la Pera Frit Ravich 
Ajuntament de l'Armentera Fundació Escola-Empresa del Girones 
Ajuntament de Llagostera Fundació Gala Salvador Dalí 
Ajuntament de Lloret de Mar Fundació Jaume Bofill 
Ajuntament de Maçanet de la Selva Gerundense de Plásticos, SA 
Ajuntament de Massanes GISA 
Ajuntament de Navata Gremi d'Àrids de Catalunya 



 

 

Ajuntament de Palafrugell Hermes Comunicacions, SA 
Ajuntament de Palamós ICI España, SA 
Ajuntament de Porqueres Il·lustre Col·legi d'Advocats de BCN 
Ajuntament de Portbou INDCAR, SA 
Ajuntament de Roses Industrial Eléctrica Cassanense,SA 
Ajuntament de Salt Institut Cartogràfic de Catalunya 
Ajuntament de Sant Celoni Institut Català d'Acolliment i de l'Adopció 
Ajuntament de Santa Susanna Institut Municipal de Promoció d'Olot 
Ajuntament de Sarrià de Ter Joventuts Musicals Torroella de Montgrí 
Ajuntament de Serinyà Julià Descans, SL 
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès Lamigraf, SA 
Ajuntament de Vidreres Land Planificació i Projectes, SL 
Ajuntament de Vilablareix Lloret Futur, SA 
Ajuntament de Viladasens Lucta, SA 
Ajuntament de Vilobí d'Onyar M.Torres Diseños Industriales, SA 
Ajuntament Sant Jordi Desvalls MANIPULADOS DEL TER, SA (SADIPAL) 
Ajuntament Sant Julià de Ramis MASA DECOR, SA 
Ajuntament Sant Marti de Llemena Mecanitzats Privats, SL 
Ajuntament Torroella- L'Estartit Mobi cenia, SA 
Alsico Agrícola, SL NBT  
Apceram Nou Estil, SL 
Biogirona Observatori del Paisatge 
Catalan Research Center OITT (Trampolí i PPI) 
CCB Serveis Mediambientals CCDCRB Optimus, SA 
CECAM Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
CEMA/Dr.Canicio Consulting Chemist,SA Plastivit, SA 
Centre de Transferència de Tecnologia, SL POLTANK SAU 
Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient PSM S.A. 
CIDEM Royal Food and Drink 
Clinobs, SL Síndic de Greuges 
Consell Comarcal Baix Empordà Sr. Agàpit Borras 
Consell Comarcal de la Selva Subertap, SA 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà Talleres Casals S.A. 



 

 

Consell Comarcal del Girones TECNOMA 
Consell Comarcal Pla de l'Estany TR Composites 
Consell d'Audiovisual de Catalunya TYPSA 
Consorci de les Vies Verdes de Girona UPB Semen S.L. 
Consorci de l'Estany  
 
 
6.6 Serveis Tècnics de Recerca 
 
Actualment els Serveis Tècnics de Recerca tenen en règim de servei les tècniques següents: 
 
TÈCNIQUES DE LA UNITAT DE MICROSCÒPIA 
Microscòpia Electrònica de Transmissió (MET) (de 1500x a 500.000x) 
Microscòpia Electrònica de Rastreig (MER) (de 10x a 100.000x) 
Microanàlisi de Raigs-X per separació d’energies (EDX) acoblada al MER 
Microscòpia Òptica Convencional i d’EpiFluorescència (de 4x a 1600x) 
Microscòpia Òptica Estereoscòpica ( 5x a 150x) 
Macrofotografia 
Ultramicrotomia i Crioultramicrotomia 
Laboratori fotogràfic B/N, revelat i positivat de negatius fins a format 9x12cm 
Digitalització d’imatges (opaques i transparents) 
Preparació de mostres  
 
 
TÈCNIQUES DE LA UNITAT D’ANÀLISI QUÍMICA 
Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) 
Anàlisi Elemental amb ultramicrobalança (AE) 
Espectrometria de Masses (ICP-MS) 
Extracció en Fase Sòlida (SPE) 
Digestió de mostres per Microones (MW) 
Preparació de mostres 



 

 

TÈCNIQUES DE LA UNITAT DE BIOLOGIA MOLECULAR 
Extracció i amplificació de DNA 
Seqüenciació de DNA 
PCR quantitativa a temps real 
Termociclació 
Espectrometria de Masses MALDI-TOF 
Espectrofotometria UV/Vis 
Preparació de mostres 
 
 
TÈCNIQUES DE LA UNITAT DE CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS 
Assaig mecànic a tracció o flexió (fins a càrrega de 5kN) 
Tractaments tèrmics (fins a 1200ºC) 
Espectrometria d’Emissió Òptica (OES) 
Difracció de Raigs-X de pols 
Difracció de Raigs-X de monocristall 
Determinació de densitat en sòlids 
Preparació de provetes metal·logràfiques 
Preparació de mostres 
 
 
RECURSOS TÈCNICS 
 
Relació dels instruments més significatius dels Serveis ordenats segons el seu àmbit d’aplicació. 
 
Unitat de Microscòpia 
 
Microscòpia Electrònica 
 
Microscopi Electrònic de Transmissió ZEISS EM910 de 120kV, dotat de sistema d’adquisició d’imatge 
fotogràfica química format 80x100mm. Rang d’augments: 1500x a 500.000x, resolució: 1,3 a 3 
Àngstroms. 
 



 

 

Microscopi Electrònic de Rastreig ZEISS DSM960A de 30kV, dotat de sistemes d’adquisició d’imatge 
fotogràfica química format 120 i digital de fins a 2048x2048 pícsels. Detectors d’electrons secundaris 
(SE), electrons retrodispersats (BSE), Catodeluminiscència (CL) i Raigs-X (EDX) OXFORD Instruments Ltd. 
Link Isis L200B. 
 
Màquina per a fer ganivetes de vidre per a ultramicrotomia SUNKAI Laboratories, Inc. MESSER. 
 
Piramidador de blocs per a ultramicrotomia LEICA Ultratrim. 
 
Ultramicròtom convencional REICHERT Omu21. 
 
Ultramicròtom RMC PowerTome XL dotat d’unitat de congelació RMC CR-X per a crioultramicrotomia. 
(Exp.061/04.S, ajut PEIR 2003 amb cofinançament UDG) (incorporat desembre 2004, instal·lat gener 
2005). 
 
Assecador de mostres per Punt Crític EMITECH K850 CPD. 
 
Recobridor de mostres amb Or per plasma EMITECH K550 Sputter Coater. 
 
Evaporador de carboni EMITECH K950 Turbo evaporator + unitat per a evaporat de fibra de carboni 
EMITECH K250 carbon cord source. 
 
Microscòpia Òptica 
 
Microscopi Òptic Estereoscòpic KIOWA OPTICAL SD2PLQ, de camins òptics convergents, tipus Greenough, 
(20x/40x) amb il·luminació halògena directa i reflectida. 
 
Microscopi Òptic Estereoscòpic NIKON SMZ1000, de camins òptics paral·lels, amb òptica corregida a 
infinit, dotat d’objectius planapocromatics de 0,5x i 1x i zoom òptic que permet assolir de 4 a 80 
augments finals. Disposa de sistemes d’il·luminació halògena de llum diascòpica directa i obliqua, llum 
episcòpica i polarització. 
 

                                      
1 Equip cedit per la Universitat de Barcelona 



 

 

Microscopi Òptic Estereoscòpic ZEISS SteREO Discovery V12, de camins òptics paral·lels, amb òptica 
corregida a infinit, motoritzat i dotat de control digital ZEISS SyCop d’enfoc i augment, capçal triocular, 
objectius planapocromatics de 0,63 x i 1,5 x, zoom òptic que permet assolir de 5 a 150 augments finals, 2 
sistemes d’il·luminació halògena de llum freda SCHOTT KL2500 amb fibra òptica de 8 mm de �, per a 
il·luminació diascòpica directa i obliqua i episcòpica zenital. També disposa d’un sistema d’il·luminació 
halògena de llum freda VOLPI 5000-L dotat de dos braços orientables de fibra òptica de 3 mm de � per a 
il·luminació episcòpica obliqua. Disposa de sistema de registre d’imatge fotogràfica digital amb càmera 
digital NIKON Coolpix-4500 de 4 Mpícsels. 
 
Microscopi Òptic Biològic directe LEICA DMR-XA motoritzat, òptica corregida a infinit, (50-1600x), amb 
sistemes d’il·luminació amb llum blanca halògena episcòpica i diascòpica, i Epifluorescència.. Permet 
treballar en camp clar, camp fosc, contrast de fases, polarització i contrast interferencial (DIC). Disposa 
de sistemes de registre d’imatge fotogràfica convencional amb cossos de càmera NIKON F90 i RICOH X-
RX3000 de format 135 i d’imatge de vídeo digital amb càmera SONY DXC950-P de 3CCD i de càmera 
digital NIKON Coolpix-990 de 3,34 Mpícsels. Té associat un ordinador P-III per a control del microscopi i 
captura de imatge digital. 
 
Microscopi Òptic Metal·logràfic directe ZEISS JENAVERT, (40-1250x), amb sistemes d’il·luminació amb 
llum blanca episcòpica i diascòpica. Permet treballar en camp clar, camp fosc, contrast de fases i 
polarització. Disposa de microduròmetre. Està equipat amb sistemes de registre d’imatge fotogràfica 
convencional amb cos de càmera RICOH X-RX3000 de format 135 i d’imatge de vídeo digital amb càmera 
HITACHI VK C220E. Té associat un ordinador P-III per a captura de imatge digital. 
 
Micròtom manual de rotació per a blocs de parafina ANGLIA SCIENTIFIC 100. 
 
Laboratori de preparació, amb els elements auxiliars necessaris per a la preparació i processat de mostres 
per a microscòpia òptica i electrònica. 



 

 

Metrologia2 
 
Palmer digital de plats MITUTOYO Digimatic PDM 25DM per a la mesura de gruix de materials laminars 
(papers, plàstics, filtres, membranes, etc) o de cares paral·leles, de 0 a 25 mm de gruix, amb precisió de 
± 1μm. (incorporat l’any 2003) 
 
Peu de rei digital LIDL Stiftung G04002674, amb rang de mesura de 0 a 150mm i precisió de �0,01mm. 
(incorporat l’any 2003) 
 
Pesos de calibració METTLER-TOLEDO amb certificació de calibració ENAC (16 i 17/01/2003) de 200g 
classe E2 i de 500g classe F1, per a la calibració de granetaris i balances. 
 
Termòmetre PROTON amb certificat de calibració de PROTON de 28/06/2005, amb rang de mesura de 0 a 
50ºC, precisió 0,1ºC i incertesa 0,044ºC per a la calibració de banys, estufes, mesura de densitats, .... 
(incorporat l’any 2005) 
 
Conjunt per a la determinació de densitat de sòlids METTLER-TOLEDO AT/AX (s’utilitza en conjunció amb 
la balança analítica METTLER-TOLEDO AX205-DR). (incorporat i instal·lat l’any 2005). 
 
Ultramicrobalança magnètica SARTORIUS Micro, (0,000001g, pes màx. 2g). 
 
Balança METLER-TOLEDO PB 602-S, (0,01g, pes màx. 610g). 
 
Balança Analítica METTLER-TOLEDO PB 403-S, (0,001g, pes màx. 410g) 
 
Balança Analítica METTLER-TOLEDO AX 205-DR, (0,00001g/0,0001g, pes màx. 81g/220g). 
 
Fotografia 
 
Ampliadora motoritzada per a blanc i negre BESELER 45MXT dotada d’òptiques per a ampliar negatius f 
135, 120 i 9x12cm. 
 

                                      
 



 

 

Ampliadora manual color DURST C35 dotada d’òptica per ampliar negatius f135. 
 
Sistema de macrofotografia KAISER RS1+ KAISER RT1 per a càmeres fotogràfiques convencionals o 
digitals, i de vídeo, analògic o digital. 
 
Laboratori fotogràfic dotat de mobiliari especial pel revelat i positivat de negatius en blanc i negre. 
 
Equip informàtic per a l’adquisició i tractament d’imatges. CPU IntelPIV 2,8Ghz, Placa base P4P800S, 
T.gràfica ATI Radeon 9200SE 128MbDDR, SDRAM 512Mb DDR, HD 220Gb, Floppy3,5”, Unitat ZIP 100Mb 
Gravadora CD LG 52x32x52x, Monitor CRT 19” DotPich 0,24 (resol.1600x1200), Escàner Hewlett Packard 
6100C/T format A-4 per a materials opacs i transparents 1200ppp, lector USB de targetes de 
memòria ≠formats, impressora qualitat fotogràfica Hewlett Packard Hpdeskjet 970cxi. Entorn Windows XP. 
(incorporat i instal·lat l’any 2004). 



 

 

Unitat d’Anàlisi Química 
 
Ressonància Magnètica Nuclear BRUKER Avance DPX200, amb sonda BB per a mostres líquides i unitat de 
baixa temperatura. (L’any 2005 s’ha dut a terme una actualització de maquinari i programari de l’estació 
de treball (Ajut PEIR 2004 amb cofinançament UdG)) 
 
Espectròmetre ICP/Masses AGILENT 7500c amb automostrejador programable i diferents tipus de 
nebulitzadors. Permet fer relacions isotòpiques. (instal·lat l’any 2004). 
 
Anàlisi Elemental CHNS EA110 CHNS-O CE Instruments 
 
Forn Digestor-Extractor per Microones MILLESTONE ETHOS SEL, programable, dotat de sonda de 
temperatura, de reactors de digestió de tefló i de quars, i de reactors d’extracció de tefló. (instal·lat l’any 
2004). 
 
Sistema d’extracció en fase sòlida GILSON SPE ASPEC XL+Dual Syringe pump 402, programable, dotada 
d’ordinador PIV. (instal·lat l’any 2004). (actualment en situació de cessió temporal al Dept. de Química 
Analítica de la UdG). 
 
Mufla per a atacs químics per via seca CARBOLITE GSM 11/8, Tmàx.1200º, revestida interiorment de 
quars i dotada de programador. 
 
Sistema de producció d’aigua pura MILLIPORE ELIX-10 dotat de dipòsit de 60l, (R>5MOhms / 
COT<30ppb). 
 
Sistema de producció d’aigua ultrapura amb control de COT MILLIPORE Q-Gradient, (R>18MOhms / 
COT<3ppb). 
 
Laboratori de preparació, amb els elements auxiliars necessaris pel processat de mostres per a anàlisi 
química. 



 

 

Unitat de Biologia Molecular 
 
Sequënciador de DNA PE APPLIED BIOSYSTEMS ABI PRISM-310. 
 
PCR quantitativa en temps real PE APPLIED BIOSYSTEMS ABI PRISM-7100. 
 
Termociclador PE APPLIED BIOSYSTEMS GeneAmp PCR System 9700. 
 
Espectrofotòmetre UV/Vis SHIMADZU UV 2401-PC, �190-900nm (precisió ±0,3nm, repetibilitat ±0,1nm), 
controlat per ordinador, dotat de porta cubetes estàndard i cubetes capil·lars, porta làmines i esfera 
integradora. 
 
Espectròmetre de Masses MALDI-TOF BRUKER ULTRAFLEX TOF-600. 
 
Centrífuga refrigerada programable JOUAN MR23i (vmàx 24000rpm) 
 
Minicentrífuga LABNET Espectrafuge 7M (vmàx 10000rpm) 
 
Contenidors criogènics Linde CD L-2035 de 33,5l per al transport de nitrogen líquid. 
 
Contenidors criobiològics Linde CD BR-2080 de 80l amb sonda de nivell DEN per emmagatzemar de 
mostres a baixa temperatura. 
 
Laboratori de Cultius Cel·lulars (incorporat l’any 2004). 
 
Laboratori de preparació, amb els elements auxiliars necessaris pel processat de mostres per a genòmica i 
proteòmica. 
 



 

 

Unitat de Caracterització de Materials 
 
Difracció de Raigs-X per a mostres de pols BRUKER D8 Advance. (Incorporat l’any 2004) 
 
Difracció de Raigs-X per a monocristall BRUKER CCD APEX, dotada d’unitat de baixa temperatura BRUKER 
KRYOFLEX. (incorporat l’any 2004) 
 
Espectròmetre d’Emissió Òptica (OES), SPECTRO Spectrolab CCD MAX, calibrat per l’anàlisi quantitativa 
d’aliatges metàl·lics base ferro, base coure i base alumini. 
 
Màquina d’Assaig Universal (tracció i flexió) (MAU) INSTRON 1122 (càrrega màxima: 5kN) 
 
Mufla per a tractaments tèrmics CARBOLITE CWF 12/13, (Tmàx.1200º, dotada de programador de 4 
rampes). 
 
Molí de boles oscil·lant RETCH MM-200 dotat de morters d’acer inoxidable i morters d’àgata. 
 
Polidora de disc en sec SPECTRO MS0, per a desbast de mostres metàl·liques per a OES. 
 
Polidora Metal·logràfica semiautomàtica d’un plat STRUERS LaboPol-5. 
 
Polidora Metal·logràfica convencional de dos plats STRUERS Knuth-Rotor 3. 
 
Polidora Metal·logràfica convencional d’un plat BUEHLER Ecomet II. 
 
Talladora de disc de precisió STRUERS Minitom. 
 
Els STR també, disposen de la petita instrumentació de laboratori necessària per a la preparació de 
reactius i de mostres a observar i/o analitzar en la majoria de les tècniques instrumentals relacionades. 
 



 

 

 
 
 
ACTIVITATS DESENVOLUPADES 
 
Instal·lació i posta en marxa de nova instrumentació 
 
Han estat instal·lats i posats en funcionament de forma definitiva els instruments següents: 
 
CrioUltramicròtom RMC Power Tome XL dotat d’unitat de baixa temperatura CRIO-UNIT RMC CRX. (Ajut 
PEIR 2003 amb cofinançament UdG, instal·lat el 16 de març de 2005). 
 
Microscopi Òptic Estereoscòpic ZEISS SteREO Discovery V12, de camins òptics paral·lels, amb òptica 
corregida a infinit, motoritzat i dotat de control digital ZEISS SyCop d’enfoc i augment, objectius 
planapocromatics de 0,63 x i 1,5 x, zoom òptic que permet assolir de 5 a 150 augments finals i sistemes 
d’il·luminació halògena de llum freda. (Ajut PEIR 2004 amb cofinançament UdG, incorporat i instal·lat 
l’any 2005). 
 
Upgrade BRUKER de maquinari i programari de l’estació de treball per a l’equip de Ressonància Magnètica 
Nuclear BRUKER Avance DPX200 PH000394. (Ajut PEIR 2004 amb cofinançament UdG, incorporat l’any 
2005 i instal·lat l’any 2006) 
 
Conjunt per a la determinació de densitat de sòlids METTLER-TOLEDO AT/AX  
(Finançat per AMADE i incorporat i instal·lat l’any 2005). 
 
 
Inspecció de la Instal·lació Radioactiva de 3a. categoria  
 
Enguany, s’ha passat la inspecció anual del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que permet seguir 
mantenint la qualificació d’instal·lació Radioactiva de tercera categoria (instal·lació IRA/2684) per a la 
Sala DRX-MALDI de l’ampliació dels STR, on hi són instal·lats el Difractòmetre de Raigs-X per a 
monocristall i el Difractòmetre de Raigs-X per a pols. 19 de maig de 2005. 
 
 



 

 

Calibració i certificació de calibració d’equips 
 
Calibració i certificació de calibració ENAC de l’ultramicrobalança SARTORIUS M2P (s/n 50100312), de la 
balança analítica METTLER-TOLEDO PB 403S (s/n 1121311436) i de la balança analítica METTLER-TOLEDO 
AX 205DR (s/n 112131644), a càrrec dels servei de calibració i certificació de METTLER-TOLEDO, 15 
d’octubre de 2005. 
 
Participació en convenis de col·laboració: 
 
Participació en el conveni de col·laboració establert entre el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i la UdG, per a la formació pràctica d’estudiants en centres de treball, acollint del 24 d’octubre 
de 2005 a 23 de febrer de 2006 a l’estudiant d’últim curs del cicle 1554, del centre IES MONTILIVI, Sra. 
Hanane Oussaid. 
 
 
Estades de formació a altres centres 
 
Sessió d’aprenentatge i perfeccionament de les tècniques de immunomarcatge” a la Unitat de Microscòpia, 
Campus Casanova, dels Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Barcelona, 3 d’octubre de 2005. 
Assistents: Carulla,C. i Matas,Ll. 
 
Assistència a Jornades, Cursos, Seminaris i Exposicions 
 
• “II Jornadas Técnicas de Fluorescencia de Rayos X”, Organitzades pel Institut de Ciències de la Terra 

“Jaume Almera” del C.S.I.C., Barcelona 5 d’abril de 2005. Assistents: Blavia, J. 
 
• Curso Avanzado de Resonancia Magnética Nuclear, organitzat pel Grupo de RMN de la Real Sociedad 

Española de Química, Jaca, 13 a 17 de juny de 2005. Assistents: Matas,Ll. 
 
• Curs de “Llengua anglesa”, codi 04/05 del Pla de formació del PAS de la UdG, Girona, 2005). 

Assistents: Oliveras,V. i Pedrero,A. 
 
• Seminari “Treball amb mostres biològiques”, codi 57/05 del Pla de formació en seguretat i higiene de 

PAS i PAC de la UdG. Girona, 7/7/2005). Assistents: Carulla,C. i Oliveras,V. 



 

 

 
• Seminari “Equips de protecció individual”, codi 55/05 del Pla de formació en seguretat i higiene de PAS 

i PAC de la UdG. Girona, 28/7/2005). Assistents: Carulla,C. i Oliveras,V. 
 
• Seminari “Bones pràctiques de laboratori”, codi 56/05 del Pla de formació del PAS de la UdG. Girona, 

2005). Assistents: Oliveras,V. 
 
• Curs de “Microscopía Óptica: Conceptos y Técnicas”, organitzat per IZASA,S.A. en col·laboració amb 

NIKON i Universal Imaging Corporation, Barcelona 14 i 15 de setembre de 2005. Assistents: Blavia,J. 
 
• Curs pràctic “Identificación de proteinas por espectrometria MALDI-TOF-TOF/TOF en proteómica”, 

organitzat per Bruker Biosciences Española, S.A. i el Institut de Recerca de l’hospital Vall d’Hebrón, 
7,8 i 9 de novembre de 2005. Assistents: Oliveras,C. 

 
• Curs “Actualització en l’atenció al públic i imatge institucional”, codi 27/05 del Pla de formació del PAS 

de la UdG, Girona, 7 i 14/11/2006). Assistents: Carulla,C. 
 
• Visita a Fira monogràfica EXPOQUÍMIA 2005, Barcelona, 16 de novembre de 2005, Assistents: 

Arrom,I., Carulla,C. i Matas,Ll. 
 
 
Participació en organització d’activitats de formació tècnica 
 
• Seminari–demostració per a tècnics i usuaris del CrioUltramicròtom RMC Power Tome XL, a Tºamb., a 

baixa temp. i tallant mostres biològiques i de materials, a càrrec de Mr. Gareth Morgan de ISS Group 
(England), tècnic d’aplicacions de UM i Crio-UM a materials), de RMC a Europa. Girona 16 i 17 de març 
de 2005. Assistents: Blavia,J., Carulla,C., i Arrom,I. dels STR-UdG, i usuaris de diferents Depts. de la 
UdG. 

 
• Curs “Introducció a la Difracció de Raigs-X de pols BRUKER D8 Advance: maneig de l’equip, utilització 

del programari i aplicacions”, a càrrec del Dr. Francesc Guirado, tècnic dels Serveis Científico-tècnics 
de la Univ. Rovira i Virgili. Girona, 4-6 d’abril de 2005. Assistents: Matas,Ll. i Fontrodona,X. dels STR-
UdG, Farjas,J., González,A., Molera,J. i Suñol,JJ. del Dept. de Física de la UdG. 

 



 

 

• Presentació i demostració de l’equip de microscòpia òptica digital portàtil KEYENCE VHX-100, a càrrec 
de Mr. Osamu Echikawa de Keyence Corp. (Osaka) i del Sr. Valentí Rodón de l’empresa Bitmakers, 
aparells i sistemes de detecció i mesura, distribuïdor de KEYENCE a Espanya. Girona, 19 abril 2005. 
Assistents: usuaris i tècnics dels STR-UdG. 

 
• Seminari “La espectrometría de masas una herramienta esencial en proteómica”. Introducció a l’ús i 

possibilitats de l’espectrometria de masses (i el seu acoblament a HPLC) com a eina en l’anàlisi de 
proteïnes i l’estudi d’un proteoma. Organitzat per la U. de Biologia Molecular dels STR i l’empresa 
Agilent Technologies. Girona, 5 de maig de 2005. Assistents: Oliveras, V., tècnic dels STR-UdG i 
usuaris de diferents Depts. de la UdG. 

• Seminari “Funcionament, maneig i aplicacions del Digestor-Extractor per microones programable 
MILLESTONE Ethos Sel, a càrrec del Sr. Enric Fradejas de l’empresa Gomensoro. Desembre 2005. 
Assistents: Matas, Ll. (STR-UdG), usuaris del Dept. de Química Analítica de la UdG. 

 
• Organització periòdica de cursos per a la utilització de l’equip de RMN als alumnes de tercer cicle (10 

sessions al llarg de l’any 2005), responsable: Matas,Ll. 
 
 
Suport a activitats docents de la UdG 
 
Recull d’activitats de suport a la formació i a la docència impartides pels tècnics dels Serveis o a les 
instal·lacions d’aquests. 
 
• Pràctica “Aplicació de la Microscòpia Òptica i observació de midons i la seva gelificació” de 

l’assignatura de Bromatologia, Responsable de l’assignatura: Dra. Elena Saguer, abril 2005. 
 
• Pràctiques d’instrumentació de l’assignatura de Microscòpia. Professor responsable de l’assignatura 

Dra. Elisabeth Pinart), setembre-novembre 2005. 
 
• Pràctica “Tècniques d’aplicació en genòmica – Instrumentació”, de l’assignatura Producció animal. 

Professor responsable, Dr. Joan Tubau, octubre 2005. 
 



 

 

• Pràctiques d’observació al microscopi òptic metal·logràfic de l’assignatura Ciència dels Materials. 
Professors responsables de l’assignatura, Dra. Lluïsa Escoda, Dra. Judit Molera i prof. Josep M. Güell, 
octubre-novembre 2005. 

 
• Coordinació i docència impartida a l’assignatura de Determinació Estructural Avançada dins del 

programa de doctorat de Ciències: Química i Física de les molècules i els materials, Biotecnologia i 
Ciències de la Salut, octubre 2005. Professor: Matas.Ll. 

 
• Pràctiques de Cultius Cel·lulars, assignatura Regulació Metabòlica de 4t curs de Biologia, professor 

responsable, Dra. Maria Gràcia Coll, setembre-octubre 2005. 



 

 

Altres activitats 
• Participació a “8º Ejercicio de Intercomparación sobre Análisis Elemental Orgánico (AEO)”, d’àmbit 

estatal, organitzat per la Universitat de Barcelona, amb lliurament de resultats el 16 i 17 de juny de 
2005. Responsable: Matas,L., Assistents: Carulla,C. 

 
• Participació a “Ejercicio de Intercomparación entre laboratorios para Metales traza y Especiación 2004-

2005”, d’àmbit estatal, organitzat pel Dept. de Química Física y Analítica de la Universidad de Oviedo, 
amb lliurament de resultats el 30 de juny de 2005. Responsable: Matas, L. 

 
• Col·laboració en la presentació dels Grups de Recerca, Centres XIT, Spinoffs i Serveis Tècnics de 

Recerca de la UdG que s’exposà en el espai de la UdG a Fira de Girona 2005. octubre 2005. 
 
• Participació a la comissió avaluadora de la convocatòria de concessió d’ajuts per a la contractació de 

personal tècnic de suport, en el marc del “Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003)” 
(Orden CTE/1370/2003 de 23 de mayo de 2003), coordinada pel MEC Madrid, 2004. Assistents: 
Blavia, J. 

 
• S’ha donat autorització a la revista d’Internet “New Scientist Magazine” (www.newscientist.com), 

Editada per Mr. Jeremy Webb, Lacon House, 84 Theobald’s Road, London WC1X 8NS (England), a fer 
ús de les imatges que els STR-UdG puguin publicar a la seva pàgina web, sempre i quan facin esment 
a la seva procedència i autoria: Serveis Tècnics de Recerca – Universitat de Girona / www.udg.edu. 

 
 
Visites organitzades als STR per a alumnes de centres d’ensenyament secundària: 
 
Relació de centres d’ensenyança secundària que han dut a terme una visita programada a les 
instal·lacions dels Serveis. 
 
IES      Població               

IES HOSTALRIC    HOSTALRIC 
IES MONTGRÍ     TORROELLA DE MONTGRÍ 
IES MONTILIVI    GIRONA 
IES NARCÍS XIFRA    GIRONA 



 

 

IES RAMON MUNTANER   FIGUERES 
IES SA PALOMERA    BLANES 
IES SALVADOR ESPRIU   SALT 
IES SANTA EUGÈNIA    GIRONA 
Escola BELL-LLOC DEL PLA   GIRONA 
Escola St. GEORGE’S SCHOOL  FORNELLS DE LA SELVA 
 

En aquest exercici, els STR van rebre una aportació econòmica de la Fundació privada: Girona, Universitat 
i Futur en concepte de contribució al finançament de l’organització i realització d’activitats de divulgació i 
de promoció de la UdG dutes a terme pels STR en participar en les Jornades de Portes Obertes de la UdG, 
la Setmana de la Ciència i l’organització de visites guiades als Serveis per a alumnes dels centres 
d’ensenyament secundari. 
 

ACTIVITATS DE RECERCA 
 
Grups de recerca de la UdG, que han estat usuaris dels Serveis: 

GRCT01. LABORATORI D’ICTIOLOGIA GENÈTICA 

GRCT02. ECOLOGIA MICROBIANA MOLECULAR 

GRCT03. BIOQUÍMICA DEL CÀNCER 

GRCT04. ENGINYERIA DE PROTEÏNES 

GRCT05. LABORATORI DEL SURO 

GRCT06. BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ ASSISTIDA 

GRCT11. QUÍMICA ANALÍTICA I AMBIENTAL 

GRCT17. ECOLOGIA DE SISTEMES AQUÀTICS CONTINENTALS 

GRCT18. BIOLOGIA ANIMAL 

GRCT29. RECERCA DE MATERIALS I TERMODINÀMICA (GRMT) 

GRCT44. LABORATORI D’ENGINYERIA QUÍMICA I AMBIENTAL (LEQUIA) 

GRCT46. PATOLOGIA VEGETAL 

GRCT48. UNITAT DE CIÈNCIA DEL SÒL 



 

 

GRCT49. TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA 

GRCT50. METALLS I MEDIAMBIENT 

(GRCT56. ENGINYERIA AGRÀRIA) 

(GRCT57. MODELITZACIÓ MATEMÀTICA DE PROCESSOS QUÍMICS) 

GRCT59. CATÀLISI I BIOINORGÀNICA 

GRCT62. ENGINYERIA DE PROCÉS, PRODUCTE I PRODUCCIÓ (GREPP) 

GRCT64. ANÀLISI I MATERIALS AVANÇATS PER AL DISSENY ESTRUCTURAL (AMADE) 

GRCT70. INNOVACIÓ EN PROCESSOS I PRODUCTES DE SÍNTESI ORGÀNICA (LIPPSO) 

GRCT76. LABORATORI D’ENGINYERIA PAPERERA I MATERIALS POLÍMERS (LEPAMAP)   
  

Usuaris aliens a la UdG 

Relació d’empreses públiques i privades alienes a la UdG que han fet ús dels serveis. 

Nom empresa Activitat  Sector econòmic* 

ACEBSA,SA Trefilat de fil de Coure  D31-Fils i cables elèctrics 
 i Alumini. aïllats. 
 
AGUER SUBIRÓS, Caterina Restauració del patrimoni K74-Altres activitats 
 artístic. empresarials. 
ARIDS CURANTA Àrids.  C14.21-Grava i sorra. 
 
ARMACELL IBERIA,SA Indústria química. DG24-Indústria Química. 
 
ARTT Arquitectura Tècnica i Empresa constructora. F45.2- Treballs generals de  
Topografia,S.C.  construcció. 
 
AVISTA Desalination Services, Fabricació de sistemes de  DL33-Fabricació d’equips 
SL tractament d’aigües. i instruments. 
 

                                      
 



 

 

BASSEGODA CONSTRUCCIONS, Empresa constructora. F45.2- Treballs generals de  
SL  construcció. 
 
BREENTAG Specialities Area Teixits i adhesius. DG24-Indústria Química. 
 
CALES DE LLIERCA, SA Fabricació de càrregues  CB14-Extracció de minerals.   
 minerals no metàl·lics 
 ni energètics.  
 
CASC – Centre d’Arqueologia Museística i restauració  092-Activitats recreatives,  
Subaquàtica de Catalunya -  del patrimoni cultural. culturals i esportives. 
Generalitat de Catalunya 
 
 
FORD DODGE Indústria farmacèutica  DG24.4- Productes 
 Veterinària.  farmacèutics. 
 
HELPEST21, SL. Diagnòstic i tractament D74.7-Serveis de neteja 
  de patologies de la fusta. Industrial. 
  



 

 

6.7 Servei de Biblioteca 
 
El Servei de Biblioteca durant el curs 2005-2006 ha incrementat considerablement els m2 al servei dels 
usuari, de manera especial en el Campus del Barri Vell i és imminent l’increment en el Campus Montilivi. 
Durant el curs 2006-2007 s’hauran d’inaugurar els Centres de Recursos d’ambdós campus. 
En el segon semestre del curs 2005-2006 s’ha iniciat el procés d’avaluació dels Servei de Biblioteques per 
part de l’AQU (Agència per a la Qualitat Universitària) i s’ha rebut un important llegat per part de la 
família del historiador Pierre Vilar, que ha fet donació de la biblioteca de l’historiador, la qual enriqueix 
considerablement els fons de donacions de la Biblioteca de la UdG.  
 
6.7.1 Espais i equipaments  
 
Al setembre de 2005 es va obrir el Centre de Recursos de la Biblioteca del Barri Vell (1.500 m2) i durant 
el curs 2006-2007 està prevista la seva inauguració, a més de la del Centre de Recursos de Montilivi 
(3.400 m2) 
En total s’hauran assolit 7.000 m2 al Campus Montilivi i 2.600 m2 al Campus Barri Vell, que posen al dia 
la ràtio del m2/usuari de la normativa professional per les biblioteques universitàries. 
 
Al gener de 2005, coincidint amb el trasllat dels estudis de Turisme, la Unitat de Turisme es va integrar al 
Campus Barri Vell. 
 
Places consolidades al 2005: 1.289  
 
6.7.2 Serveis de suport a l’usuari 
 
- Programa de formació d’usuaris per a l’adquisició d’habilitats informacionals:  
 
cursos 69 
assistents 2.765 
 
- Programes de suport a la recerca  
 
- TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)  
 



 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Introducció de tesis a 
text complet a TDX 

12 9 15 61 58 

Tesis de la UdG 
publicades a TDX 

12 21 36 97 155 

 
 
-Gestor de cites bibliogràfiques RefWorks (programa de gestió de les referències i cites bibliogràfiques). 
Dades d’ús 
 
 2002 2003 2004 2005 
Total usuaris 99 336 239 305 
Sessions 524 1.237 1.454 1.678 
Referències afegides 4.167 5.485 9.613 13.047 
Mitjana de referències 
afegides/usuari 

42,09 16,32 40,23 42,78 

Total de referències UdG 4.167 9.652 19.265 25.717 
 
 
6.7.3 Fons de la Biblioteca 
 
Evolució del la col·lecció de monografies: 
 
 2000 2001 2002 2004 2005 
Monografies 211.843 227.799 236.998 272.973 302.282 
 
- La col·lecció per Unitats 
 
Barri Vell: 127.280 
Montilivi: 105.373 
Emili Grahit: 41.878 
Mapes: 24.498 
Diversos:3.292 (magatzems, Serveis Tècnics, etc.) 
 



 

 

- Increment de la col·lecció de monografies l’any 2005: 17.573  
  
Monografies de compra: 14.028  
Monografies d’intercanvi i donatiu: 3.545  
 
- Llibres electrònics 
 

• Edicions UPC: 412 títols 
• Gale Virtual Reference Library: 40 títols  
• Harrison’s Online: 2 títols  
• Lecture Notes in Computer Science: .1909 títols 
• NetLibrary: 1200 títols  
• Oxford Reference Online (ORO): 113 títols 
• Safari Tech Books Online: 667 títols 
• SpringerLink e-Books (nova incorporació): 2346 títols 
• Altres: 41 títols 

 
 
 
Evolució del nombre de llibres electrònics disponibles  
 
 2003 2004 2005 2006 (juny) 
Títols de llibres electrònics 1.023 2.287 4.349 6.730 
 
- Documents indexats per donar-los accés directe 
  
Tipologia Documents indexats
Projectes de fi de carrera 1.374
Treballs fi de carrera (Turisme) 234
Treballs de màster 58
Practicum dret 685
Projectes de ciències ambientals 165
Treballs de recerca de doctorat 314
Tesis doctorals a catàleg 578



 

 

 
 
- Evolució del nombre de mapes  
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Mapes 17.705 18.406 19.354 20.207 21.249 24.498 
  
- Increment de mapes de l’any 2005: 3.249  
Col·leccions de revistes electròniques  
 
- Biblioteca Digital de Catalunya (CBUC) 

• American Chemical Society: 43 títols  
• American Institute of Physics: 31 títols 
• Blackwell 742 títols  
• Business Source Elite 1.033 títols 
• Emerald Fulltext Plus: 164 títols 
• Elsevier: 1.556 títols 
• IEEXplore: 182 títols 
• JSTOR (nova incorporació): 579 títols 
• Kluwer Academic Publishers: 697 títols 
• KLI: Kluwer Law International 37 títols 
• Periodicals Index Online: 401 títols 
• ProQuest Health and Medical Complete: 526 títols 
• Regional Business: 67 títols 
• Sage(nova incorporació):381 títols  
• SpringerLink: 493 títols  
• WileyInterScience: 481 títols  

 
-  Subscripcions UdG 354 títols  

Proveïdors més destacables:  
• EJS/Ebsco  
• Annual Reviews 
• Cambridge University Press 



 

 

• Ciss-Praxis 
• Doyma 
• Fundación Infancia y Aprendizaje 
• Oxford University Press 

 
 
Evolució de la col·lecció de revistes electròniques: 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

(juny)  
Núm. de títols 2.565 3.160 4.640 6.498 7.246 7.767 
 
 
 
Evolució del nombre d’articles descarregats a la UdG:  
 
 2002 2003 2004 2005 
Articles descarregats a la 
UdG 

17.791 63.902 104.679 108.910 

 
 
Evolució del nombre de títols de revistes (paper i electròniques) de la UdG  
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Títols de revistes 5.359 8.362 9.221 10.692 12.361 13.604 
 
Increment de títols de revistes (paper i electròniques)de l’any 2005: 634 títols  
 
Subscripcions: 8.899  
Intercanvis i donatius: 1.400 
Fons històric: 3.305  
 
Detall dels intercanvis  



 

 

Documents d’Anàlisi Geogràfica: 43 títols  
Estudi General: 220 títols  
Scientia Gerundensis: 105 títols  
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural: 247 títols  
Altres (Diversitas, D’Humanitats, Qüern...): 53 títols 
 
- Bases de dades  
 
Evolució del nombre de bases de dades disponibles a la UdG:  
 
Bases de dades 2001 2002 2003 2004 2005 
Subscripció  88 91 115 140 147 
Produïdes a la UdG  6 6 9 14 14 
Produïdes a Catalunya 12 17 18 23 26 
 



 

 

Nota important: 
L’1 de gener del 2004 la FECYT, per recomanació del Ministerio de Educación y Ciencia, va subscriure per 
a tota la comunitat científica i tecnològica de l’estat, l’accés al Web of Knowledge. Aquesta subscripció era 
llargament desitjada i difícilment contractable degut als seus preus tan elevats.  
 
Noves incorporacions de bases de dades l’any 2005  
 

• Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (APAC)  
• Serveis d’Arxius de Ciència 
• Factiva   
• OECD Health Data Éco-santé OCDE 
• ProQuest Health and Medical Complete 
• Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 
• VLEX 

 
 
Evolució del nombre de consultes a bases de dades  
 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Consultes a bases de dades 59.081 67.407 166.307 184.228 241.284 
 
 
- Sumaris electrònics  
 
La Base de dades de Sumaris del CBUC conté, al juny de 2006, 462.604 sumaris de 12.913 revistes, 
corresponents a 8.745.567 d’articles  
 
Evolució del nombre d’usuaris de la UdG registrats al servei d’alerta de la base de dades de sumaris:  
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Usuaris registrats al servei 
de recepció de Sumaris 

247 400 516 561 612 653 

 



 

 

- Dades d’ús del web  
 
 2003 2004 2005 % d’increment 
Nombre de pàgines visitades 2.235.160 2.803.155 6.394.249 128% 
Suggeriments i peticions de 
servei tramitats a través del 
web 

3.284 4.736 5.546 17,10% 

 
- Consultes al catàleg 
 
 2003 2004 2005 % d’increment 
Nombre de consultes al 
catàleg 

501.142 552.618 1.072.594 94,09% 

Indicadors d’activitat  
La col·lecció 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Monografies / estudiant 18,15 19,92 20,39 23,89 25,50 27,97 
Revistes / investigador 3,10 5,05 5,14 6,82 8,64 9,35 
 
 

Els usuaris 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Préstecs / usuari 11,94 12,87 11,87 13,27 12,12 13,06 
Articles e-revistes descarregats/ 
investigador 

  
 

14,44 
 

55,28 
 

93,55 
 

98,83 
Consultes a bdd/ investigador 65,31 52,15 54,71 143,86 164,64 218,95
Consultes catàleg/usuari  30,89 36,67 40,18 44,99 89,59 
Consultes web/ usuari 9,44 10,54 109,97 179,20 228,23 534,14
 
 



 

 

6.7.5 Centre de Documentació Europea 
 
Actes organitzats pel CDE: 
 
El Centre de Documentació Europea de la UdG i l'Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals de la UdG varen organitzar una conferència a càrrec del Sr. Jordi Llach de la Diputació de 
sobre la política regional de la Comunitat Europea. Es va celebrar el dia 22 de novembre de 2005 a l’aula 
Seminari de la Facultat de Dret. 
 
El Centre de Documentació Europea de la UdG va organitzar una conferència càrrec del Dr Alejandro del 
Valle, Catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Cadis, sobre la política europea de 
control de la immigració irregular i de les fronteres. Es va celebrar el dia 2 de febrer a l'aula Seminari de 
la Facultat de Dret. 
 
El Centre de Documentació Europea de la UdG i l' Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals de la UdG varen organitzar una conferència a càrrec del Professor Jean Michel Servais, 
Funcionari de la Organització Internacional del Treball i professor a diferentes Universitats, sobre el model 
social Europeu. Es va celebrar el dia 21 de febrer a la Sala de graus de la Facultat de Dret.  
 
El Centre de Documentació Europea de la UdG i l’ Oficina de Relacions Exteriors de la UdG varen 
organitzar una jornada sobre La política Euromediterrània i la política de veïnatge: un nou programa de 
cooperació econòmica, social i cultural per als pròxims cinc anys? . Va ser organitzada juntament amb la 
col·laboració de la Facultat de Dret de la UdG i el suport financer del Consell Social de la UdG, de la 
Diputació de Girona, de la Fundació Jaume Bofill, de l’ Institut Europeu de la Mediterrània i del Patronat 
Català Pro Europa. Es va celebrar a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG el dia 31 de març de 
2006. 
 
El Centre de Documentació Europea de la UdG en motiu del dia d’Europa, el dia 9 de maig, va organitzar 
una conferència sobre el Balanç dels 20 anys de l' adhesió d' Espanya a la Unió Europea a càrrec de Sra. 
Concepció Ferrer, exdiputada d' Unió Democràtica al Parlament de Catalunya. ES va celebrar el dia 9 de 
maig a la Sala de Graus de la Facultat de Dret. 
 



 

 

En el mes d’octubre es realitza per primera vegada un seminari dirigit al Personal d’administració i Servei 
de la UdG sobre la Unió Europa. Aquest seminari s’emmarca dins el Pla de Formació de la Universitat de 
Girona i es fa una segona edició al maig del 2006.  
 
Curs de lliure elecció organitzat pel CDE anomenat Introducció a la Unió Europea (1 crèdit). Es fa durant 
els dos semestres del curs, està obert a tots els estudiants de la UdG i està destinat a obtenir un 
coneixement bàsic de les institucions, les polítiques i les bases de dades de la Unió Europea.  
 



 

 

6.8 El Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) 
 
El Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona és un 
servei tècnic de recerca i formació especialitzat en el tractament d’informació geogràfica digital, 
mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), Sistemes de Posicionament Global (GPS) i 
Teledetecció (podeu consultar el nostre web: http:\\www.sigte.udg.es). 
 
El seu objectiu principal es potenciar l'ús dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) a la Universitat de 
Girona, per a finalitats docents i investigadores.  
 
L'equip humà està format per tècnics (geògrafs, ambientòlegs, informàtics i comunicadors) especialitzats 
en l’aplicació i el desenvolupament dels SIG en qualsevol àmbit de coneixement, i especialitzats també en 
la formació específica i de qualitat en tots els aspectes dels SIG i per a tot tipus d’audiència. 
 
Com a servei universitari de clara projecció exterior, comptem amb l’experiència i el coneixement 
acumulats els darrers 10 anys realitzant projectes per un ampli ventall de clients: públics i privats, grans i 
petits, nacionals i internacionals. Més enllà de l’experiència, el SIGTE manté i fomenta l’esperit creatiu i 
innovador necessari per estar a l’avantguarda en un sector altament tecnològic i canviant.  
 
Activitats  
 
Durant els més de 10 anys d’història del SIGTE, hem anat consolidant unes grans línies d’activitat, 
funcionalment diferenciades entre elles però sempre complementaries, que situen al Servei en un bon lloc 
de referència dins el sector dels SIG, no només a nivell català i espanyol, sinó també europeu i 
internacional.  
 
Les activitats del SIGTE es poden agrupar, doncs, en 4 línies: 
 
Suport actiu a la Comunitat UdG (professors, tècnics i investigadors)  
Suport i assessorament a professors, tècnics, investigadors i estudiants en el processament de dades 
geogràfiques en projectes de qualsevol disciplina científica (humanitats, ciències ambientals, estudis 
politècnics, estadística i economia, turisme, temes de salut pública, etc). 



 

 

Execució de projectes autofinançats en base a encàrrecs  

Producció, anàlisi i gestió d’Informació Geogràfica utilitzant les tecnologies SIG i de Bases de Dades 
d’última generació. Com a consultoria geoinformàtica, desenvolupem aplicacions personalitzades i 
gestionem la implementació de sistemes integrals. Són projectes en base a encàrrecs, tant 
d'administracions públiques com d'empreses privades. Des de 1994, el SIGTE suma més de seixanta 
projectes externs en àmbits tan diferents com cadastre, urbanisme, planejament, medi ambient, xarxes 
de serveis, agricultura, desenvolupament local, pesca litoral, turisme, navegació per satèl·lit, servidors de 
mapes, estadística i salut, etc.  
 
En aquest curs 2005-2006 els projectes finalitzats fins al moment són els següents: 

 
Projecte Salt70: Projecte per la generació i visualització de cartografia i bases de dades SIG per 
representar les actuacions associades al projecte Salt70 del municipi de Salt. Dins el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Salt i la Universitat de Girona, el SIGTE ha realitzat al llarg d’aquest 
any les següents tasques: 
 

 Delimitació i creació del plànol d'àmbit d'actuació del projecte Salt70.  
 Mapa comercial del municipi de Salt i disseny de la base de dades associada. 
 Inventari de locals buits i edificis sense ascensor. 
 Inventari d’edificis amb antenes parabòliques. 
 Explotació estadística de les dades demogràfiques de la població del municipi. 
 Disseny base de dades per l’enquesta sobre habitatges. 

 
SIG del Consorci Albater: Dins el conveni de col·laboració entre el Consorci Albater i la Universitat de 
Girona, el SIGTE ha realitzat les següents tasques relacionades amb el SIG del Consorci: 
 

 Identificació i creació del mapa de parcel·les cadastrals de titularitat pública riberenques al Ter.  
 Integració al SIG de l’inventari del Patrimoni Vinculat als Usos de l’Aigua dels Rius Ter i Freser. 
 Ruta del Ter: Digitalització del traçat cicloturístic de la Ruta del Ter. Georeferenciació de les 

propostes de senyalització i actuacions. Integració de tota la informació en el SIG del Consorci 
Albater. 

 Digitalització i integració al SIG de l’Inventari d’Infrastructures i Serveis Turístics de la Ruta del 
Ter. 

 



 

 

Servidor de mapes del litoral català: Integració de la cartografia marítima i pesquera del litoral català 
en un servidor de cartografia digital per Internet. Encàrrec de la Càtedra d’Estudis Marítims de la UdG i 
del Museu de la Pesca de Palamós. 
 
Cartografia digital de l’Agenda 21 de la comarca del Gironès: Assessorament, seguiment i control 
de qualitat en l’elaboració de la cartografia digital de l’Agenda 21 de la comarca del Gironès i 
implementació d’aquesta en el SIG del Consell Comarcal. Encàrrec del Consell Comarcal del Gironès, Àrea 
de Medi Ambient. 
 
Inventari de contenidors i plantes de compostatge del Gironès: Digitalització i creació de les bases 
de dades SIG dels contenidors de residus de rebuig i reciclatge de la comarca de Girona i de les plantes 
de compostatge. Tasques realitzades dins el conveni de col·laboració signat entre el Consell Comarcal del 
Gironès i la Universitat de Girona. 
 
Mapa turístic de Banyoles: Digitalització de la cartografia turística de Banyoles i creació del plànol 
turístic del municipi. Encàrrec de l’Àrea de Promoció Turística de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Mapes de poblat ibèric de Sant Julià de Ramis: Realització de mapes tridimensionals i de visibilitat 
per encàrrec de l’Institut de Patrimoni Cultural de la UdG. 
 
Mapes de la Vall de Bell-lloc: Realització de mapes de localització de punts d’interès de la Vall de Bell-
lloc al terme municipal de Palamós. Encàrrec de l’Institut de Patrimoni Cultural de la UdG. 
 
Inventari del patrimoni arqueològic de Girona: Actualització de l’inventari realitzat l’any anterior per 
encàrrec del Institut de Patrimoni Cultural de la UdG. 

 
Vols virtuals de la Universitat de Girona: Generació d’un escenari tridimensional dels campus de la 
UdG per tal de mostrar-lo en fires i congresos. Encàrrec de l’Àrea de Comunicació de la UdG. 

 
Generació d’un escenari tridimensional per a la ciutat de Salt: L’escenari virtual té per motiu 
mostrar en 3D les actuacions futures que afecten a l’àmbit municipal conegut com Salt 70. Encàrrec dins 
el Projecte Europeu PSPE, programa Interreg IIIC.  
 



 

 

Idrisi: ‘Beta Testers’ de la nova versió del Software SIG Raster Idrisi (The Andes Edition) en qualitat de 
Centre de Recursos Idrisi d’Espanya. 
 
Aplicació SIGFRUT: Millora i ampliació de l’aplicació web pel disseny on-line de plantacions frutícoles. 
Encàrrec de l’empresa Novafrut (Figueres). 
 
Aplicació per la gestió de les Deixalleries al Gironès: Desenvolupament d’una aplicació intranet de 
base de dades via web, per la gestió de les deixalleries a la comarca del Gironès. Encàrrec del Consell 
Comarcal del Gironès. 
 
Aplicació per la gestió econòmica de l’Escola Bressol Municipal de Celrà: Desenvolupament d’una 
aplicació intranet de base de dades, per la gestió dels rebuts i pagaments de l’Escola Bressol municipal de 
Celrà. Encàrrec de l’Ajuntament de Celrà.  
 
Espai web de les “1eras Jornadas de SIG Libre”: Elaboració del web per les jornades de SIG lliure 
que es duran a terme el març del 2007 a la UdG, promogudes i organitzades pel SIGTE. La web inclou 
difusió, recollida d'inscripcions i comunicacions. 
 
Nou espai web del Programa UNIGIS de Postgrau i Màster a distància: Elaboració d'un nou web 
per al portal d’UNIGIS. Web elaborat amb un gestor de continguts (cms) per tal de descentralitzar la seva 
gestió i manteniment. 
 
Nou web pels estudiants UNIGIS: Adaptació dels cursos UNIGIS a les tendències de plataformes 
educatives més actuals, mitjançant l'elaboració d'un nou portal web per als alumnes. Web elaborat 
mitjançant la plataforma Moodle (cms e-learning) de lliure distribució. 
 
Nou web de la UDG + Aplicació de servidor de mapes per Internet: Col·laboració en el disseny i el 
desenvolupament de l’arquitectura del nou lloc web de la Universitat de Girona. Web elaborat amb un 
gestor de continguts (DotNetNuke) per descentralitzar la seva gestió i manteniment. El web incorporarà 
una aplicació innovadora en el marc dels webs de les universitats catalanes, el Servidor de Mapes de la 
UdG, que permetrà l’accés fàcil a la informació de localització i accés de tots els equipaments i recursos 
físics de la UdG a la ciutat de Girona i d’altres emplaçaments. 
 



 

 

Docència en SIG i temes relacionats, tant presencial com a distancia  
 
Disseny i coordinació de programes educatius en SIG i temes relacionats. Oferim Cursos d'Especialització, 
Postgraus i Màsters i cursos a mida, tant de caràcter presencial com on-line mitjançant el suport de les 
TIC. El nostre projecte més emblemàtic és el Programa UNIGIS de Postgrau, Màster i Cursos 
d’Especialització a distància en Sistemes d’Informació Geogràfica, actualment en la seva 8ª Edició i amb 
prop de 300 estudiants en actiu de 15 països diferents, a Europa i Llatinoamèrica (veure www.unigis.es). 
 
En aquest curs 2005-2006 els projectes de formació duts a terme fins al moment són: 
 
Curs personalitzat d’edició de mapes temàtics amb MAPINFO, per al Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat, Setembre 2005.  
 
Programa de Formació en SIG al personal del CSB (Central Statistics Bureau) de Namíbia. Programa 
educatiu coordinat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya Setembre / Octubre i Novembre de 2005. 
 
Docència (10 hores) en el marc del Master en Sistemes d’Informació Geogràfica de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Octubre 2005. 
 
Participació a la Setmana de la Ciència, amb l’activitat “Aproximació als Sistemes d’Informació Geogràfica: 
el món a un clic” , el dia 15 de novembre de 2005. 
 
Curs d’especialització “Principles of modelling Geostatistical data” (2 ECTS), el 28 i 29 de novembre de 
2005 a la Facultat de Lletres, organitzat conjuntament per la Fundació UdG, el SIGTE i el GRECS (Grup de 
Recerca d’Estadística, Economia Aplicada i Ciències de la Salut). 
 
Curs a mida “d’iniciació a l’ArcGIS” (10 hores), organitzat per el SIGTE per el GRECS (Grup de Recerca 
d’Estadística, Economia Aplicada i Ciències de la Salut). 31 de gener i 2 de febrer de 2006. 
 
Docència (1 crèdit,10 hores) de l’assignatura “Sistemes d’Informació Geogràfica per a la gestió del medi 
ambient” dins el Doctorat de Medi Ambient de la UdG, els dies 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2006. 
 
Participació a les Jornades de Portes Obertes de la UdG, amb una presentació del SIGTE i del vol virtual 
de la UdG, que tingué lloc el dia 31 de març de 2006. 



 

 

Docència (10 hores) en el Curs d’especialització “ Estadística Espacial y Sistemas de Información 
Geográfica en Ciencias de la Salud” (2 ECTS), els dies 24, 25 , 26 i 27 d’abril de 2006, organitzat per el 
Grup de Recerca en Estadística, Economia Aplicada i Salut (GRECS) i el Servei de Sistemes d’Informació 
Geogràfica i Teledetecció (SIGTE). 
 
Presentació del SIGTE a estudiants de la llicenciatura de Turisme, el 19 de maig de 2006. 
 
Sessió informativa al Departament d’informàtica i Matemàtica Aplicada: Què és un SIG. Presentació de 
d’Aplicacions reals.’ 24 de Maig de 2006. 
 
Docència en la Summer School (Socrates Intensive Program) que sota el títol ‘Full integration of Geodata 
in GIS’ va tenir lloc a Brno (República Txeca) durant els dies 21 de maig a 3 de juny. 
 
Programa UNIGIS de Postgrau i Master Internacional a distància en Sistemes d’Informació Geogràfica (8ª 
Edició). El Programa UNIGIS de la UdG (http://www.unigis.es/) s’emmarca dins el consorci UNIGIS 
Internacional http://www.unigis.net/), que agrupa mes de 15 universitats d’arreu del món dedicades a la 
producció conjunta de materials de qualitat i cursos a distancia en SIG. El curs UNIGIS 2005- 2006 ha 
matriculat, entre Postgrau i Master, un total de 200 alumnes de més de 15 països diferents. 
  
Curs d’especialització en bases de dades espacials: estructures i models. Forma part del Programa UNIGIS 
(del 23 de febrer al 27 d’Abril de 2006). Un total de 225 hores. 
 
Curs d’especialització en gestió de projectes. Forma part del Programa UNIGIS (del 8 de maig al 25 de 
juny de 2006). Un total de 225 hores. 
  
Organització de la Setmana UNIGIS 2006. Del 6 al 9 de juny de 2006. Organització per part d’UNIGIS 
Girona d’uns tallers presencials pels alumnes de Postgrau i Màster del Programa UNIGIS. 

 
Participació en projectes europeus i xarxes internacionals  
Promoció i gestió de relacions amb centres de treball d'arreu del món, col·laborant en programes 
formatius i d'investigació conjunta que col·loquen el SIGTE en l'òrbita dels projectes més avantguardistes 
en el sector del SIG a escala global. Participem en xarxes internacionals que ens connecten activament 
amb Europa i la resta del món des de fa més de 10 anys.  
 



 

 

Destaca també la nostra activitat dins de vàries associacions i agrupacions SIG a nivell català, estatal i 
europeu, i sobretot la nostra experiència acumulada en la generació, lideratge i participació en projectes 
de l’àmbit del finançament comunitari. 
 
Els principals projectes i xarxes internacionals en els quals participem activament:  
 
Xarxes 
 
“Centre de Recursos IDRISI” per Espanya. Oferim informació actualitzada i suport als molts usuaris 
espanyols i llatinoamericans de IDRISI, un software cartogràfic fabricat per la Clark University 
(Massachussets, EEUU). Organitzem conferencies d’usuaris i cursos de formació especialitzada en els seus 
productes. 
 
Intergraph Registered Research Lab. El SIGTE es laboratori de recerca amb la utilització de la tecnologia 
d’intergraph. Organitzem cursos de formació especialitzada en els seus productes. 
 
Secretariat regional de l’associació europea “GISIG”, amb seu a Gènova, que agrupa mes de 200 socis del 
mon universitari i empresarial del sector Sig europeu. Treballem conjuntament en programes europeus 
com el Leonardo da Vinci, per afavorir l'intercanvi universitat-empresa a nivell europeu.  
 
Membre de l’AGILE, l’associació europea de laboratoris de SIG, amb seu a Holanda. Organització conjunta 
de seminaris, congressos i intercanvis relacionats amb els aspectes actuals dels SIG.  
 
Membre de la UNIGIS INTERNATIONAL ASSOCIATION (http://www.unigis.net), l’associació que gestiona 
el funcionament de les activitats dins el consorci internacional d’universitats que ofereixen cursos de 
Postgrau i Master de SIG sota la marca UNIGIS. Actualment l’associació agrupa 17 universitats de tot el 
mon, i UNIGIS es reconegut com el programa de formació a distancia en SIG amb mes prestigi 
internacional.  
 
Membre d’AESIG, l’associació espanyola de SIG, concretament participem activament en les activitats de 
la secció catalana de l’associació.  



 

 

Projectes 
 
“PSPE: Participatory Spatial Planning in Europe”: (http://www.pspe.net). Projecte finançat pel programa 
InterregIIIC de la Unió Europea. El projecte està liderat pel Government Service for Land and Water 
Management d’Holanda i agrupa 9 membres més principalment universitats i ajuntaments. L'objectiu 
principal del projecte és millorar l'intercanvi d'informació espacial en els processos de participació 
(pública) al planejament regional, a través d'aproximacions interactives i innovadores que utilitzin la geo-
visualització.  
 
“Rinatech: Diagnostic des risques naturels et technologiques”: Projecte finançat pel programa Leonardo 
Da Vinci II, coordinat per l’Association Université Entreprise pour la Formation de la Regió de Lorraine 
(França) amb la col·laboració de 15 institucions més. L'objectiu de Rinatech és implicar als municipis de 
menys de 10.000 habitants en la gestió dels seus riscos naturals i tecnològics a partir d'un recurs web que 
en permeti la informació i sensibilització en un primer estadi, així com l'autoavaluació i la gestió, 
http://www.rinatech.org . 
 
“GI_Placements_ES: Becas universidad-empresa en el sector SIG europeo”: Projecte finançat pel 
Programa Leonardo da Vinci de la Unió Europea, coordinat pel SIGTE de la UdG i en col·laboració amb 
d’altres universitats espanyoles i empreses de SIG europees que conjuntament formen una xarxa de 
mobilitat per joves llicenciats interessats en una experiència laboral en el sector dels SIG fora de l’àmbit 
espanyol, http://www.sigte.udg.es/leonardo . 
 
Assistència a Jornades i Congressos durant el curs 2005-2006 
 
Conferència d’usuaris ESRI 2005. 28-29 setembre de 2005. Madrid. 

 
Assistència al Curs ‘Effective GIS Project Management Training Course’ realitzat al SIGTE de la UdG a 
càrrec de Yan Bello (PMP), del 27 de setembre al 3 d’octubre de 2005 (9 hores). 
 
Jornada de Treball: Els Geoserveis de l’ICC. 16 de desembre de 2005. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Barcelona. 
 
Sessió VirtualCampus, que va tenir lloc en el marc del Congrés EXPOELEARNING 2006, el 24 de març 
de 2006 en el Palau de Congressos de Barcelona. 



 

 

 
Jornada de Treball: Infrastructures de dades espacials: Una perspectiva Internacional. 7 abril de 2006. 
Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona. 
 
9ª Conferència de l’AGILE, a Visegrad (Hungria), del 19 a 22 abril de 2006. 
 
V Forum TIC/SIG: Utilització I interoperabilitat dels Sistemes d’Informació Geogràfica, 23 i 24 de maig, 
Barcelona. 
 
Assistència de 3 becaris a la Summer School (Socrates Intensive Program), ‘Full integration of Geodata in 
GIS’, Brno (República Txeca), del 21 de maig al 3 de juny de 2006. 
 
Organització de la sessió: ‘Interoperabilitat de GeoMedia amb Google Earth a través de les especificacions 
OGC’. 6 de juny de 2006. 
 
European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, Earth and Water, 
Barcelona, 13 – 16 de juny de 2006. 
 
Taller sobre l’ús dels Geoserveis de l’ICC. 30 de juny de 2006. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Barcelona. 
 
IV Congrés Internacional de Docencia Universitaria i Innovació (CIDUI), La competència docent, 
Barcelona, 5 – 7 de juliol de 2006. 
 
Assistència a la 1st International Conference on Object-based Image Analysis (OBIA 2006). 4-5 Juliol 
2006. Universitat de Salzburg. 
 
UNIGIS Business Meeting 2006, reunió anual de l’Associació UNIGIS Internacional, a Los Angeles, 
California, EEUU, Agost 2006.  
 
Conferència Internacional d’usuaris ESRI, San Diego, California, EEUU, Agost 2006. 
 
Reunions de treball de projectes europeus: 

- Projecte ‘Rinatech’ reunió de treball, Bolonya, Itàlia (Juliol 2005) 



 

 

- Projecte ‘Rinatech’ reunió de treball, Karlsruhe, Alemanya (Febrer 2006) 
- Projecte ‘Rinatech’ reunió de treball, Nancy, França (Abril 2006) 
- Projecte ‘PSPE’ reunió de treball, Varsovia, Polonia(Setembre 2005) 
- Projecte ‘PSPE’ reunió de treball, Barreiro, Portugal(Febrer 2006) 

 

Publicacions 
 

- Using Geomedia Professional 5.2 and Geomedia Grid to Evaluate the Visual Impact of a Wind Park 
in the Auleda Mountain, publicat a la pàgina web d’Intergraph Corporation (www.intergraph.com) 
en qualitat de membres de la Xarxa Internacional de Laboratoris Registrats de Recerca 
d’Intergraph. 

 
- Proyectos de geovisualización: diseño de territorios virtuales (I) Revista IG+. Numero 4 Otoño-

Invierno 2005. Girona. 
 

- Proyectos de geovisualización: diseño de territorios virtuales (II) Revista IG+. Numero 5 
Primavera-Verano 2006. Girona. 

 
- SIGFRUT: Aplicación web para el diseño de plantaciones e instalaciones agrícolas. Revista IG+. 

Numero 4 Otoño-Invierno 2005. Girona. 
 

- SIGFRUT: Aplicación web para el diseño de plantaciones e instalaciones agrícolas. XII Congreso 
Nacional de Tecnología de la Información Geográfica. 19-22 setembre de 2006. Granada. 

 
- Edició del número 5 i 6 de la Revista Ig+ (Más que Información Geográfica) per al gruix d’alumnes 

i exalumnes del Programa UNIGIS. Cinqué número editat al Gener de 2006 i sisé número edital al 
Juny de 2006. 

 
- “De actores locales a comunicadores globales: Las experiencias de la red internacional UNIGIS 

educando profesionales en SIG, Gemma Boix i Irene Compte. IV Congrés Internacional de 
Docencia Universitaria i Innovació (CIDUI). Barcelona, juliol 2007. 





 

7. ESPAIS I CAMPUS 
 
7.1. Estudis i informes elaborats 
 
- Proposta PPI 07-012 
- Ampliació parc 
- Proposta i aprovació per la zona esportiva i d’esbarjo a la solana de Palau 
- Aprovació per part del DURSI per executar l’ obra del Seminari per sobre del límit de crèdit disponible 

per poder acabar l’actuació en el mínim temps possible. 
- Estudi viabilitat econòmica per l’aprofitament dels soterranis del edifici aulari comú com a seu de 

diferents serveis. 
- Proposta d’ampliació del CIAE per donar cabuda a tots els serveis per als estudiants 
 
 
7.2. Actuacions en centres docents 
 
7.2.1. Actuacions generals 

 
Actuacions del programa d’estalvi energètic (mòduls de regulació). 
Actuacions del programa d’eliminació de barreres arquitectòniques (rampes, ascensors, plataformes 
elevadores...). 
Actuacions del programa de seguretat (adequacions a normativa d’incendis, millora sistemes detecció foc, 
ascensors reforma i adaptació a normativa, adequació portes sortides emergència, adequació passos per 
sortides evacuació...). 
 
 
7.2.2. Campus Barri Vell 

 
BIBLIOTECA BARRI VELL 
 
- Recepció i posada en servei (urbanització entorn, acabats obra, i equipament) de l’edifici cos E. 

Direcció facultativa: Bosch-Tarrús 
Treballs complementaris i acabats per la posada en funcionament de l’edifici cos E.  
 



 

- Reformes (emplaçament taulell i tancament) a causa delscanvis per la posada en funcionament del 
Cos E. 

- Adequació d’espai per aula informàtica CRAI 
 

 
 
 
FACULTAT D’ EDUCACIÓ I PSICOLOGIA 
 
- Acabament Fase I: Estructura Ala A 

Inici obra Acabament Ala A, i Fase II. 
Direcció facultativa: Francesc Hereu 
Termini execució: Agost 2008 

 



 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME 
 
- Instal·lació d’equips d’aire condicionat a l’aula informàtica i Direcció. 
- Projecte de construcció d’aulari en el conjunt edificatori de Maristes. 

Direcció facultativa: Bosch-Tarrus/Badenas 
- Concurs d’execució d’obra de moviment de terres i excavacions arqueològiques per a la construcció de 

l’aulari. Estat actual: concurs desert  
 
FACULTAT DE LLETRES 
 
- Obra d’adequació del Refetor per ús provisional com a aules per l’Escola Universitària de Turisme. 

Direcció facultativa: Bosch-Tarrús 
Termini execució: setembre 2006 

- Adaptació d’espai com a aula a causa del trasllat de la cartoteca al cos E. 
- Projecte acabats claustre i ampliació Deganat. 

Redacció: Bosch-Tarrús 
- Execució 1a. Fase acabats claustre i ampliació Deganat, consolidació paviment i estructura. 

Direcció: Bosch Tarrús. 
Termini: octubre 2006 

- Neteja i pavimentació del soterranis per ús com a magatzem. 
 
 
 

7.2.3 Campus Centre 
 

FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA 
 
- Reforma espais laboratori lectura en pavelló exterior. 
- Construcció de segona coberta als pavellons de despatxos per evitar entrades d’aigua. 



 

 
7.2.4. Campus Montilivi 
 
AULARI COMÚ 
 
- Inici obra construcció  

Direcció facultativa: Gràcia-Montero 
Termini: Març 2007 

 
BIBLIOTECA MONTILIVI 
 
- Inici obra acabats 2a. Fase amb actuacions a la Fase 1. 

Direcció facultativa: Javier San José 
Termini execució: Novembre 2006 

  
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
 
- Recepció, posada en servei i treballs complementaris (urbanització entorn, acabats obra, i 

equipament) de l’edifici P-III. 
Direcció facultativa: Conxita Balcells    

- Inici obra 2a. Fase Tallers. 
Direcció facultativa: Baena-Casamort 
Termini execució: setembre 2007 

- Adaptació espai per ús com a copisteria a P-III. 
- Diverses actuacions a P-I a causa de la posada en servei del edifici P-III (desmuntar aula de passadís, 

canvi ús diferents espais). 
- Diverses actuacions a la zona de pesants (finestres interiors, ampliacions instal·lacions...) 
- Obertura de finestres en despatxos professors zona pesats. 
- Construcció espai vestidors i dutxes personal bar 
- Construcció escala accés a torratxa 1 de P-II 
- Adequació espai passadís com a aula informàtica postgrau a P-II 
- Adaptació d’espais per a nous despatxos a P-II 
- Instal·lació aire condicionat a una aula P-II 
- Instal·lació barrera automàtica pàrking P-IV 



 

- Reforma espais laboratoris P-IV 
- Aprofitament espais sota escala P-IV 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES 
 
- Estudi patologies que ocasionen esquerdes a l’edifici cos C 
- Obrir finestra a aula PB33 
 
FACULTAT DE DRET 
 
- Tancament en espai soterranis per Delegació estudiants. 
- Adaptació d’espais per ubicar-hi la copisteria. 
- Reforma instal·lació elèctrica per millor servei Racks informàtica. 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 
 
- Instal·lació equip aire condicionat per la secció de comunicacions del servei informàtic. 
- Modificació finestres del despatxos per facilitar l’obertura. 
- Continuació de les reformes per millores del sistema de calefacció/aire condicionat. 
- Modificació espais Deganat. 

 
 

7.3. Actuacions al Consell Social, Rectorat, Serveis i Campus 
 
7.3.1. Consell Social i Rectorat 
 
- Alemanys, 14. Inici obra estructura i tancaments. Actuacions prèvies a Alemanys 16 per  dur a terme 

l’obra 
- Adequació d’espais a les necessitats del nou equip de govern 
 
7.3.2. Serveis 
 
- Recepció, posada en servei i treballs complementaris (urbanització entorn, acabats obra, i 

equipament) de l’edifici Centre d’Informació i Atenció als Estudiants (CIAE) 



 

- Adaptació d’espais per trasllat del Servei de Gestió Acadèmica al Campus de Montilivi, provisionalment 
a M-20, per anar finalment al CIAE 

- Adaptació d’espais als pavellons Montilivi per ús d’aules de la Fudgif 
- Adaptació d’espais per ús de la OITT a pavellons M-20 
- Ampliació de potència frigorífica del sistema de climatització a la sala de màquines del Servei 

informàtic a Sant Domènec II 
- Trasllat de la Secció de Nòmines del Servei de RRHH a Alemanys, 9 
- Instal·lació de càmeres de videovigilància a les pistes esportives 
- Projecte per a la construcció de 3 pistes de Paddle al Servei d’esports 
 
7.3.3. Campus 
 
Barri Vell 
 
Urbanització provisional de l’entorn de l’edifici Cos E a la plaça Ferreter Mora 
 
Montilivi 
 
Habilitació de parcel·la a la zona del hivernacle per ús de pàrking, atesa la disminució de places per la 
construcció del edifici de l’aulari comú. 
Projecte d’urbanització de terreny en l’entorn de l’edifici P-III 
Abantprojecte de traçat de fibra òptica entre Seminari/Maristes (C/ Claveria – C/ Emili Grahit) 
 
7.4. Parc Científic i Tecnològic. 
 
- Nou mòdul per ampliació del SIR edifici piscina robòtica 
- Treballs complementaris per a la construcció del nou mòdul (desplaçar escomeses) 

 
7.5. Infraestructures de comunicacions i xarxes informàtica  
 
Dades d’activitat i recursos gestionats (Servei Informàtic de la UdG) 
Hits diaris pagina principal de la UdG: 33162 
Missatges diaris gestionats: 108258 
Backups setmanals 1781303 Mb 



 

Incidències ateses: 6.654 
Servidors administrats: 63 
Espai de disc gestionat: 1,8 Tb. 
Numero de bústies: 31868 
Punts de comunicació: 7.500  
Punts activats per dades: 3560 
Parc informàtic de l’administració: 522 
Estacions de treball en aules informàtica: 625 
Equips de videoconferència disponibles: 3 
Punts activats per telefonia (extensions telefòniques): 1003 
Terminals de telefonia mòbil: 174 
Km’s de Canalització Intercampus amb fibra òptica: 12  
Punts d’accés WiFi: 85 
Cobertura WiFi: 90% 
Serveis oferts: 24 
Sistemes d’informació en explotació: 28 
Sistemes d’informació en manteniment actiu: 25 
Projectes de sistemes d’informació: 25 
 
Equip: 
Direcció i administració: 3 
Comunicacions i sistemes: 12 
Desenvolupament: 12 
 
Fites: 
Resolució del concurs d’homologació de microinformàtica 
Resolució del concurs de serveis de telefonia fixa 
Resolució del concurs de telefonia mòbil 
Disponibilitat d’una sala estable de videoconferència 
Actualització dels cablejats de les Àligues i Butinyanes 
Nova homologació del programari de la Universitat 
Renovació del parc informàtic de l’administració 
Renovació de 134 PC’s en aules informàtiques 
Instal·lació del nou sistema d’Storage de la Universitat 



 

Instal·lació dels nous servidors de la base de dades corporativa 
Posada en funcionament del servei de monitorització remota 7x24 
Canvi de l’adreçament IP de la Universitat 
 
 
7.6. Oficina Verda UdG: projectes del Pla d'ambientalització de juny de 2005 a juny de 2006 
 
L'Oficina Verda recull en aquest document tots els projectes i activitats desenvolupats durant el període 
que va de juny de 2005 fins juny de 2006, en relació amb la implementació, el desplegament, el 
seguiment i la revisió permanents del Pla d'ambientalització de la UdG, i en les col·laboracions realitzades 
fora de l’àmbit UdG. La transversalitat d’alguns dels projectes que es presenten dificulta la classificació; 
per tant s’han ordenat en funció dels objectius perseguits per cada actuació dins cadascuna de les línies 
estratègiques en què s’estructura el Pla d’ambientalització.  
 
Línia estratègica: mobilitat 
 
Objectiu estratègic: 
Vetllar per la progressiva disminució de l'ús dels vehicles motoritzats en pro de la mobilitat amb mitjans 
de transport més eficients energèticament i ambiental. 
 
Nom de l’acció: Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
2005: cartells informatius 
Descripció: Contribució en les campanyes de divulgació de la mobilitat 
sostenible d’àmbit internacional 
 

• Participació en la Comissió organitzadora de la SMSS a les 
comarques gironines. 

• Elaboració de material de difusió de la jornada i dels 
projectes de la UdG referents a la promoció de mitjans de 
transport alternatius al vehicle privat (borsa de cotxes, 
conveni RENFE, bicicletes universitàries, transport públic, 
itineraris segurs, etc.) 

 
Nom de l’acció: Disseny i programació de l’enquesta de mobilitat UdG 



 

2006 
Descripció: elaboració de les enquestes de mobilitat anuals dirigides a tota la comunitat UdG amb 
l’objectiu de treballar els indicadors de mobilitat. 

• Disseny d'una enquesta en format web distribuïda a través de correu electrònic i dirigida al PDI 
i PAS en funció del seu origen i campus de destinació. 

• Disseny d'una enquesta en format paper destinada al col·lectiu d’estudiants, distribuïda i 
realitzada a través del Consell d’Estudiants.  

• Desenvolupament dels indicadors ambientals de mobilitat a partir de l’anàlisi i tractament de les 
dades obtingudes. 

 
Nom de l’acció: Bicicletes UdG: projecte finalista als Premis de Mobilitat Sostenible i Segura 
Descripció: redacció de la memòria per a la presentació del projecte a la I Edició dels Premis Mobilitat 
Sostenible i Segura 2005 atorgat pel DPTOP de la Generalitat de Catalunya i l’ICAEN. Projecte finalista. 
 
Nom de l’acció: Seguiment de projectes  

• Bicicletes UdG: nova proposta de gestió 
Descripció: El projecte de bicicletes universitàries inaugurat en motiu de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura de l’any 2002, s’ha consolidat com un servei per cobrir els desplaçaments 
obligats de part de la comunitat universitària. Amb la intenció d’ampliar l’oferta, millorar la gestió i 
incrementar el nombre d’usuaris, s’ha plantejat la possibilitat de realitzar algunes modificacions 
encaminades a descentralitzar part de la gestió i acostar el servei a cadascun dels centres de la 
UdG. 
• Borsa de cotxes: remodelació de l’interface  
Descripció: Un cop ubicada en un lloc preferent dins l’estructura de La meva UdG, es proposa una 
remodelació amb nous usos i seccions a partir d’un projecte d’un grup d’estudiants. Les noves 
seccions permeten fer un seguiment més acurat i la possibilitat de treballar amb els indicadors de 
sostenibilitat relacionats amb la mobilitat intermunicipal. 
• Bici elèctrica UdG: campanya de difusió  
Descripció: Un cop realitzada la prova pilot i donada l’escassa incidència en la demanda de 
préstecs, es planteja fer una campanya per tal d’intensificar la difusió per donar a conèixer el 
servei de préstec de la bicicleta elèctrica que ofereix l’OV al PAS i PDI, per als desplaçaments 
intercampus.  



 

• Transport públic: nova línia 
Descripció: Difusió nou itinerari de la línia 11 del TMG, (horaris, parades i 
freqüències) com a mitjà de transport per  establir les connexions 
intercampus.  

o Modificació de part del recorregut 
de la L11 acostant els seus usuaris al campus de Montilivi 

o El nou recorregut fa possible l'enllaç entre els campus de 
Montilivi, Centre i Barri Vell, amb una freqüència de 30 minuts 

 
Línia estratègica: Ordenació i adequació d'espais 
 
Objectiu estratègic: 
Vetllar per la incorporació de criteris ambientals, ecològics i paisatgístics en la 
gestió dels diferents espais dels campus, i adequar aquests espais a les funcions i 
necessitats derivades de l’activitat quotidiana.  
 
Nom de l'acció: Revisió del projecte de pacificació del trànsit al campus 
Montilivi: Fase I. Propostes per a la pacificació de l’Avinguda Montilivi 
Descripció: Fase 1 del projecte general de pacificació del trànsit al campus 
Montilivi, corresponent a les propostes d’ordenació i pacificació del trànsit en el tram interior de 
l’avinguda, on es prioritza l’accés per vianants i pels mitjans de transport alternatius.  

• Millora de les condicions de l’espai públic per als desplaçaments a peu i per les persones amb 
problemes de mobilitat. 

• Prolongació del carril per bicicletes a través de l’avinguda fins el CIAE i l’accés cap a Palau 
• Regulació del pas de vehicles a l’avinguda, autoritzant únicament la circulació a vehicles de 

serveis, accés al pàrking de la FC i al transport públic.  
• Modificació dels accessos a l’aparcament central. 
• Instal·lació de senyalització horitzontal per a la regulació de la velocitat com a “zona 30” en tot 

el perímetre del campus. 



 

Nom de l’acció: Assessorament de projectes d’ordenació i adequació d’espais  
• Claustre de la Facultat de Lletres: 

replantació 
• Pati de la FEP: enjardinament 
• Entorn CIAE: urbanització  
• Edifici III de l’Escola Politècnica 

Superior: urbanització 
• Parcel·la 11 (FCEE): replantació 
• Bosc Central Montilivi: replantació 

 
 
Línia estratègica: Gestió de residus 
 
Objectiu estratègic: 
Generar una política interna de residus orientada bàsicament a la prevenció de la generació de residus i 
recolzada pel principi de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar. 
 
Nom de l’acció: Desplegament dels plans de recollida selectiva als 
centres 
Descripció: Desplegament de contenidors de recollida selectiva a totes 
les facultats, escoles i biblioteques. 

• Quantificació i distribució dels contenidors 
• Gestió de la recollida interna i connexió amb els sistema de 

recollida municipal 
• Campanya de sensibilització i elaboració de decàlegs de bones 

pràctiques 
 
Nom de l’acció: Instal·lació de nous contenidors de piles i mòbils 
Descripció: Sobre la base de l’enorme increment dels residus relacionats amb 
la telefonia mòbil i l’ús de petits aparells electrònics, es planteja incrementar 
la tipologia de contenidors per cobrir aquesta necessitat i a l’hora difondre la 
perillositat del residu i la obligatorietat d’emmagatzemar-los de forma 
específica.  



 

• S’han instal·lat contenidors a la biblioteca central de Montilivi. La recollida es farà a través de 
TIRGI (mòbils) i PILAGEST (piles) 

• En funció dels resultats de la recollida de mòbils i de bateries de petit format, s’estudiarà la 
instal·lació d’aquests contenidors en punts estratègics de tots els campus. 
• Properament es renovaran i reubicaran els contenidors de piles dels centres. Recollida 
específica de piles a tots els centres UdG. 

 
Nom de l’acció: Tassa sostenible  
Descripció:  Dins del projecte Estratègia de comunicació per a la prevenció de residus municipals a 
la UdG estructurat en 10 accions de sensibilització ambiental i un Pla de comunicació ambiental, es 
desenvolupa l’acció núm. 1 que consisteix en el disseny i en la implementació de l’acció 1 encaminada a la 
reducció de residus generats a les màquines expenedores de begudes calentes i 
fonts d’aigua.   

• Diagnosi sobre la generació de residus: detecció d’un elevat volum de gots 
de plàstic procedents de les màquines expenedores de begudes. 

• Disseny i fabricació de tasses de ceràmica que incorporin missatges de 
sensibilització ambiental 

• Distribució de 2.000 tasses entre el professorat i el personal 
d’administració i serveis de la UdG. 

• Acordar amb les empreses concessionàries del servei per l’adaptació de 
les màquines a l’opció “got ecològic”.  

• Aquesta acció incorpora el logotip de la campanya “menys és més”(- és 
+). 

 
Nom de l’acció: Seguiment de projectes  

•  Compostatge: 
Descripció: Anàlisi qualitatiu del producte resultant (relació C/N) i càlculs del volum i 
periodicitat de la producció de les restes de fracció orgànica (gespa i poda, cafeteria) per tal de 
dimensionar una miniplanta de compostatge de campus, amb l’objectiu de tancar el cicle de la 
matèria orgànica amb aportació d’adob procedent del compostatge, en el propi campus. 

• Paper i cartró 
Descripció: Un cop desplegats els contenidors de recollida selectiva dels centres, es planteja la 
necessitat de dissenyar contenidors UdG pels espais interns. 
 



 

• Residus informàtics 
Descripció: Projecte per a la reutilització de material informàtic amb la col·laboració 
d’estudiants membres d’AEGI, amb l’objectiu de recuperar ordinadors de la UdG en 
desús/obsolets i canalitzar-los cap a projectes de cooperació i associacions externes. 
Requeriments logístics: 

o Agilitzar les tasques de descatalogació i desafectació d’aparells. 
o Habilitar un taller/oficina de treball en algun espai del campus de Montilivi. 
o Definir els canals i els responsables dels trasllats dels aparells fins al taller 
o Equipar el taller com a mínim amb un ordinador amb connexió a la xarxa. 
o Disposar de programari informàtic amb llicències: Windows i office. 

 
Línia estratègica: Optimització de recursos 
 
Objectiu estratègic: 
Establir les mesures que suposin la màxima eficiència en el consum de fluids i materials tant en els 
processos d’edificació com en la compra de productes i l’adquisició de serveis universitaris  

 
Nom de l’acció: Certificació Segell de Qualitat Ambiental de la UdG   
Descripció: Elaboració de la bateria d’ indicadors d’ambientalització per a l’atorgament/seguiment del 
Segell de Qualitat Ambiental UdG destinat a les facultats, escoles i departaments, que desenvolupin 
millores ambientals en la seva pràctica quotidiana.  

• Recursos 
Indicador 1: Consum de paper 
Indicador 2: Consum de tòners reutilitzats 

• Residus 
Indicador 3: Selecció de residus 
Indicador 4: Reutilització de paper 

• Energia 
Indicador 5: Contribució a la reducció de consums energètics 

• Mobilitat 
Indicador 6: Petjada ecològica de la mobilitat 

• Ambientalització curricular 
Indicador 7: Assignatures per a la sostenibilitat 
Indicador 8: Projectes per a la sostenibilitat 



 

• Comunicació ambiental  
Indicador 9: Informació ambiental. 

 
Nom de l’acció: Criteris ambientals d’edificació 

• Actualització de plecs tècnics per a l’edificació. Col·laboració amb el SOTIM per a la 
introducció de clàusules ambientals en el document genèric sobre els projectes arquitectònics 
d’edificació i urbanització a la UdG 

• Segell verd: seguiment de les negociacions amb la taula de la construcció de Girona i 
l’Ajuntament per tal d’obrir una nova categoria dins d’aquesta certificació ambiental amb la 
qual es puguin incloure els edificis públics i així els nous edificis de la UdG pugin optar a aquest 
segell de qualitat ambiental.  

 



 

• La participació en el conveni de col·laboració científica entre la UdG i el CILMA (Consell 
Iniciatives Locals sobre Medi Ambient, Diputació de Girona) per a la realització d’un estudi 
sobre una Ordenança Municipal de Construcció Sostenible permet fer una revisió dels 
criteris ambientals i una adequació als nous requeriments legislatius (ecoeficiència, paisatge, 
residus), normatius bàsics (Codi tècnic d’edificació), etc. 

• Assignació energètica per famílies d’usos als edificis UdG. Estudi en col·laboració amb el 
SOTIM per tal d’ajustar la demanda energètica a les necessitats reals i als paràmetres de 
confort per tal de reduir el consum i les emissions de CO2 generades als centres. Aquest anàlisi 
ens haurà de permetre dur a terme accions que ajudin a la corresponsabilització de cada un 
dels centres cap al seu propi consum a més de reinvertir en millora i renovació de les 
instal·lacions. 

 
Nom de l’acció: Seguiment de plec tècnics 

• Revisar els plecs tècnics per a la compra i gestió d’aparells informàtics  
 

Descripció: Un cop ha entrat en vigor el Real decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells 
elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, caldrà adaptar els plecs tècnics als requisits 
plantejats en el decret:   

o Establir mesures per a la prevenció de la generació de residus procedents dels aparells 
electrònics i elèctrics (AEE) per tal de reduir l’eliminació i la perillositat dels seus 
components 

o Regular la seva gestió com a mesura de protecció ambiental 
o Millorar el comportament ambiental de tots els agents que 

intervenen en el cicle de vida dels AEE: productors, 
distribuïdors, usuaris i gestors de residus. 

  
• Revisió de l’ambientalització de concursos dels serveis de 

cafeteria 
Descripció: Seguiment de les actuacions proposades en el Manual 
per a la compra de productes i l’adquisició de serveis 
ambientalment correctes a la UdG pel que fa referència als criteris ambientals inclosos en els 
plecs dels contractes de cafeteria i restauració amb el doble objectiu: el de complir els 



 

requeriments legals en matèria ambiental i el d’oferir un model de gestió sostenible en tots els 
serveis de la UdG. 

o Aplicació de criteris ambientals en el disseny de les instal·lacions que tinguin en compte 
l’estalvi energètic i de fluids en general, i equipaments amb etiquetatge ambiental. 

o Gestió dels residus de forma selectiva i minimitzant-ne la generació, i afavorint-ne la 
valorització en els processos de reciclatge del propi campus. 

o Venda de productes procedents del comerç just (cafè, sucre i derivats) en els 
establiments i en les màquines expenedores 

 
Línia estratègica: Formació per a la Sostenibilitat 
 
Objectiu estratègic: 
Introduir la dimensió ambiental en la formació curricular i extracurricular del col·lectiu d’estudiants i la 
incorporació de bones pràctiques ambientals en l’activitat quotidiana de tota la comunitat universitària.  
 
Nom de l’acció: Participació en el curs d’Introducció a la Universitat 2005/06  
Descripció: “La resposta universitària al repte de la Sostenibilitat”, presentació del Pla estratègic 
d’ambientalització i dels serveis ambientals associats dins la sessió específica sobre universitats i medi 
ambient del curs d’Introducció a la Universitat organitzat pel Consell d’Estudiants. 
   
Nom de l’acció: Curs de formació pel Personal d’Administració i serveis 
Descripció: Bones pràctiques per a una gestió sostenible a la UdG (curs anual de 10 hores finançat pel 
Fons de Formació Contínua) amb l’objectiu de donar a conèixer el Pla d'ambientalització al PAS com a 
model de gestió sostenible i crear un espai d’intercanvi i reflexió sobre l'impacte ambiental generat per 
l’activitat del PAS. 

Sessió 1: El compromís de les universitats pel desenvolupament 
sostenible 
Sessió 2: Mobilitat obligada: models alternatius a la UdG 
Sessió 3: Edificació i espais lliures: gestió sostenible dels espais 
universitaris 
Sessió 4: La universitat com a generadora de residus: l'estratègia de 
les 3R 
Sessió 5: Optimització de recursos: eficiència i estalvi de l'aigua, de 
l'energia i de materials 



 

Nom de l’acció: Participació en el postgrau de Comunicació Ambiental  
Descripció: Sessió genèrica sobre les estratègies de comunicació ambiental i cas pràctic sobre les 
potencialitats i febleses del Pla d’ambientalització de la UdG.  
 
Nom de l’acció: Assignatura diagnosi ambiental 
Descripció: Assignatura intensiva dins del Graduat Superior de Paisatgisme i optativa de 4,5 crèdits 
dins la Llicenciatura d’Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’arquitectura de Barcelona (ETSAB). 
L’assignatura s’estructura en una part teòrica i una part de taller, i gira al voltant de la interdisciplinarietat 
en el procés projectual i intervenció en el territori des de l’òptica sostenibilista i casos pràctics sobre 
l’aplicació de metodologies d’anàlisi i planificació. 
 
Nom de l’acció: Tutoria i assessorament de projectes 

• Assessorament PFC i projectes CCAA 
o DAOM Ajuntament de Banyoles 
o Parc agrari Vall del Llémena 
o Disseny Fanals fotovoltaics 
o Compra pública ambientalment correcta 
o Borsa de subproductes de laboratori  
 

• Campanya del paper de la UdG 
Descripció: dins l’oferta de crèdits del postgrau de Comunicació ambiental es proposa la revisió del 
projecte “Campanya del Paper” (Pla d’ambientalització, IMA. 1999) i actualització a partir del 
disseny d’un pla estratègic de comunicació que consisteix en una auditoria de la situació actual 
referent a l’ús i consum del paper, i l’establiment d’una estratègia de comunicació per a 
racionalitzar-ne l’ús.  

 

 Fase 1: Anàlisi estratègica. Anàlisi de la situació actual comunicativa i d’implicació de la 
comunitat universitària. Objectius de la campanya del paper d’enguany, àmbit d’actuació, 
entrevistes i enquestes. 

 Fase 2: Anàlisi dels resultats. Diagnòstic de la situació actual, objectius de comunicació. 
 Fase 3: Establiment de les estratègies. Disseny de les estratègies comunicatives. 
 Fase 4: Implantació de la campanya del paper. Posada en pràctica i control de la Campanya 

del paper a la UdG (fase no realitzada). 
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• Pla de comunicació ambiental 
Descripció: l’acció s’emmarca dins del projecte subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya 
“Estratègia de comunicació per a la prevenció de residus municipals a la UdG”, i consisteix en 
l’elaboració d’un pla de comunicació per millorar la comunicació de l’ambientalització universitària.  

o Investigació  
 Auditoria de béns materials i suports comunicatius 

o Recompte d’aparicions en premsa on els 
dos últims anys 

o Entrevista personal a un dels tècnics 
ambientals de la Oficina Verda  

o Revisió d’un estudi d’avaluació sobre la 
campanya del paper 1999 i els costums 
mediambientals sobre l’ús del paper  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En aquesta gràfica es busca la relació entre el grau d’implicació amb la 
Universitat i el coneixement de l’estudiant sobre l’Oficina Verda. Els 
resultats, al contrari de les nostres hipòtesis, ens diuen que no hi ha cap 
relació entre els dos conceptes. La següent gràfica indica el coneixement 
que tenen els estudiants de l’Oficina Verda: 

o Entrevistes obertes dirigides per enquestadors als estudiants 
de la UdG. Per fer-ho s’ha agafat una mostra representativa 
respecte el total d’estudiants de cada facultat. 

o Entrevista on-line al PAS i PDI 
o Estratègia i planificació 

 1 2 3 4 5 total 
Coneix O.V. 0% 30,4% 11,2% 4,7% 0% 46,3% 

NO coneix O.V. 0% 34,6% 16,8% 2,3% % 53,7% 
Total 0% 65% 28% 7% 0% 100% 

9%

91%

SI NO



 

Objectiu 1  
Informar i sensibilitzar els estudiants de la Universitat de Girona a través d’un canvi en la 
comunicació externa de l’entitat. 
Per complir aquest objectiu hem planificat les següents 
accions: 

1. Campanya informativa “Redueix la teva petjada 
ecològica”. La campanya es durà a terme en els 
següents suports: targeter, portafolis, cartells per 
cafeteries, cartells per lavabos, mantell individual de les 
cafeteries, estalviador de pantalla. 

2. Campanya “Fes dit”, per fomentar compartir cotxe i anar 
a peu. 

3. Remodelació dels cartells informatius i aparador de 
l’Oficina Verda. 

4. Borsa de subproductes. 
5. Manual d’estil. 
6. Regals per als estudiants ambientalment responsables. 

Obsequi de cantinyoles i bosses de cotó per a la compra 
del pa. 

 
Objectiu 2 
Fomentar el hàbits ambientalment correctes entre el PAS i el PDI. 

7. Tassa sostenible: a partir de la diagnosis sobre la generació de residus es 
detecta un elevat volum de gots de plàstic procedents de les màquines 
expenedores de begudes.  



 

Línia estratègica: Comunicació 
 
Nom de l’acció: Organització de la Setmana Universitària per a la Sostenibilitat 2006 
Descripció: coincidint amb el Dia Internacional de la Terra s’organitza la tercera edició de la Setmana 
Universitària per a la Sostenibilitat amb col·laboracions puntuals del voluntariat . 

• Organització de la tercera edició de l’Ambientathló: gimcana 
ambiental amb participació oberta a tota la comunitat UdG, que 
consisteix en la superació de proves de temàtica ambiental. 

• Fira d’entitats ecologistes i solidàries: ESF, ASEPMA, Ecoespai, 
Ateneu, Mou-te en bici, AMBEA, ANG, Llibre Obert, Biospirit, 
Intermón Oxfam.   

• Bicicletades, conferències, itineraris de natura i d’ecologia urbana   
• Exposicions itinerants:  

o La restauració de les fonts de Sant Daniel (ANG) 
o El cranc americà: el problema de la introducció d’espècies forànies en el nostre 

ecosistema (ANG) 
o La traça de l’energia (ESF) 
o Criteris per a la conservació de l’arquitectura del Ripollès (CCRipollès, Col. Aparelladors i 

Arq. Tècnics, Col. Arquitectes) 
o Experiència d’Educació Ambiental a Nicaragua (AMBEA) 
o El Canvi Climàtic (Ministerio Medio Ambiente) 
o 15 Anys d’Ateneu (Ateneu Naturalista Girona) 

 
Nom de l’acció: Propostes d’ambientalització de la Festa Major de la 
UdG 2005 
Descripció: en motiu de la Festa Major de la UdG es proposen un seguit 
d’accions encaminades a sensibilitzar la comunitat pel que fa a la gestió de 
residus i recursos, la mobilitat sostenible, el comerç just, etc. 

• Servei de Bus nocturn  
• Utilització del got reutilitzable de la UdG 
• Venda de productes de comerç just 
• Utilització de parament d’un sol ús compostable 



 

 
Nom de l’acció: Jornades de Portes Obertes 2006 
Descripció: Estand informatiu sobre l’ambientalització a la UdG per als futurs 
estudiants universitaris.  

• Informació i sensibilització a partir del càlcul de la petjada ecològica dels 
visitants i la participació en el joc d’encistellar residus 

• Obsequi d’una ecopiruleta amb missatge ambiental a tots els participants. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensió i Projectes Transversals 
 
Objectiu estratègic: 
Participar activament a totes les actuacions de millora ambiental més enllà de l’àmbit on la UdG 
desenvolupa la seva actuació, ja sigui col·laborant amb altres universitats com amb les administracions i 
empreses 



 

Interuniversitària 
 
Nom de l’acció: Organització de les jornades CRUE a Girona 
Descripció: Organització de les jornades sobre Criterios Ambientales en la Compra de Productos y en la 
Contratación de Servicios en las Universidades dins el Seminario permanente del Grupo de Trabajo sobre 
Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 
(CRUE). 
 
Jornada Comissió Tècnica del 6 octubre: 

- La compra verde y el ecodiseño: posibilidades de aplicación en la universidad (ICTA, UAB) 
-  Resultados de las encuestas realizadas a las universidades españolas sobre compra verde y 

ambientalización de los concursos (OV-UdG, SEPMA-UAB) 
- Criterios ambientales en la compra de equipos informáticos (CITIES-UPC) 
- Proyecto de jardinería ecológica en los campus universitarios (OV-UdG)  
- Ambientalización de contratas de los servicios de vending (SEPMA-UAB) 
-  Compostaje de residuos orgánicos de las cafeterías de la UAH (OE-UAH) 
-  Mesa redonda: “Monitorización del cumplimiento de los criterios ambientales de las empresas 

concesionarias” 
- Mesa redonda: “Costes de no realizar una compra verde” 
- Posibilidades de colaboración entre instituciones en la prevención de residuos y el consumo 

responsable (CCR-GENCAT) 
- Criterios ambientales en la contratación de mobiliario (SMA-Aj. Lloret de Mar) 
- Aspectos jurídicos de la compra verde (Aj. Sabadell) 
- Debate sobre la declaración sobre ambientalización de concursos y compras en universidades 

elaborado por la OV-UdG para presentar a la CRUE 
 
Nom de l’acció: Proposta de disseny de les Guies de Bones Pràctiques de la CRUE 
Descripció: Redacció d’un conveni específic pel disseny i edició de les Guías de Buenas Prácticas de 
Gestión Ambiental en las Universidades, dins el conveni marc entre el Ministerio de Medio Ambiente i la 
CRUE, per tal de formalitzar els objectius que planteja el grup de treball: 

• Elaborar recursos i materials de suport a la gestió ambiental 
• Fomentar l’intercanvi d’experiències universitàries en gestió ambiental 
• Impulsar grups de treball interuniversitaris que coordinin i potenciïn el procés 

d’ambientalizació universitària a més d’ajudar a definir directrius 



 

Nom de l’acció: Participació a les jornades CRUE 
Descripció: Participació en les reunions del Comité Ejecutivo a la Universitat de Cádiz i en les jornades del 
Grup Tècnic i Comité Ejecutivo sobre Universidad, Ciudad y Territorio, organitzades per la Universidad de 
Alcalá de Henares i la Universidada Autónoma de Madrid. 
 
1. Extrauniversitària 
 
Nom de l’acció: Participació en el  Consell de Sostenibilitat de Girona 
Descripció: Participació en les reunions periòdiques del Consell de Sostenibilitat de Girona i en els grups 
de treball dins el procés d’Agenda 21 local impulsat per l’Ajuntament de Girona 
 
Nom de l’acció: Participació en les jornades Dies d’ecologia 
Descripció: organització de les conferències “Universitat i canvi cultural cap a la sostenibilitat”  amb la 
participació de professorat de la UdG de diferents àrees de coneixement. Les conferències s’emmarquen 
dins la setmana Dies d’Ecologia organitzades per l’Ajuntament de Girona en les quals es pretén fomentar 
la cultura ecològica a les comarques gironines. 
 
Nom de l’acció: Projecte sobre l’anàlisi de la influència de la immigració en la recollida selectiva 
d’envasos i residus d’envasos 
Descripció: Direcció i assessorament del projecte encarregat per Ecoembalajes España S.A. (ECOEMBES) 
en col·laboració amb el GRES, en el qual es plantegen els següents objectius: 

• Analitzar el grau de influència que la població nouvinguda aporta a la gestió dels residus 
urbans i, en concret, en el sistema de recollida selectiva d’aquesta tipologia de residus. 

• Analitzar l’impacte que es pot atribuir a la població immigrant respecte la generació d’envasos 
i residus d’envasos. 

• Esbrinar el grau de coneixement que té la població immigrant del sistema de recollida i del 
seu grau de participació. 

• Proposar mesures per afavorir la implicació de les comunitats immigrants en el sistema de 
recollida selectiva de residus. 

 
 
 

 





 

8. GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
 
8.1 El Pressupost de la UdG. 
 
El resum comparat per capítols del pressupost del 2005 i 2006 és el següent: 

       
                                          QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST 2006 PER CAPÍTOLS

INGRESSOS 2.006 % Total 2.005 % Total % 2006 / 2005

3 Taxes, preus públics i altres ingresssos 15.527.494,27 18,2% 14.469.584,00 17,6% 7,3%
4 Transferències corrents 48.193.262,52 56,4% 40.772.729,00 49,6% 18,2%
5 Ingressos patrimonials 372.174,84 0,4% 306.025,00 0,4% 21,6%
6 Venda d'inversions reals 3,00 0,0% 3,00 0,0% 0,0%
7 Transferències de capital 20.756.974,47 24,3% 13.586.960,00 16,5% 52,8%
8 Actius Financers 174.003,00 0,2% 1.037.585,00 1,3% -83,2%
9 Passius financers 376.249,11 0,4% 12.067.459,00 14,7% -96,9%

TOTAL INGRESSOS 85.400.161,21 82.240.345,00 3,8%

DESPESES 2.006 % Total 2.005 % Total % 2006 / 2005

1 Despeses de Personal 47.490.710,19 55,6% 41.541.547,00 50,5% 14,3%
2 Despeses corrents de bens i serveis 13.941.952,11 16,3% 13.104.391,00 15,9% 6,4%
3 Despeses financeres 19.436,41 0,0% 63.937,00 0,1% -69,6%
4 Transferències corrents 520.116,42 0,6% 464.848,00 0,6% 11,9%
6 Inversions reals 22.227.688,97 26,0% 25.567.155,00 31,1% -13,1%
7 Transferències de capital 800.004,00 0,9% 800.004,00 1,0% 0,0%
8 Actius financers 24.004,00 0,0% 24.004,00 0,0% 0,0%
9 Passius financers 376.249,11 0,4% 674.459,00 0,8% -44,2%

TOTAL DESPESES 85.400.161,21 82.240.345,00 3,8%
 



 

 
Aquest pressupost 2006 s’elabora en un curs acadèmic en què s’està replantejant, amb el conjunt de les 
universitats públiques i l’administració, una nova definició del sistema de distribució del finançament 
implantat per primer cop l’any 2002.  
 
Malgrat la voluntat d’arribar a un nou model, en el moment present s’aplica el mateix de l’exercici 
anterior. 
 
Aquest pressupost vol assolir els següents objectius: 
 
1. Garantir l’equilibri pressupostari. 

• Es preveu invertir la tendència en la matrícula amb la nova oferta d’ensenyaments aprovada i es 
reforcen les accions d’orientació i promoció. 

• Es manté l’aportació de les entitats financeres i es consoliden accions anteriors de gestió del 
pressupost. 

• Es conté el creixement de la despesa corrent. 
• Es preveu iniciar una política de captació de recursos externs. 
 

2. Consolidar la capacitat d’actuació de les unitats en un marc de corresponsabilitat. 
• Es manté el model de distribució del pressupost a centres docents, departaments i instituts. 
• Es consoliden els Acords Bilaterals com instrument de finançament per objectius de centres 

docents i departaments. 
 
3. Compaginar una política de racionalització de la despesa de personal amb una política de millora del 

personal de la UdG. 
• Es preveuen accions de política de personal acadèmic conduint a promoure places de temps 

complert així com transformar places de temps parcial a temps complert. 
• Es dota una partida per iniciar noves línies de política de professorat, concretament un pla de 

mobilitat. 
• S’incrementa la partida per Acció Social amb la finalitat, entre altres, de finançar els ajuts de 

matrícula per a treballadors de la UdG. 
• Es preveu una partida específica per a mesures de millora del PAS. 
• Es preveu una partida específica d’Aportació Pla de Pensions. 
• Es preveu per abans finals d’any la contractació laboral dels becaris de recerca. 



 

• Es preveuen actuacions en matèria de seguretat i salut dins el Pla plurianual d’inversions. 
 
4. Fer compatible la gestió d’un entorn pressupostari restrictiu amb el conjunt d’accions de millora de la 

qualitat acadèmica de la Universitat. 
• Es manté una dotació per accions específiques d’adaptació dels nostres ensenyaments a l’espai 

europeu d’educació superior. 
• Es preveu continuar la renovació d’aules informàtiques dins el Pla plurianual d’inversions. 
• S’incrementa la dotació de biblioteques per a l’accés i subscripció a revistes electròniques. 
• Es mantenen les partides per establir una política de promoció, orientació i acollida que ens 

permeti captar els millors estudiants. 
 
Un pressupost que, tot i les restriccions, prioritza els elements que entenem contribueixen a assolir els 
objectius que té plantejats la Universitat.  
 
 
8.2 El tancament econòmic de l’exercici 2005. 
 
En data 27d’abril de 2006 (sessió 4/06) es va aprovar per part del Consell de Govern elevar la liquidació 
del pressupost 2005 al Consell Social. 
 
La Universitat presenta una liquidació que es resumeix de la següent manera 
 
 

Drets nets     74.766.296,68 
- Drets anul·lats        235.425,43 
- Obligacions reconegudes  78.812.144,86 
                                                  ───────────── 
      - 4.281.273,61 
+ Romanents anteriors 2005             26.654.244,20 
                                                   ───────────── 
+ Romanents anteriors 2006  22.372.970,59 

 
 
Aquests 22.372.970,59 € de romanent procedeixen de fons genèrics, 3.018.928,06 €, i de fons específics, 
19.354.042,53 €. 



 

 
El resum per capítols de la liquidació del pressupost del 2005 és el següent pel que fa els drets reconeguts 
 
 
  TOTAL DRETS  
 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 74.766.296,68 100% 

3 
Taxes, Preus públics i altres ingressos 15.790.623,01 21,12% 

4 
Transferències corrents 42.408.795,37 56,72% 

5 
Ingressos  patrimonials 296.255,24 0,40% 

6 
Venda d’Inversions reals 0,00 0,00% 

7 
Transferències de capital 7.807.756,58 10,44% 

8 
Actius financers 8.438.131,4 11,29% 

9 
Passius financers 24.735,08 0,03% 

 
 
 
Del total de drets nets, 74 M €, el 56’72% correspon a capítol 4, és a dir, bàsicament a “finançament del 
DURSI” (42,4 M €), mentre que el 21’12% (15,8 M€) correspon a capítol 3, és a dir, bàsicament a 
“matrícula dels estudiants” (12,8 M €) i “transferència de tecnologia” (3 M €).  
 
Del total de drets nets se n’ha recaptat un 83% i en queden pendents 12,5 M € (l’exercici 2004 estàvem a 
19,2 M €). 
 
Dels exercicis tancats anteriors a l’any 2005 se n’ha recaptat un 76% i en queden pendents 5,7 M € 
(l’exercici 2004 estàvem a 6,2 M €). 



 

 
El resum per capítols pel que fa a les obligacions reconegudes és 
 
  TOTAL 

OBLIGACIONS 
 

 
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 78.812.144,86 100% 

1 Despeses de personal 41.345.475,79 52,46% 

2 Despeses corrents en béns i serveis 11.582.110,94 14,70% 

3 Despeses financeres 26.562,75 0,03% 

4 Transferències corrents 727.901,56 0,92% 

6 Inversions reals 15.174.699,37 19,25% 

7 Transferències de capital 1.200.806,33 1,53% 

8 Actius financers 31.325,10 0,04% 

9 Passius financers 8.723.263,02 11,07% 

 
Del total d’obligacions reconegudes, 78 M €, el 52’46% (41 M €) correspon a capítol 1, és a dir, despeses 
de personal. El 19’25% (15,6 M €) correspon a capítol 6, és a dir, inversions, repartits en 11,1 ,inversions 
materials, i en 4,5 ,projectes de recerca. El 14’70% (11,4 M €) correspon a capítol 2, és a dir, despeses 
corrents. 
Del total d’obligacions reconegudes se n’han pagat efectivament un 94% i queda pendent de pagament 
4,3 M € (l’exercici 2004 estàvem a 4,9 M €).  
 



 

Dels exercicis tancats anteriors a l’any 2005 s’ha pagat el 100% (l’exercici anterior també ho havíem fet 
així). 
 
 
8.3 Actuacions en Gestió Econòmica endegades durant el curs 2005-2006. 
 
Del conjunt d’actuacions realitzades aquest curs en destaquem: 

- Implantació del Manual de Gestió Econòmica de la Universitat. 

- Elaboració de l’inventari de tots els béns mobles de la Universitat fins a 31 de desembre de 2005 i 
la seva valoració. 

- Desenvolupament i implementació del programa informàtic de gestió del patrimoni moble de la 
Universitat a partir de l’u de gener de 2006. 

- Informatització del càlcul de l’IVA nacional i intracomunitari a les unitats de despesa amb dret a 
deducció. 

- Finalització de l’estudi  dels requeriments informàtics per a la informatització de la comptabilitat 
financera – patrimonial i la seva programació. 

- Desenvolupament de la metodologia de càlcul dels costos indirectes de la recerca i la docència a la 
Universitat.  

- Signatura de l’assegurança corporativa d’accidents en viatge per a tota la plantilla de la Universitat 
quan es viatgi amb agència oficial. 

- Acord  tecnològic i financer per a efectuar cobraments per Internet d’actes divulgatius de la UdG. 

- Desenvolupament del programa informàtic de gestió de recursos humans des del punt de vista 
administratiu i pressupostari, amb l’objectiu de millorar els procediments. 

- Canvi en els criteris de la comptabilitat de la transferència de tecnologia imputant la despesa 
segons la seva naturalesa pressupostària. 

- Consolidació del procediment administratiu i tributari de donacions d‘acord amb la llei de 
mecenatge. 





 

 

9. LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA UdG 
 
9.1 Acords bilaterals amb els centres 
 
S’han signat els acords bilaterals entre el rectorat i els centres docents corresponents a l’exercici 2005. 
L’import destinat pel rectorat al finançament dels acords bilaterals ha estat de 193.155 euros. La 
distribució d’aquest import s’ha fet després de valorar amb cada un dels centres docents els objectius i les 
actuacions proposades i de valorar globalment per al conjunt de la Universitat les propostes de cada un 
d’aquests centres. La distribució queda reflectida en la taula següent: 
 
FEP 18.000 
FL 35.000 
FC 52.655 
FD 14.500 
EPS 40.000 
EUI 9.500 
FCEE 15.000 
EUT 8.500 
TOTAL 193.155 
 
Tot i això, s’ha de fer notar que l’import global destinat a les accions impulsades des dels centres en el 
context dels acords bilaterals ha estat clarament superior, atès que moltes de les actuacions han estat 
cofinançades per part dels centres, seguint una de les directrius fixades prèviament a l‘establiment dels 
acords. A banda dels acords  
 
Com en els anys anteriors, els acords bilaterals han estat un instrument molt útil per a l’establiment 
d’estratègies conjuntes entre rectorat i centres docents i per a l’assoliment d’objectius compartits entre 
ambdues parts. Per mitjà dels acords s’han arbitrat actuacions tendents a l’assoliment dels objectius 
estratègics de la Universitat, formulats en el Pla estratègic i en el contracte programa entre la Universitat i 
el llavors DURSI, o els derivats del model de finançament. Al mateix temps, en els acords bilaterals es 
recullen les actuacions plantejades des dels equips de deganat i de direcció dels centres d’acord amb el 
projecte propi de cada un d’ells. 



 

 

Els acords integren també els plans de millora elaborats pels centres docents com a resultat de l’avaluació 
institucional de les titulacions, de manera que els centres que han avaluat alguna de les seves titulacions 
han tingut un tractament diferencial en l’assignació de recursos dels acords bilaterals. 
 
Els objectius dels acords bilaterals es poden resumir de la manera següent: 
 

Facultat d’Educació i Psicologia 
 

o Participar en les proves pilot d’adaptació dels ensenyaments a l’EEES amb la impartició del 
primer i del segon curs de grau en Desenvolupament humà a la societat de la informació i 
promoure l’extensió de les experiències positives de les proves pilot a la resta de titulacions 
de la Facultat, per tal de facilitar la transició dels estudis de la Facultat a l’EEES; 

o Contribuir a incrementar i enriquir les relacions internacionals docents i crear d’aquesta 
manera un nou context que faciliti la incorporació de la mobilitat com a element de qualitat 
indispensable en els nous currículums; 

o Seguiment del Pla de millora del pràcticum i ampliació del Pla de pràcticum a l’estranger; 
o Agilitar i facilitar l’adaptació del professorat a l’ús dels recursos audiovisuals i informàtics 

per a la docència; 
o Promoure i difondre la imatge institucional i la participació activa dels diferents col·lectius; 
o Incrementar i enriquir les relacions exteriors de la FEP per ajustar la formació dels 

estudiants a la realitat laboral, professional i social que ens envolta; 
o Continuar desplegant el Pla d’ambientalització de la Facultat. 

 
Facultat de Lletres 

 
o Participar en les proves pilot d’adaptació dels ensenyaments a l’EEES amb la impartició del 

segon curs dels estudis propis de grau en Comunicació Cultural i amb la impartició del 1r 
curs dels estudis propis de grau de Patrimoni Cultural; 

o Contribuir des de la Facultat de Lletres a incrementar i enriquir les relacions internacionals 
docents i crear d’aquesta manera un nou context que faciliti la incorporació de la mobilitat 
com un element de qualitat indispensable en els nous currículums; 

o Consolidació de l’ús de les noves tecnologies en la docència i en la recerca; 
o Promoció de les llicenciatures i graus de la facultat; 
o Institucionalització de la jornada sobre sortides professionals i sobre postgraus; 



 

 

o Implantació del Pla de recollida selectiva; 
o Implantació del Pla d’emergència. 

 
Facultat de Ciències 

 
o Vetllar pel desenvolupament correcte de les proves pilot, d’acord amb els requeriments 

d’AQU Catalunya i de la pròpia Universitat; 
o Editar i mantenir actualitzada la pàgina web de disseny de les titulacions; 
o Vetllar perquè totes les assignatures de les titulacions de les proves pilot siguin 

programades a la fitxa de disseny de les assignatures d’acord amb la definició dels crèdits 
ECTS; 

o Garantir la coordinació dels diferents cursos de la prova pilot i dels professors d’un mateix 
curs; 

o Participar en les iniciatives de la Universitat, o promoure actuacions pròpies del centre en 
relació amb l’acció tutorial dels estudiants, les estratègies per fomentar la mobilitat dels 
estudiants i els mecanismes per mesurar la satisfacció dels estudiants, etc. 

o Informar els estudiants del desenvolupament de les proves pilot; 
o Vetllar per l’acompliment dels estàndards de qualitat fixats per AQU Catalunya a partir dels 

quals la titulació serà acreditada al final de la seva implantació; 
o Participar activament en la Comissió de seguiment de les proves pilot de la Universitat i 

acomplir amb els compromisos de seguiment, tant els establerts internament com els 
pactats en el conveni amb el DURSI; 

o Fomentar la participació dels professors en les accions de formació relacionades amb 
l’EEES;  

o Promoure l’extensió de les experiències positives de les proves pilot a la resta de titulacions 
de la Facultat per tal de facilitar la transició dels estudis de la Facultat a l’EEES; 

o Instal·lació de claus mestres als laboratoris de la Facultat 
o Actualitzar i/o substituir el servidor de la Facultat així com el sistema de còpies de 

seguretat; 
o Impulsar la definició d’un Pla estratègic d’internacionalització de centre docent. 

 



 

 

Facultat de Dret 
 

o Impulsar la participació en les proves pilot d’adaptació dels ensenyaments a l'EEES; 
o Contribuir des de la Facultat de Dret a incrementar i enriquir les relacions internacionals 

docents i crear d’aquesta manera un nou context que faciliti la incorporació de la mobilitat 
com un element de qualitat indispensable en els nous currículums; 

o Impulsar les relacions entre el centre i el seu entorn social i econòmic. 
 

Escola Politècnica Superior 
 

o Millora del rendiment acadèmic en particular en les matèries que es caracteritzen pels seus 
baixos resultats; 

o Desplegar la prova pilot d’adaptació dels ensenyaments a l’EEES dels estudis ETIS i ETIG; 
o Adequació dels estudis de grau i postgrau de l'EPS als requeriments de l’EEES; 
o Millorar i incrementar l’accés de nous estudiants a l’EPS; 
o Millorar qualitativament i quantitativament l'oferta de mobilitat d’estudiants tant pel que fa 

als estudiants de l’Escola que marxen com els de fora que vénen; 
o Posada en marxa del procés orientat perquè les estades en l'entorn laboral (EEL) formin 

part de la formació dels estudiants de l’EPS; 
o Participar en el desplegament del Pla estratègic d’ambientalització de la UdG duent a terme 

actuacions de millora ambiental i promovent actituds respectuoses amb el medi ambient; 
o Millorar les infraestructures de l’Escola; 
o Millorar les infraestructures docents derivades del programa d’avaluació dels estudis d’ETIM, 

ETIEI i ETIQI; 
o Millorar els espais d’ús col·lectiu del centre; 
o Millorar els espais de les associacions; 

 
Escola Universitària d’Infermeria 

 
o Participar en les proves pilot d'adaptació dels ensenyaments a l'EEES amb la impartició del 

primer i del segon curs dels estudis propis de grau en Infermeria; 
o Contribuir a incrementar i enriquir les relacions internacionals docents i crear un nou 

context que faciliti la incorporació de la mobilitat com un element de qualitat indispensable 
en els nous currículums; 



 

 

o Dur a terme l’avaluació final de la formació universitària dels estudiants de 3r curs; 
o Adequar el mobiliari de les aules als nous formats de metodologies docents; 
o Potenciar la Setmana de la Salut; 
o Incrementar la projecció de l'EUI a la societat; 
o Millorar la formació de les urgències clíniques des d'una formació interactiva, semipresencial 

i tutoritzada individualment. 
 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
 

o Participar en les proves pilot d’adaptació dels ensenyaments a l'EEES amb la impartició del 
primer i el segon curs dels estudis propis de grau en Economia-ADE i amb la impartició del 
1r curs dels estudis propis de postgrau de Business Economics; 

o Contribuir des de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials a incrementar i 
enriquir les relacions internacionals docents i crear d’aquesta manera un nou context que 
faciliti la incorporació de la mobilitat com un element de qualitat indispensable en els nous 
currículums; 

o Ampliar i millorar l’oferta de pràctiques en empreses; 
o Millorar el rendiment acadèmic; 
o Potenciar la plena implantació dels recursos docents del portal La meva UdG i dotar de 

recursos per a la innovació docent; 
o Ampliació de l’espai per a despatxos, sales de seminaris i aules; 
o Finalitzar la reforma i adaptació de la climatització; 
o Contribuir des de la Facultat al desplegament del Pla estratègic d’ambientalització de la UdG 

duent a terme actuacions de millora ambiental i promovent actituds respectuoses amb el 
medi ambient. 

 
Escola Universitària de Turisme 

 
o Suport a la implantació dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques; 
o Millora dels equipaments del centre; 
o Participar en les proves pilot d'adaptació dels ensenyaments a l'EEES; 
o Desplegar la política d'internacionalització del centre. 

 





 

10. ACTUACIONS DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UdG 
 
10.1 Ordenació 
 
El Parc s’estructura en tres parcel·les diferenciades, seguint l’ordenació del Pla especial de la Creueta, a banda i 
banda del vial de prolongació d’Emili Grahit. Les edificacions del Parc es preveuen construir en dues fases. La 
primera, que ja s’està portant a terme, comprèn la urbanització de la parcel·la més gran, amb l’edifici Jaume 
Casademont, el Centre de Noves Tecnologies Alimentàries, la Plataforma de Robòtica Submarina i el Centre 
d’Empreses. 
 
La segona fase es va començar a finals de maig de 2006, amb la construcció de l’edifici Girona i de l’Edifici 
Narcís Monturiol. Es preveu acabar la segona fase amb la construcció de l’Institut Català de Recerca sobre 
l’Aigua (ICRA). 
 
 
10.2 Edificacions 
 
Durant l’últim trimestre de l’any 2005 es van portar a terme les actuacions sobre la parcel·la situada a la part de 
la muntanya, que té una superfície aproximada de 27.000 m2. Aquesta parcel·la s’estructura en tres tires, on hi 
ha els edificis següents: 
 
Edifici Jaume Casademont 
Aquest edifici, que compta amb una superfície de 8.300 m2, estarà dedicat a acollir els grups universitaris 
punters en transferència de coneixement, els serveis generals de recerca de la UdG, un viver d’empreses de 
base tecnològica, el Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques i els serveis generals del Parc.  
Es preveu que l’edifici es pugui posar en funcionament durant l’últim trimestre de 2006. Té un cost aproximat de 
6 M€ que es financen amb fons FEDER i a través d’un conveni signat amb la Diputació de Girona. 
 
Centre de Noves Tecnologies Alimentàries 
AqUest centre tindrà una superfície de 1.500 m2, i estarà dedicat a la creació d’un centre i a l’adquisició 
d’equipament de recerca d’excel·lència en tècniques punteres de conservació d’aliments. Aquest centre serà 
també una de les potes del futur Centre Tecnològic en noves Tecnologies i Processos de l’Alimentació, de la 
xarxa de Centres Tecnològics de la Generalitat de Catalunya. Les obres es varen començar el gener de 2005 i es 
preveu que s’acabin durant el primer trimestre de 2007. Té un cost aproximat de 2,3 M€ i està finançat amb 
fons FEDER i fons propis de la universitat. 



 

 
Centre d’Investigació en Robòtica Submarina (CIRS) 
Aquest centre, que ja funciona a ple rendiment en la realització de treballs de recerca i desenvolupament 
d’excel·lència en aquest camp des de finals de 2004, té com a  usuari principal el Grup de Visió per Ordinador i 
Robòtica de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions, que va ser creat el 1997 i que agrupa prop de setanta 
investigadors. Durant el segon trimestre de l’any 2006 s’ha començat a construir l’ampliació del Centre amb en 
unes noves instal·lacions per a complementar la plataforma ja existent. 
 
Edifici GiroEmprèn. Centre d’Empreses 
Aquest centre comptarà amb una superfície d’uns 11.000 m2, i estarà dedicat a acollir les empreses de l’entorn 
que vulguin instal·lar-se al parc, d’acord amb les condicions establertes de col·laboració amb la UdG. També s’hi 
acolliran les iniciatives mixtes universitat-empresa. Les obres varen començar a finals del mes de maig i es 
preveu que s’acabin a finals de 2007. Té un cost aproximat de 12 M€ que es pagaran amb un crèdit hipotecari 
que es retornarà amb els lloguers dels locals. 
 
A banda d’aquestes edificacions, durant el segon trimestre de l’any 2006 ha començat la construcció de l’edifici 
Narcís Monturiol, en una de les altres parcel·les del Parc Científic i Tecnològic. 
 
Edifici Narcís Monturiol 
L’edifici Narcís Monturiol és una edificació que acollirà tres projectes diferents: el Centre de Recerca i Innovació 
per a les Indústries Turístiques (CRIIT), el Centre de la Imatge Digital i Producció Multimèdia (UdGiTaL) i el 
Centre de Recerca en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica (ViRVIG). Tindrà una superfície 
aproximada de 8.000m2 i estarà destinat a acollir les activitats del Parc Científic i Tecnològic relacionades amb la 
indústria turística, així com amb el món de la imatge i l’audiovisual, ja sigui des de la vessant multimèdia i 
televisiva, com des de la vessant de la realitat virtual. 
 



 

   
 
Edifici Jaume Casademont Centre de Noves Tecnologies Alimentàries 

     
 
Edifici GiroEmprèn. Centre d’Empreses Centre d’Investigació en Robòtica Submarina 
 
 



 

 
 
Edifici Narcís Monturiol 
 
 
10.3 Noves edificacions 
 
En els propers mesos s’espera poder començar a construir l’edifici de l’Institut Català de Recerca Sobre l’Aigua 
(ICRA), un centre que comptarà amb una superfície aproximada de 5.000 m2, i estarà dedicat a crear un centre 
d’excel·lència en temes de recerca relacionats amb l’aigua, on tindran cabuda els investigadors més experts en 
la matèria. Actualment s’està definint el projecte científic del Centre, d’acord amb els responsables acadèmics de 
la UdG. Compta amb un finançament de fons FEDER.  
 
 
10.4 Convenis 
 
Dins de la iniciativa de creació d’una xarxa de vivers locals, la Fundació del Parc Científic i Tecnològic  va 
participar en la signatura d’un conveni de col·laboració amb la UdG, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
de Sant Feliu de Guíxols i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per a la coordinació de les institucions en la 
implantació, el desenvolupament i el suport al viver d’empreses municipal de Sant Feliu de Guíxols. 
 
 



 

10.5 Representació 
 
Al llarg d’aquest període, el Parc Científic i Tecnològic ha participat en diferents actes presentant i/o 
representant el projecte del nostre parc, entre ells: 
 

- Selecció del Concurs d’Emprenedors del Viver d’Empreses de Celrà (22 de setembre de 2005) 
- Setmana de la Ciència (6 octubre 2005) 
- Fira Girona (28 d’octubre de 2005) 
- Fòrum de Noves Tecnologies (10 de novembre de 2005) 

 
 
10.6 Òrgans de Govern de la Fundació 
 
El Patronat de la Fundació es va reunir el 29 de maig de 2006. 
 
 
10.7 Finançament 
 
El Parc ha obtingut un finançament aproximat de 20M€ per a realitzar les primeres inversions. A banda de les 
aportacions dels Patrons de la Fundació, aquest finançament prové principalment de les convocatòries d’ajuts de 
Fons de Desenvolupament Regional Europeus (FEDER) i de les convocatòries d’Anticips reemborsables per a 
projectes de Parcs Científics i Tecnològics, gestionades pel Ministerio de Educación y Ciencia. També s’han rebut 
ajuts de Fons FEDER gestionats per la Generalitat de Catalunya i dels convenis signats amb la Diputació de 
Girona i Caixa de Girona. Durant el segon trimestre de 2006 s’ha demanat un crèdit hipotecari per fer front a la 
construcció de l’edifici GiroEmprèn. La taula següent resumeix les quantitats obtingudes: 
 



 

 

FINANÇAMENT 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2006 
Fons FEDER gestionats 
pel MEC 300.506,05   2.468.100,98 1.235.000,00   

Ajuts a Parcs - Anticips  201.940,07 367.227,75 1.138.850,00 2.728.935,00 6.230.250
Fons FEDER gestionats 
pel DURSI 2.301.800,00         

Diputació       1.500.000,00 1.500.000,00

Caixa de Girona     75.000,00 75.000,00   

SUBTOTAL 2.804.246,12 367.227,75 3.681.950,98 5.538.935,00 7.730.250,00

TOTAL 20.122.609,85         
 
 

EQUIPAMENT i XARXES 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Equipament grups UdG i 
xarxa 201.940,07 367.227,75 1.138.850,00 391.500,00 636.215,00

SUBTOTAL 201.940,07 367.227,75 1.138.850,00 391.500,00 636.215,00

TOTAL 2.735.732,82         
 
 
10.8 INVERSIONS 
 
Aquest finançament s’ha invertit majoritàriament en l’execució dels treballs d’arquitectura i enginyeria, 
urbanització i construcció de les primeres edificacions del Parc: l’edifici Jaume Casademont, el Centre de Noves 
Tecnologies Alimentàries i l’edifici GiroEmprèn.   
 
Paral·lelament, s’ha realitzat una inversió important en l’adquisició d’equipament científic i tecnològic dels grups 
que s’instal·laran al Parc i en la xarxa de comunicacions. 
 



 

EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ 
 
OBRES 2004 2005 2006 
Centre d'Investigació en 
Robòtica Submarina 420.000    
Edifici Jaume Casademont  4.000.000 2.000.000 
Centre de Noves Tecnologies 
Alimentàries  44.000 1.200.000 
Edifici GiroEmprèn. Centre 
d'Empreses 75.000 75.000 7.000.000 
Edifici Narcís Monturiol  150.000 6.000.000 
Edifici H2O   5.000.000 

SUBTOTAL 495.000 4.269.000 21.200.000 
TOTAL 25.964.000,00     

 





 

11. CONVENIS INSTITUCIONALS 
 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0123/05 Conveni de col·laboració entre la 

Universitat de Girona i Malba S.L.(Hotel 
Neptuno) per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme. 

Establir els termes de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i Malba S.L. Per 
tal que l'alumnat dels estudis de Turisme 
realitzi la formació pràctica. 

12/07/2005

0124/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Figueres per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme. 

Establir els termes de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i l'Ajuntament 
de Figueres per tal que l'alumnat dels 
estudis de Turisme realitzi la formació 
pràctica. 

14/06/2005

0125/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Torroella de Montgrí per la realització de 
les pràctiques de l'alumnat de l'escola 
Universitària de Turisme. 

Establir els termes de col·laboració per 
tal de que l'alumnat dels estudis de 
Turisme realitzi la formació pràctica. 

22/06/2005

0126/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Fira de Girona per a 
la realització de les pràctiques de l'alumnat 
de l'Escola Universitària de Turisme. 

Establir els termes de col·laboració per 
tal de que l'alumnat dels Estudis de 
Turisme realitzi la formació pràctica 

20/05/2005

0127/05 Protocol d'acord per a la creació de l'anella 
de l'agroindústria, entre el Departament de 
Treball i Indústria (DTI), el Departament 
d'Agricultura Ramaderia i Pesca, el 
Departament de Salut, el Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació 

Fomentar esforços en activitats de R+D i 
innovació, una d'aquestes activitats amb 
aquestes característiques és la de les 
noves tecnologies i processos 
alimentaris. 

14/09/2005



 

0128/05 Conveni marc de col·laboració entre la 
universitat de Girona i el consorci del 
Ripollès de Desenvolupament. 

Ambdues entitats declaren el seu interès 
i la seva voluntat de col·laboració 
conjunta en l’àmbit del turisme 

21/09/2005

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0129/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Escola Casa Nostra 
per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de la Facultat d'Educació i 
Psicologia. 

Establir els termes de col·laboració per 
tal que l'alumnat de Facultat d'Educació i 
Psicologia realitzin el pràcticum a 
l'esmentada escola. 

19/05/2005

0130/05 Annex I al conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i el Museu d'Història 
de la Ciutat de l'Ajuntament de Girona. 

Annex I i Annex II del Conveni 20/07/2005

0131/05 Annex II al conveni de col·laboració entre
la Universitat de Girona i Viages Ecuador. 

Pràctiques de l'alumna Mariona Falcó 
Oliu 

28/07/2005

0132/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Viajes Nortesur S.A. 
Per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitaria de 
Turisme. 

Establir els termes de col·laboració per a 
la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

12/07/2005

0133/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i San Eloy Park S.A. 
Per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'escola universitària de 
Turisme. 

Establir els termes de col·laboració per 
tal que l'alumnat de l'Escola Universitària 
de Turisme realitzin les seves pràctiques 

23/06/2005

0134/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona. I Gestió i Serveis 
Socioculturals S.L. Per a la realització de 
les pràctiques d'alumnes de la facultat 
d'Educació i Psicologia. 

Establir els termes de col·laboració per 
tal que els alumnes de la Facultat de 
d'Educació i Psicologia realitzin el 
pràcticum en els centres dependents de 
Gestió i Serveis Socioculturals S.L. 

12/07/2005



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0135/05 Conveni de col·laboració entre la 

Universitat de Girona, i la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de 
Girona per a la realització de les pràctiques 
d'alumnes de la Facultat d'Educació i 
Psicologia. 

Establir els termes de col·laboració per 
tal de que els alumnes de la Facultat 
d'educació i Psicologia realitzin el 
pràcticum en els centre dependents de la 
Cambra de Comerç de Girona. 

30/06/2005

0136/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona, i Media Markt Video-
TV-Elektro-Computer-Foto, S.A.U. Per a la 
realització de les pràctiques d'alumnes de 
la Facultat d'Educació i Psicologia. 

Establir els termes de col·laboració per a 
la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de la Facultat d'Educació i 
Psicologia. 

17/06/2005

0137/05 Addenda al conveni de col·laboració entre
la Universitat de Girona i el Departament 
de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització de les 
pràctiques d'Educació i Psicologia. 

Ampliar els llocs en els quals els alumnes 
de la facultat d'Educació i Psicologia 
podran realitzar el pràcticum en el marc 
del conveni de col·laboració signat el 
25/10/2004 

28/06/2005

0138/05 Conveni entre la Universitat de Girona i el 
Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Girona per a l'ús de la Biblioteca 
de la universitat de Girona. 

Que els col·legiats podran accedir a la 
Biblioteca de la Universitat de Girona 
com a usuaris externs. 

10/05/2005

0139/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Cadaqués per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme. 

Establir els termes de col·laboració per 
tal que l'alumnat dels estudis de Turisme 
realitzi la formació pràctica. 

11/07/2005

0140/05 Addenda nº15 del conveni de col·laboració 
entre la Universitat de Girona i la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Formalitzar la present Addenda al 
conveni, d'acord amb l'article 2n del 
conveni marc 

01/03/2004



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0103/05 Annex II al conveni de col·laboració entre
la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Calonge 

  01/08/2005

0141/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Agència de 
Patrocini i Mecenatge per  a la realització 
de les pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme. 

Establir els termes de col·laboració entre
la Universitat de Girona i l'Agència de 
patrocini i Mecenatge per tal que 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme realitzi la formació pràctica. 

23/06/2005

0142/05 Annex II al conveni de col·laboració entre
la Universitat de Girona i l'Ajuntament 
d'Olot per a les pràctiques de l'alumnat de 
l'Escola Universitària de Turisme. 

  08/10/2005

0143/05 Acuerdo marco general entre la Fundación 
Carolina i la Universitat de Girona 

Para regular las relaciones jurídicas y la
realización de cuantas actividades 
vinculadas a los programas de las partes 
se consideren de interés mutuo, y 
afecten a los objetivos a desarrollar 
conjuntamente por las instituciones 
firmantes. 

26/09/2005

0144/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i viatges Dertotravel 
S.L. per a la realització de les pràctiques 
de l'alumnat de l'escola universitària de 
Turisme 

  22/06/2005

0145/05 Addenda nº16 del conveni de col·laboració 
entre la Universitat de Girona i la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Formalitzar la present Addenda al 
conveni, d'acord amb l'article 2n del 
conveni marc 

14/09/2005



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0146/05 Conveni específic de cooperació científica 

entre la Universitat de Girona i l'ONG 
GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb 
Minories Culturals i Treballadors Estrangers 
). 

Establir el marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona, mitjançant la 
càtedra UNESCO de Desenvolupament 
Humà Sostenible, i l'ONG GRAMC en els 
aspectes de formació i investigació. 

09/09/2005

0147/05 Conveni de col·laboració entre l'Escola 
d'Administració Pública de Catalunya i la 
universitat de Girona. 

Realització del programa formatiu 
adreçat als electes locals, que tindrà lloc 
a Girona entre els mesos d'octubre i 
desembre 

11/10/2005

0148/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Agència de Gestió 
d'Ajuts Universitaris i de Recerca per el 
finançament de les matrícules de les 
universitats catalanes - curs 2005-2006 - 

Instaurar un marc de relacions entre la 
UdG i AGAUR per facilitar el pagament 
fraccionat de l'import de la matrícula als 
alumnes de primer i segon cicle i de 
Doctorat. 

18/07/2005

0149/05 Conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Empresa Gassó 
Gestió Local S.L. 

Ambdues declaren el seu interès i la 
seva voluntat de col·laboració conjunta 
en l'àmbit del turisme. 

14/10/2005

0150/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona, i l'Ajuntament de 
Ripollet per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de la Facultat 
d'Educació i Psicologia 

Establir els termes de col·laboració per 
tal de que els alumnes de la facultat 
d'educació i psicologia, realitzin el 
pràcticum en els centres que depenen de 
serveis socials d'aquest ajuntament. 

12/09/2005

0151/05 Annex II al conveni de col·laboració entre
la Universitat de Girona i Patronat de 
Turisme Costa Brava per a la realització de 
les pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme. 

  03/10/2005



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0152/05 Annex II al conveni de col·laboració entre

la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Santa Cristina d'Aro per a la realització de 
les pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  01/10/2005

0153/05 Conveni entre la Universitat de Girona i el 
Departament d'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació de la Generalitat 
de Catalunya. 

La Universitat de Girona participa en la 
Organització de les proves d'accés a la 
universitat assumint com a propis el 
model d’examen de PAU aprovats per la 
comissió coordinadora de les PAU 

21/06/2005

0154/05 Conveni de col·laboració entre el 
Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya i la Universitat de Girona 

Establir els termes de col·laboració, per 
impartir activitats de formació 
permanent del professorat no 
universitari de formació professional 
específica de Catalunya durant l'any 
2005. 

14/09/2005

0155/05 Conveni marc de col·laboració entre la 
universitat de Girona i Fractàlia, 
consultoria i estudis ambientals, s.l. Per a 
la realització de les pràctiques dels 
estudiants de tercer cicle o postgrau. 

Realització de la formació pràctica per 
part dels estudiants de tercer cicle o de 
postgrau de la UdG, amb la finalitat de 
que adquireixin una experiència 
professional. 

24/10/2005

0156/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Projecte Ninam s.l. 
Per a la realització de les pràctiques dels 
estudiants de tercer cicle o de postgrau. 

Realització de la formació pràctica per 
part dels estudiants de tercer cicle o de 
postgrau de la UdG, amb la finalitat de 
que adquireixin una experiència 
professional. 

21/10/2005



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0157/05 annex II al conveni de col·laboració entre

la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Palamós, per a les pràctiques del alumnes 
de l'escola Universitària de Turisme. 

  03/12/2004

0158/05 annex II al conveni de col·laboració entre
la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Palamós, per a les pràctiques del alumnes 
de l'escola Universitària de Turisme. 

  15/06/2005

0159/05 annex II al conveni de col·laboració entre
la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Palamós, per a les pràctiques del alumnes 
de l'escola Universitària de Turisme. 

  01/08/2005

0160/05 Convenio del Centro de Documentación 
Europea 

  14/06/2005

0161/05 Conveni de col·laboració entre 
l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant la Secretaria 
General de Joventut del Departament de la 
Presidència, i la Universitat de Girona, per 
als Premis Consell Social de la Universitat 
de Girona a treballs 

  01/09/2005

0162/05 Conveni de col·laboració entre la UdG i la 
Federació d'Organitzacions Empresarials 
Gironines (FOEG) per a la realització de 
pràctiques externes 

Pràctiques dels estudiants de la Facultat 
de Dret 

02/11/2005

0163/05 Conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i la Fundació 
Universitat de Girona: Innovació i Formació

Col·laboració en l'activitat docent de la 
UdG pel curs acadèmic 2004-05 

01/09/2005



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0164/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Girona per a la realització de 
les pràctiques externes 

Formació pràctica dels estudiants de la 
Facultat de Dret 

28/09/2005

0165/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Edicions a Petició 
SL, per a la publicació d'obres dins el camp 
de la recerca i de la docència 

  06/10/2005

0166/05 Contracte d'edició de l'obra titulada 
"Organització de la Producció. 
Presentacions" 

  01/09/2004

0167/05 Conveni de col·laboració entre l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya i el Servei de 
Sistemes d'Informació Geogràfica i 
Teledetecció de la Universitat de girona 
(SIGTE) per a la formació a mida en temes 
de sistemes d'informació geogràfica d'un 
grup de persones 

  15/03/2005

0168/05 Conveni de col·laboració per a la realització 
del mestratge en gestió i dret local a 
Girona 

Realització a Girona de l'edició 2004-
2006 del mestratge en gestió i dret local 

19/07/2004

0169/05 Rescissió del contracte d'edició de l'obra 
titulada Guia didàctica per a l'estudi de la 
comptabilitat general signat l'1 de 
novembre de 2002 

  19/10/2005

0170/05 Rescissió del contracte d'edició de l'obra 
titulada Pràctiques de Laboratori 
d'electrònica. Dispositius i circuits 
electrònics. 

  19/10/2005



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0171/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i la Residència 
Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu per a la 
realització de les pràctiques de l'alumnat 
dels estudis d'infermeria de l'Escola 
Universitària d'Infermeria. 

Pràctiques dels estudiants de l'Escola 
Universitària d'Infermeria 

01/09/2005

0172/05 Conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'empresa SERPA 
per a la realització de les pràctiques 
d'estudiants de tercer cicle i postgrau 

  24/10/2005

0173/05 Conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'empresa MUGA 
ESTUDIS FORESTALS per a la realització de 
les pràctiques d'estudiants de tercer cicle i 
postgrau 

  24/10/2005

0174/05 Annex II al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i El Patronat de 
Turisme Costa Brava per a la realització de 
les pràctiques dels estudiants de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  27/10/2005

0175/05 Annex II al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i El Patronat de 
Turisme Costa Brava per a la realització de 
les pràctiques dels estudiants de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  29/11/2005

0176/05 Annex II al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i El Patronat de 
Turisme Costa Brava per a la realització de 
les pràctiques dels estudiants de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  29/11/2005



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0177/05 Annex II al Conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i Halcón Viatges 
SA per a la realització de les pràctiques 
dels estudiants de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  15/11/2005

0178/05 Annex II al Conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Banyoles per a la realització de les 
pràctiques dels estudiants de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  24/10/2005

0179/05 Conveni marc de cooperació científica entre 
la Universitat de Girona i la Fundació 
Ernest Lluch 

Conveni marc general de col·laboració 
entre la Universitat i la fundació en 
aspectes d'investigació i formació 

22/09/2005

0180/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i el Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya per a la 
realització de les pràctiques d'alumnes de 
la Facultat d'Educació i Psicologia 

  18/10/2005

0181/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i la Fundació Mona 
per a la realització de les pràctiques 
d'alumnes de la Facultat d'Educació i 
Psicologia 

  01/10/2005

0182/05 Protocol d'acord de suport a la candidatura 
de la Universitat de Girona per organitzar 
els campionat universitari de rem 2007 i de 
constitució del seu comitè impulsor i del 
comitè organitzador d'aquest esdeve-
niment en el cas que la candidatura surti 
escollida 

  04/11/2005



 

0183/05 Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
La Diputació de Girona i la Universitat de 
Girona 

Participació en l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya en les activitats del 
Centre per a la Innovació i Gestió de les 
Administracions Públiques de Catalunya 

16/11/2005

0184/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Bitò produccions, SL 
per al Festival Internacional de Teatre 
Temporada Alta 2005 

  01/10/2005

0186/05 Rescissió del contracte d'edició de l'obra 
titulada "Organització de la producció. 
Presentacions" 

  19/10/2005

0185/05 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona y la "comissión de 
investigación del libro abierto" 

Promoure la participació del professorat 
de l'Escola Politècnica Superior en el 
coneixement i la investigació del procés 
constructiu en l’àmbit de l'edificació. 

11/11/2005

0187/05 Conveni d'integració internacional entre 
doctorats de recerca europeus 

Establir una Escola de Doctorat 
integrada a nivell europeu que permeti i 
afavoreixi itineraris formatius comuns 
sobre Humanisme i Renaixement a 
Europa 

01/01/2005

0188/05 Conveni específic de col·laboració entre el 
Departament d'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació i la Universitat de 
Girona per desenvolupar accions del Pla de 
Recerca i Innovació de Catalunya (2005-
2008) durant l'any 2005 

  16/11/2005

0189/05 Annex II al conveni de col·laboració entre
la Universitat de Girona i Viajes Ecuador. 

  27/11/2005



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0190/05 ANNEX II al conveni de col·laboració entre 

la Universitat de Girona i el Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona per a la 
realització de les pràctiques de l'alumnat 
de l'Escola Universitària de Turisme 

  11/10/2005

0191/05 ANNEX II al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i el Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona per a la 
realització de les pràctiques de l'alumnat 
de l'Escola Universitària de Turisme 

  24/09/2005

0192/05 ANNEX II al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i el Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona per a la 
realització de les pràctiques de l'alumnat 
de l'Escola Universitària de Turisme 

  17/09/2005

0001/06 Conveni anual de col·laboració entre el 
Departament d'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informa i la Universitat de 
Girona relatiu a les distincions per a la 
promoció de la recerca universitària per 
l'any acadèmic 2005-2006 

Col·laboració per al desenvolupament de 
la Distinció de la Generalitat de 
Catalunya per a la Promoció de la 
Recerca Universitària per a l'any 
acadèmic 2005-2006 

16/12/2005

0002/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Marti&Gubau SL per 
a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

Realització de pràctiques d'alumnes de 
l'Escola Universitària de Turisme 

20/10/2005



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0003/06 Conveni entre l’Agència per a la qualitat 

del sistema universitari de Catalunya i la 
Universitat de Girona per a la col·laboració 
en el projecte pilot sobre l'anàlisi del 
sistema de gestió de la qualitat en l'horitzó 
de l'acreditació de les titulacions 

Regular la col·laboració entre la UdG i 
AQU Catalunya en el marc del Pla Pilot 
en l'anàlisi dels diferents aspectes que 
conformen l'establiment d'un sistema de 
gestió de la qualitat 

19/12/2005

0004/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i la Residència 
Geriàtrica Sant Josep de Cassà de la Selva 
per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat dels estudis d'Infermeria de 
l'Escola Universitària d'infermeria. 

Formació pràctica clínica de l'alumnat 
dels Estudis d'Infermeria a la Residència 
Geriàtrica Sant Josep de Cassà de la 
Selva 

16/11/2005

0008/06 Conveni de col·laboració específica entre la 
Diputació de Girona i la Universitat de 
Girona per a la creació d'un lloc web de 
l’Atlas Literari de les Terres de Girona i 
d'una biblioteca digital d'escriptors gironins 
per mitjà de la Càtedra M. Àngels Anglada 

Creació d'un lloc web de l’atlas literari de 
les terres de Girona i d'una biblioteca 
d'escriptors gironins per mitjà de la 
càtedra M. Àngels Anglada 

16/02/2006

0009/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i la Fundació 
Plataforma educativa per a la realització de 
pràctiques externes 

Pràctiques externes per part dels 
estudiants de la Facultat de Dret 

11/12/2005

0010/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat de 
Girona, la Universitat de Lleida, la 
Universitat Ramon Llull i la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona per a la 
realització del Curs de Postgrau en 
intervenció psicosocial 

Realització del Curs de Postgrau en 
Intervenció Psicosocial: promoció del 
benestar i atenció en situacions de crisi 
o necessitats especials 

20/07/2005



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0011/06 Conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Depuradores 
d'Osona SL per a la realització de les 
pràctiques d'estudiants de tercer cicle o 
postgrau 

Realització de pràctiques els estudiants 
de tercer cicle o postgrau 

19/10/2005

0012/06 Renovació conveni amb l'Ajuntament de 
Girona per a la utilització de les seves 
instal·lacions esportives per part dels socis 
del servei d'esports de la Universitat de 
Girona 

  14/06/2005

0013/06 Conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i els Serveis 
Territorials del Departament d'Educació de 
la Generalitat de Catalunya a Girona 

Promoure la col·laboració en matèria de 
recerca educativa i transferència de 
coneixement i determinar les prioritats 
del Sistema Educatiu Català en 
necessitats de recerca i innovació 

15/12/2005

0005/06 Preacord per a la creació de l'Institut 
Interuniversitari d'Estudis de Dones i 
Gènere (UB, UAB, UDG, UPC, URV, UDL, 
UVIC) 

Establir les bases per a la creació de 
l'Institut Interuniversitari d'Estudis de 
Dones i Gènere 

15/09/2005

0014/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Torroella de Montgrí per a la realització de 
les pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

Pràctiques alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

09/11/2005

0015/06 Conveni entre el DURSI, UB, UAB, UPC, 
UPF, UDL, la UdG, la URV I la UOC per al 
manteniment del projecte INTERCAMPUS 
(ADMINISTRACIÓ OBERTA A L'ÀMBIT 
UNIVERSITÀRI, www.catcampus.org) 

Manteniment del projecte intercampus 25/11/2005



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0016/06 Addenda al conveni de per la promoció i 
divulgació audiovisual de les activitats de 
La Universitat de Girona i Reactiva 
Comunicació SL 

Promoció i divulgació audiovisual de les 
activitats de la UdG 

27/05/2006

0006/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Institut Català de 
les Dones 

Creació i manteniment d'un portal web 
que estructuri la xarxa cívica constituïda 
pels membres de l'Assemblea Territorial 
de Dones de les comarques gironines 

13/12/2005

0017/06 Conveni de col·laboració especifica entre la 
Universitat de Girona (SIGTE) I La 
Fundació Televall 

Creació de rutes interactives de la Vall 
de Ribes a partir de la implementació 
d'aplicacions SIG en dispositius mòbils 

07/11/2005

0018/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Salt, per a la realització de les pràctiques 
d'alumnes de la Facultat d'Educació i 
Psicologia 

Pràctiques d'alumnes de la Facultat 
d'Educació i Psicologia 

28/10/2005

0019/06 Protocol de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Girona, l'Associació 
d'empreses de noves tecnologies de 
Girona, la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Girona i la Universitat de 
Girona en matèria de desplegament del 
projecte CAPTURA- la xarxa de 
coneixement 

Establir la col·laboració entre les entitats 
signants relativa a les accions de 
desplegament projecte CAPTURA- LA 
XARXA DE CONEIXEMENT 

  

0020/06 Conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Institut de Recerca 
i Tecnologies Agroalimentàries per a la 
realització de les pràctiques d'estudiants de 
tercer cicle o postgrau 

Pràctiques d'estudiants de tercer cicle o 
postgrau 

24/10/2005



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0021/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i l'Institut Català 
de la Salut 

Creació d'una comissió integrada per 
membres d'ambdues institucions perquè 
planifiquin, executin i avaluïn les accions 
que du a terme l'Hospital J. Trueta com 
a membre de la Xarxa Internacional 
d'Hospitals Promotors de la Salut 

17/10/2005

0022/06 Convenio de colaboración entre la 
Universitat de Girona, Portal Universia SA, 
Banco Santander Central Hispano SA, 
Samsung Electonics IBERIA SA Y ACER 
Computer Iberica SAU 

Possibilitar l'adquisició, per part dels 
membres de la comunitat universitària, 
d'ordinadors portàtils 

03/11/2005

0023/06 Protocol d'acord de suport de la 
candidatura de la Universitat de Girona per 
organitzar el campionat d’Europa
universitari de rem 2007 i de constitució 
del seu comitè impulsor i del comitè 
organitzador d'aquest esdeveniment en el 
cas que la candidatura sigui escollida 

Suport a la candidatura de la UdG per 
organitzar el campionat d'Europa 
Universitari de rem 2007 i constitució del 
comitè impulsor 

04/11/2005

0024/06 Convention de cotutelle de thèse 
(Université Paris - Sorbonne et Universitat 
de Girona) 

cotutela de tesi doctoral d'Eloi Graset: 
"La construction de l'identité littéraire
dans l'oeuvre de Pere Gimferrer" 

10/10/2005

0025/06 Protocol d'intencions per a la col·laboració 
entre el DURSI, PORTAL UNIVERSIA SA, LA 
UB, LA UAB, LA UPC, LA UPF, LA UDL, LA 
UDG, LA URV, LA UOC, LA URL, LA UVIC, 
LA UIC, LA UAO CEU, El Banco Santander 
Central Hispano, SA, ACER Computer 
Ibérica SA i SAMSUN 

Projecte PortàTIC 19/09/2005



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0026/06 Conveni de col·laboració entre la 

Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Girona per a la realització de les pràctiques 
de l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  23/11/2005

0027/06 Protocol d'intencions per al suport a la 
recerca i a la mobilitat dels investigadors 
forans a Catalunya 

Definir la iniciativa "Node Català de 
Suport a la Mobilitat dels Investigadors", 
determinar la seva finalitat i les seves 
funcions 

14/12/2005

0028/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Associació Gramc 
per a la Realització de les pràctiques 
externes dels estudiants de la Facultat de 
Dret 

Pràctiques externes dels estudiants de la 
Facultat de Dret 

19/10/2005

0029/06 Conveni Marc de col·laboració entre el 
Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, El Consorci Local 
LOCALRET, La Diputació de Girona, La 
Diputació de Tarragona, La Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Lleida, 
l'Ajuntament de Badalona, l 

Establiment d'iniciatives i projectes 
d'innovació en l'àmbit de l'e-government 
i dins del marc del Projecte Prelude 

12/11/2003

0030/06 Conveni de col·laboració específica entre la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Castelló d'Empúries per a la promoció i 
realització d'activitats dins el Parc literari 
M. Àngels Anglada 

Realització d'activitats dins el parc 
literari M. Àngels Anglada que es crearà 
dins el Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà per mitjà de la Càtedra M. 
Àngels Anglada 

15/03/2006



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0031/06 Conveni de col·laboració entre el 

Departament d'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació i la Universitat de 
Girona per a l'entrada en funcionament 
d'un servei d'acollida per a estudiants no 
residents a la ciutat de Girona 

Entrada en funcionament d'un servei 
d'acollida per a estudiants no resident a 
la ciutat de Girona 

28/07/2005

0032/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i el Col·legi de 
Mediadors d'Assegurances de Girona per a 
la realització de pràctiques externes 

Realització de pràctiques externes per 
part dels estudiants dels estudis de la 
Facultat de Dret 

06/03/2006

0033/06 Conveni per la promoció i divulgació 
audiovisual de les activitats de la 
Universitat de Girona i Reactiva 
Comunicació SL 

Promoció i divulgació audiovisual de els 
activitats de la Universitat de Girona 

01/01/2005

0034/06 Conveni per la promoció i divulgació 
audiovisual de les activitats de la 
Universitat de Girona i Televisió de Girona, 
SL 

Promoció i divulgació audiovisual de les 
activitats de la UdG a través de l'espai 
anomenat De Campus de Televisió de 
Girona 

01/01/2005

0035/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Viatges Manlleu SL 
per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

Formació pràctica de l'alumnat dels 
estudis de Turisme 

14/12/2005

0036/06 Programa de evaluación de los planes de 
formación para la docencia del profesorado

La UdG acorda participar en el Programa 
d'Evaluació dels Plans de Formació per a 
la Docència del professorat d'ANECA, 
mitjançant la realització de l’avaluació
del pla de formació per al professorat de 
la universitat 

  



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0037/06 Conveni general de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i la Comissaria 
General de Relacions Internacionals de la 
Comunitat de VALÒNIA-BRUSEL·LES 

Fomentar, a través de programes 
comuns, la cooperació en els àmbits de 
l'ensenyament universitari i de la cultura

15/04/2005

0038/06 Convenio de colaboración entre la 
Universitat de Girona y El EXCMO 
Ayuntamiento de A Coruña, para la 
realización de prácticum de estudiants de 
la Facultat d'Educació i Psicologia de la 
Universitat de Girona 

Realització del pràcticum dels estudiants 
de la Facultat d'Educació i Psicologia de 
la UdG 

10/01/2006

0039/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i les Institucions 
promotores del projecte Revistes Catalanes 
amb accés obert (RACO) per a la 
incorporació de les revistes de la 
Universitat a l'esmentat projecte 

Inclusió dels sumaris, ressenyes i 
articles de text complet de les revistes 
editades per la UdG al portal RACO 

13/10/2005

0040/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona, El Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona, la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
de Sant Feliu de Guíxols i l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols 

Coordinació de les institucions en la 
implantació, el desenvolupament i el 
suport a un viver d'empreses en el 
municipi de Sant Feliu de Guíxols.  

13/12/2005

0046/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i el Departament 
d'Interior per tal que els alumnes de la 
Facultat d'Educació i Psicologia realitzin el 
pràcticum en al Direcció General de 
Seguretat Ciutadana 

  22/12/2005



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0049/06 Rescissió del contracte d'edició de l'obra 

titulada "Organització de la Producció. 
Presentacions "de Martí Casadesús Fa 

  19/10/2005

0050/06 Rescissió del contracte d'edició de l'obra 
titulada "Problemes d'enginyeria de 
processos de fabricació. Enunciats i 
resolucions" de professors del Departament 
d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció 
Industrial de la UdG 

Professors participants: Quim de 
Ciurana, Maria Luisa Garcia-Romeu de 
Luna, Lluís Clapés Badia, Teo Pulido 
Sureda, marta Albertí Ibarz 

19/10/2005

0041/06 Conveni de col·laboració entre l'Agència 
per a la qualitat del sistema universitari de 
Catalunya i la Universitat de Girona per a 
la realització del programa ProQU 
d'avaluació institucional dels serveis 
bibliotecaris 

Participació en el programa ProQU per a 
l'avaluació de la qualitat dels seus 
Serveis Bibliotecaris, seguint la 
metodologia proposa en la Guia 
d'Avaluació (annex que no s'inclou en el 
conveni) 

15/12/2005

0042/06 Addenda al conveni d'11 de Gener de 2002 
entre el Departament d'Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació 
(DURSI), l'Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat de 
Girona. 

S'acorda la redistribució d'imports entre 
els projectes de construcció i 
equipament d'un centre de recerca per a 
la indústria de la carn al Campus 
Agroalimentari de Girona, subvencionats 
pel FEDER 

03/11/2005

0043/06 Conveni entre l'Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya i la 
Universitat de Girona per a la col·laboració 
en el projecte pilot sobre l'anàlisi del 
sistema de gestió de la qualitat en l'horitzó 
de l'acreditació de les titulacions 

Regular la col·laboració entre la UdG i 
AQU Catalunya en el marc del Pla pilot 
en l'anàlisi dels diferents aspectes que 
conforme l'establiment d'un sistema de 
gestió de la qualitat. 

19/12/2005



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0044/06 Conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Girona i la Universitat de 
Girona per a l'organització del seminari 
internacional "Els reptes globals de la 
seguretat urbana" 

Col·laboració en la planificació i la 
realització del Seminari Internacional 
"Els reptes globals de la seguretat 
urbana" 

14/10/2005

0045/06 Pròrroga al conveni de col·laboració entre 
l'Institut de Cultura de Barcelona, 
mitjançant el Museu de la Música i la 
Universitat de Girona 

Pròrroga del conveni de col·laboració 
signat l'11 de desembre de 2003 per dos 
anys més 

11/12/2005

0047/06 Convenio de colaboración específica entre 
la Universitat de Girona y Parkswatch Perú 

Concretar la col·laboració entre la 
Facultat de Ciències de la UdG i 
Parkswatch Perú per a la realització d'un 
anàlisi ambiental del Santuario nacional 
Huayllay en los Andes de Perú 

13/01/2006

0048/06 Convenio que regula la colaboración entre 
la Asociación Española de Rapid 
Manufacturing (ASERM) y la Universidad de 
Girona para la realización del proyecto 
titulado "Flexible and virtual manufacturing 
(FLEXMAN)" 

Regular la col·laboració entre ASERM i la 
UdG per la realització dels treballs que 
figuren en la memòria del projecte 
"FLEXMAN" 

02/05/2006

0051/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Turisme Imaginari 
SL per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  13/12/2005



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0052/06 Conveni de col·laboració entre la 

Universitat de Girona i El Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  23/12/2005

0053/06 Addenda al Conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Palamós per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  28/03/2006

0054/06 Annex II al Conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i el Patronat de 
Turisme Costa Brava - Girona - OIT 
Aeroport per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  05/01/2005

0055/06 Annex II al Conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i l'Ajuntament 
d'Olot - OIT per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  19/01/2006

0056/06 Annex II al Conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i la Fundació
Lacustaria. 60 per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  14/11/2005



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0057/06 Annex II al Conveni de col·laboració entre 

la Universitat de Girona i l'Ajuntament 
d'Olot per a la realització de les pràctiques 
de l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  02/12/2005

0058/06 Annex II al Conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i el Patronat de 
Turisme Costa Brava - Girona - OIT 
Aeroport per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  02/12/2005

0059/06 Annex II al Conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Palamós per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  01/12/2005

0060/06 Annex II al Conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i Barceló Viatges, 
SL per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  05/02/2006

0061/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Guitart Gran Hotel 
Monterrey per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  04/05/2006



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0062/06 Conveni de col·laboració entre la 

Universitat de Girona i Hotel Tryp François 
per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  23/02/2006

0063/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Fundació 
lacustaria.60 per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  06/04/2006

0064/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Besalú per a la realització de les pràctiques 
de l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  04/04/2006

0065/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i TF-Tourist Forum 
per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  04/05/2006

0066/06 Conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament del Vendrell i l'Escola 
Universitària de Turisme 

Formalitzar la relació entre la borsa de 
treball de www.elvendrellturistic.com i 
l'Escola Universitària de Turisme de la 
Universitat de Girona, en el marc de la 
intermediació laboral 

03/02/2006

0067/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Hotel Trias per a la 
realització de les pràctiques de l'alumnat 
de l'Escola Universitària de Turisme 

  27/01/2006



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0068/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i Viatges Turing 
Cerdanya, SA per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  12/05/2006

0069/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i Barceló Viatges 
SL per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  12/03/2006

0070/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i Ajuntament de 
Girona per a la realització de les pràctiques 
de l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  24/02/2006

0071/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i Ajuntament de 
Banyoles per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  20/02/2006

0072/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i Viatges Canigó, 
SA per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  20/02/2006



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0073/06 Convenio específico de colaboración entre 

la Universitat de Girona (España) y el 
Centro Cultural Español en Malabo (Guinea 
Ecuatorial), para la realización del 
prácticum de estudiantes de la Facultat 
d'Educació i Psicologia de la Universitat de 
Girona 

  01/02/2006

0074/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Llars de l'Amistat 
Cheshir,. Fundació Privada per a la 
realització de les pràctiques d'alumnes de 
la Facultat d'Educació i Psicologia de la 
Universitat de Girona 

  01/03/2006

0075/06 Convenio de colaboración entre la 
Universidad de Girona y la Asociación Civil 
el Arca para la realización de las prácticas 
de los alumnos de la Facultat de Educación 
y Psicología 

  31/01/2006

0076/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Associació
Trampolí per a la realització de les 
pràctiques d'alumnes de la Facultat 
d'Educació i Psicologia de la Universitat de 
Girona 

  01/03/2006

0077/06 Conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Observatori del 
Paisatge per a la realització de les 
pràctiques d'estudiants de tercer cicle 

  28/04/2006



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0078/06 Conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Solucions i Gestió 
de Fauna i Natura SL per a la realització de 
les pràctiques d'estudiants de tercer cicle 

  20/02/2006

0079/06 Conveni de col·laboració específica entre la 
Universitat de Girona i Il·le. Col·legi 
d'Arquitectes de Girona en el marc de la IV 
Convocatòria d'Ajuts Botet i Sisó 

Regular la participació i col·laboració per 
part del COAC en els Ajuts Botet i Sicó 
convocats per la Universitat de Girona. 
El COAC finançarà 2 ajuts de 600€ 

14/03/2006

0080/06 Conveni de col·laboració entre l'empresa 
Geovirtual SL i la Universitat de Girona per 
a desenvolupar de forma conjunta 
projectes en el camp del modelat 3D i 
realitat virtual 

Establir un marc estable de col·laboració 
entre l'empresa GeoVirtual i el SIGTE de 
la UdG en el camp del modelat 3D així 
com en l'aplicació de tècniques de 
realitat virtual en la representació del 
territori 

10/02/2006

0081/06 Conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Institut Català 
d'Ornitologia 

Establir els termes de col·laboració entre 
l'ICO i la UdG a través del Departament 
de Ciències Ambientals o de qualsevol 
dels seus grups de recerca en relació a 
projectes d'investigació i formació en 
àrees d’interès comú. 

01/03/2006

0082/06 Conveni entre el Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya i 
la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitats Politècnica de Catalunya, la 
Universitat de Girona i la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Desenvolupar el projecte RESTAD que té 
com a objectiu facilitar la gestió 
lingüística de la documentació 
universitària, material docent, 
documentació academico-administrativa, 
informació institucional, pàgines web, 
etc. 

24/02/2006

0083/06 Convenio marco de cooperación entre la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos y la Universitat de Girona 

Fomentar els programes educadors i de 
mobilitat de professors i estudiants entre 
ambdues institucions mitjançant 
programes d'intercanvi 

02/01/2006



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0084/06 Conveni marc entre la Universitat de 
Girona i Esmatur, SA per a la col·laboració 
en formació continuada 

Acordar la col·laboració entre la UdG i 
Esmatur, SA per impartir estudis propis 
de formació continuada de la Universitat 
de Girona 

02/05/2006

0085/06 Conveni entre la Universitat de Girona i 
l'Escola Universitària de Turisme ESMA per 
a la desadscripció de l'Escola d'aquesta 
Universitat 

Establir els termes de desadscripció de 
l'escola a la UdG 

02/05/2006

0086/06 Conveni marc de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Post Escriptum, 
Associació d'exestudiants de la Universitat 
de Girona 

Renovació de les bases per a la 
col·laboració de Post Escriptum amb la 
UdG 

11/05/2006

0087/06 Conveni de col·laboració específica entre la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Vilamacolum per a la promoció i realització 
d'una ruta literària dins el Parc Literari M. 
Àngels Anglada 

Marc de col·laboració entre la UdG i 
l'Ajuntament per a la promoció i 
realització d'una ruta literària dins del 
parc literari M. Àngels Anglada, que es 
crearà dins del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà per mitjà de la 
Càtedra M. Àngels Anglada 

24/04/2006

0088/06 Conveni de col·laboració entre el 
Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya i la Universitat de Girona per 
impartir activitats de formació permanent 
del professorat no universitari de formació 
professional específica de Catalunya durant 
l'any  

  09/02/2006

0089/06 Addenda de l'acord marc de col·laboració 
entre la Universitat de Girona i l'Institut 
Nacional Politècnic de Grenoble 

  20/02/2006



 

Codi Nom Contingut Data 
signatura 

0090/06 Revocació del conveni de col·laboració 
entre la Universitat de Girona i la Fundació 
Privada d'estudis d'Olot 

Revocació del conveni de col·laboració 
entre la Fundació Privada d'Estudis 
d'Olot i la Universitat de Girona per 
participar en el projecte de la Maîtrise en 
Gestió de Productes Turístics en Espais 
Verds i de Muntanya 

28/02/2006

0091/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i el Consell Comarcal 
del Gironès pel projecte Implementació del 
Sistema d'Informació Geogràfica Ambiental 
de la comarca del Gironès 

Projecte: implementació del Sistema 
d'Informació Geogràfica Ambiental de la 
Comarca del Gironès 

19/12/2005

0092/06 Conveni específic de col·laboració entre el 
Departament de Justícia i la Universitat de 
Girona per a la realització de diagnòstics 
d'identitat genètica, biològics i de 
toxicologia 

Establir el marc de col·laboració pel qual 
els Serveis Tècnics de Recerca de la 
Universitat de Girona realitzarà 
diagnòstics d'identitat genètica 
(polimorfismes d'ADN) 

10/07/2006

0093/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats i la Universitat de Girona 

Modificació de la clàusula setena que fa 
referència als Dret de Propietat 
intel·lectual i Industrial i incorporació 
d'unes clàusules noves relatives a la 
Protecció de Dades i a la Prevenció de 
Riscos Laborals. 

12/06/2006

0094/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Jubilus Gerontologia 
SL per a la realització de les pràctiques 
d'alumnes de la Facultat d'Educació i 
Psicologia 

  01/03/2006



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0095/06 Conveni de col·laboració entre la 

Universitat de Girona i el Patronat Joan 
Sellas Cardelús per a la realització de les 
pràctiques d'alumnes de la Facultat 
d'Educació i Psicologia 

  22/05/2006

0096/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Octàgon, Formació i 
Orientació SL per a la realització de les 
pràctiques d'alumnes de la Facultat 
d'Educació i Psicologia 

  11/05/2006

0097/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i El Consorci 
Hospitalari de Vic per a la realització de les 
pràctiques d'alumnes de la Facultat 
d'Educació i Psicologia 

  29/05/2006

0098/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Allbecon Spain ETT 
per a la realització de les pràctiques 
d'alumnes de la Facultat d'Educació i 
Psicologia 

  09/05/2006

0099/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Figueres per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  29/05/2006



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0100/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 

la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Calonge per a la realització de les 
pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  12/06/2006

0101/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Castell-Platja d'Aro per a la realització de 
les pràctiques de l'alumnat de l'Escola 
Universitària de Turisme 

  06/06/2006

0102/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i l'Hotel Trias per a 
la realització de les pràctiques de l'alumnat 
de l'Escola Universitària de Turisme 

  21/04/2006

0103/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i l'Institut 
Municipal de Promoció i Economia de Vic 
per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  14/06/2006

0104/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i Viatges Ecuador 
per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  24/05/2006



 

 
Codi Nom Contingut Data 

signatura 
0105/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 

la Universitat de Girona i Traditional Tours, 
SL per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  20/03/2006

0106/06 Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Universitat de Girona i El Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona per a la 
realització de les pràctiques de l'alumnat 
de l'Escola Universitària de Turisme 

  20/03/2006

0107/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Osona Viatges, SL 
per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  20/06/2006

0108/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Politours, SA per a 
la realització de les pràctiques de l'alumnat 
de l'Escola Universitària de Turisme 

  27/04/2006

0109/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Llançà per a la realització de les pràctiques 
de l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  04/04/2006

0110/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Barceló Viatges SL 
per a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  31/05/2006



 

0111/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Unió de 
Comerciants de Maçanet de la Selva per a 
la realització de les pràctiques de l'alumnat 
de l'Escola Universitària de Turisme 

  14/06/2006

0112/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Novotel Girona per 
a la realització de les pràctiques de 
l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  01/01/2006

0113/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Breda per a la realització de les pràctiques 
de l'alumnat de l'Escola Universitària de 
Turisme 

  24/04/2006

0114/06 Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Girona i Eurofirms ETT SL 
per a la realització de les pràctiques 
d'alumnes de la Facultat d'Educació i 
Psicologia 

  09/05/2006

0115/06 Conveni entre la Universitat de Girona i el 
Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de 
Catalunya per l'ús de La Biblioteca de la 
Universitat de Girona 

Establir els termes pels quals els 
membres col·legiats podran accedir a la 
Biblioteca de la UdG com a usuaris 
externs. 

06/06/2006

0116/06 Acord de col·laboració entre la Universitat 
de Girona i AC Hoteles, SA 

Establir els termes de col·laboració i les 
tarifes de preus de funcionaris de la seva 
cadena d'hotels 

12/02/2006

0117/06 Conveni marc de col·laboració entre 
Bancaja i la Universitat de Girona 

Acord marc de col·laboració i 
d'assistència mútua entre Bancaja i la 
Universitat 

21/07/2006

0118/06 Conveni específic de col·laboració entre la 
Fundació Bancaja i la Universitat de Girona 

  21/07/2006



 

0119/06 Conveni de col·laboració de la Universitat 
de Girona, l'Ajuntament de Palamós i la 
fundació privada Promediterrània per a la 
conservació, l'estudi i la difusió del 
patrimoni marítim en pro del Centre de 
Documentació de la Pesca i el Mar 

Establir els termes de col·laboració 
d'aquestes tres entitats pel que fa a 
l'àmbit del Centre de Documentació de la 
Pesca i el Mar (DOCUmare) , per tal de 
poder definir el seu funcionament i 
gestió i poder desenvolupar més 
eficaçment les seves activitats. 

09/01/2006

0120/06 Acord de cooperació académica entre la 
Facoltà di architettura, dell'Università degli 
Studi di Sassari, sede Alghero i la 
Univeristat de Girona, Escola Politècnica 
Superior 

Establir els termes de col·laboració 
estables  i directes  entre ambdues 
institucions en matèria de contracte 
científics i culturals dins l'àmbit de 
l'Arquitectura i l'Urbanisme 

24/04/2006

 





 

12. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE PERSONAL 
 
12.1 Personal d’Administració i Serveis 
 
a) Modificació de la Relació de Llocs de Treball 

 
- Informe favorable al Consell Social sobre la modificació de la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència 

de la reorganització de l’equip gerencial, de la creació del Servei d’Economia Patrimoni i Contractació, de la 
creació de tres places de secretari/ària de Vicerectorats i de la reincorporació del lloc de treball de xofer/a del 
Rectorat, aprovat pel Consell de Govern, a la sessió núm. 3/06 de 30 de març de 2006. 

 
- Informe favorable al Consell Social sobre la Modificació de la Relació de Llocs de Treball a resultes de la 

creació d’un lloc de treball de Tècnic Especialista adscrit a l’Àrea d’Estudis Tècnics de la UdG, aprovat pel 
Consell de Govern extraordinari, a la sessió núm. 6/06 de 15 de juny de 2006. 

 
- Informe favorable al Consell Social sobre la Modificació de la Relació de Llocs de Treball a resultes de 

l’ampliació de la dotació de Tècnics en Formació Lingüística adscrits al Servei de Llengües Modernes de la 
UdG, aprovat pel Consell de Govern extraordinari, a la sessió núm. 6/06 de 15 de juny de 2006. 

 
- Informe favorable al Consell Social sobre la modificació de la Relació de Llocs de Treball a resultes de l’accés 

i el nomenament de personal funcionari de l’escala auxiliar administrativa de la UdG a l’escala administrativa 
de la UdG, aprovat pel Consell de Govern extraordinari, a la sessió núm. 6/06 de 15 de juny de 2006. 

  
b) Programa pilot d’ajuts de mobilitat en altres universitats o institucions d’educació superior 

 
Informe al Consell Social sobre la regulació del Programa pilot d’ajuts de mobilitat per estades del personal 
d’administració i serveis de la UdG en altres universitats o institucions d’educació superior, aprovat pel Consell 
de Govern a la sessió núm. 7/06 de 20 de juliol de 2006. 

 
c) Ampliació del període de jornada intensiva 

 
Ampliació del període de jornada intensiva del Personal d’Administració i Serveis de la UdG aprovada pel Consell 
de Govern a la sessió núm. 6/06 de 15 de juny de 2006 



 

 
d) Concessió d’ajuts de matrícula 

 
Informe del Consell Social sobre la Normativa de concessió d’ajuts de matrícula per a treballadors de la 
Universitat de Girona, aprovat pel Consell de Govern extraordinari, sessió núm. 6/06 de 15 de juny de 2006 . 

 
e) Regulació dels permisos i llicències pel PAS funcionari 
 
S’ha modificat la regulació de permisos i llicències tenint en compte la nova Llei de mesures de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya i la 
reglamentació seguida fins ara, signant un acord entre la gerència i la junta de PAS funcionari. 

 
f) Compactació de la reducció per lactància i compactació de la reducció d’1/3 de jornada per cura 

de fill/a 
 
Per tal d’afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral, és voluntat de la UdG facilitar a les persones 
interessades la compactació de la lactància per fill/a menor de 9 mesos i/o de la reducció d’1/3 de jornada amb 
una durada màxima d’un any a partir del finiment del permís per maternitat, paternitat o d’atenció de fills 
prematurs o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment. 
 
És per això que arran de l’entrada en vigor de la nova Llei de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, 
hem procedit a actualitzar els terminis de compactació aplicats a la UdG, signant un acord entre la gerència i la 
junta de PAS funcionari. 

 
g) Regulació de la borsa d’interins funcionaris 

 
Atès que la borsa d’interins funcionaris estava pràcticament buida, s’ha elaborat un reglament que la regula i 
estem en vigília de tancar un acord amb la junta de PAS funcionari. 

  
h) Oferta d’ocupació pública 

 
La proposta consistent en no lligar l’oferta d’ocupació pública a l’aprovació del pressupost, va ser aprovada pel 
Consell de Govern extraordinari, sessió núm. 6/06 de 15 de juny de 2006. 

 
 



 

i) Accions de millora 
 

El pressupost de l’exercici 2006 presenta una partida pressupostària de 118.245 € per millores de PAS, aprovat 
pel Consell de Govern extraordinari, sessió núm. 6/06 de 15 de juny de 2006.  

 
j) Pla de pensions 
 
El pressupost de l’exercici 2006 presenta una partida pressupostària de 530.735 € destinada al pla de pensions, 
aprovat pel Consell de Govern extraordinari, sessió núm. 6/06 de 15 de juny de 2006. 

 
k) Informatització de processos 

 
S’ha anat incrementant tant la informació com la possibilitat de realitzar electrònicament determinats actes 
administratius de personal.  
 
 
12.2 Personal Acadèmic 
 
En l’àmbit de personal acadèmic les principals actuacions en el curs 2005-2006 responen a l’objectiu 
d’incorporar professorat a temps complet amb la voluntat de donar una major estabilitat a la plantilla, créixer en 
la recerca i facilitar la gestió. En aquest sentit l’actuació ha estat doble. Per una part, l’11 de novembre de 2005 
s’han convocat els concursos de 22 places de Col·laboradors Permanents aprovades en el Consell de Govern de 
10 de novembre de 2005 i aquestes s’han resolt el març de 2006. En segon terme, a partir del mes de març s’ha 
elaborat un mapa del professorat de cada departament que ha permès executar la política de PDI per al curs 
2006-2007, així com conèixer les necessitats de professorat a mig termini. Per poder fer front a aquestes 
necessitats, el Consell de Govern de 15 de juny va aprovar la convocatòria de 45 places a temps complet: 10 
Agregats (9 dels quals subvencionats pel programa Serra i Húnter), 14 Lectors i 21 Col·laboradors Temporals. El 
cost estimat d’aquestes 45 places és de 500.000 euros/any. 
 
D’acord amb els departaments implicats, s’ha donat l’oportunitat d’estabilitzar els 4 investigadors Ramón y Cajal 
que acaben el seu contracte en el període novembre 2006 – març 2007. Dos han optat per convertir-se en 
professors agregats de la UdG i els altres dos per incorporar-se en altres centres de recerca. 
 
Quant a la contractació a temps parcial, s’ha modificat el reglament de contractació pel que fa a l’exigència dels 
coneixements lingüístics, fent-lo més flexible i adaptant-lo així a les necessitats individuals. Per altra banda 



 

durant el mes de juliol s’ha negociat amb els diferents departaments la contractació dels associats a temps 
parcial amb la finalitat de poder assumir la totalitat de l’encàrrec docent per al curs 2006-2007. 
 
Els temes que afecten el PDI s’han informat en el Consell de Directors de Departament, Junta de Personal 
Acadèmic, Comissió de Personal Acadèmic, Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador i UdG.doc. Així 
mateix, durant les reunions mantingudes amb aquests òrgans, s’han recollit les opinions i les inquietuds de la 
comunitat universitària. 
 
Així mateix, a la convocatòria de beques de recerca del 2005 es va equiparar salarialment les beques de recerca 
UdG amb les beques FI. Aquest procés continuarà l’u d’octubre, data a partir de la qual els becaris de recerca de 
la UdG que estiguin en els seus dos darrers anys podran gaudir de la nova situació contractual. A més, d’acord 
amb l’esperit del Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) del MEC, s’inscriuran les beques de 
recerca de la UdG al registre del MEC. 
 
Per altra banda, s’aprova al Consell de Govern extraordinari, sessió. 6/06 de juny de 2006 l’informe del Consell 
Social sobre la Normativa de concessió d’ajuts de matrícula per a treballadors de la Universitat de Girona 
 
A nivell de Catalunya, està en procés de signar-se el primer conveni de PDI laboral, la negociació del qual es va 
tancar a final de juliol. El conveni està pendent d’aprovació per part dels consells socials de totes les universitats 
catalanes. El conveni implica equiparar les categories de professorat laboral a les del professorat funcionari en 
els aspectes relatius a les retribucions, reconeixement de mèrits i obligacions.  
 
Pel que fa al Pla d’Emeritatge, 6 professors han entrat aquest curs en la primera fase i 1 en la segona.  





 

13. COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
 
13.1. Actuacions vinculades a cooperació al desenvolupament  
 
La rectora, Anna Maria Geli de Ciurana va nomenar en data 21 de desembre de 2005, Delegada de la 
rectora per a la Cooperació i el Desenvolupament a la Sra. Maria Rosa Terradellas i Piferrer.  
 
13.1.1. Sessions de treball i tasques realitzades per la comissió de cooperació de la udg 
 
Canvis en la composició de la Comissió de Cooperació 
 
Com a conseqüència dels canvis en l’equip de rectorat de la UdG, la rectora va nomenar en data 19 de 
desembre de 2005 a la Sra. Helena Benito Mundet com a vicerectora d’Estudiants i de Relacions Externes 
de la UdG, a la qual li ha encarregat que presidís la Comissió de Cooperació per al Desenvolupament en 
substitució de l’anterior vicerector Sr. David Brusi. 
 
Van presentar la seva renúncia a formar part de la Comissió la Sra. Núria Sala i el Sr. Diego Vargas. S’ha 
incorporat a aquesta Comissió el Sr. Narcís Soler  
 
Reunions de la Comissió: 
 
La Comissió de Cooperació de la UdG s’ha reunit en les següents dates:  
 
14 d’octubre de 2005 
21 de febrer de 2005 
25 de maig de 2006 
 
Entre les tasques realitzades es voldria destacar:  
 
- Assessorament, aprovació i orientació de les actuacions portades a terme des de l’Oficina de 

Cooperació.  
 

- Situació del projecte de la UdG amb CeDRe finançat per l’Agència Catalana “Centre de documentació 
sobre pau, solidaritat i cooperació”.  



 

 
- Proposta de finançament de l’ajut de reconstrucció al Sàhara. Informació d’Enginyers Sense Fronteres 

i de Narcís Soler en nom de l’ACAPS.  
 

- Web Cooperació. Presentació del format.  
 

- Preparació de les convocatòries de Projectes Prioritaris i Ajuts Rigoberta Menchú 2006. 
 

13.1.2. Participació de la udg en organismes locals, autonòmics, estatals i internacionals de 
coordinació de les universitats en cooperació per al desenvolupament 
 
13.1.2.1. Àmbit local 

 
- Participació de M. Rosa Terradellas, com a representant de la UdG, a les reunions de treball del comitè 

directiu del Pla d’Educació i Convivència dels barris de Santa Eugènia i Sant Narcís de Girona.  
 

- Participació de M. Rosa Terradellas amb SERGI, d’altres entitat gironines i la Secretaria d’ Immigració 
de la Generalitat de Catalunya, per elaborar en una proposta de conveni per treballar en temes 
d’Immigració.  
 

- Reunions amb regidors d’ajuntaments i diferents consulats per tractar temes vinculats amb la 
cooperació al desenvolupament i al voluntariat. 
 

- Trobades amb diferents responsables d’ONGD’s i de projectes de cooperació: Intermon-Oxfam, 
DESOS, Som51, Òptics ple Món, TV Girona. 

 
13.1.2.2. Àmbit autonòmic 

 
- Gener, febrer, març i abril 2006 - Assistència de M. Rosa Terradellas en nom de la UdG a reunions 

amb la Plataforma Lliure d’Analfabetisme  
 

- Mesos febrer i març de 2006, participació en les reunions organitzades per l’Agència Catalana de 
Cooperació. 
 



 

- 9 de juny de 2006, reunió a la Comissió de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Institut Joan 
Lluís Vives a Barcelona per a revisar totes les propostes presentades per les 20 universitats d’aquesta 
xarxa en el Projecte de Cooperació Universitària al Desenvolupament amb la Conferència Regional 
d’universitats de l’Oest d’Algèria. Inicialment es van presentar 61 propostes, de les quals 9 són de 
diferents col·lectius de la UdG.  

 
13.1.2.3.  Àmbit estatal  

 
- El dia 22 de setembre de 2005, participació a la reunió amb Sra. Rosa Conde, directora de la Fundació 

Carolina de Madrid a Barcelona. En aquesta reunió, a la qual hi eren convidats els rectors i els 
responsables de cooperació de les universitats catalanes, es van exposar els canvis en les línies 
d’actuació de la Fundació. 
 

- El dia 2 de desembre de 2005, es va celebrar la reunió de La Comisión de Cooperación al Desarrollo 
del CEURI a la Universitat del País Basc (UPV-EHU). Hi van participar David Brusi i M. Rosa 
Terradellas.  
 

- 4 i 5 de maig de 2006. Assistència al Plenari Anual del Comitè Espanyol Universitari de Relacions 
Internacionals (CEURI). Celebrat a Murcia. Hi van participar Helena Benito i M. Rosa Terradellas.  

 
13.1.2.4. Àmbit internacional 

 
- 23 d’agost de 2005. Signatura a Managua del Conveni Marc de Cooperació al desenvolupament entre 

la UdG la UNAN-Managua i l’AEPCFA. 
 

- Participació de M. Rosa Terradellas a Managua a l’entrega de diplomes als 1000 primers alfabetitzats 
amb al programa “Yo sí puedo” de l’adjunta al vicerectorat del 18 al 28 de novembre de 2005.  
 

- 21 de novembre de 2005. Reunió de M. Rosa Terradellas amb el rector de la UNAM- Managua, 
diferents vicerectors i directius de l’AEPCFA per establir un marc de col·laboració entre les tres 
institucions per implicar estudiants d’Infermeria i de la Facultat de Ciències en programes de prevenció 
de malalties i millora del medi ambient.  



 

13.1.3. Organització de cursos 
 
- 19 i 20 d’abril de 2006 - Realització del Taller “Yo, sí puedo” amb la finalitat de donar a conèixer 

aquest mètode d’alfabetització a Nicaragua a les persones interessades en aquesta temàtica. Celebrat 
a l’Edifici CIAE del Campus de Montilivi de la UdG de Girona.  
 

- 10 i 11 de maig de 2006 - Realització del Curs de Formació de Cooperants de la UdG amb l’objectiu de 
proporcionar informació sobre la cooperació a la Universitat de Girona, els coneixements, actituds i 
compromisos dels cooperants. Aquest curs va tenir una gran afluència d’estudiants interessats pel 
tema, la qual cosa ens permet avançar que es realitzarà un curs al llarg del primer trimestre del 2007. 
Celebrat a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.  

 
13.1.4. Organització de jornades  
 
- 10 i 11 de març de 2006 – Organització de la Jornada de treball “La Cooperació Catalana amb 

l’Alfabetització a Nicaragua” amb la finalitat d’obrir un camí útil de reflexió, de coordinació, de 
reactivament i d’engrescament en l’àmbit de la cooperació catalana amb l’alfabetització a Nicaragua. 
Celebrat al Centre Cultural La Mercè a Girona.  
 

- 7 de juny de 2006 – Organització de la Jornada de Treball a càrrec del professor Orlando Pineda i els 
responsables d’Universitats Espanyoles interessats en col·laborar en la Campanya d’Alfabetització a 
Nicaragua. Celebrat a la Universitat de Girona.  

 
13.1.8. Realització de projectes  
 
- Elaboració d’un fons documental sobre temàtiques de pau, solidaritat i cooperació entre el CEDRE 

(Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat) i la Universitat de Girona, a partir del material 
disponible a les dues institucions i d’altra de nova adquisció. Aquest projecte ha estat finançat amb la 
col·laboració de l’agència Catalana de Cooperació.  

 
 
 
 
 



 

13.1.8. Exposicions portades a terme 
 
13.1.6.1. En col·laboració CEDRE 
 
- Col·laboració fruit del conveni entre el Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat de la coordinadora 

d’ONGs de les comarques gironines i de l’Alt Maresme (CeDRe) i la UdG, amb la finalitat de 
sensibilitzar i engrescar la comunitat universitària es varen muntar les següents exposicions a 
diferents facultats de la Universitat de Girona. 
 
 Mesos setembre a desembre 2005 

 
 FCEE:    Los nadies 
 Facultat de Ciències:   Bluefields 
 Biblioteca campus Montilivi: Sàhara 
 EPS – II (Montilivi):   Deute Extern 

 
13.1.6.2. En col·laboració amb Creu Roja  

 
- Del 7 al 13 de novembre de 2005, al hall de la Facultat de Dret, exposició “Compte on trepitges! 

Perill de mines” organitzada per la Creu Roja de Girona amb la col·laboració de l’Oficina de 
Cooperació de la UdG a la Facultat de Dret de la UdG.  
 

13.1.6.3. En col·laboració amb l’Agenda Llatinoamericana 
 

- Del 17 al 28 de novembre de 2005, al hall de la Facultat de Dret, exposició i presentació de 
“L’Agenda Llatinomericana 2006. Eina de Formació i transformació” a la Facultat de Dret de la 
UdG . 

 



 

13.1.7. Organització de conferències, videofòrums... 
 
- El 9 de novembre de 2005 a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG, i coincidint amb 

l’exposició de La Creu Roja “Compte on trepitges! Perill de mines!”, es va organitzar el videoforum “En 
Tierra de Nadie” del director Danis Tanovic, i un debat sobre el mateix per tractar diversos temes: el 
respecte del dret internacional humanitari en temps de conflicte armat, la protecció dels morts, el 
paper dels periodistes, les missions de les nacions unides de manteniment de la pau entre altres.  
 

- Dia 17 de novembre de 2005, taula rodona per presentar l’Agenda Llatinoamericana. A càrrec de 
David Brusi (Vicerector d’Estudiants i Relacions Exteriors), M. Rosa Terradellas (adjunta la vicerectorat 
d’Estudiants i Relacions Exteriors), Joan Surroca (educador), Dani Boix (representant de la Comissió 
Agenda Llatinomericana) i Elena Montiel (estudiant i cooperant de la UdG).  
 

- Dijous 24 de novembre de 2005, a les 12 hores. EPS – PI: “El deute extern, visió global i la 
responsabilitat de les transnacionals” a càrrec de Yolanda Fresnillo (Observatori del Deute Extern) i 
Pep Llobera (Observatori del Deute Extern especialitzat en les transnacionals).  
 

- El 24 de novembre de 2005 a les 16 hores a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG., 
conferència “La política de cooperació al desenvolupament del Pla Director de la cooperació espanyola 
2005-2008 en l’àmbit universitari” a càrrec d’Aflons Martinell i Sampere, director General de Relacions 
Culturals i Científiques del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació. Organitzada per l’Oficina 
de Cooperació al desenvolupament de la UdG. 
 

- Dimecres 14 de desembre de 2005: Facultat de Ciències de la UdG: “L’agermanament de Bluefields en 
l’actualitat” a càrrec de Ignasi Thió (representant de l’Ajuntament de Girona), M. Rosa Terradellas 
(adjunta al Vicerectorat d’Estudiants i de Relacions Exteriors de la UdG), Martí Masferrer (Associació 
Entrepobles) i Carles Serra (Membre de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana).  
 

- Dimarts 20 de desembre de 2005 a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: “ Las maquilas 
a Nicaragua. Projecció de Maquiladoras” a càrrec de German Reyes (director del documental), Victòria 
Planas (tècnica de projectes del Fons Català de Cooperació) i M. Rosa Terradellas (adjunta al 
vicerectorat d’Estudiants i Relacions Exteriors).  
 



 

- 7 de juny de 2006 - Conferència “L’eradicació de l’analfabetisme a Nicaragua. Situació actual i 
perspectives de futur”, amb la col·laboració de la solidaritat catalana” a càrrec del professor Orlando 
Pineda Flores. Celebrat a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació a Girona.  

 
 
13.1.8. Participació de la udg en cursos, jornades, congressos sobre temes de cooperació 
 
- L’adjunta al Vicerectorat d’Estudiants i Relacions Exteriors, M. Rosa Terradellas va participar el 3 de 

novembre de 2005 explicant què és l’Oficina de Cooperació, els objectius i les tasques que porta a 
terme en un curs organitzat per CEDRE a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG.  
 

- 30 de novembre de 2005, 1 i 2 de desembre de 2005 a la Universitat del País Basc (Bilbao). 
Participació a les jornades: La cooperación universitària al desarollo a debate. Hi van participar David 
Brusi i M.Rosa Terradellas 
 

- 5 d’abril de 2006 - Presentació, per part de M. Rosa Terradellas, a la Fundació i Solidaritat de la UAB 
del projecte de la Campanya d’Alfabetització a Nicaragua a PDI i PAS.  
 

- 20 i 21 d’abril de 2006 - Participació de M. Rosa Terradellas, com a ponent en el Taller de Bones 
Pràctiques de Cooperació al desenvolupament a les Universitats. Celebrat a Castelló de la Plana a la 
Universitat Jaume I i organitzat per aquesta universitat i l’AECI. 
 

- 25 d’abril de 2006 - Participació de M. Rosa Terradellas, com a ponent a la I Setmana de la Cooperació 
a la UAB. Celebrat al Campus de la UAB a Bellaterra (Barcelona).  
 

- 26 al 28 d’abril de 2006 - Participació en el III Congreso de Universidades y Cooperación al Desarrollo 
amb l’objectiu de ser una trobada de la comunitat universitària per debatre sobre el paper de la 
Universitat en la cooperació pel desenvolupament. Celebrat a la Universitat Complutense de Madrid. Hi 
van participar Helena Benito i M. Rosa Terradellas  

 
 



 

13.1.9. Organització de campanyes de recollida de materials, diners 
 
- Col·laboració amb el Consell d’Estudiants de la UdG i l’ACAPS (Associació Catalana d’Amics del Poble 

Sahrauí) en la 12ª Caravana Catalana d’ajut humanitari pel poble Sahrauí en la Campanya de recollida 
de productes d’higiene: sabó-gel-xampú iniciada el 23 de novembre de 2005 fins al 22 de desembre 
de 2005. 
 

- Campanya adreçada al món empresarial gironí per recollir diners per la Campanya d’alfabetització a 
Nicaragua.  

 
 
13.2. Actuacions vinculades a voluntariat 
 
13.2.1. Organització de cursos de voluntariat 
 
- 11 i 12 de novembre 2005 - Formació de voluntaris i voluntàries en el Projecte En Plenes Facultats per 

dur a terme activitats d’Informació i Assessorament sobre drogues i altres temes de salut. Celebrat a 
la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG de Girona.  
 

- 1 de març de 2006 - Realització del curs Pla d’Educació i Convivència dels barris de Santa Eugènia i 
Sant Narcís. Celebrat a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG a Girona. 
 

- Febrer-març 2006 - Formació de voluntariat pel programa Ariadna a Girona. Estirant el fil per la 
igualtat amb l’objectiu d’obtenir una formació teòrica sobre la igualtat de les persones així com 
actuacions pràctiques amb visites guiades a escolar de primària i secundària a l’exposició “El Laberint 
del Minotaure.. i el fil d’Ariadna”. Celebrat a la Casa de Cultura de Girona.  

 
13.2.2. Actuacions en col·laboració amb la federació catalana de voluntariat social  
 
- Dissabte 12 de novembre de 2005. Participació a la Fira d’Entitats a Girona amb La Porta de 

Voluntariat de la UdG per donar a conèixer les activitats que en matèria de voluntariat es fan a la UdG. 
Hi van participar David Brusi (Vicerector d’Estudiants i Relacions Exteriors de la UdG), i la M. Rosa 
Terradellas (adjunta la vicerectorat d’Estudiants i Relacions Exteriors de la UdG).  
 



 

- Participació en la celebració del Dia Internacional del Voluntariat, el dijous 15 de novembre de 2005 a 
la Sala de Conferències de l’Hotel d’Entitats de Girona. L’acte va ser organitzat per la Federació 
Catalana de Voluntariat Social de Girona. 
 

- Reunió amb la Comissió Promoció Voluntariat de la Federació Catalana de Voluntariat Social de Girona 
els dies 24 d’octubre de 2005, 15 de desembre de 2005, i 2 de febrer de 2006 sobre projecte de “La 
Porta del Voluntariat”.  
 

- La Sra. M. Rosa Terradellas com a Delegada de la rectora per a la cooperació pel desenvolupament, el 
3 de maig de 2006, va formar part de la reunió del jurat en la selecció dels projectes d’acció social 
dins el marc de la Beca Asepeyo. Celebrat a l’Hotel Entitats de Girona.  

 
13.2.3. Presentació d’entitats de voluntariat, mitjançant la porta del voluntariat, amb la 
finalitat de captar voluntaris i voluntàries 
 
Durant l’any 2005 diferents entitats de voluntariat, coordinades per la Federació Catalana de Voluntariat 
Social de Girona varen fer difusió a la Universitat de Girona de les seves activitats amb la finalitat de 
captar voluntaris/àries. Les entitats i les dates es detallen a continuació: 

 
DIA   ENTITAT/ASSOCACIONS 
El 24 i 25 de maig de 2005 Matí i tarda Càrites diocesana de Girona 

El 4 i 6 d’octubre de 2005 Matí  

Fundació Salut i Comunitat de 
Barcelona va presentar la seva 
activitat amb el projecte “En 
Plenes Facultats” 

El 25 d’octubre de 2005 Matí, tarda 

Creu Roja va presentar el 
programa Som.nit per a la 
captació de voluntaris 

Dilluns 21 novembre 2005 Matí Fundació Ramon Noguera 
Dimarts 22 novembre 2005 Matí ACIDH 
  Tarda Germandat Donadors de Sang 
Dimecres 23 novembre 2005 Matí Associació Gironina de Sords 
  Tarda MIFAS 
Dijous 24 de novembre de 2005 Matí MIFAS 



 

  Tarda MIFAS 
Divendres 25 de novembre de 
2005 Matí Associació FIBROMIÀLGIA 
  Tarda Germandat Donadors de Sang 
Dilluns 28 de novembre de 2005 Matí Associació ACAS 
  Tarda Associació FIBROMIÀLGIA 
Dimarts 29 de novembre de 2005 Matí Associació Gironina de Sords 
  Tarda Oncolliga 
Dimecres 30 de novembre de 
2005 Matí FCVS 
  Tarda MIFAS 
Dijous 1 de desembre de 2005 Matí MIFAS 
  Tarda FCVS 
Divendres 2 de desembre de 
2005 Matí GRAMC 
  Tarda FCVS 

 
 
- 27 d’abril de 2006, en motiu de la Festa Major de la UdG, diverses entitats varen participar en la fira 

d’associacions i voluntariat per donar difusió de les seves activitats amb la Porta del Voluntariat. Les 
entitats varen ser:  

 ASSTEM 
 BIPOLARS 
 ASTRID-21 
 MANS UNIDES 
 CARITAS 
 FCVS 

 



 

13.2.4. Participació i organització en activitats de voluntariat 
 
13.2.4.1. Demandes de col·laboració de voluntariat de diferents entitats 
 
- Dijous 20 d’octubre de 2005 es va fer una presentació als estudiants de la Facultat d’Educació i 

Psicologia de la UdG per a fer difusió i captació de voluntaris/àries pel Pla d’Educació i Convivència dels 
barris de Santa Eugènia i Sant Narcís de Girona amb la col·laboració de l’Albert Quintana (membre de 
l’Equip Comunitari del Pla) i la M. Rosa Terradellas (adjunta al vicerectorat d’Estudiants i Relacions 
Exteriors de la UdG).  
 

- Celebració del Dia Mundial de la SIDA l’1 de desembre de 2005 a la Facultat de Ciències i la Facultat 
de Dret de la UdG amb la col·laboració de la Fundació Salut i Comunitat, la qual va informar a la 
comunitat universitària sobre la SIDA.  

 
13.2.4.2. Participació de la UdG en la xarxa de Voluntariat Ambiental 
 
- Dimecres 16 d’octubre de 2005, una persona de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament va 

assistir al Plenari d’entitats de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) a Barcelona. 
 
 
13.3. Actuacions vinculades a donar suport a les associacions d’estudiants  
 
13.3.1. Constitució del consell d’associacions  
 
El dia 5 d’octubre de 2005 es va constituir el Consell d’associacions. En aquesta activitat es va presentar a 
la Sra. Anna Mestres com a persona per a donar suport a les associacions per elaborar els reglaments de 
les associacions i donar-los suport en les gestions administratives relacionades amb diferents 
convocatòries.  
 
13.3.2. Suport a les associacions d’estudiants 
 
Del 5 d’octubre dins a finals de desembre el suport donat a les associacions d’estudiants s’ha centrat 
bàsicament en assessorar-los sobre inscripcions al registre, ajuts...  





 

14. ALTRES ACTUACIONS 
 
14.1. Publicacions  
 
Publicacions de la Universitat de Girona, a més de la producció i/o coordinació de la gairebé totalitat de 
les publicacions periòdiques i no periòdiques de la Universitat de Girona −que us detallem a continuació−, 
s’ha encarregat del disseny i la maquetació de la papereria de nova creació, del disseny i la maquetació de 
la publicitat i cartelleria (díptics, tríptics, políptics, targetons, etc.) vària i diversa que han generat durant 
el curs 2005-2006 tots els centres i serveis de la UdG (així com gran part d’aquesta publicitat i cartelleria 
de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació). Aquest material es pot resumir en: 
 

 Díptics, tríptics i políptics: 65 
 Fullets de més de 12 pàgines: 4 
 Targetons: 41 
 Cartells: 52 
 Altres: 125 
 
MONOGRAFIES  
 
Cartografia geoambiental de la Costa Brava meridional  
Chistian Geis; et al 
 
 
COL·LECCIÓ DIVERSITAS 
 
Desarrollo de una escala de medida de la imagen de los destinos turísticos culturales-rurales 
Marcelo Royo 
 
Reflexiones en torno a la psicología 
Moisès Esteban y Josep Ribas (coord.) 
 
Gaudí i Verdaguer llegits per Josep Pla  
Anna Aguiló i Xavier Pla (eds.) 



 

La ciudad y el miedo 
VII Coloquio de Geografía Urbana 
Obdúlia Gutiérrez (Coord.) 
 
Caminos hacia el reconocimiento / Camins cap el reconeixement 
Pueblos indígenas, derechos y pluralismo / Pobles indígenes, drets i pluralismo 
Marco Aparicio Wilhelmi (coord.) 
 
 
COL·LECCIÓ EDUCACIÓ SOCIAL 
 
L'Educació social avui: la intervenció socioeducativa a Catalunya 
Pere Soler Masó (coord.) 
 
 
COL·LECCIÓ UDEGÉ 
 
III Jornades sobre l'Alta Garrotxa. La ramaderia extensiva i la gestió dels espais oberts 
Jordi Calabuig, Inès Carrillo i Josep Vila (eds.) 
 
 
COL·LECCIÓ OBRES DE FRANCESC EIXIMENIS 
 
Dotzè llibre del Crestià I. Volum 1 
Xavier Renedo (ed.) 
 
 
PUBLICACIONS INSTITUCIONALS 
 
11a Edició Premis Patronat Escola Politècnica Superior 
Projectes final de carrera 
 
Memòria Consell Social. Curs acadèmic 2004-2005  
 



 

Memòria del curs acadèmic 2004-2005 
 
Informe del Síndic. Any 2004 
 
Memòria de l'Escola Politècnica Superior  
Curs acadèmic 2003-2004  
 
8 Guies d’estudis Saló de l’Ensenyament 2006 
 
Catàleg General de la Universitat de Girona “Et convé” (en català i anglès) 
 
Catàleg General Descubre Girona siente la Universidad (en castellà) 
 
Lliçó inaugural dels curs acadèmic 2004-2005. Información y democracia en la era de la globalización 
 
De la Biblioteca Virtual al Centre de Recursos per l'Aprenentatge  
Memòria de la Biblioteca de la UdG. Setembre 2003 - Desembre 2004  
 
Revista La Universitat a l’estiu 2006 
 
 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
 
In suo fundo 
Els cementiris rurals de les antigues ciuitates d'Emporiae, Gerunda i Aquae Calidae 
A cura de Josep M. Nolla, Josep Casas i Paula Santamaria 
Col·lecció Revista Estudi General Volum 25 
 
Qüern 6 (2005). Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat 
moderna 
Pep Balsalobre i David Prats 
Col·lecció Revista Qüern, 6 
 
 



 

COL·LECCIÓ TREBALLS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
La imatge turística del patrimoni monumental de Girona 
Núria Galí 
 
 
COL·LECCIÓ MONOGRAFIES D’HISTÒRIA DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
Les voltes de quatre punts  
Estudi constructiu i estructural de les cases barates 
Albert Cabrera, Marta Sala i Carles Jordi 
 
 
BIBLIOTECA D’HISTÒRIA RURAL. COL·LECCIÓ ESTUDIS (Coedició amb Associació d’Història 
rural de les comarques Gironines i Documenta Universitaria) 
 
Els remecs 
La sensoria de l’almoina de Girona als segles XIV i XV 
Enric Saguer 
Núm. 8 
 
 
14.2. Oficina de Salut Laboral 
 
14.2.1. Avaluació tècnics especialistes de laboratori (higiènica i de seguretat) 
 
Lloc de treball       
 
4 llocs dels Serveis Tècnics de Recerca       
4 tècnics especialistes del Departament de Biologia    
2 tècnics especialistes del Departament de Química     
2 tècnics especialistes del Departament de C. Ambientals    
5 tècnics especialistes del Departament d’EQATA    
1 tècnic espec. del Dep. d’Arq. i Enginy. de la Construcció.    



 

1 tècnic especialista del Departament d’Electr., Inf. i Aut.     
1 tècnic especialista del Departament de Física.     
1 tècnic espec del Dep. d’Eng.Mec. i de la Construcció Indu.   
1 tècnic especialista del Departament de Pedagogia.      
1 tècnic especialista del Dep. de Didàct Específiques.    
1 tècnic especialista del Departament d’Infermeria.     
1 tècnic especialista del Institut de Tèc. Agroalimentaries.     
1 tècnic especialista del Laboratori d’Eng.Química i Amb.   
 
S’han iniciat els contactes i la recollida d’informació amb els responsables del Departament de Química de 
la Facultat de Ciències, per tal d’elaborar les avaluacions higièniques del seu personal docent i 
investigador.   
 
14.2.2. Mesures higièniques 
 
Mesures de funcionament de campanes extractores de laboratoris 
 
Campanes extractores 
4 campanes a Ciències       
2 campanes al ST de recerca     
5 campanes a EPS 
       
El resultat de l’avaluació ha estat que totes funciones correctament. 
  
14.2.3. Equips de protecció individual 
 
A demanda dels interessats s’ha facilitat tot el material i equips de protecció individual per treballar als 
laboratoris (guants, filtres, mascaretes, ulleres, etc.). 
 

Material Unitats
Ulleres de protecció  80 
Ulleres de protecció  2 
Guants de kevlar-cotó Sèrie 5805/15 22 
Guants de làtex amb pols  30 



 

Guants de làtex sense pols  10 
Guants de nitril sense pols (T.M.) 31 
Guants de nitril sense pols (T.L.) 12 
Guants de nitril sense pols (T.S.) 11 
Semimàscara 951 6 
Filtres 972 A2B2E2  6 
Mascaretes per partícules sòlides  4 
Mascaretes gama extra confort 8 
Amortidor antisoroll BILSOM VIKING  5 
 

Material Unitats
Guants CRYO per baixes temperatures (T<-80ºC) 4 
Guants lleugers JUNIT (resistència mecànica) (T. XL) 8 
Guants lleugers JUNIT (resistència mecànica) (T. S) 2 
Guants CRUSADER FLEX (per autoclau) (T. L) 8 
Mascareta facial completa 3M sèrie 6800 (talla 
mitjana) 

2 

Filtres de protecció per a mascaretes 6059 ABEK 1 2 
Semimascareta facial 3M Sèrie 4277 18 
Filtres A2B2E2K2-P3 18 
Mascaretes per partícules i olors amb vàlvula  30 
Pantalla facial protecció UV  4 
Taps orelles de 3M d’un sol ús (200 parells) 10 
Mono impermeable TYVEK amb caputxa Protecció 5,6 
(T. XL) 

38 

Mono impermeable TYVEK amb caputxa Protecció 5,6 
(T. M) 

10 

Botes PVC canya alta (T.42) 2 
Botes PVC canya alta (T. 45) 2 
Sobrebotes de PE impermeable 2 
Etiquetes d’advertència adhesiva Tóxico T 1 
Etiquetes d’advertència adhesiva Nocivo Xn 1 
Etiquetes d’advertència adhesiva Corrosivo C 1 



 

Etiquetes d’advertència adhesiva Fácil. Inflamable F 1 
Bomba emplenat Pumpit 4 
Sortit d’adaptadors  4 
Cistella per ampolles 4x1 litres 9 
Peres per succió per pipetes  15 
Peres per succió per pipetes  5 
Filtres 2 
Mitja màscara sèrie 6000 de 3 M 4 
Filtres per gasos i vapors de 3 M 4 
Bates de laboratori 130 
Caixes de filtres ICAN 4 
 
14.2.4. Mesures de llum 
 
S’han efectuat mesures del nivell de llum a la Biblioteca del Barri Vell i a l’Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE), d’ambdós estudis se’n desprèn que alguns llocs de treball hauran de millorar el seu nivell 
d’il·luminació. 
 
14.2.5. Seguretat 
 
S’ha elaborat un informe sobre les deficiències de les màquines que hi ha al taller de mecànica de l’edifici 
II de l’Escola Politècnica Superior (segons les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball del Reial Decret 1215/97). S’hi aplicaran les mesures correctores per tal de garantir 
la seguretat dels usuaris mitjançant la instal·lació de resguards i elements de protecció a les màquines. 
 
14.2.6. Formació 
 
S’han realitzat els següents cursos de formació destinats a tot el personal que realitza feines als 
laboratoris (PAS, PAC, becaris...): 
Curs de bones pràctiques de laboratori. Assistents: 62 
Curs sobre agents cancerígens. Assistents: 21 
Curs de treball amb vitrines de gasos i seguretat biològica. Assistents: 22 



 

14.2.7. Recollida selectiva de residus 
 
S’ha continuat tota la gestió de l’emmagatzematge i la gestió dels residus tòxics, que cada vegada té un 
volum quantitatiu més important per les activitats docents i de recerca que es realitzen a la facultat de 
Ciències i a l’Escola Politècnica.  
 
Entre el setembre de 2005 i el setembre de 2006 se n’han recollit 8405 Kg. 
 
S’han realitzat accions formatives respecte a la gestió de residus tòxics i perillosos de laboratori per tal 
d’actualitzar els nous requeriments de producció dels esmentats residus i per les noves activitats en 
alguns laboratoris, el nombre d’assistents ha estat de 12 persones. 
 
14.2.8 Plans d’autoprotecció 
 
S’han presentat als comitès d’estudis locals, els projectes d’adequació de tots els edificis a la nova 
normativa sobre incendis i emergències. Aquests projectes recullen les mancances dels edificis sobre la 
matèria (compartimentació en sectors d’incendi, recorreguts d’evacuació, sortides d’emergència, 
amplades d’escales i passadissos, etc.) i en aquests moments es troben en fase d’estudi i valoració les 
modificacions i actuacions que cal portar a terme. Quan els projectes estiguin completament revisats es 
presentaran a l’Ajuntament de Girona per tal d’obtenir la llicència ambiental. 
 
S’han senyalitzat els recorreguts d’evacuació, sortides d’emergència i mitjans de detecció i extinció 
d’incendis dels edificis de Biblioteca Barri Vell, Edifici Emili Grahit (Facultat d’Educació i Escola 
d’Infermeria) i Politècnica II. 
 
14.2.9. Vigilància de la salut 
 
Exàmens mèdics periòdics realitzats durant el període de setembre 2005 a setembre 2006 
 
Setembre  1 
Octubre  6 
Novembre  12 
Desembre  0  
Gener   8 



 

Febrer   16 
Març   4 
Abril   4 
Maig   4 
Juny   11 
Juliol   1 
Agost   1 
 
14.2.10. Diversos 
 
S’han adquirit tres desfibril·ladors automàtics per donar assistència urgent a la comunitat universitària, 
que s’han instal·lat als edificis d’Emili Grahit, Rectorat i Politècnica I i s’ha fet formació per al seu ús a 18 
persones distribuïdes en els tres edificis. Està previst fer arribar la formació a més personal de la UdG, 
Hi ha la voluntat d’ampliar la instal·lació de desfibril·ladors a la resta d’edificis amb una certa entitat de la 
UdG. 
 
En col·laboració amb el Departament de Treball a través del Centre de Seguretat i condicions de Salut en 
el treball, s’ha procedit a la instal·lació de dues banderoles amb el lema “A la feina cap risc” que s’han 
instal·lat a l’edifici Seminari i al Parc Tecnològic.  
 
També hem iniciat un cicle de conferències amb col·laboració amb el mateix departament sota el títol 
“Tribuna de Salut Laboral de Girona”. La primera conferència va anar a càrrec del Sr. Juan Ignacio Marín, 
subdirector general de Seguretat i Salut del Departament de Treball i Indústria, que va parlar de 
polítiques públiques de seguretat i salut laboral i va fer la presentació del Pla de govern 2005-2008 per a 
la prevenció de riscos laborals a Catalunya. 
 
Atès l’èxit d’aquesta primera actuació, hi ha la voluntat de programar amb caràcter periòdic tot un seguit 
d’intervencions dirigides a plantejar i a debatre qüestions i temes de màxima actualitat relacionats amb el 
nostre àmbit de treball i amb la nostra institució. 
 
S’han investigat, com és preceptiu, els accidents i incidents en el treball del personal de l’UdG. 
 
S’ha participat en les trobades periòdiques que sobre la matèria es realitzen en l’àmbit de les principals 
empreses gironines. 



 

S’ha continuat participant en les trobades de tècnics de prevenció de les Universitat Catalanes. 
 
S’ha renovat la Web de l’Oficina de Salut Laboral amb la voluntat que sigui un instrument interactiu i 
actualitzat al servei de tots els treballadors, que pugui facilitar el màxim d’informació pràctica i d’interès, i 
que mantingui un vincle directe entre l’OSL i tots els treballadors de la Universitat.  
 
S’han fet dues reunions del Comitè de Seguretat i Salut.  
 
 
14.3. Servei d’Esports 2005-2006 
 
L’activitat esportiva a la UdG ha estat molt intensa, confirmant la tendència, es continua incrementant el 
nombre de participants a les activitats. Els resultats esportius aquest curs també han estat destacables, 
tant a escala nacional com internacional. 
 
Pel que fa a la zona esportiva de Montilivi, la demanda continua creixent. Més enllà de les 17.00 h les 3 
pistes de tennis i el camp de gespa artificial tenen un nivell d’ocupació proper al 100%. El darrer trimestre 
del curs s’ha aprovat la remodelació de la zona esportiva per construir-hi tres pistes de pàdel 
amb parets de vidre. El fet de tractar-se d’un esport que s’hi juga per parelles, senzill i divertit farà que, 
de ben segur, sigui la instal·lació estrella del curs vinent. Es preveu poder-les estrenar abans de final 
d’any.  
 
14.3.1. Socis 
 
En el curs 2005-2006 s’han fet socis del Servei d'Esports 3.074 persones, de les quals 2.795 són 
estudiants, 108 professors i 60 PAS. En conseqüència, el 27,5 % dels estudiants de la UdG són socis del 
servei, un percentatge que ens situa entre les primeres universitats estatals. 
 
14.3.2. Competicions esportives 
 
Més de 2.100 participants han competit durant aquest curs en les diferents competicions que ha 
organitzat el Servei d'Esports o en altres competicions representant a la Universitat de Girona. 
 



 

En aquest curs s’han registrat 1.633 inscripcions en les competicions organitzades a les nostres 
instal·lacions. Cal destacar la consolidació de la competició nocturna de futbol 7 oberta a tothom. En les 
tres edicions del Màsters (Hivern, Primavera i Estiu) han participat 498 jugadors, amb el 100 % de les 
places cobertes. 
 
Quant a les competicions externes, en les quals ha participat la UdG, 314 estudiants han participat als 
Campionats de Catalunya Universitaris amb grans resultats esportius: campions en futbol, subcampions 
en rugbi, waterpolo, tennis i BTT, i bronze en hoquei patins. Tanmateix destaquem l’obtenció d’11 
medalles en esports individuals. 
 
Als campionats d’Espanya Universitaris han estat 95 els esportistes que han competit per la UdG, en 12 
modalitats diferents a Madrid, València, Cartagena i Banyoles 
 

  
 
Cal destacar que la UdG va organitzar, durant els dies 10 i 11 de març d’enguany, el 1r Campionat 
d’Espanya Universitari de Rem a les instal·lacions del CN Banyoles. La competició va ser tot un èxit de 
participació (20 universitats diferents que van aportar 140 esportistes i 30 tècnics) i d’organització, 
malgrat la inesperada presència d’un fort vent que va posar en perill la celebració de les regates que es 
van haver de suspendre durant algunes hores, finalment vam aconseguir superar les adversitats i celebrar 
totes les modalitats previstes modificant el sistema de classificació per fer-lo directe per temps. 



 

Esportivament cal destacar un molt meritori 2n lloc a la classificació general per equips darrera el potent 
equip de la Universitat de Sevilla.  
 
Aquesta competició es pot considerar l’esdeveniment esportiu més important del curs 2005-2006 i serveix 
d’experiència per a la organització del 3r Campionat d’Europa Universitari de Rem que celebrarem del 
6 al 9 de setembre de 2007. 
 
Pel que fa a les competicions internacionals, 133 esportistes de la UdG ens han representat fora de les 
nostres fronteres. Cal destacar la històrica actuació dels 36 integrants dels equips de bàsquet, volei i 
futbol masculí i volei femení que van participar al torneig LISST a Leuven (Bèlgica) i que es van proclamar 
campions en totes les modalitats esmentades, competint amb universitats d’arreu d’Europa.  
 
Tanmateix, una expedició de 80 estudiants va participar en una trobada esportiva i cultural a Tolosa 
competint contra alumnes de la Universitat Toulouse1 en rugbi, futbol, volei i bàsquet masculí, i volei i 
bàsquet femení.  
També França, concretament París, va ser l’escenari d’una competició de rugbi universitari amb 
participació gironina en un equip compartit amb estudiants de la Universitat de Perpinyà. 
 
El curs s’ha tancat recentment amb la participació del nostre equip de rem al Campionat d’Europa 
Universitari disputada a la localitat francesa de Brive en les modalitats de M8+, M4- i LM2X. Amb un 
destacable 4t lloc en el M4- 
 
14.3.3. Crèdits de lliure elecció 
 
Aquest curs també hem crescut pel que fa a l’oferta tant de places com d’activitats de les assignatures 
quadrimestrals de lliure elecció. S’han omplert 1485 de les 1639 places programades, és a dir un 
90,6% del total.  
 
Els estudiants han pogut escollir entre 35 activitats pràctiques dels següents àmbits: activitat física i 
salut, activitat física amb suport musical, activitat física en el medi natural, activitats físiques integrals, 
introducció als esports reglats i representació esportiva de la UdG. 
 



 

L’estructura del programa: bloc pràctic + bloc teòric + pràctiques complementaries i la varietat d’opcions 
per triar el fan interessant per a tot tipus d’estudiant sense distinció de sexe o estudi. Els crèdits són una 
de les millors opcions per fer salut, relacionar-se i gaudir de l’esport, en el sentit més ampli de la paraula. 
 
14.3.4. Activitats anuals 
 
El programa d’activitat física que es pot seguir durant tot el curs als pavellons de Fontajau i Santa Eugènia 
ha permès a 32 usuaris practicar l’aeròbic, el manteniment físic (d’octubre a juny) i el condicionament 
muscular (d’octubre a setembre). Confiem poder organitzar aquest programa amb una millor oferta 
horària a les nostres instal·lacions el més aviat possible i així facilitar-hi la participació.  
 

 



 

14.3.5. Activitats de lleure i promoció 
 
L’oferta d’activitats de lleure i promoció ha estat molt variada durant tot el curs. Més d’un miler de 
participants han gaudit de sortides en BTT, caminades populars, sortides a la neu, sortides en caiac, 
cursos de salsa, tennis, karts, pitch & putt, excursionisme, sortides a cavall, etc. 
 
In Memoriam: des del Servei d’Esports volem dedicar la feina d’aquest curs a Nuri Rigau, becària del 
Servei i destacada esportista, que va traspassar el 19 d’agost.  
 

 
14.4. Servei de Llengües Modernes 
 
Informació general 
 
S’han ofert cursos d’alemany, anglès, català i espanyol per a estrangers, i francès a 986 alumnes. La 
proporció per idiomes és la següent: El 56,9 % llengua anglesa, 5,7 % a llengua alemanya, 7,9 % a 
llengua francesa, 24 % a llengua catalana i 5,5 % a llengua espanyola. Per col·lectius, l’11,5 % correspon 
a membres del PAS, un 9 % a personal acadèmic i un 79,5 % a estudiants i persones externes.  
 
A banda d’aquesta oferta, el Servei de Llengües ha organitzat la docència de llengua anglesa, francesa i 
alemanya per als estudiants de tots els cursos de l’Escola Universitària de Turisme de la UdG. S’ha posat 
en marxa d’acord amb les directrius del Vicerectorat de Docència el nou pla per a l’ensenyament d’idiomes 
a l’Escola, pensat per garantir els millors resultats en l’aprenentatge d’idiomes.  
 
A l’Escola d’Estiu d’Idiomes s’han matriculat 75 alumnes i s’hi han ofert cursos d’anglès, francès, alemany 
i català per a estrangers.  
 
S’ha col·laborat amb el Vicerectorat de Relacions amb l’Exterior per garantir que els 226 estudiants que 
van sol·licitar participar en el programa d’intercanvi Sócrates-Erasmus tinguessin el nivell de 
coneixements de l’idioma de la universitat de destinació (anglès, francès, alemany o italià). A aquest 
efecte, se’ls han ofert proves de nivell gratuïtes a tots els campus i han tingut l’oportunitat de millorar els 
coneixements per arribar al nivell requerit.  
 



 

S’han presentat als exàmens per a l’obtenció dels certificats d’anglès, català o espanyol 1532 persones, 
de les quals el 83,4 % correspon a candidats per als exàmens de Cambridge, el 15,4 % a persones que 
s’han presentat a les proves de llengua catalana i l’1,2 % restant correspon a candidats per a l’obtenció 
del diploma d’espanyol com a llengua estrangera.  
 
S’han elaborat els materials per al primer curs virtual de llengua francesa de nivell bàsic per als estudiants 
de la UdG. 
 
Evolució de l’alumnat del Servei de Llengües Modernes  
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Llengua anglesa 
 
S’han ofert 4 mòduls d’anglès a preu públic a estudiants de tots els centres docents de la UdG. Durant el 
segon semestre s’han adquirit llicències per a ús virtual Linguassist, gestionats per la UAB, que han 
suposat una millora tècnica considerable. Els materials docents s’han revisat i millorat, i s’ha treballat en 
les fitxes de disseny de les assignatures.  
 
Els cursos han tingut 458 alumnes entre tots dos semestres: 378 d’anglès intermedi i 80 d’anglès 
avançat. 
 
Anglès a preu públic per centres 
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S’han ofert tres cursos de nivells diferents de 15 hores cadascun al personal de la biblioteca, amb una 
formació específica per a ells. 
 
S’han ofert 9 cursos de formació de llengua anglesa i francesa a 102 membres del PAS, de caràcter 
gratuït i dins de l’horari laboral.  
 
Exàmens oficials 



 

 
S’han presentat als exàmens de Cambridge 1279 candidats, entre les convocatòries de desembre, març i 
juny. L’increment respecte de l’any anterior és d’un 12 %.  
 
Formació  
 
S’ha ofert un curs d’autoedició avançada per al personal del Servei durant el mes de febrer, i es preveu un 
curs de tècniques d’avaluació per al mes de setembre  
 
Suport lingüístic 
 
S’han corregit 3549 pàgines, distribuïdes de la manera següent: 79 % procedents de textos de l’àmbit de 
la recerca, 3,2 % de l’àmbit docent i finalment un 17 % de l’àmbit administratiu. El 52 % corresponen a 
textos en català i el 31 % a textos en anglès. 
  
S’han traduït 1379 pàgines, distribuïdes de la manera següent: un 10 % al català, un 37 % a l’anglès, un 
44 % al castellà i la resta a altres llengües. Un 61 % corresponen a textos de l’àmbit de la recerca.  
 
S’han atès 465 consultes lingüístiques i terminològiques. 
 
S’ha intensificat la utilització de les eines de traducció automàtica i de traducció assistida per ordinador 
per millorar els processos de gestió dels projectes de traducció i correcció per a la comunitat universitària. 
 
S’ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació per al desenvolupament del projecte RESTAD, juntament amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya. El projecte 
permetrà incrementar la qualitat lingüística dels materials institucionals a partir del reaprofitament de la 
informació lingüística de la documentació generada per les universitats, i ajudarà a la gestió del 
multilingüisme en l’elaboració de textos acadèmics i administratius.  
 
Llengua catalana 
 
S’ha iniciat el programa de suport lingüístic al personal acadèmic de la UdG, en aplicació de la nova 
normativa d’acreditació per al personal contractat.  



 

S’han ofert cursos presencials, semipresencials i virtuals per garantir l’accés de tot el professorat a la 
formació. 151 persones han optat a les proves de suficiència per al personal acadèmic, que s’han ofert en 
tres convocatòries: setembre de 2005, febrer i juny de 2006, amb un percentatge de superació de més 
del 80 %.  
 
S’ha establert un sistema de tutories per oferir suport a les persones que no podien asistir a classe. S’ha 
difós una pàgina de recursos lingüístics per al personal acadèmic.  
 
S’ha començat a oferir el mòdul “Com s’argumenta”, inclòs dins el programa interuniversitari Argumenta, 
formació virtual adreçada als estudiants i al personal acadèmic en formació. 
 
S’han difós a la comunitat universitària els diferents models i exemples de documentació administrativa 
elaborada en col·laboració amb l’Arxiu Administratiu i l’Assessoria Jurídica. S’han ofert dos cursos de 
formació per al PAS, de llenguatge administratiu i de redacció de missatges de correu electrònic.  
 
S’ha col·laborat amb el Servei de Recursos Humans en els concursos de selecció per a les proves de 
llengua catalana i de llengua anglesa.  
 
S’han ofert tres edicions del curs Outlines of Catalan Culture, en col·laboració amb l’Oficina de Relacions 
Exteriors, amb l’assistència de 70 estudiants procedents del programa Sócrates-Erasmus.  
 
S’ha finalitzat el projecte de millora i ampliació del programa Interc@t, sistema multimedia de formació i 
informació sobre la llengua i la cultura catalanes per a estudiants de fora de l’àmbit lingüístic català. S’ha 
passat d’oferir 7 recursos a oferir-ne 20. S’ha adaptat el curs Speakc@t perquè pugui ser accesible des de 
qualsevol navegador, també els de programari lliure. 
 
S’ha continuat el programa d’acolliment intercultural, centrat en els tàndems lingüístics. S’han constituït 
80 parelles lingüístiques entre tots dos semestres, i han participat en diferents activitats: excursions 
(Besalú, Cadaqués), trobades gastronòmiques (Nadal, Sant Jordi), etc.  



 

Relacions institucionals  
 
S’han presentat comunicacions en les trobades següents:  
 
Mediterranean Editors and Translators Meeting. Barcelona, 5 de novembre de 2005. 
Jornades de professors de Llengües estrangeres. Girona, 26 de novembre de 2006  
Presentació del nou Interc@t dins la Jornada del Node Català de Mobilitat. Barcelona, 12 de desembre de 
2005 ( 
XV Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris. Barcelona, 1 i 2 de juny de 2006  
 
S’ha participat en els congressos i seminaris següents: 
 
Espai Terminològic 2005: La normalització de la terminologia. Palau de la Generalitat. Barcelona, 16 de 
novembre de 2005  
Acte de reconeixement als voluntaris per la llengua. Barcelona, 4 de novembre de 2005 
Jornades de professors de Llengües estrangeres. Girona, 26 de novembre de 2005 
El perfil del professor de llengua. Vic, 15 de desembre de 2005 (M. Ferrés) 
L’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera. Internacional House, 10 de febrer de 2006 (P. 
Stanford i V. Greatorex) 
Trobada de Local Secretaries de Cambridge. Barcelona, 14 de gener de 2006 (V. Greatorex) 
Trobada anual de la Asociación de Centros de Lenguas Modernas (ACLES). Sevilla, 12 de maig de 2006  
XII Trobada de Centres d’Autoaprenentatge. Barcelona, 26 de maig de 2006  
Seminari de formació per al projecte RESTAD. UOC, 31 de maig de 2006  
Seminari de formació avançada per al projecte RESTAD. UOC, 26 de maig de 2006  
Comissions de les quals formem part activa: 
Comissió d’Organismes i Serveis per a la Normalització Lingüística de Girona 
Comissió Lingüística Territorial de l’Àmbit Jurídic i Judicial de Girona 
Grup de treball de serveis lingüístics (DEiU) 
Comissió Tècnica de Llengua (IJLV) 
Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC) 
Comissió Interuniversitària de Llenguatge Administratiu i Jurídic (CILAJ) 
Subcomissió de Terminologia (IJLV) 
Subcomissió de Traducció Automàtica (IJLV) 
 



 

14.4. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach  
 
Setembre 2005 
Tancament de la primera edició del Postgrau en Docència Universitària dirigit al personal acadèmic de la 
UdG. Els 21 inscrits van obtenir el Diploma de Postgrau corresponent. 
 
2 de novembre de 2005 
Comença la segona edició del Postgrau en Docència Universitària dirigit al personal acadèmic de la UdG 
amb 19 inscrits. 
 
A partir de gener de 2006 
Participació al pla pilot del Programa d’avaluació dels plans de formació per a la docència del professorat, 
portat a terme per l’ANECA.  
 
Març 2006  
Inici del programa de formació adreçat al professorat interí i substitut d’Educació Infantil i Primària i 
Educació Secundària. 
 
2 i 3 de març de 2006 
Participació al seminari RED-U sobre Experiencias de apoyo y de formación en la innovación en docencia 
universitaria, organitzat per l’ICE de la Universitat de Saragossa. 
 
3 de març de 2006 
Organització de la Jornada sobre el programa Erasmus Mundus, promoguda pel Vicerectorat de docència i 
política acadèmica, i amb la col·laboració de la Girona International Graduate School (GIGS) i l’Oficina de 
Relacions Exteriors de la UdG. Va comptar amb la participació del ponents Berenice Martín (Servei de 
Relacions Institucionals i Internacionals de la UPC) i Endika Bengoetxea (Avaluador del Programa Erasmus 
Mundus. UPV).  
 
7 de març de 2006 
Constitució de la Xarxa de treball sobre Metodologies Docents (XMD) formada per professors i professores 
de la UdG. 
 
Del 31 de març al 5 de maig de 2006 



 

Cicle de conferències Els divendres docents en col·laboració amb els estudis d’Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió i d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes. 
 
Maig 2006 
II Trobada d’Intercanvi d’Experiències de Fabricació Mecànica organitzada conjuntament amb l’ICE de la 
UAB. 
 
25, 26 i 27 de maig de 2006 
Participació al Tercer Congrés Educació i Entorn, organitzat pel Departament d’Educació a la Seu d’Urgell. 
L’ICE participava, a més, com a membre del Comitè Científic. 
 
31 de maig 
Organització de la Jornada de treball: “Les competències, eix de la planificació curricular”, promoguda pel 
Vicerectorat de docència i política acadèmica, i financiat pel Departament d’Universitats i Recerca i 
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria d’ajuts per a 
l’adaptació del sistema de crèdits europeus. 
 
Juny de 2006 
Obertura del termini de presentació de comunicacions pel V Simposi: “Llengua, educació i immigració”, 
organitzat pels ICEs de la UdG i la UB, i l’Obra Social de “la Caixa”, que se celebrarà els dies 23 i 24 de 
novembre de 2006. 
 
5, 6 i 7 de juliol 
Col·laboració en l’organització, conjuntament amb els ICEs de la UB, UAB i UPC i de l’IDES de la UAB, del 
4t Congrés Internacional de “Docència Universitària i Innovació” que se celebra a Barcelona.  
 
19 de juliol 
Organització de la Jornada sobre Aprenentage Basat en Problemes, que ha comptat amb la participació 
del professor Lluís Branda (UAB), Josep-Eladi Baños (UPF), Cristina Roy (UB), David Ballester (UdG) i 
Carme Arpí (UdG). 





 

15. CRÒNICA DE LES ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES 
 
 
15.1 Activitats dels Centres, Departaments, Instituts i Càtedres 
 
Facultat d’Educació i Psicologia 
 
— Sessió d’acollida pels estudiants que inicien els curs a la FEP 
15 de setembre de 2005 
Sessió d’acollida pels estudiants de 1r de Mestre.  
19 de setembre de 2005 
Sessió d’acollida pels estudiants de Psicologia i 1r. d’Educació Social 
26 de setembre de 2005 
Sessió d’acollida pels estudiants de 4rt i 5è de Pedagogia i de 4rt i 5è de Psicopedagogia  
 
— Jornades de formació sobre el pràcticum de mestre 
3 i 4 d’octubre de 2006 
Presentació de la guia i objectius.  
Xerrada “Com i què des de l’escola”, visió de mestres directors i estudiants. 
Treball en grups sobre el diari de camp. 
Organitzat per la Coordinació dels estudis de Mestre. 
 
— Inauguració del curs acadèmic 2005-06 a la FEP 
5 d’octubre de 2005 
Obertura de l’acte a càrrec del degà de la FEP i el rector de la UdG. 
Conferència “L’educació vista pels mitjans de comunicació. Entre la realitat i la ficció (o a l’inrevés)”, a 
càrrec del Sr. Jaume Carbonell, director de la revista “Cuadernos de Pedagogia”. 
Homenatge al professor Xavier Frigola. Varen intervenir la Dra. Anna Maria Geli (Professora de la FEP) i 
Joan Vila (Mestre i exalumnes de la mateixa Facultat).  
Organitzat per el Deganat. 
 
— Presentació de materials de GAMAR” 
10 d’octubre de 2005 
Sessió oberta als mestres de presentació de materials del GAMAR amb el tema “La resolució de 



 

problemes, és un problema?”.  
Organitzat per la professora emèrita M. Antònia Canals i el professor Àngel Alsina del Departament de 
Didàctiques Específiques 
 
— Activitat cultural “Espai Peralada” 
27 d’octubre de 2005 
Dins de l’activitat cultural “Espai Peralada”, hi ha la projecció de la pel·lícula “León y Olvido” i debat 
posterior, moderat pel degà de la FEP. 
Organitzat per la Coordinació dels estudis de Psicopedagogia i Educació Social. 
 
— Jornada “Psicologia i feminisme” 
8 de novembre de 2005 
Conferència “El feminismo en la acadèmia”, a càrrec de Verena Stölcke, catedràtica d’Antropologia Social 
de la UAB. 
Taula rodona sobre “La diferència sexual a la Psicologia: història i estudis”. 
Presentació dels resultats i propostes de la recerca “Com incorporar les dones psicòlogues i els estudis 
feministes a la formació psicològica?”. 
Presentació de la web-directori. 
Organitzat per el Grup DIGECIC, l’Institut de Qualitat de Vida de la UdG i l’Institut Català de la Dona. 
 
— VI Jornades de Didàctica de les Matemàtiques 
11 de novembre de 2005 
Conferència a càrrec de la professora emèrita M. Antonia Canals “Materials i vivències: aprentatge feliç!” 
Lliurament i presentació del premi M. A. Canals Sessió oberta als mestres de presentació de materials del 
GAMAR amb el tema “Quina geometria podem fer amb les capses a primària”.  
Presentació de l’experiència A pas de traginer, a càrrec de J. Torrents de la Universitat de Vic i alumnes 
del CEIP “El roure Gros”. 
Organitzat per M. Antònia Canals, professora emèrita del Departament de Didàctiques Específiques. 
 
— Presentació de materials de GAMAR” 
14 de novembre de 2005 
Sessió oberta als mestres de presentació de materials del GAMAR amb el tema “Fem estadística a l’escola 
amb materials i sense”.  
Organitzat per la prof. emèrita M. Antònia Canals i el prof. Àngel Alsina del Dept. de Didàct. Específiques. 



 

Conferència “Intervenció en les relacions família-escola” 
16 de novembre de 2005 
Conferència dins del marc de l’assignatura d’Organització Escolar “Intervenció en les relacions família-
escola”, a càrrec de Josep M. Soler. 
Organitzat per Dolors Capell i Núria Felip, professores del Departament de Pedagogia. 
 
— Acte inaugural del pràcticum 2005/06 
16 de novembre de 2005 
Conferència “Amb veu i mestre. Carta als mestres que comencen”, a càrrec de Jaume Cela i Juli Palou. 
Acte inaugural a càrrec del director de la Delegació d’Educació de Girona, del degà de la FEP. 
Trobada de mestres tutors/professors tutors i coordinació. 
Organitzat per la Coordinació dels estudis de Mestre. 
 
— Presentació del llibre “L’educació social avui. La intervenció socioeducativa a Catalunya” 
30 de novembre de 2005 
Presentació del llibre “L’educació social avui. La intervenció socioeducativa a Catalunya”, coordinat per 
Pere Soler. 
Dins d’aquesta presentació es va fer la projecció de l’audiovisual “Chavorrillos d’avui en dia”, realitzat pel 
col·lectiu “Joves.com”de Font de la Pòlvora. 
Es tracta d’un breu recorregut per la vida d’alguns joves gitanos del barri de Font de la Pólvora, on 
s’entreveuen inquietuds, somnis, reflexions i sobretot moltes ganes de transmetre el desig de canviar la 
imatge negativa que es té del seu barri. Una mirada diferent a n dels barris més oblidats de Girona, vist 
des de la perspectiva dels chavorrillos (joves en caló) d’avui en dia. 
L’acte va ser presentat pels propis joves protagonistes i, després de la projecció es va fer un debat 
dinamitzat per Eva Darnés, educadora i dinamitzadora d’aquest grup de joves. 
Organitzat pel Departament de Pedagogia i els estudis de Pedagogia. 
 
— XI Premi Mestres 68 
28 de novembre de 2005 
Homenatge i lliurament dels guardons corresponents a l’XI Premi Mestres 68 – 2004 a:  

Frederic Corominas i Planella, Premi Individual 
Perspectiva Escolar, Premi Institucional 
Agenda Llatinoamericana (Bisbe Pere Casaldàliga, José M. Vigil, Comissió catalana,...), Premi 

Internacional 



 

Organitzat per Mestres 68, juntament amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Conselleria d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i la FEP. 
 
— Jornades Rodajoc “Jocs i esports a Figueres” 
Es varen iniciar el dia 30 de novembre de 2005 fins el 5 de juny de 2006 
Jornada adreçada a tots els estudiants de la Facultat en la qual participen d’una experiència única amb els 
professors de les escoles de Figueres, com a monitors, en una jornada intercentres al voltant dels jocs del 
món. En aquestes jornades participen els nens de 4rt curs de totes les escoles de Figueres. 
 
— Exposició “Xoriguers, més que una colla 
1 de desembre de 2005 
Exposició de fotografies. 
Organitzat per la Colla castellera “Els xoriguers” 
 
— Presentació de materials de GAMAR” 
12 de desembre de 2005 
Sessió oberta als mestres de presentació de materials del GAMAR amb el tema “Activitats i materials per 
conèixer l’espai”. Per infantil i cicle inicial.  
Organitzat per la professora emèrita M. Antònia Canals i el professor Àngel Alsina. 
 
— Celebració del desè aniversari de la titulació de Psicologia a Girona 
14 de desembre de 2005 
L’obertura de l’acte va anar a càrrec del Sr. Paco Jiménez, degà de la FEP. Intervenció de la Sra. Cori 
Camps, degana de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. 
Taula rodona “L’ensenyament de la psicologia: present i futur”, amb la participació del professor emèrit 
Ramon Canals, del Departament de Psicologia de la UdG; el prof. Jesús Gómez Amor, president de la 
Conferencia de Decanos de Psicología, el prof. Estanis Pastor, del Departament de Psicologia de la URV; el 
Sr. Jaume Almenara, president del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya; el Sr. Jordi Gich, antic 
alumne dels estudis de Psicologia. 
Organitzat per els estudis de Psicologia, Departament de Psicologia i el Deganat. 
 
— Conferència “Les inquietuds del present” 
15 de desembre de 2005 
La conferència va anar a càrrec d’Antoni Puigverd, escriptor i periodista, en motiu de la presentació del 



 

llibre “L’educació social avui. La intervenció socioeducativa a Catalunya”, organitzat per el Departament 
de Pedagogia i els estudis d’Educació Social. 
 
— Aniversari de l’ARPP 
20 de desembre de 2005 
Conferència “L’estat actual i el futur de la psicologia clínica a Espanya”, a càrrec de Carles Benguerel, 
psicòleg, coordinador de la CEP i expresident de l’ARPP. La xerrada va tractar com estan les negociacions 
amb el govern per admetre la psicologia com a ciència de la salut, el problema de les places del PIR, el 
que cal per ser psicòleg, etc. 
Conferència “Psicologia i transit”, a càrrec del Dr. Ricardo D. Blasco, investigador sobre seguretat vial de 
la Universitat de Barcelona. Aproximació a la pràctica de la psicologia aplicada al món del trànsit, la 
seguretat, etc.  
Organitzat per l’Associació per la Recerca i Promoció per la Psicologia (ARPP). 
 
— Presentació del número 2 de la Revista de Pedagogia 
20 de desembre de 2005 
Presentació del número 2 de la Revista de Pedagogia amb una breu conferència col·loqui amb el títol “La 
religió a l’escola”, a càrrec de Vicenç Fiol. 
Organitzat per el Consell de redacció de la Revista de Pedagogia. 
 
— Concert de Nadal 2005 
22 de desembre de 2005 
Celebració del tradicional Concert de Nadal de la FEP. 
Interpretació de peces diverses i intervenció final del cor de la UdG.  
Aquest any s’ha preparat la cançó El rabadà de la FEP, del qual la lletra ha estat elaborada pels 
estudiants, professors, PAS de la FEP i el Cor de la UdG. 
Organitzat pels estudis de Mestre en Educació Musical. 
 
— Presentació del llibre “Ciència Recreativa” 
25 de gener de 2006 
Presentació del llibre de J. Estalella a càrrec de Joan Miró. 
El projecte Ciència Recreativa Estalella consisteix en l’edició del conjunt de llibres: 

Reedició de Ciència Recreativa en dos toms. 
Edició del Libro de comentarios de Ciencia Recreativa (independent o integrat) 



 

Plantejament per a una edició, en versió lliure i actual, sobre ciència recreativa en català inspirada en 
el text d’Estalella. 

 
— Calçotada a la FEP 
1 de febrer de 2006 
Calçotada oberta a tot el professorat i pas de la FEP. 
Organitzada per la FEP. 
 
— Sortida de colònies a Can Massaguer (Sant Feliu de Buixalleu) 
6 i 7 de febrer de 2006 
Sortida de colònies a Can Massaguer (Sant Feliu de Buixalleu). Estada de convivència i treball. Adreçat a 
primer dels estudis de Mestre d’Educació Primària. 
Organitzat per Roser Batllori, professora del Departament de Didàctiques Específiques. 
 
— Presentació de materials de GAMAR” 
13 de febrer de 2006 
Sessió oberta als mestres de presentació de materials del GAMAR amb el tema “Activitats de probabilitat 
combinatòria”.  
Organitzat per la professora emèrita M. Antònia Canals i el professor Àngel Alsina del Departament de 
Didàctiques Específiques. 
 
— Sessió informativa sobre programes de mobilitat 2006-2007 
14 i 21 de febrer de 2006 
Sessió informativa sobre els programes de mobilitat pel curs 2006-2007: SICUE-SENECA i SOCRATES-
ERASMUS.  
Organitzat per l’Oficina de Relacions Exteriors. 
 
— Espectacle didàctic “Històries de teatre” 
22 de febrer de 2006 
Espectacle didàctic “Històries de teatre”, a càrrec de Rosa Gamiz. 
Adreçat a tota la FEP i organitzat pel Deganat. 



 

— Sessions sobre “Introducció a l’ètica aplicada a la Psicologia” 
23 de febrer, 2 i 9 de març de 2006 
Aquestes sessions varen anar a càrrec de Joan Canimas, professor del Departament de Pedagogia i 
coordinador tècnic de l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social. 
Les sessions estaven adreçades als tutors de centres de pràcticum de Psicologia i obertes a tot el 
professorat de la FEP. 
 
— Presentació de material “Maleta didàctica” 
27 i 28 de febrer i 2 de març de 2006 
Presentació de material “Maleta didàctica: La màgia de l’animació”, adreçat als estudiants de Mestre 
d’Educació Primària, Musical, Física i Estrangera de l’assignatura de Noves Tecnologies Aplicades a 
l’Educació (NTAE) i organitzat per les professores de l’assignatura. 
 
— Presentació del llibre “L’Escola” 
2 de març de 2006 
Aquest llibre ha estat escrit per Salomó Marqués i Jordi Feu, professors de la Facultat, i David Pujol, antic 
professor del centre. És un llibre que ofereix una panoràmica de l’escola a les comarques gironines durant 
el passat segle XX. 
A la presentació hi va intervenir la Rectora, Anna M. Geli. 
 
— Curs obligatori “Seminari d’anàlisi de la pràctica Psicopedagògica” 
6 de març de 2006 
Com parlar bé en públic, a càrrec de Joan Rubio i Francesc Puigpelat, autors del llibre amb el mateix títol. 
Aquest curs té com a objectiu oferir estratègies pràctiques que ajudin als estudiants en la presentació del 
seu treball de pràcticum, ja sigui dins del Seminari de debat i intercanvi psicopedagògic o davant de la 
Comissió Avaluadora dels treballs de pràcticum. El curs té un caràcter eminentment pràctic i és obligatori 
per tots els estudiants que estan realitzat el pràcticum i pensen presentar el seu treball durant el curs 
2005-06. 
Adreçat als estudiants de pràcticum dels estudis de Psicopedagogia. 
Organtizat pels estudis de Psicopedagogia. 
 
— Presentació de l’elaboració de la Proposta d’estratègia de suport i dinamització de la recerca educativa  
8 de març de 2006 
 



 

Presentació de l’informe final de l’encàrrec que va rebre el Dr. Joan Teixidó, per part de l’anterior equip, 
per la elaboració d’una Proposta d’estratègia de suport i dinamització de la recerca educativa. 
 
— Conferència “Les vies verdes de Girona com a nou recurs educatiu” 
8 de març de 2006 
Conferència a càrrec d’Àngel Planas, tècnic del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
Adreçat als estudiants de 3r. de mestre d’Educació Infantil de l’assignatura d’Organització Escolar i obert a 
la resta de les especialitats. 
Organitzat per Dolors Capell i Núria Felip, professores del Departament de Pedagogia. 
 
— Conferència “Educació – Comunicació – Cultura. Pedagogia necessària ” 
8 de març de 2006 
Conferència a càrrec de Martí Teixidó, mestre, inspector i professor de l’UAB.  
Presentació de la Societat Catalana de Pedagogia (filial de l’IEC), a càrrec del seu president, Lluís 
Busquets. 
Adreçat a estudiants i professors dels estudis de Pedagogia, Psicopedagogia i a pedagogs i pedagogues de 
les comarques de Girona.  
Organitzat per la Societat Catalana de Pedagogia i la FEP. 
 
— Conferència “Família i discapacitat: una experiència personal” 
9 de març de 2006 
Conferència a càrrec d’Anna Vila, autora dels llibres Els fills diferents i Els fills diferents es fan grans. 
Adreçat als estudiants d’Educació Social i altres interessats. 
Organitzat pels estudis d’Educació Social. 
 
— Presentació de materials de GAMAR” 
13 de març de 2006 
Sessió oberta als mestres de presentació de materials del GAMAR amb el tema “Joc heurístic a la Llar 
d’Infants”.  
Organitzat per la professora emèrita M. Antònia Canals i el professor Àngel Alsina del Departament de 
Didàctiques Específiques. 
 
— VI Curs d’introducció a la UdG  
14, 15, 16, 21 i 22 de març de 2006 



 

Curs adreçat als estudiants de la FEP per tal de donar a conèixer a fons la UdG. 
L’objectiu del curs és donar una visió general de tota la universitat, els seu funcionament i estructura a 
tots els estudiants de primers cursos. 
Organitzat pel Consell d’Estudiants. 
 
— Presentació del resultat d’estada de recerca l’Institut d’Educació de la Universitat de Londres 
16 de març de 2006 
“Mitjans i educació no formal per a joves”, a càrrec d’Eulàlia Guiu, professora del Departament de 
Pedagogia. 
Recerca finançada amb Beca Bautista i Roca de l’AGAUR. 
 
— Conferència “La lluita de la dona en el moviment social a Guatemala” 
20 de març de 2006 
Xerrada a càrrec de la Sra. María Velasquez Xón, representant de l’organització guatemalenca del 
Colectivo Somos Muchas. Aquesta dona, indígena i revolucionària, va ser membre activa de la guerrilla 
durant el conflicte armat intern. Avui en dia, ja integrada a la vida civil, continua amb el seu ferm 
compromís per una Guatemala més justa i solidària. 
La xerrada està organitzada per l’Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala i els Estudis d’Educació 
Social.  
 
— XI Jornades d’Escola Rural en formació inicial dels mestres a Catalunya a l’Espluga de Francolí 
27 i 28 de març de 2006. 
XI Jornades d’Escola Rural en la formació dels mestres a Catalunya. Estan organitzades pel Grup 
Interuniversitari d’Escola Rural GIER amb la col·laboració de les universitats catalanes, Centres de 
Recursos Pedagògics de l’Alt i Baix Penedès i Garraf i Secretariat  
Jornades organitzades com a espai d’intercanvi i reflexió entre els professionals de l’escola rural i la 
universitat. 
Adreçades a tots els estudiants. 
 
— Jornades de Portes Obertes adreçades als estudiants 
31 de març de 2006 
Jornades de Portes Obertes. 



 

Presentació i visites guiades dels estudis de Mestre, Educació Social i Psicologia als estudiants dels centres 
de secundària. 
Organitzades per la UdG i FEP. 
 
— Jornades de Portes Obertes adreçades als pares dels estudiants 
1 d’abril de 2006 
Jornades de Portes Obertes.  
Presentació i visites guiades dels estudis de Mestre, Educació Social i Psicologia als pares dels estudiants 
dels centres de secundària. 
Organitzades per la UdG i FEP. 
 
— III Tardes pedagògiques 
4 i 5 d’abril de 2006 
Dins d’aquestes tardes pedagògiques es varem fer les següents taules rodones: 

Taula rodona sobre la pràctica professional de la Pedagogia, amb els pedagogs: 
Noemí Casadellà, Serveis Pedagògics del Parc Natural de la Garrotxa 
Ricardo Pipaón, Centre penitenciari de Girona 
Samuel Rodríguez, fotògraf free lance 

Xerrada sobre “El pràcticum de Pedagogia des de la perspectiva dels estudiants que l’han realitzat 
aquest curs”, moderador Xavier Besalú. 

Taula rodona sobre la pràctica professional de la Pedagogia, amb els pedagogs: 
Sílvia Oller, Pla de Transició al Treball de Figueres 
Quim Cabra, Programa de prevenció de conductes de risc 
David Pujol, Àrea de Participació de l’Ajuntament de Girona 

Xerrada i debat sobre el Nou títol de grau de Pedagogia a la UdG, a càrrec de Jordi Feu.  
Organitzat pels estudis de Pedagogia. 
 
— Projecció de la pel·lícula “Whisper of the heart” 
5 d’abril de 2006 
Versió original subtitulada en castellà. 
Oberta a tota la FEP i organitzat per l’Aula Manga de la UdG. 
 
— Sortida Pedagògica a Perpinyà 
6 d’abril de 2006 



 

Treball de camp i assistència a xerrada-col.loqui. Adreçat als estudiants de francès de 2n. curs dels 
estudis de Mestre d’Educació Primària, Musical i Física. 
Organitzat per Anna M. Corredor, professora del Departament de Didàctiques Específiques. 
 
— Xerrada “The importance of Music, Multiple Intelligences and Sensory Learning Syles” 
6 d’abril de 2006 
A càrrec de Geraldine Laboria. 
Adreçat als alumnes de Mestre d’Educació Primària, Musical i Física de l’assignatura Idioma estranger i la 
seva didàctica (anglès).  
Organitzat per Manel López, professor del Departament de Filologia i Filosofia. 
 
— Visita al Museu d’Història de Catalunya 
7 d’abril de 2006 
Visita al Museu d’Història de Catalunya a Barcelona. Adreçat als estudiants de 2n. de Mestre d’Educació 
Primària. 
Organitzat per Pere Cornellà, professor del Departament de Didàctiques Específiques.  
 
— Setmana de tallers d’Educació Social 
Del 18 al 21 d’abril de 2006 
Pràctiques transversals. Tallers orientats a tècniques específiques i videofòrums. 
Adreçat als estudiants dels estudis d’Educació Social. 
 
— XII Setmana Psicològica EMOCIONA’T 
18, 19 i 20 d’abril de 2006 
Dins de les XII Setmana Psicològica amb el tema EMOCIONA’T s’han organitzat una sèrie de conferència i 
tallers. 

Conferència “Emociones, sentimientos y cerebro”, a càrrec del Dr. Francisco Mora (UCM i Univ. de 
IOWA d’EEUU).  

Conferència “La química de las emociones”, a càrrec del Dr. Ignacio Morgado (UAB). 
Conferència “La síndrome d’estrés post-traumàtic”, a càrrec de Sara Bosch (Associació de Víctimes 

d’Experiències Traumàtiques). 
Conferència “Ser prim és er feliç: Trastorns alimentaris i sentiments”, a càrrec de la Dra. Rosa M. 

Raixh (UAB). 
 



 

Conferència “Inteligencia emocional: Modelos, instrumentos y aplicaciones”, a càrrec de la Dra. Ursula 
Oberst (Universitat Ramon Llull). 

Conferència “El misterio de la expresión emocional: en busca de un còdigo esquivo”, a càrrec del Dr. 
Fernández Dols (UAM). 

Organitzat per l’ARRP amb el suport dels estudis de Psicologia i el Departament de Psicologia. 
 
— Trobada del Col.lectiu Estatal dels estudiants de Psicologia (CEP-PIE) 
18, 19 i 20 d’abril de 2006 
Aprofitant la XII Setmana Psicològica hi ha hagut aquesta trobada a la FEP. 
Organitzada per els estudiants de Psicologia.  
 
— Conferència de Decanos de Psicologia de las Universidades Españolas 
20 i 21 d’abril de 2006 
Programa de la conferencia: 

Acte d’inauguració de la Conferencia, presidit per la Rectora de la UdG. 
Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors 
Informe de la Junta Directiva de la Conferencia 
Projecte de Postgrau: situació actual i perspectives de futurs 
Manifest de la Conferencia en recolzament a les iniciatives de creació de noves facultats de Psicologia 
Intervenció de Magüi Pérez “El diseño de las titulaciones y de las asignaturas de la UdG en el camino 

hacia el EEES”. 
Títol de Grau de Psicologia. 
Homenatge als ex-degans de Psicologia de les Universitats Espanyoles (15 aniversari de la Conferencia 

de Decanos). 
Organitzada per la FEP i la Conferència de Decanos de Psicologia. 
 
— Conferència “La Segona República” 
21 d’abril de 2006 
La conferència va anar a càrrec de Salomó Marquès, professor del Departament de Pedagogia i Pere 
Cornellà, professor del Departament de Didàctiques Específiques. 
Exposició de fotocòpies sobre els papers de Salamanca i altres documents pedagògics. 
Adreçada a tota la FEP. 



 

— II Jornada Cultural de la FEP “EDUKULTURA’T” 
26 d’abril de 2006 

Fira de paradetes 
Espai artístic (acrobàcies, música, claqué....) 
Taula rodona sobre experiències educatives alternatives 

Universitat Popular Alternativa 
L’escoleta, pedagogia Warlof 
Escola de Lliurona 
ArtCrea 
Xarxa d’Educació lliure 

Dinar popular de carmanyola a l’aire lliure 
Organitzat per els estudiants de la FEP amb la col.laboració de la FEP. 
 
— Xerrada-Col.loqui “A propos du système éducatif français” 
27 d’abril de 2006 
La xerrada va anar a càrrec de Gilles Groult (Univ. Caen-Basse Normandie). 
Adreçat als estudiants de francès dels estudis de Mestre. 
Organitzat per Anna Maria Corredor, professora del Departament de Didàctiques Específiques. 
 
— IV Seminari per a l’Ambientalització Curricular de l’Ensenyament Obligatori 
3, 4 i 5 de maig de 20006 
Celebrat a les Planes de Son (Pallars Sobirà), amb la col.laboració de la Fundació Territori i Paisatge.  
Participen en les 4 seminaris mestres de Primària, professorat de Secundària, tècnics de l’administració 
educativa dels Departaments d’Educació i de Medi Ambient, La Societat catalana d’Educació Ambiental i 
membres de GRECA. Els seminaris han rebut el suport dels Departaments de Medi Ambient i d’Educació, 
configurant-se com un procés de recerca, els resultats dels quals es publicaran. 
 
— Xerrada-Taller “Dificultats específiques d’arprenantge” 
4 de maig de 2006 
La xerrada va anar a càrrec de Mercè González. 
Adreçat als estudiants de l’assignatura de Desenvolupament de les habilitat lingüístiques. 
Organitzat per l’Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura. 



 

— Jornades de Debat Curricular 
4 i 5 de maig de 2006 
Dins d’aquestes jornades s’han organitzat una sèrie de Conferències i taules de debat: 

Conferència Una consulta nacional per a una nova llei d’educació”, a càrrec de Catherine Lacronique, 
Inspectora Acadèmica, Inspectora Pedagògica regional i de l’ONED, França. 

Taules de debat simultànies: Taula de llenguatge i comunicació i Taula de desenvolupament personal i 
ciutadania. 

Taules de debat simultànies: Taula de l’àmbit científic, Taula de l’àmbit social i cultural i Taula de 
l’àmbit artístic. 

Conferència “Innovació tecnològica i coneixement escolar”, a càrrec de Roberta Maragliano, professor 
de Ciències de l’Educació a la Universitat de Roma Tre. 

La cloenda de l’acte va anar a càrrec del Sr. Pere Darder, president del Consell Escolar de Catalunya. 
 
— Videoconferència amb traducció simultània “Pedagogia imaginativa al llarg de la vida. Les etapes de la 
comprensió de la infància a la maduresa” 
4 de maig de 2006 
La videoconferència va anar a càrrec del Dr. Kieran Egan, professor de la Facultat d’Educació de la 
Universitat Simon Fraser de la Colúmbia Britànica (Canadà). 
Videoconferència realitzada des de l’Institut d’Estudis Catalans amb la participació d’altres universitats 
catalanes. 
Organitzat per l’Institut d’Estudis Catalana, Societat Catalana de Pedagogia amb la col·laboració del 
Departament de Pedagogia. 
 
— Presentació de materials de GAMAR” 
8 de maig de 2006 
Sessió oberta als mestres de presentació de materials del GAMAR amb el tema “Mesures de capacitat per 
primària”.  
Organitzat per la professora emèrita M. Antònia Canals i el professor Àngel Alsina. 
 
— Eleccions d’estudiants a la Junta de FEP 
9 de maig de 2006 
86 estudiants d’un cens de 1749 van participar en la votació. De les 35 places de la Junta se n’ocuparan 
31.  



 

— Dia Escolar de les Matemàtiques  
Videoconferència que en motiu del dia Escolar de les Matemàtiques s’organitza des de la Federación 
Espanyola de Profesores de Matemáticas (FESPM).  
“Arte i matemáticas: mirada, pensamiento, relfexión y reflejo”, a càrrec de Francisco Martín Casalderrrey i 
Capi Corrales Rodrigáñez. 
Organitzat per l’Àrea de Didàctica de la Matemàtica.  
 
— Presentació de projectes de pràcticum de Mestre 
10 i 17 de maig de 2006 
Presentació de projectes de pràcticum per part dels estudiants de 3r. als estudiants de mestre. 
Organitzat per la Coordinació dels estudis de Mestre. 
 
— Jornada d’experiències de pràcticum 
19 de maig de 2006 
Conferència “El clima d’aula: mediació, resolució de conflictes, etc. 
Xerrada marc: Mediació escolar, a càrrec de Carme Boqué, formadora del Departament d’Educació de 
Barcelona. 
Presentació d’experiències de centre sobre mediació, resolució de conflictes i competència social, a càrrec 
de: 

Ester campeny, CEIP l’Estació de Sant Feliu de Guíxols 
Equip de mestres del CEIP Figueres Nord 
Equip de Mestres del CEIP Vallgarriga de Sant Miquel de Fluvià 

Organitzat per la Coordinació dels estudis de Mestre 
 
— Jornada sobre la feina dels mestres 
23 de maig de 2006 

Valoració del pràcticum dels estudis de Mestre 
Presentació dels Serveis Educatius del Departament d’Educació, a càrrec de l’equip del Baix 
Empordà. 
Informació sobre el procediment d’accés a les places de funció pública, a càrrec del Sr. Josep M. 
Ferrés, secretari del Departament d’Educació de Girona 
Accés al món professional, a càrrec dels sindicats CCOO, UGT, USTEC. 

Adreçat als estudiants dels estudis de 3r de mestre 
Organitzat per la Coordinació dels estudis de Mestre 



 

— Acte de graduació dels estudiants de Psicologia 
1 de juny de 2006 
Acte de graduació dels estudiants de Psicologia, amb diferents intervencions i lliurament de diplomes 
Organitzat pels estudis de Psicologia 
 
— Presentació de materials de GAMAR 
12 de juny de 2006 
Sessió oberta als mestres de presentació de materials del GAMAR amb el tema “12 de juny: nombres 
decimals i la calculadora”.  
Organitzat per la professora emèrita M. Antònia Canals i el professor Àngel Alsina, del Departament de 
Didàctiques Específiques. 
 
— Jornada sobre vincle 
15 de juny de 2006 
Representacions vinculars en els pares i en els fills adoptats recentment amb història de maltractaments: 
Identificant factors que promouen o inhibeixen la sortida del trauma cap a la seguretat Howard Steele i 
Myriam Steele. 
Organitzat pel Departament Psicologia i Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida.  
 
— Jornada de Formació per els centres de pràcticum de la FEP 
16 de juny de 2006 
Aquesta jornada té per objectiu oferir als professionals dels centres col·laboradors en els diferents 
pràcticum de la FEP informació que els permeti: 

Diferenciar l’abús sexual d’altres maltractaments infantils. 
Conèixer que és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves conseqüències. 
Donar estratègies per poder detectar possibles casos d’abús sexual a menors. 
Conèixer els possibles tractaments psicològics per reduir els efectes de l’abús sexual infantil. 

Conferència “Abusos sexuals a menors”, a càrrec de Pilar Polo i Noemi Pereda (Associació FADA per a 
l’Assessorament i la Prevenció dels Abusos Sexuals a Menors”. 
Organitzat per la FEP. 
 
— Festa de graduació dels estudis de Pedagogia 
22 de juny de 2006 
Comiat als alumnes per part del coordinador d’estudis i professors. 



 

Activitat a càrrec dels alumnes. 
Organitzat pels estudiants de Pedagogia i la Coordinació dels estudis. 
 
— Jornades d’Intercanvi i debat sobre experiències docents a la FEP 
29 i 30 de juny de 2006 
Organitzades des del Deganat, amb la finalitat de compartir experiències d’innovació docent. 
L’objectiu principal d’aquetes jornades és donar a conèixer a tot el professorat les experiències 
innovadores que s’estan portant a terme dins la nostra facultat així com facilitar el contacte i el debat 
entre el professorat sobre la docència. 
 
Taula rodona “L’adaptació a l’EEES: el Pla Pilot de Psicologia”. 
Comunicacions: 

“Experiència d’avaluació per portafolis i estratègies d’avaluació per companys” 
(Montse Castro i Maria Pallisera) 

“El desenvolupament de competències professionals vinculades als estudis de 
Magisteri d’Educació Infantil des de les pràctiques de l’assignatura obligatòria 
Salut i benestar a l’educació infantil” (Ariadna Lleonart i Rosa Maria Rosa 
Terradellas) 

“Capacitació en l’ús racional i eficient dels apples i altres recursos informàtics 
en l’aprenentatge matemàtic” (Josep Callís) 

 “Docència compartida” (Maria Lluïsa Pérez i Josep Juandó) 

“Observar una pràctica d’aula: un procés interactiu entre l’estudiant, la mestra 
i la tutora de la Facultat” (Margarida Falgàs) 

“Tractant el tema de la consciència des de l’àmbit de les neurociències a través 
de l’aprenentatge cooperatiu” (Marc Pérez i Carles Rostan) 

“El treball en grups cooperatius a l’assignatura de Bases metodològiques de la 
investigació educativa des dels estudis d’Educació Social (Judit Fullana i 
Montserrat Tesouro) 

“Recull i treball de casos, elaborats pels estudiants a partir de la seva 
experiència directa, sobre les relacions interpersonals a l’aula” (Ariadna 
Lleonart) 

“Una assignatura basada en procediments” (Josep Juandó)  



 

“Implementació de la metodologia d’anàlisi de casos i el portafoli de l’estudiant 
en els estudis de Psicopedagogia” (Reyes Carretero) 
“Proposat de projecte que inclou la planificació i experimentació d’un 

currículum integrat des de l’àrea d’Educació Física i Llengua Catalana 
(Roser Güell, Dolors Cañabate i Margarida Falgàs) 

“La inserció laboral de les diplomades i els diplomats en Educació Social a la 
Universitat de Girona (període 1996-2005). Aportacions per a la millora de 
la formació” (Maria Pallisera, Montse Castro, Montse Tesouro i Judit 
Fullana) 

L’adaptació a l’EEES de l’assignatura troncal “Avaluació psicològica”: la gestió 
de l’activitat no presencial de l’alumne” (Sílvia Font i Anna Salamó) 

“L!xL?=I, plantejament d’una estratègia d’aprenentatge a través de la 
simulació d’un cas” (Joan de la Creu Godoy) 

Teoria i pràctica de la formació de mestres en l’Educació per a la Sostenibilitat 
Teoria i pràctica de la formació de mestres en l’Educació per a la sostenibilitat” 

(Mercè Junyent i Rosa M. Medir) 
“Innovació docent?. Noves tecnologies?. Malgrat tot, la llengua [La millora de 

les capacitats lingüístiques de l’alumne al llarg de la formació inicial com a 
instrument clau pels processos d’aprenentatge]” (M. Dolors de Ribot, Sílvia 
Llach i Mariona Masgrau)  

“El pla d’acció tutorial-Educació Social. Una acció de millora docent compartida 
entre professorat i estudiant” (Maria Pallisera, Judit Fullana, Marta Carlos, 
Montse Tesouro, Carles Serra, Anna Planas, Pere Soler i Xavier Ventura) 

 
 
 
 



 

Facultat de Lletres 
 

 

MES DIA HORA ACTIVITAT ORGANITZADOR 
Setembre 5 12-14 Acte inaugural 15a Escola 

d’estiu interculturalitat 
Fundació SERGI 

Setembre 6 18-21 Conferència SERGI Fundació SERGI 
Setembre 9 12-15 Cloenda 15a Escola d’estiu 

interculturalitat 
Fundació SERGI 

Setembre 22 12-15 Signatura Conveni amb 
Fundació E. Lluch 

R. Congost 

Setembre 30 15-21 Jornada d’Història Rural sobre 
història oral 

ILCC 

Octubre 3 9-21 Inauguració curs 2005/06 
Facultat Lletres 

Rosa Congost Colomer 

Octubre 4 13,30-15 Festival de cinema de Girona TITIVIL 
Octubre 6 15-19 Reunió de personal tècnic de 

medi ambient de la Comissió 
d’Ambientalització 

Universitària, de la CRUE, 
UdG-UAB.  

Josepa Bru 

Octubre 17 15-19 Inauguració Màster Patrimoni Gabriel Alcalde 
Octubre 19 i 20 9-21 Actes AQU Pep Gómez 
Octubre 25, 26 i 27 16,30-18,30 Cicle cinema: Passolini S. Maggi 
Octubre 26 11-15 Seminari d’Antropologia 

Social 
Joan L. Alegret 

Novembre 2, 3,4 9-21 Seminario Internacional: 
Territorio, Industria y 

Tecnología 

X. Paunero 
Leonel Corona 

Novembre 7, 8, 9, 10 17-21 Cicle conferències sobre la 
Política dels USA 

ASSOFIA 



 

Novembre 9 9-14 Conferència Lynn Gamwell Càtedra Art i Cultura 
Contemporanis 

Novembre 18 9-18 Encontre escriptors 
GALEUSCA 

 

Novembre 16, 17, 18 9-21 VI Congreso Ibérico de 
Arqueometría 

J. Burch 

Novembre 16, 17 9-15 Congrés Història de la 
Ciència. IEC 

J. M. Puigvert 

Novembre 23 11-15 Seminari d’Antropologia 
Social 

Joan L. Alegret 

Novembre 25 9-20 Els Comacini i l'arquitectura 
romànica a Catalunya 

Ajuntament Girona 
/MNAC/IPAC 

Novembre 30 10-11 Signatura Conveni Conselleria 
Educació 

Àrea de Comunicació 

Novembre 30 17-20 Pel·lícula i Conferència 
“Palestina Resisteix” 

Sara Pereira 

Desembre 1 9-19 Homenatge J. Coromines F. Feliu 
Desembre 2 9-21 Congrés “Per la seva llibertat 

i la nostra. 75 Aniversari de la 
2a República (1931-1939). 

Jornades de debat 
interuniversitàries. Girona, 

Tarragona, Reus, Bellaterra i 
Barcelona” 

Departament de Geografia, 
Història i Art 

Desembre 12 18-21 Els grans debats de l’era de la 
informació i la comunicació 

Jordi Mascarella 

Desembre 13, 14, 15 9-21 Seminari “Viatges per 
l’Espanya del Quijote” 

Elisa Varela 
Xavier Burgos 

Desembre 13, 14, 15 i 
16 

9-21 Encontre Internacional. 
Auschwitz 

P. Balsach 

Desembre 16, 17 9-21 XVIII Seminari d’Història 
Econòmica i social 

 



 

Desembre 19 18-21 Conferència Màster 
Periodisme Cultural 

P. Nadal 

Desembre 20 12-13,30 Conferència Tècniques 
expressió oral i escrita 

X. Renedo 

Desembre 22 12-13,30 Conferència Tècniques 
expressió oral i escrita 

X. Renedo 

Gener 12 9-21 Inauguració Màster 
Comunicació i Crítica d’Art 

Maria Domene 

Febrer 15 10,30-12 Conferència C. Carreras 
Febrer 20 10,30-12 Conferència C. Carreras 
Febrer 21 18-22 Retransmissió òpera  
Febrer 22 13-15 Presentació llibre "Nosaltres 

les dones. Discursos i 
pràctiques feministes".  

Coordinadora d'Estudiants 
dels Països Catalans 

Març 07 12-13 Roda de premsa Jornada 
Alfabetització 

Àrea de Comunicació 

Març 08 9-21 Taula rodona 
Concert Orquestra de Cambra 

de l’Empordà 

A. M. Garcia 

Març 10 9-21 Jornades “Per la seva llibertat 
i la nostra” 

75è aniversari República 

Genís Barnosell 

Març 17, 24 9-21 Aniversari II República: 
Jornades de Debat 

G. Barnosell 

Març 23 10,30-12 Conferència Manuel 
Castiñeiras 

“El brodat de la Creació” 

J. Molina 

Març 27 12,30-18 El litigi del Museu de Lleida: 
un patrimoni català en perill 

d’espoli, que anirà a càrrec de 
la dra. Montserrat Macià 
(directora del Museu de 

Q. Garriga 



 

Lleida: diocesà i comarcal) i 
del dr. Josep Casanova 

(professor de la Facultat de 
Dret de la Universitat de 

Barcelona). 
Març 29 16-19 L’actualitat filosòfica del 

pragmatisme  
Angel Faerna 

A. Defez 

Març 30, 31 9-21 Workshop MPLS Turisme 
Abril 01 9-15 Jornada Portes Obertes Facultat de Lletres 
Abril 04 15-18 Jornada sortides professionals F. Roca 
Abril 04 19-21  Conferència “L’humanisme 

radical de Jesús de Natzaret” 
Armando Puig 

SAFOR 

Abril 18, 19, 20 9-21 I Jornada de Pensament: 
Filosofia i Art 

ASSOFIA 

Abril 21 18-21 Acollida Degans Psicologia Vicerectorat Docència 
Abril 24 12-15 Iconografia i significats de la 

llegenda de Sant Jordi 
Aleix Gainza 

Abril 26 18-22 Retransmissió òpera Joan Doménech 
Abril 27, 28 9-21 Jornades ACBAR UdG A. Ribas 
Maig 02 16-19 Conferència Jordi Pujol GEA 
Maig 03 9-21 III Jornada Llengua i 

Immigració. GALI 
F. X. Lamuela 

Maig 04 9-15 Conferència P. Balsach 
Maig 08 16-18 Conferència Daniel Innerarity J. M. Del Pozo 
Maig 10 18-21 Presentació Publicació Aula 

Manga 
 

Maig 15 9-21 Acte commemoratiu 50è 
aniversari Hospital Dr. Josep 

Trueta 

 

Maig 16 16-19 Conferència J. M. Terricabras 



 

Maig 23 18-22 Retransmissió òpera Joan Doménech  
Maig 24 10,30-12 Conferència Joan Molina 
Maig 25 18-20 Recital Poesia  ASSOFIA 
Maig 26 10,30-13 Conferència Joao Da Melo J. Ferrer 
Maig 26 17-21 Acte acadèmic trobada 

llicenciats de Geografia de la 
UdG 

R. Llussà 

Juny 14, 16 9-12 Congrés “Think Tank VI” Turisme 
Juny 20 19-21 Tribuna Salut Laboral Girona N. de Montserrat 
Juny 26, 30 9-15 Amics de la UNESCO Rectorat 

 

 
 
Facultat de Ciències 
 
Programa d’Activitats Científiques i Culturals 
En el PACiC de Ciències s’inclou un ventall ampli d’activitats culturals, que pretenen acostar la ciència a 
tots aquells que hi estiguin interessats: conferències, exposicions, visites i també sortides de caràcter 
molt més lúdic. Dins d’aquest marc, s’hi inclouen les activitats programades amb motiu de la Setmana de 
la Ciència.  

En el període que s’estén fins al 31 de desembre del 2005, la Facultat de Ciències ha organitzat les 
següents activitats: 

 
 
VISITES I SORTIDES DE CAMP 

OCTUBRE 2005 

Dissabte 22 

“Anem a buscar bolets!”, sortida matinal per anar a caçar bolets amb l’ajut de membres de l’Associació 
Micològica Joaquim Codina. 



 

EXPOSICIONS 

De l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2005 

Exposició del “V Concurs de Fotografia de la Natura: L’aigua”, organitzat pel Centre d’Estudis Comarcals 
de Banyoles, Limnos i la Facultat de Ciències de la UdG. 

Del 24 al 27 d’octubre de 2005 

Exposició sobre “El món dels Bolets”, elaborada a partir dels exemplars recollits al llarg del cap de 
setmana per tothom que hi vulgui participar i coordinada per l’Associació Micològica Joaquim Codina i la 
Unitat de Biologia Vegetal del Departament de Ciències Ambientals de la UdG. 

Del 24 d’octubre al 30 de novembre de 2005 

“Xoriguers, més que una colla” exposició de fotografies organitzada per la colla castellera Els Xoriguers de 
la UdG. 

De l’1 de desembre de 2005 al 31 de gener de 2006 

“”Girona-Bluefields: 15 anys d’agermanament solidari”, exposició organitzada per la Coordinadora d’ONG 
Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme (CeDre). 

 
CONFERÈNCIES I TAULES RODONES 

OCTUBRE 2005 
 
Dimarts 18 

“Les situacions de sequera i el nou model de gestió de l’aigua”, conferència a càrrec del Sr. Xavier Latorre, 
president de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. 

Dimecres 19 

“La molt alta tensió: el model energètic a debat”, conferència a càrrec del Sr. Xavier Llorente, portaveu de 
la Plataforma en contra la Línia de Molt Alta Tensió. 



 

Dimecres 26 

“Els bolets comestibles i els seus dobles verinosos”, conferència a càrrec del Sr. Josep Maria Vidal, 
membre de l’Associació Micològica Joaquim Codina. 

Dijous 27 

“Preparació física del jove casteller”, conferència a càrrec del Sr. Antoni Salvà Carbonell, casteller dels 
Capgrossos de Mataró i membre de l’equip tècnic del tronc. A les 18.30 h actuació a càrrec de la colla 
castellera Els Xoriguers de la UdG davant de la Facultat de Ciències. 

NOVEMBRE 2005 

 

Dimarts 8 

“El sermó de la genòmica”, conferència a càrrec del Dr. Carles Pedrós-Alió, professor investigador a 
l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) de Barcelona. 

Dimecres 9 

“Mesura la teva petjada ecològica: ecoauditories domèstiques”, conferència a càrrec del Sr. Enric Cortiñas, 
coordinador del projecte “Ecoauditories ambientals a la llar”, de l’Associació de Naturalistes de Girona 
(ANG). 

Dimarts 15 

“Nous materials a partir del suro”, conferència a càrrec del Dr. Eduard Bardají, professor de Química 
Orgànica de la Facultat de Ciències. 

Dimarts 15 

“La imatge de la química”, conferència a càrrec del Sr. Xavier Duran, director del programa “Medi 
Ambient” de TV3. 

Dimarts 22 

“Einstein: entre la llum i la matèria”, conferència a càrrec del Dr. David Jou, catedràtic de Física de la 
Matèria Condensada de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc de la Jornada Einstein, 100 any 



 

després (1905-2005) organitzada per la Facultat de Ciències, el Departament de Física i la Càtedra 
Ferrater Mora de la UdG i amb la col·laboració del Centre Cultural La Mercè, la Fundació “La Caixa” i el 
Service pour la Science et la Technologie de l’Embassade de France a Barcelona. 

 

Dimarts 22 

“Einstein: construcció i significat d’un mite del segle XX, conferència a càrrec del Dr. Xavier Roqué, 
professor titular d’Història de la Ciència i director del Centre d’Estudis d’Història de les Ciències (CEHIC) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc de la Jornada Einstein, 100 any després (1905-
2005) organitzada per la Facultat de Ciències, el Departament de Física i la Càtedra Ferrater Mora de la 
UdG i amb la col·laboració del Centre Cultural La Mercè, la Fundació “La Caixa” i el Service pour la Science 
et la Technologie de l’Embassade de France a Barcelona. 

Dimarts 22 

“Einstein: de la relativitat al Big Bang, conferència a càrrec de Jean Pierre Luminet, astrofísic. 
Observatoire de París, LUTH, CNRS (conferència impartida en francès amb servei de traducció simultània), 
en el marc de la Jornada Einstein, 100 any després (1905-2005) organitzada per la Facultat de Ciències, 
el Departament de Física i la Càtedra Ferrater Mora de la UdG i amb la col·laboració del Centre Cultural La 
Mercè, la Fundació “La Caixa” i el Service pour la Science et la Technologie de l’Embassade de France a 
Barcelona. 

Dimarts 29  

“El paper que els productes naturals juguen en el descobriment de nous fàrmacs”, conferència a càrrec del 
Dr. Josep Font Cierzo, catedràtic de Química Orgànica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

DESEMBRE 2005 
 

Dimarts 13 

“Plàncton, clima i viceversa: l’exhalació de sofre dels oceans”, conferència a càrrec del Dr. Rafel Simó, 
investigador de l’Institut de Ciències del Mar, CMIMA-CSIC. 



 

Dimecres 14 

“L’agermanament de Bluefields en l’actualitat”, taula rodona sobre el passat i el futur de la cooperació 
Girona-Bluefields a Nicaragua, organitzada per la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques 
gironines i l’Alt Maresme (CeDre). 

Dimecres 21 

“Etiòpia: natura, història i gent d’un país desconegut”, conferència audiovisual a càrrec del Dr. Xavier Vila, 
professor del Departament de Biologia de la UdG. 

 
 
ALTRES ACTIVITATS 

NOVEMBRE 2005 

 

Divendres 18 

“Experiència en la programació de l’assignatura Biologia Vegetal”, a càrrec del Dr. Lluís Polo, en el marc 
de “Els divendres de Bolonya”. 

En el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de maig del 2006, la Facultat de Ciències ha organitzat les 
següents activitats: 

 
 
VISITES I SORTIDES DE CAMP 
 

MARÇ 

Dimecres 29 

“Nit d’estels”, sessió nocturna d’iniciació a l’observació astronòmica a càrrec del Dr. Joan Miró, professor 
de la Universitat de Girona.  
 



 

Dissabte 4 

Visita guiada a les caves Montferrant de Blanes, a càrrec del Sr. Antoni Membrives, director.  
 
MAIG 

Dissabte 13 

“Jardí Botànic de Cap Roig de la Fundació Caixa de Girona”, visita guiada a càrrec del Dr. Lluís Polo, 
professor de Botànica de la UdG. 

 
 
EXPOSICIONS 
 

Del 8 de març al 5 d’abril 

“Fotografia naturalista: el coneixement a través de la bellesa”, exposició en record del recentment 
desaparegut Lluís Dantart Puig, fotògraf naturalista i conservador del Centre de Recursos de Biodiversitat 
Animal de la Universitat de Barcelona. 

Del 24 d’abril al 30 de maig 

“Investigar com a professió, els nostres científics més prestigiosos”, exposició de pòsters de científics 
catalans amb renom internacional, organitzada per l’Associació de personal investigador en formació 
(UdG.doc). 
 
 
ESPECTACLES 
 

Dijous 27 d’abril 

“Concert El Meu Serrat”, a càrrec de la Sra. Mariona Fàbregas i del Sr. Carles Serra. 



 

 
CONFERÈNCIES I TAULES RODONES 

FEBRER 

Dimarts 21 

 “Projecte Ninam: un projecte d’estudi dels Cetacis del Cap de Creus”, conferència a càrrec del Sr. Albert 
López, psicòleg (UB) i cap de Recerca de Projecte Ninam i de la Sra. Gemma González, biòloga (UB) i cap 
d’Alviraments de Projecte Ninam. 

Dimecres 22 

“Química i Bolonya. El procés d’adaptació dels estudis de Química a l’espai europeu d’educació superior”, 
conferència a càrrec del Dr. Alfons Polo, professor del Departament de Química de la UdG. Seguidament, 
va tenir lloc una taula rodona sobre Química i ensenyament secundari.  

MARÇ 

Dimecres 1 

“Inicis, evolució i moment actual del cava”, conferència a càrrec del Sr. Antoni Membrives, director de les 
Caves Montferrant de Blanes. 

Dimarts 7 

“La metàtesi d'olefines, una nova eina per a la síntesi orgànica”, conferència a càrrec del Dr. Antoni Riera, 
Institut de Recerca Biomèdica i Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona. 

Dimecres 15 

“Microespeciació i evolució vegetal a la Mediterrània Occidental: què coneixem i què ens cal conèixer”, 
conferència a càrrec del Dr. Josep Rosselló, professor titular de la UV i investigador de l’equip de biologia 
molecular del Jardí Botànic de la UV, en el marc de les sessions científiques de la Institució Catalana 
d’Història Natural. 

 



 

Dimecres 22 

“Fotografia de natura: el coneixement a través de la bellesa”, a càrrec del Sr. Ramon Cugat, fotògraf de 
natura professional. 

Dimecres 29 

“I un cop llicenciat, què? La carrera investigadora: una alternativa professional més”, conferència a càrrec 
de la Sra. Silvia Barrabés i de la Sra. Noemí Sánchez, membres de l’Associació de Personal Investigador 
en Formació vinculat a la UdG (UdG.doc) i membres, respectivament, del Grup de Recerca de Bioquímica 
del Càncer i del Grup de Recerca d’Algues Bentòniques Marines. 

ABRIL 

Dimarts 4 

“Disseny de productes veterinaris i la seva aplicació”, conferència a càrrec del Sr. Joan Plana, director 
tècnic i director de I+D de Fort Dodge Veterinària. 

Dimecres 19 

"Recuperación ecosistemas tropicales post. a los impactos de Huracanes. Estudio de caso en el Parque 
Nacional Guanahacabibes, Cuba”, conferència a càrrec del Dr. Jorge Ferro Díaz, director del centre 
ECOVIDA, Institut de Recerca del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a Pinar del Río 
(Cuba) i professor associat de la Universidad de Pinar del Río. 

Dimarts 25 

“Anàlisi, Destí i Eliminació de Fàrmacs en el cicle de l’Aigua”, conferència a càrrec del Dr. Damià Barceló, 
investigador de l’Institut Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona. 

Dimecres 26 

“Conservació biològica al parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa”, conferència a càrrec del Sr. 
Emili Bassols, biòleg i tècnic de l’àrea de Patrimoni Natural del Parc. 

 



 

MAIG 

Dimarts 9 

“Seguint les pistes del pol·len i les espores (al·lèrgies, mel, història...)”, conferència a càrrec de la Dra. 
Jordina Belmonte, professora de Botànica de la UAB. 

Dijous 11 

“Noves tecnologies en el descobriment de nous fàrmacs”, acte organitzat per la Societat Catalana de 
Química que va tenir lloc a la UAB i amb el qual connectarem mitjançant videoconferència. 

Dimarts 16 

“La problemàtica dels recursos hídrics al Brasil: el cas de l'aqüífer Guaraní” a càrrec càrrec de la prof. 
Maria Ligia Cassol Pinto, professora de Geografia de la Universitat UNIJUI de Río Grande do Sul (Brasil). 

Dimecres 31 

“El paper del COAMB en el món laboral i professional”, a càrrec del Sr. Jordi Cabot, representant a Girona 
del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya. 

 
CERIMÒNIA D’ATORGAMENT DE DIPLOMES 

FEBRER 

Divendres 10 

La cerimònia d’atorgament de diplomes va ser presidida per la rectora de la Universitat de Girona i es va 
iniciar amb la conferència titulada “La gestió del medi natural des de l’àmbit municipal”, a càrrec del Sr. 
Ponç Feliu, llicenciat en Biologia i Ciències Ambientals a la UdG i regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat a 
l’Ajuntament de Girona. Durant aquest acte es varen entregar també els premis extraordinaris de les 
titulacions. 

 
 



 

Facultat de Dret 
 
Setembre 2005 
  

Dia 2, a les 10 h Sala de Graus 
Jornades d'acollida als estudiants nous de primer curs de 

Dret i de Gestió i Administració Pública (GAP) 

Dia 12, a les 16 h Sala de Graus 
Jornades d'acollida als estudiants nous de segon cile de 

Criminologia. 

Dia 14, a les 16 h Sala de Graus 
Jornades d'acollida als estudiants nous de segon cile de 

Ciències del Treball. 

Dia 30 i 1 d'octubre Tossa de Mar 
XI Congrés italoespanyol de teoria analítica del dret. 

Programa. Organitza: Àrea de Filosofia del Dret. 

   
  

Octubre 2005 

Dia 3, a les 16 h aula seminari 

Conferència "El modelo coherentista de sistema jurídico", 
a càrrec del Dr. Juan Manuel Pérez Bermejo, de la 

Universidad de Salamanca. Organitza: Àrea de Filosofia 
del Dret 

Dia 3, a les 18 h aula seminari 

Conferència "Un modelo parcial de la deliberación jurídica, 
especialmente con respecto al estándar de prueba", a 

càrrec del Dr. Larry Laudan, de la Universidad Autónoma 
de México. Organitza: Àrea de Filosofia del Dret 

Dia 18, a les 16.30 h 
aula seminari  

  

Conferència "Prueba judicial y desarrollo científico: 
problemas teóricos y soluciones positivas", a càrrec del 
Dr. Rafael Encinas de Muñagorri, de la Un. de Nantes. 

Organitza: Àrea de Filosofia del Dret 

Dia 19, a les 16 h Sala de graus 

Cinefòrum. Els drets humans a l'Argentina. ¿Els nois i les 
noies nascuts durant la darrera dictadura militar tenen 
perduda la seva identitat? (en el marc del Seminari de 

competències transversals del pla pilot). Programa 



 

  
  

Novembre 2005 
  

Del 7 al 13 espai de relació Exposició. Compte on trepitges. Perill de mines.  

Dia 19   
Conferència. Prevenció a la delinqüència. René Van 
Swaaningen. Organitza: estudis de Criminologia. 

Dia 25, a les 11 h Sala de Graus Cinefòrum. El dictador i jo. Organitza: Deganat FD 

  
  

Desembre 2005 
  

Dia 1   
Conferència. Procediment administratiu en l'àmbit 
tributari. Marta Ayllón. Organitza: estudis de GAP 

Dia 1, a les 17.30 h aula seminari 
Ponència. "El control de la legalitat a la corona d'Aragó. El 
regne de València", a càrrec de la Dra. Remedios Ferrero.
Organitza: Grup de Recerca Història de la Ciència Jurídica

Dia 12, a les 16 h aula 3D 
Conferència. El enfoque de género en el Programa de 

Desarrollo Humano Local (PDHL) en Cuba, a càrrec de la 
Sra. Reina Fleitas Ruiz. 

Dia 14   
Conferència. Mesures de protecció contra els menors. Sra. 
Sílvia Casellas Serra. Organitza: estudis de Criminologia 

Dia 15, a les 12 h aula seminari 
Seminari dedicat a l’avantprojecte de Llei sobre l’accés a 
les professions d’advocat i de procurador dels tribunals, a 

càrrec del Dr. Luis Martí Mingarro. 

Dia 15, a les 19 h Sala de Graus 

Acte de graduació de CT i de Dret curs 2004-05. Lliçó 
magistral, Els nous reptes del dret urbanístic, a càrrec del 

Dr. Joan M. Trayter, catedràtic de Dret Administratiu. 
Padrins: Sr. Jordi Vidal, president de PROGRUP, i Dr. Luis 
Martí Mingarro, degà del Col·legi d'Advocats de Madrid i 

presidents de la UIBA. 



 

Dia 22, a les 16 h aula seminari 
Conferència "La política regional de la Comunitat 

Europea", a càrrec del Jordi Llach Expósito. Organitza: 
coordinació de l'estudi de GAP 

  
  

Gener 2006 
  

Dia 12, a les 16.30 h   
Taller. Atenció psicosocial en una oficina d'atenció a la 

víctima, a càrrec del Sr. Ricardo López Muñoz. Organitza: 
estudis de Criminologia 

Dia 12, a les 18 h   
Taller. Treball emocional amb interns de la presó, a càrrec 

del Sr. Ricardo López Muñoz. Organitza: estudis de 
Criminologia 

  
  

Febrer 2006 
  

Dia 2   
Conferència. Política europea de control de la inmigración 
irregular y de las fronteras. Sr. Alejandro del Valle Gálvez. 

Org.: CDE, Càtedra d'Immigració i Dept. Dret Públic. 

Dia 24, a les 11 h Aula seminari 
Seminari. Las lagunas en el derecho. Dr. Juan Ruiz 

Manero, Universitat d'Alacant. Organitza: Filosofia del 
Dret 

Dia 27, a les 16 h Sala de Graus 

Seminari. Acostem la universitat als problemes socials 
contemporanis, amb Montserrat Gudayol, Gemma 

Martínez, Elena Larrauri, Mar Morollón. Organitza: estudis 
de Criminologia 

  



 

Març 2006 
  

Dia 1   
Conferència a càrrec d'Ester Blay Gil. Organitza: estudis 

de Criminologia 

Dia 2, a les 10 h Aula 5A 
Conferència. Las fuentes del derecho en la constitución 

italiana. Dr. Marco Olivetti, Università di Foggia. 
Organitza: Dret Constitucional 

Dia 7, a les 12 h Sala de Graus 

Conferència. La pertinència de l'Organització Internacional 
del Treball (OITT) en el món actual. Dr. Jean Michel 

Servais, Universitat de Liège, directiu de l'OIT. Organitza: 
Dret del Treball i Dret Int. Públic 

Dia 7, a les 16 h Aula 3C 
Conferència. Un sistema electoral per a Catalunya. Dr. 

Agustí Bosch, UAB.  
Organitza: Dret Constitucional 

Dia 23,  
a les 16 h 

Aula 3H 

Conferència. El dret del treball i el conveni internacional. 
Dr. Jean Michel Servais, catedràtic de la Universitat de 
Liége. Organitza: àrees de Dret Int. Públic i Dret del 

Treball 

Dia 23,  
a les 16.30 h 

Sala de Graus 

Conferència. La protección de los datos de caràcter 
personal. Pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del 
TS sobre la materia. Sr. Eduardo Calvo Rojas, magistrat 

del Tribunal Suprem. Organitza: Facultat de Dret 

Dia 29,  
a les 16.15 h 

Sala de Graus 

Conferència. El nou estatut i els ens locals. Dr. Tomàs 
Font, president de la Comissió Jurídica Assessora i 

Catedràtic de Dret Administratiu de la UB. 
Organitza: Mestratge en Gestió i Dret Local 

Dia 31 
Aula 5D (matí) Sala 

de Graus (tarda) 

Jornada. La política Euromediterrània i la política de 
veïnatge: un nou programa de cooperació econòmica, 
social i cultural per als pròxims cinc anys? Programa 

 



 

Abril 2006 
  

Dia 2, a les 10 h Aula 5A 
Conferència. Las fuentes del derecho en la constitución 

italiana. Dr. Marco Olivetti, Università di Foggia. 
Organitza: Dret Constitucional 

Dia 5   
Conferència. Anàlisi crítica de l'ordenança cívica a 
Barcelona. Jordi Bonet Martí. Organitza: estudis de 

Criminologia 

Dia 19   
Conferencia. La situació actual de les presons. Sr. Agustí 

Curtó i Sr. Antoni Forcadell. Organitza: Estudis de 
Crimilogia 

Dia 24 Videoconf.* 
Organización de los tribunales e independencia judicial en 
España. Dr. Guillem Ormazabal. Organitza: Deganat FD 

Dia 27 Videoconf.* 
Derechos humanos. Dr. Marco Aparicio. Organitza: 

Deganat FD 

Del 27 al 29 
Centre Cultural La 

Mercè 
Seminari. Els reptes globals de la seguretat urbana. 

Programa 

Dia 28 Videoconf.* 
Arreglo pacífico de controversias entre estados. Dr. 

Ramón Paniagua. Organitza: Deganat FD 

  
* Videoconferències amb el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara (Mèxic) 
 
 
Maig 2006 
  

Dia 3, a les 16.30 h 
Sala de treball núm. 

6 

Seminari. La introducció històrica del dret a França. Nous 
enfocaments en la manualística històrica i jurídica 

francesa, a càrrec de la Dra. Raquel Medina. Org.: Grup 
de Recerca Història de la Ciència Jurídica 

Dia 4 Sala de Graus 
Conferència. Propietat intelectual i internet. Dra. Asunción 
Esteve Pardo, prof. de Dret Civil de la UB. Organitza: FD 



 

Dia 5 Sala de Graus 
Jornada. El nou marc legal dels col·legis professionals. 

Programa 

Dia 5, a les 13 h 
Sala de treball núm. 

6 
Seminari. Alvaro d'Ors, docent a Compostela, a càrrec 

d'Emilio Valiño Org. Àrea de Dret Romà 

Dia 9, a les 11 h Sala de Graus  
Conferència. Espanya 20 anys després de l'adhesió a la 

UE, a càrrec de Concepció Ferrer. Org. CDE 

Dia 10, 17 h 
Sala de treball núm. 

6 

Conferència. La Modernitat com aposta per a 
l'especialització i funcionalització de l'espai urbà. Dra. M. 

José González Ordovás. Organitza: Grup de recerca 
Història de la Ciència Jurídica 

Dia 10, 19 h Sala de Graus 

Conferència. Les víctimes de terrorisme: passat, present i 
futur. Sr. Roberto Manrique (vicepresident As. Catalana 

Víctimes d'Org. Terroristes), Sra. Sara Bosch (responsable 
àrea psicològica). Organitza: estudis de Criminologia. 

Dia 12 
Sala de Graus 
Aules 1B, 1C 

Inauguració curs pràctic-teòric. Aspectes sociojurídics i 
psicosocials de la violència de gènere. Programa. 

 
 
 
 

Escola Politècnica Superior 
 

— PRESENTACIÓ BEQUES PERE BALSELLS I BECA PATRONAT PER ANAR A LA 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE Dijous 13 d’octubre 2005  

Adreçat als estu-diants d’Enginyeria i Informàtica 
Prof. Roger Rangel, UCI  
12h Sala d’Actes de l’edifici Politècnica I  
 

— LLIURAMENT DELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE LES TITULACIONS promoció 2003-2004 
INAUGURACIÓ DE CURS 2005-2006  



 

Dijous 20 d’octubre de 2005 19h30  
Dr. Josep M. Nolla Brufau  
Conferència: Santa Caterina dins l’evolució del barri del Mercadal 
Lloc: Sala d’actes EPS  
 

— INTRODUCCIÓ AL FRANCÈS PER A L’EPS  

Dijous: 6,13 i 20 d’octubre 3 i 10 de novembre de 2005 de 12h a 14h Activitat acadèmica amb 
reconeixement de crèdits per a estudiants de l’EPS – Matrícula gratuïta Lloc: Escola Politècnica 
Superior  

— CONCERT DE CANÇÓ FRANCÒFONA PER ERIC CARPENTIER  

Dijous 27 d’octubre de 2005 a les 19h  
Lloc: Sala d’actes EPS  
 

— SESSIONS INFORMATIVES Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)  

Adreçat a delegats de curs, 22 de desembre de 2005 12h15 Adreçat a PAS dimarts, 10 de gener de 
2006 a les 12h Adreçat a professors de 1er curs d’Arquitectura, 11 de gener de 2006 19h Ponent: 
Isabel Villaescusa, Sotsdirectora de l’EEES  

— PRESENTACIÓ PROGRAMA ERASMUS  

Dijous 16 de febrer de 2006 a les 12h  
Lloc: Sala d’actes P-1  
Ponent: Patricia Eyskens, Tècnic Relacions Internacionals EPS  
 

— ACTE DE PRESENTACIÓ DELS DELEGATS DE CURS DE L’EPS  

Àmbit Edificació Dijous 2 de març de 2006 12h15 
Àmbit Agroalimentari Dijous 9 de març de 2006 12h  
Àmbit Industrial Dijous 16 de març de 2006 12h 
Àmbit Informàtic Dijous 16 de març de 2006 13h  
Lloc: Sala de Juntes de l’Edifici Politècnica I – Campus Montilivi  



 

— CICLE DE CONFERÈNCIES D’ARQUITECTURA  

Dijous 23 de març de 2006 12h  
Història de les ciutats. Cartografia Històrica, representacions i models  
A càrrec de Manel Guardia, Arquitecte i professor del Dep. de Comòsició Arquitectònica de la UPC  
Dijous 4 de maig de 2006 12h15  
Obres a les comarques de Lleida  
A càrrec de Francesc Rius, Arquitecte  
Dimarts 23 de maig de 2006 10h  
L’urbanisme a la ciutat genèrica  
A càrrec de Paolo Sustersic  
Dijous 25 de maig de 2006 12h15  
Introducció al planejament de la ciutat. Pla parcial del Pla de Baix de Domeny  
A càrrec de Joan Pluma, regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Girona i Clara Jímenez, arquitecta 
de l’Ajuntament de Girona.  

— 1ª Jornada Tècnica: ESTRUCTURES AMB FORMIGONS ESPECIALS  

Dimecres 29 de març de 2006  
Organitzat pel Dep. AEC, Dep. EMCI i el CECAM  
Col.labora: l’Escola Politècnica Superior i altres  
Lloc: Sala d’actes de l’EPS  
 

— Divendres 31 de març de 2006 12h  

Conferència: Arsenic Mobility in Environmental Conditions A càrrec de Dr. Jean-Claude Bollinger, 
Université de Limoges (França) Lloc: Sala de Juntes EPS  

— 4es Jornades Sobre Energies Renovables  

Del 30 de març al 7 d’abril exposició “La traça de l’energia” 5 d’abril 20h Sala d’actes P-1 Taula 
rodona “El model energètic de Catalunya” 6 d’abril matí Tallers sobre energies renovables i la seva 
aplicació en projectes de cooperació 6 d’abril 13h30 gespa de l’EPS Piscolabis solar Organitza: 
Enginyeria Sense Fronteres  

 
 



 

— ORGANITZA EL TEU HORT: conreu d’espècies vegetals per a ús gastronòmic i medicinal Activitat 
acadèmica amb reconeixement de crèdits de lliure elecció A càrrec del Prof. Albert Turné Del 19 d’abril al 
26 de maig  

— VII FÒRUM industrial Dijous 20 d’abril de 2006. A l’Edifici Politècnica II Organitzat per AEDI (Associació 
d’Estudiants d’Industrial) Xerrada informativa DAAD: Studieren und forschenin Deutschland (Servei 
Alemany d’intercanvi acadèmic: Estudiar i investigar a Alemanya) a càrrec de Daniel Zimmermann  

— Dijous 27 d’abril de 2006 12h  

Conferència: La pulvimetal·lúrgia i el seu interès industrial  
A càrrec de Joan Antoni Bas Carbonell  
Lloc: Sala d’actes Edif. P-1  
Organitza: Escola Politècnica Superior i Dep. Física  
 

— 7è fòrum PREVENTIA: prevenció i seguretat. Sistemes de seguretat i noves tecnologies en el sector 
industrial  

Divendres 28 d’abril de 2006 Amb la Col·laboració del Col·legi d’Enginyers Industrials Tècnics de 
Girona  

 

— Xerrades AEIGI: Associació d’Estudiants d’Informàtica de Girona Dimarts 2 de 
maig a les 16h  

Introducció, comunitats sense fils, aspectes tècnics...  

A càrrec de: Gil forcades, Dídac L´`opez, José Luis Garcia, Dr. José L. Marzo Dijous 4 de 
maig a les 12h  

IT management: Direcció de les TIC a les Organitzacions  

A càrrec de: Dídac López  

— 2ª JORNADA DE DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA DE L’EPS Dimecres 10 de maig de 2006  

9h30 Presentació de l’Escola. Sala de Juntes de l’edifici Politècnica I  
11h Visita a les instal·lacions de l’EPS 
12h30 Trobada amb professors dels diferents estudis EPS  



 

 

13h Dinar a d’hivernacle del campus 15h Presentació dels centres del campus (IRTA, DARP i Dip. 
De Girona)(Monells) i Fundació Mas Badia (Canet de la Tallada)  

— Jornada Tècnica: SERGURETAT EN ELS TRACTORS I LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA  

Dimarts 16 de maig de 2006 
Lloc: Sala d’actes 
 

— ENTREGA DE PREMIS 2a CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE L’EPS I EL GRUP MILAN  

Dilluns 19 de juny de 2006 a les 12h Despatx de Direcció de l’Edifici Politècnica I Beques per a la 
realització del projecte final de carrera en el camp de la recerca empresarial  
 

— 11a EDICIÓ DELS PREMIS PATRONAT DE L’EPS A PROJECTES FINALS DE CARRERA  

Divendres 30 de juny de 2006 a les 19h. a la Sala d’Actes de l’Edifici Politècnica Conferència: “L’esport i la 
Universitat” A càrrec del Sr. Jordi Roche Puigdevall, President de la Federació Catalana de Fútbol  

 

 
 
Escola Universitària d’Infermeria 
 
 Jornada sobre especialitats d’infermeria “Què et cal saber...?” 

Dia: 4 d’octubre de 2005. Lloc: Sala d’Actes de l’Escola Universitària d’Infermeria. 

A càrrec del Sr. Javier Sebastián Pacheco, secreterio de Estudios y Desarrollo Profesional SATSE 
Estatal. Organitzada pel SATSE Sindicat d’Infermeria i amb la col·laboració de l’Escola Universitària 
d’Infermeria de la Universitat de Girona 

 
 Col·laboració en el “I Curs d’actualització de coneixements en pacient politraumatitzat”  

Dies: 13 i 20 d’octubre de 2005 
Organitzat per l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta i realitzat a l’Escola Universitària 
d’Infermeria de la Universitat de Girona 



 

 
 Obra de teatre “No em ratllis!” sobre prevenció de les drogodependències 

Dies: 25 i 26 d’octubre de 2005. Lloc: Sala d’Actes de l’Escola Universitària d’Infermeria 
Amb la col·laboració de l’Equip Municipal de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Girona 

 
 Jornada sobre especialitats d’infermeria “Les especialitats d’infermeria i el futur professional” 

Dia: 27 d’octubre de 2005. Lloc: Sala d’Actes de l’Escola Universitària d’Infermeria. 

Participants: Sr. Jordi Doltra, professor del Departament d’Infermeria de la Universitat de Girona; Sr. 
David Ballester, professor de la Unitat Docent de l’especialitat d’Infermeria en Salut Mental de l’IAS; 
Sra. Isabel Vidal, especialista en Infermeria de Salut Mental; Sra. Carme Puigvert, secretària del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona. Organitzada pel Col·legi Oficial de Diplomats en 
Infermeria de Girona i l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona 

 
 Taula rodona “La resposta davant una catàstrofe a Catalunya” amb motiu de la 10a SETMANA DE LA 

CIÈNCIA 
Dia: 10 de novembre de 2005. Lloc: Sala d’Actes de l’Escola Universitària d’Infermeria 
Moderador: 
Sr. David Ballester, director de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona 
Participants: Dr. Pere Rimbau, metge del servei d’Urgències, Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 
Trueta; Dr. Jaume Masclans, metge del servei d’Urgències, Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 
Trueta; Sra. Susanna Martín, Infermera del servei d’Urgències, Hospital Universitari de Girona Dr. 
Josep Trueta.  

 
 Obra de teatre “Que sí, vida!” sobre prevenció de la SIDA 

Dies: 22 i 23 de novembre de 2005. Lloc: Sala d’Actes de l’Escola Universitària d’Infermeria 
Amb la col·laboració de l’Equip Municipal de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Girona 

 

 Jornada de celebració de les 25 promocions de Diplomats i Diplomades en Infermeria a Girona 
Dia: 25 de novembre de 2005. Lloc: Sala d’Actes de l’Escola Universitària d’Infermeria. 

Inauguració de la Jornada amb actuació del cor de la UdG 

Intervenció de les direccions de l’Escola Universitària d’infermeria 



 

Intervenció de tres diplomats o diplomades universitaris d’Infermeria de la 1a, la 12a i la 25a 
promoció  

Conferències: 

“Evolució històrica dels estudis d’Infermeria” 

A càrrec de la Sra. Rosa Maria Blasco, directora del Departament d’Infermeria Fonamental i 
Medicoquirúrgica de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona 

“Els professionals d’infermeria en el sistema català de salut” 

A càrrec de al Dra. Marina Geli, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 

 Edició del llibre “Jornada de celebració de les 25 promocions de Diplomats i Diplomades en Infermeria 
a Girona” 
Dia: 25 de novembre de 2005. 

Recull històric del centre amb les fotografies de les orles de les 25 promocions 

 

 Col·laboració en el “Curs d’Assistència a Catàstrofes i Múltiples Víctimes a l’Atenció Primària” 
Dia: 15 de desembre de 2005 
Organitzat per l’Institut Català de la Salut i realitzat a l’Escola Universitària d’Infermeria de Girona 

 

 Reunió a l’Escola Universitària d’Infermeria amb les directores de les escoles universitàries 
d’infermeria de Lleida i Rovira i Virgili de Tarragona 
Dia: 21 de desembre de 2005 
Tema: Document Disseny Grau en Infermeria. 
 

 I Jornada Catalana d’Infermeria d’Innovació Docent en l’Espai Europeu d’Educació Superior 
Dia: 11 de gener de 2006. Lloc: EUI de Lleida 
Organitzada conjuntament per les Escoles Universitàries d’Infermeria de les Universitats de Lleida, 
Girona i Rovira i Virgili 

 Estada a l’Escola Universitària d’Infermeria de la Sra. Mirtha Cabezas González, professora de la 
Oficina de Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de la 



 

Frontera, Temuco, Chile. 
Dies: des de l’11 de gener 14 de febrer de 2006 
Assessorament i formació en innovació docent amb el professorat de l’Escola Universitària 
d’Infermeria. 
  

 Curs “Estratègies Metodològiques en la Pràctica Educativa en Infermeria en l’Espai Europeu d’Educació 
Superior” 
Dies: 24, 26 i 31 de gener, 2, 7 i 9 de febrer de 2006. Lloc: EUI 
Impartit per la Sra. Mirtha Cabezas González, professora de la Oficina de Educación en Ciencias de la 
Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. 
Organitzat per l’Escola Universitària d’Infermeria amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la UdG (ICE). 
 

 Xerrada sobre “Especialitats d’Infermeria i el Tractat de Bolònia” 
Dia: 15 de febrer de 2006. Lloc: Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Palamós 

A càrrec del Sr. David Ballester, director de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de 
Girona 

 
 Xerrada “La importància dels i les estudiants d’Infermeria” dirigida als estudiants d’Infermeria 

Dia: 27 de febrer de 2006. Lloc: EUI 
A càrrec de la Sr. Alejandro Aparicio Díaz, president del Consejo Estatal de Alumnos de Enfermería. 
 
 

 3ª Setmana de la Salut 
Dies: 18, 19 i 20 d’abril de 2006 
Activitat promoguda pels estudiants d’infermeria amb el suport de l’Escola Universitària d’Infermeria. 
Concurs de fotografia “Què és per a tu la salut?”. 
 

 Visita i estada a l’Escola Universitària d’Infermeria de la Sra. Conceiçao Antunes, directora de l’Escola 
d’Infermeria del Instituto Superior de Saúde do Alto Ave ISAVE de Braga, Portugal 
Dies: del 2 al 5 de maig de 2006 
Programa ERASMUS, intercanvis docents amb professors i estudiants. 
 



 

 Assistència i participació al 14th Annual Florence Network Meeting dels professors de l’Escola 
Universitària d’Infermeria de la UdG: Sr. David Ballester Ferrando i Sra. Josefina Patiño Masó 
Dies: del 9 al 13 de maig de 2006. Lloc: Edinburgh 
Adhesió a la xarxa Florence Network. Programa ERASMUS, intercanvis docents amb professors i 
estudiants. 
 

 Xerrada sobre “Les Especialitats d’Infermeria” 
Dia: 19 de maig de 2006. Lloc: Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot 

A càrrec del Sr. David Ballester, director de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de 
Girona 

 Visita a l’Escola Universitària d’Infermeria de la Sra. Angele Causiliene, directora de l’Escola 
d’Infermeria de Utena, Lituània 
Dia: 29 de maig de 2006 
 

 Col·laboració en el “XII Curs de l’AGICAP en assaigs clínics amb medicaments a l’atenció primària” 
Dies: 7, 8 i 9 de juny de 2006 
Organitzat per l’Agència de Gestió i Investigació Clínica en Atenció Primària i realitzat a l’Escola 
Universitària d’Infermeria de Girona 
 

 Jornada informativa sobre la inserció laboral i la continuïtat d’estudis per als estudiants de 3r curs de 
la Diplomatura en Infermeria 
Dia: 21 de juny de 2006. Lloc: EUI 
A càrrec del Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona i la Direcció de l’EUI 
 

 Viatge i estada a la Universitat Nacional Autònoma de Managua (UNAM) de Nicaragua, de les 
professores de l’Escola Universitària d’Infermeria de la UdG: Sra. Alícia Baltasar Bagué i Sra. Míriam 
Ferrer Avellí juntament amb 5 estudiants d’Infermeria. 
Dies: del 26 de juny al 10 de juliol de 2006 
Establir un conveni de pràctiques amb la UNAM. Detectar problemes de salut per poder treballar i 
cooperar amb el projecte d’alfabetització “Yo sí puedo”. 
 

 Conferència “La població canvia, la infermeria també” en l’acte de graduació de la 26a promoció de 
Diplomats en Infermeria 



 

Dia: 28 de juny de 2006. Lloc: Sala d’Actes de l’Escola Universitària d’Infermeria. 
A càrrec de la Dra. Montserrat Figuerola, gerent territorial de l’ICS a Girona. 
Lliurament del premi extraordinari de la Diplomatura en Infermeria, curs 2004-2005, a la Sra. Clara 
Barbero Camps. 
Lliurament de premis del concurs de fotografia de la 3a Setmana de la Salut.  
 
 
 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  
 

Data Activitat 

19-

26.3.06 

7a Setmana de comptabilitat europea. Consolidation in Europe Theory 

and Practices (CEPT), en el marc de la xarxa ETAP (european taxation 

and accounting in Practice), en col·laboració amb el Departament 

d’Empresa.  

4.10.05 Conferència inaugural del curs 2005-06, "L’empresa del futur. Reptes i 

oportunitats", a càrrec de la Sra. Adriana Casademont Ruhí, consellera 

delegada i vicepresidenta de Casademont, SA. 

1r sem. Cicle de conferències "Gestió de la diversitat en el món de l’empresa”: 

una visió actual sobre les habilitats per a la gestió de l’empresa en un 

entorn de diversitat cultural i sectorial. 

2n sem. Cicle de conferències "Les empreses internacionalitzades a Catalunya i 

Europa”: reflexió sobre el procés d’internacionalització de les empreses 

en el món globalitzat del segle XXI i l’experiència en aquest terreny 

d’algunes empreses catalanes i europees. 

25.5.06 Acte de graduació 2006: lliurament de diplomes als estudiants graduats 



 

de CE, ADE i Economia i entrega dels diplomes extraordinaris de titulació 

a Irene Ribas Olivé (CE), Susanna Aulet Serrallonga (ADE) i Eva Parrot 

Solà (Econ). 

29.5.06 “Conferència “Competence Based Development of Human Resources / 

Students” a càrrec del Dr. Jussi Kantola, de Tampere University of 

Technology, de Finlàndia. S’emmarca en el desenvolupament del projecte 

d’innovació docent INNOVO-E: Sistema d’autoavaluació i 

desenvolupament de competències, presentat per un grup 

d’investigadors de l´àrea d’Organització d’Empreses, dotat d’un ajut 

procedent de la Convocatòria d’Ajuts per a la innovació i millora docent 

en els estudis (2005) que convoca anualment la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials.” 

  

 
 
 
Facultat de Turisme i Comunicació  

 
 

Setembre de 2005. Inici dels estudis oficials de Publicitat i Relacions. Aquest curs s’imparteix el primer 
curs amb pla pilot d’estudi de grau. 
 
Novembre de 2005. La Direcció General de Turisme de Generalitat de Catalunya, en la seva convocatòria 
de premis 2005 als 10 millors Treballs de Fi de Carrera en premia 5 d’alumnes de l’Escola Universitària de 
Turisme de la UdG. Les alumnes són Núria Andreu, Laia Galindo, Mònica Montal, Cèlia Pineda i Maria Soy. 
 
Març de 2006. El DURSI publica la llista dels màsters oficials pel curs 2006-2007, entre els que es troba el 
Màster Europeu en Direcció i Planificació del Turisme, coordinat per professors de l’EUT. 



 

 
Maig de 2006. Exposició de Flors de Girona. L’EUT col·labora obrint el seu pati guarnit. 
 
14 al 16 de juny de 2006. Congrés THINK TANK VI, amb el tema de la Responsabilitat Civil Corporativa en 
el mon del turisme. Organitzat per l’EUT, el CRIIT i la Universitat de Southern Denmark. 
 
4 de Juliol de 2006. Jornada “Els reptes i les oportunitats de la formació contínua” Organitzat per l’EUT 
dins del marc del conveni INTERREG amb la Universitat de Perginan. 
 
Juliol de 2006. Surt a licitació l’obra d’excavacions prèvies de l’edifici annex a la casa Miralles dins el 
sector Maristes del Barri Vell de Girona, i futura seu de l’Escola Universitària de Turisme. 
 
 
 
Departament de Didàctiques Específiques  
 
Setembre de 2005. 
Coordinació a càrrec de la Dra Roser Juanola Terradellas de la sessió “L’educació artística, altres contextos 
educatius” en el marc del “Congreso de Artes Visuales” celebrat a Terrassa. 
 
3 i 4 de Novembre de 2005. 
Celebració del III Seminari sobre ambientalització curricular a l’ensenyament obligatori.a Campelles 
(Ripollès). Organització a càrrec del grup de recerca GRECA. Tenint com a participants els membres del 
GRECA (Anna M. Geli, Mercè Junyent, Rosa M. Medir i altres) i el professorat d’ensenyament obligatori 
d’escoles verdes de Catalunya. 
 
Abril 2006  
Jocs Florals de l’Ajuntament de Girona, amb la participació de l’alumnat de Magisteri i el professorat de 
l’àrea de Didàctica de la Llengua .  
 
8 abril 2006. Conferència “Historias de la vida del profesorado” a l’aula 11 de la FEP a càrrec del Sr. Ivor 
Goodson, catedràtic d’Educació en les universitats de Rochester (Estats Units) i East Anglia (Anglaterra). 
4 i 5 de maig de 2006. IV Seminari sobre Ambientalització Curricular a l’ensenyament obligatori celebrat a 
Les Planes de Son (Alt Àneu, Pallars Sobirà) organitzat pel GRECA (Grup de Recerca d’Educació 



 

Ambiental) amb la participació del professorat del GRECA i el professorat d’ensenyament obligatori 
d’escoles verdes de Catalunya. 
 
4 de maig de 2006 a l’ Escola de Belles Arts, de Sant Feliu de Guíxols, conferència a càrrec de la Dra 
Roser Juanola Terradellas: “Els ensenyaments artístics durant el període de la república”. 
 
4 de maig de 2006.  
Organització a càrrec de l’àrea de Didàctica de la Llengua d’una xerrada –taller sobre “Dificultats 
específiques d’aprenentatge a càrrec de la Dra. Mercè Gonzàlez a la Facultat d’Educació i Psicologia  
 
4 i 5 de maig de 2006. Dins el marc de les Jornades de Debat Curricular a Catalunya, participació de 
diferents professors del Departament Joan Vallès, Margarida Falgàs, Roser Batllori i Lluís del Carmen com 
a coordinadors de taula i Muntsa Calbó, M. Antònia Canals i Carina Siqués com a ponents a les taules de 
debat. 
 
29 i 30 de juny de 2006. En el marc de les “Jornades d’intercanvi i debat sobre experiències docents de la 
FEP”, organitzat per la Facultat d’Educació i Psicologia, professorat del Departament hi apunten diferents 
comunicacions:Observar una pràctica d’aula: un procés interactiu entre l’estudiant, la mestra i la tutora 
de la facultat. Margarita Falgàs / Proposat de projecte que inclou la planificació i experimentació d’un 
currículum integrat des de l’àrea d’educació Física i llengua catalana. Roser Güell, Dolors Cañabate i 
Margarida Falgàs / L!xL’=I, plantejament d’una estratègia d’aprenentatge a través de la simulació d’un 
cas. Joan de la Creu Godoy / Teoria i pràctica de la formació de mestres en l’Educació per a la 
sostenibilitat. Mercè Junyent i Rosa M. Medir. / Innovació docent?. Noves tecnologies? Malgrat tot, la 
llengua (la millora de les capacitats lingüístiques de l’alumne al llarg de la formació inicial com a 
instrument clau pels processos d’aprenentatge. M. Dolors de Ribot, Sílvia Llach i Mariona Masgrau 
 
24, 25, 26 i 27 de juny  
Participació del Dr. Joan Vallès com a membre de la comissió organizadora de III Conferencia de Cultura i 
Pau del Centre Unesco de Girona. 
 
26 de juny de 2006 a l’Aula Magna de la Facultat de Lletres de la UdG, presentació de la taula rodona de 
la III Conferencia de Cultura i Pau del Centre Unesco de Girona a càrrec de la Dra. Roser Juanola.  



 

5, 6 i 7 de juliol. Participació de la Dra. M. Dolors Ribot, Margarita Falgàs, Sílvia Llach i Mariona Masgrau 
al Congrés de Docència Universitària i innovació CIDUI, celebrat a la Universitat de Barcelona. Títol de la 
ponència:”Innovació? Docent? Noves tecnologies? Malgrat tot, la llengua. (La millora de les capacitats 
comunicatives de l’alumne al llarg de la formació inicial com a instrument clau dels processos 
d’aprenentatge)”. 
 
D’octubre 2005 a maig 2006. 
Sessions formatives mensuals organitzades per el Gabinet de Materials i de Recerca per la matemàtica a 
l’escola (GAMAR) adreçades a mestres d’Educació Infantil i de Primària, amb una assistència regular de 
10-15 mestres a cada sessió.  
 
11 i 12 de novembre de 2005. VI Jornades de Didàctica de la Matemàtica “La mesura en l’educació 
matemàtica” organitzades pel Grup Perímetre, dirigides per Maria Antònia Canals amb la col·laboració del 
Departament de Didàctiques Específiques, el GAMAR (Gabinet de materials i de recerca per la matemàtica 
a l’escola) i l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. 
 
Març 2006. Adhesió a la Xarxa de Recerca REMIC (Xarxa de Recerca en didàctica de les ciències i les 
matemàtiques), formada per grups de recerca i centres d’investigació de les diferents universitats 
catalanes. Aquesta xarxa està coordinada per la Dra. Roser Pintó, del Centre de Recerca per l’Educació 
Científica i Matemàtica (CRECIM) de la UAB. El juliol de 2006 la xarxa ha obtingut un ajut XIRE2006, de 
l’AGAUR. 
 
9 de juny de 2006. Organització de la Diada de reflexió “La formació inicial i permanent dels mestres de la 
didàctica de la matemàtica a Catalunya” organitzada pel Grup de Recerca GRHCS04 de Didàctica de la 
Matemàtica sobre la nova orientació definida pel Departament d’Educació de la Generalitat respecte al 
procés de formació permanent dels mestres i la repercussió que pot tenir en l’aprenentatge matemàtic.  
 



 

Càtedra Esport i Educació Física 
 
28 de set. 2005. Conferència: L’entrenament amb esportistes joves: l’experiència de la selecció Argentina 
d’handbol a la Sala d’actes de l’Ajunt. de Banyoles a càrrec del Sr. Jordi Ribera Romans, seleccionador 
d’handbol d’Argentina i entrenador de la lliga ASOBAL d’handbol i amb la col·laboració del Consell Català 
de l’Esport de la Generalitat. Va comptar amb la participació de 45 assistents.  
 
17 de novembre de 2005. Conferència: L’’esport i els mitjans de comunicació: present i futur de la 
informació esportiva” realitzada als serveis territorials de cultura de Girona. Ponent: Sr. Ricard 
Torquemada Cid, cap d’esports de Catalunya Ràdio, membre de l’equip Futbol a Catalunya Ràdio de J.M. 
Puyal i col·laborador del diari El 9 Esportiu. Va comptar amb la participació de 35 assistents. CEEF 
 
10 de març de 2006. En motiu del 1r campionat d’Espanya Universitari – 4ª Regata Internacional 
Universitària que es disputava el dia 11 de març de 2006 a Banyoles, el Servei d’Esports de la UdG, 
conjuntament amb l’Associació de Rem de la UdG i la càtedra d’Esport i Educació Física organitza com a 
activitat complementària la conferència: “El rem i la seva dimensió universitària” conferència enfocada a 
l’esport amb més tradició de Banyoles impartida pel professor Lionel Girard de la Universitat de Nantes.  
10 de maig de 2006. Organització de la conferència “Beneficis de l’activitat física i salut: polítiques 
d’intervenció a l’atenció primària” celebrada a la sala de conferències de la Fontana d’Or de Girona. Va 
comptar com a ponents amb el Dr. Mario Lloret Riera, coordinador de la unitat d’Esport i Salut del Consell 
Català de l’Esport i el Dr. Jordi Sitjà Güetas, responsable del centre de Medicina de l’Esport de la 
Secretaria General de l’Esport a Girona. CEEF 
 
Jornades de la CEEF de la UdG: “La formació dels tècnics esportius a debat”.  
Banyoles, 28 i 29 de desembre de 2005, a l’aula de formació de la Federació Espanyola de Rem. 
Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles, Consell Comarcal, Consell Català de l’Esport, 
Federació Espanyola de Rem, Federació Catalana d’Handbol i Destinació Turística Esportiva, Club Bàsquet 
Girona. Ponents: Dr. Antoni Costas, Dr. Fco. Javier Castejón, Sr. Eduard Torres, Sr. Ricard Pradas, Sra. 
Eulàlia Figueras, Sr. Màrius Peix, Sr. Jordi Sans, Sr. Aleix Salvat, Dr. Gerard Moras, Sr. Tomàs Yebra, Sr. 
José Antonio Escuredo, Sr. Raül López, Sra. Teresa Mas de Xaxars, Sra. Cristina Busquets, Sr. Axel Müller. 
Clausurades amb la participació de 28 assistents, més acompanyants i col·laboradors puntuals 
Les jornades, han donat continuïtat a les activitats formatives que s’han realitzat des de la Càtedra fent 
un retrat de la realitat dels tècnics esportius en els diferents àmbits (rendiment, esport escolar...).  
 



 

12-15 de setembre de 2005. Curs d’estiu d’esport i turisme al Pla de l’Estany celebrat a la sala d’actes del 
Telestany a Banyoles i impartit pels professors Sr. Isaac Fernàndez, Sr. Miquel Oró i Sr. Oriol Sallent. 
 
 
Departament de Dret Privat  
  

DATA LLOC ACTIVITAT CONFERENCIANT/A ORGANITZACIÓ 

30/09/2005 

a 

1/10/2005 

Tossa de Mar XI Congrés italià i 
espanyol de teoria 
analítica del dret 
  
  

Victoria Roca, 
Francesco Belvisi, 
Neus Torbisco, R. 
Sánchez Brígido, V. 
Champéil-Desplats, É. 
Millard, I. Fanlo, L. 
Laudan, U. Igartua. F. 
Stella, M. Gascón, M. 
Taruffo 

Àrea de Filosofia del 
Dret 

3/10/2005  

16 h 

Aula Seminari 
Facultat de Dret 

Conferència:  

El modelo coherentista 
de sistema jurídico 

Dr. Juan Manuel Pérez 
Bermejo (Universidad 
de Salamanca) 

Àrea de Filosofia del 
Dret 

3/10/2005  

18 h 

Aula Seminari 
Facultat de Dret 

Conferència:  

Un modelo parcial de 
la deliberación 
jurídica, especialmente 
con respecto al 
estándar de prueba 

Dr. Larry Laudan 
(Universidad 
Autónoma de México) 

Àrea de Filosofia del 
Dret 

1/12/05  

17.30 h 

Aula Seminari  
Facultat de Dret 

Seminari:  

El control de legalitat a 
la corona d’Aragó. El 
regne de València 

Dra. Remedios 
Ferrero (Universitat 
de València) 

Grup de recerca 
Història de la Ciència 
Jurídica 



 

24/02/2006 

11 h 

Aula Seminari 
Facultat de Dret 

Seminari:  

Las lagunas en el 
derecho 

Dr. Juan Ruiz Manero 
(Universitat d'Alacant)

Àrea de Filosofia del 
Dret 

7/03/2006  

12 h 

Sala de Graus 
Facultat de Dret 

Conferència:  

La pertinència de l'OIT 
en el món actual 

Dr. Jean Michel 
Servais 
(Universitat de Liège,  
directiu de l'OIT) 

Àrea de Dret del Treball 
de la SS  

Àrea de Dret 
Internacional Públic 

3/05/2006  

16.30 h 

Facultat de Dret La introducció 
històrica al dret a 
França. Nous 
enfocaments en la 
manualística històrica i 
jurídica francesa. 

Dra. Raquel Medina  

(U.Complutense de 
Madrid) 

Grup de recerca 
Història de la Ciència 
Jurídica 

10/05/2006 

17 h 

Sala de treball 6 
Facultat de Dret 

Seminari:  

La modernitat com a 
aposta per a 
l'especialització i 
funcionalització de 
l'espai urbà 

Dra. M. José González 
(Universitat de 
Saragossa) 

Grup de recerca 
Història de la Ciència 
Jurídica 

13/06/2006 

16.30 h 

Aula Seminari 
Facultat de Dret 

Seminari:  

Responsabilidad moral 
y alternativas 
genuinas 

Dr. Jorge Rodríguez 
(Universidad N. Mar 
del Plata) 

Àrea de Filosofia del 
Dret 

15/06/2006 

12 h 

Aula Seminari 
Facultat de Dret 

Seminari:  

Constitución y 
conflictos 

Dr. Jorge Rodríguez 
(Universidad N. Mar 
del Plata) 

Àrea de Filosofia del 
Dret 



 

15/06/2006 

16.30 h 

Aula Seminari 
Facultat de Dret 

Seminari:  

La justificación de las 
decisiones judiciales: 
subsunción, 
ponderación y 
particularismo 

Dr. Juan Carlos 
Bayón(Universitat 
Aut. Madrid) 

Àrea de Filosofia del 
Dret 

 
 
 
Departament de Dret Públic  

 
Activitat Area de 

coneixement 
Titol Nom i cognoms Data 

Conferència Area de Dret penal 
– Criminologia  

Prevenció a la 
delinqüència 

René Van 
Swaaningen 

19 de novembre 
de 2006 

Conferència Area de Dret penal 
– Criminologia 

Col·aboració en 
docència estudis de 
Criminologia 

Juan José Medina 
Ariza 

28 de novembre 
de 2006 

Conferència Area de Dret penal 
– Criminologia 

Mesures de protecció 
contra els menors 

Sílvia Casellas Serra 14 de desembre 
de 2006 

Taller Area de Dret penal 
– Criminologia 

Atenció psicosocial en 
una oficina d'atenció a 
la víctima 

Ricardo López Muñoz 12 de gener de 
2006 

Taller Area de Dret penal 
– Criminologia 

Treball emocional amb 
interns de la presó 

Ricardo López Muñoz 12 de gener de 
2006 

Seminari Area de Dret penal 
– Criminologia 

Acostem la universitat 
als problemes socials 
contemporanis 

Montserrat Gudayol 
Gemma Martínez 
Elena Larrauri 
Mar Morollón 

27 de febrer de 
2006 

Conferència Area de Dret penal 
– Criminologia 

Col·laboració en 
docència “Joves i 
 

Ester Blay Gil 1 de març de 
2006 



 

 sistema penal” (pagat 
amb ajut Consell Social)

Conferència Area de Dret penal 
– Criminologia 

Anàlisi crítica de 
l'ordenança cívica a 
Barcelona 

Jordi Bonet Martí 5 d’abril de 2006 

Conferencia Area de Dret penal 
– Criminologia 

La situació actual de les 
presons 

Sr. Agustí Curtó 
Sr. Antoni Forcadell 

19 d’abril de 
2006 

Conferència Area de Dret penal 
– Criminologia 

Les víctimes de 
terrorisme: passat, 
present i futur 

Roberto Manrique 
Sara Bosch 

10 de maig de 
2006 

Col·laboració 
en la 
Coordinació  

Area de Dret penal 
– Criminologia 

Els reptes globals de la 
Seguretat urbana 

Diversos ponents  27 – 29 d’abril 
de 2006 

 
Àrea de Dret Administratiu: 
-“El nou marc legal dels col·legis professionals”; 5 de maig de 2006; activitat organitzada amb la Fundació 
Universitat de Girona; Ponents Salvador Capdevila (degà del col·legi d’advocats de Girona), Joan Garcés 
(degà del col·legi de procuradors de Girona), José M. Baño (catedràtic de Dret Administaratiu de la 
Universitat de València), Xavier Muñoz (direcció general de Dret i Entitats Jurídiques), Joan Manel Trayter 
(catedràtic de Dret Administratiu de la UdG) 
 
Dret Internacional Públic i Dret Comunitari: 
-“La política Euromediterrània i la política de veïnatge: un nou programa de cooperació econòmica, social i 
cultural per als pròxims cinc anys?”; 31 de març de 2006; activitat organitzada amb el Centre de 
Documentació Europea; ponents: Andreu Bassols (DG de Relacions Exterior de la Comissió europea), 
Azzam Mahjoub (Universitat de Manar, Tuníssia), Juan Prat (ambaixador amb missió especial per a temes 
mediterranis), Kivanç Ulusoy (Middle East Technical University d’Ankara), Eduard Soler (coordinador del 
programa mediterrani de la Fundació CIDOB i professor de Relacions Internacionals de la UAB), Anna 
Terrón (Secretaria gral. Del PCPE i delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Brussel·les), 
Jordi Xuclà (diputat i membre de la Comissió de Relacions Exteriors del Congrés dels Diputats), Francina 
Esteve (directora del CDE de la UdG), Mariona Illamola (professora de Dret internacional públic i dret 
comunitari) 
 



 

 
Dret Penal: 
“El reptes globals de la seguretat urbana”; 27, 28 i 29 d’abril de 2006; activitat organitzada amb 
l’Ajuntament de Girona; diversos ponents. 
 
 
 
Departament d’Economia 
 
10 de novembre 
Visita del professor Oriol Roca i Sagalés, de la UAB. Va impartir la conferència “Productivitat i 
competitivitat de l'empresa catalana”. 
 
11 de novembre  
Visita de la professora Marta Blangiardo, de l’Imperial College, London. Va impartir la conferència “A 
Bayesian Latent Class Analysis to assess the integration of immigrant people in Lombardia”. 
 
28 i 29 de Novembre 
Curs “Principles of modeling geostatistical data” impartit pel prof. Konstantin Krivoruchko, (ESRI). 
Organitzat pel grup de recerca GRECS (grup de recerca en estadística, economia aplicada i salut) i pel 
SIGTE-UdG. 
 
16-20 de gener 
Visita del professor Bob Breunig de l’Australian National University. Va impartir la conferència “Some 
Simple Specification Tests for Markov Switching Models”. 
 
7 d’abril  
Visita del professor Frank Convery, expresident de l’Associació Europea d’ Economia del Medi Ambient i 
dels Recursos Naturals que va impartir la conferència “Latest developments and prospects of the 
European Union Emissions Trading Scheme (EUETS)”. 
 
22-24 d’abril 
Reunió a Girona de la xarxa internacional INSOC (international network on social capital and performance) 
organitzada pel grup de recerca GRECS (grup de recerca en estadística, economia aplicada i salut). 



 

 
24-27 d'Abril 
Curs “Estadística espacial y sistemas de información geogràfica (SIG) en ciencias de la salud” impartit pels 
professors Aitana Lertxundi, Marc Saez, Carme Saurina i Ferran Orduña de la UdG. Organitzat pel grup de 
recerca GRECS (grup de recerca en estadística, economia aplicada i salut) i pel SIGTE-UdG. 
 
11-13 de maig 
Visita del professor Alexander Kemnitz de les universitats de Manheim i Dresden  
 
18 de maig-2 de juny 
Visita del professor Xavier Wauthy de les Facultés universitaires de Saint Louis y CORE, UCL, Bèlgica. 
 
26 i 27 de maig 
Trobada “2nd Workshop in Public Policy Design: Encuentro de la Red Española de elección social”. Hi van 
participar professors i investigadors de reconegut prestigi en l’àrea de l’elecció col·lectiva de diferents 
institucions espanyoles, com per exemple, l'Institut d’Anàlisis Econòmica i les universitats Autònoma de 
Barcelona, de Girona, de Málaga, de Navarra, Pablo de Olavide, Pompeu Fabra, Pública de Navarra, de 
Sevilla, de Valladolid i de Vigo. 
 
19-22 de Juny 
Curs “Bayesian analysis, spatial statistics and WinBUGS” impartit pels professors Nicky Best i prof. Juanjo 
Abellán, de l’Imperial College, Londres. Organitzat pel grup de recerca GRECS (grup de recerca en 
estadística, economia aplicada i salut). 
 
 
 
Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial  
 
Octubre— Desembre 
Curs Pràctic d’Energia Eòlica, a càrrec del grup de recerca GREFEMA.  
 
Octubre-Desembre 
Curs Pràctic d’Energia Solar Fotovoltaica, a càrrec del grup de recerca GREFEMA 
 



 

Febrer-Maig 
Curs Pràctic d’Energia Solar Tèrmica, a càrrec del grup de recerca GREFEMA 
 
Abril  
3eres. Jornades Sobre Energies Renovables, a càrrec del grup de recerca GREFEMA 
 
Abril-Maig 
Curs de Disseny i Càlcul de Fonaments, a càrrec del grup de recerca AMADE 
 
Març 
Jornada Tècnica d’Estructures amb Formigons Especials, a càrrec del grup de recerca AMADE, juntament 
amb el Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials (CECAM). 
 
 
 
Departament de Geografia, Història i Història de l’Art  

 
Seminaris  
 
— II Seminari d’Antropologia Social  
 
2 de novembre de 2005 
“Bases astronòmiques i tradicionals dels calendaris” 
Dr. Pere Planesas. Astrofísic. Observatorio Astronómico Nacional 
 
9 de novembre de 2005 
“Etnografia dels espais públics. Vers una antropologia de l’inestable” 
Dr. Manel Delgado. Dept. Antropologia . Universitat de Barcelona 
 
16 de novembre de 2005 

“Antropologia aplicada al estudio y la prevención de las mutilaciones genitales femeninas” 
Dra. Adriana Kaplan Marcusa. Dept. Antropologia Social i Cultural. Universitat Autònoma de Barcelona 
 



 

23 de novembre de 2005 
“L’experiència etnogràfica amb els Tsachila de l’Equador: identitat, xamanisme i recerca aplicada” 
Dr. Montse Ventura Dept. Antropologia . Dept. Antropologia Social i Cultural. Universitat Autònoma de 
Barcelona 
 
30 de novembre de 2005 
“Des de la porta de la mesquita del barri: antropologia d’una invisibilitat social” 
Dr. Jordi Moreras. Antropòleg. Consultoria “Transits” 
 
 
— Viatges per l’Espanya de Don Quixot 
 
Dimarts 13 de desembre de 2005 
“El mundo de El Quijote” 
Dr. Ricardo García Cárcel. Universitat Autónoma de Barcelona 
 
“Castilla. Hidalgos y caballeros” 
Dr. Enrique Soria. Universidad de Córdoba 
 
“Pàtries i nacions a “Don Quixot” 
Dr. Xavier Torres UdG 
 
“Brujería y literatura en el “Coloquio de los perros”. El ambiente intelectual en la época de Cervantes” 
Dr. Jorge García López UdG 
 
Dimecres 14 de desembre de 2005 
 
“La significación histórico-literaria de los episodios catalanes de El Quijote” 
Dr. Josep M. Micó UPF 
 
“El Quijote de 1605 visto entre bastidores. La irrupción de una mujer libre en el paisaje de Sierra Morena” 
Dra. Eugenia Fosalba. UdG. 
 
“<<Aquí se imprimen libros>>. Aventuras y desventuras de la edición hispana en tiempos de Cervantes” 



 

Dr. Javier Burgos. UdG 
 
“La censura en el Quijote” 
Dr. Manuel Peña. Universidad de Córdoba 
 
Dijous 15 de desembre de 2005 
 
“Cultura escrita y espacio público en la ciudad del Siglo de Oro” 
Dr. Antonio Castillo.— Universidad de Alcalá de Henares 
 
“Las metamorfosis de El Quijote” 
Dr. Francisco Rico. UAB-Real Academia 
 
— Argentina actual  
 
Dijous 16 de febrer de 2006 
 
“L’Argentina del s.XX, peronisme, militarisme i crisis econòmiques” 
Sr. Jorge Saborido.— Universidad de Buenos Aires 
 
“El corralito i les cassolades: dinàmiques dins la crisi Argentina recent” 
Sr. Jorge Saborido.— Universidad de Buenos Aires 
 
— El Litigi del Museu de Lleida 
Dilluns 27 de març de 2006 
“El litigi del Museu de Lleida: un patrimoni en perill d’espoli 
Sra Montserrat Macià.— Directora del Museu de Lleida: diocesà i comarcal 
Dr. Josep Casanova.— Professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 



 

— Orient Mitjà 
 
Dijous 4 de maig de 2006 
 
“El conflicte palestino-israelià avui” 
Sr. Joan Roura.— Periodista de TV3 especialitzat en el Pròxim Orient 
 
“Iraq: present i futur” 
Dr. Antoni Segura. Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona 
 
 
Cicles de conferències 
 
— III Cicle de conferències sobre l’Amèrica Llatina  
 
3 de novembre de 2005 

“Mèxic i la qüestió regional” 
Dr. Ryszard Edward Rozga. Universidad Autónoma del estado de México (UAM):  

 
“Serveis i innovació als espais metropolitans de Mèxic” 
Dr. Germán Sánchez Daza. Benemérita Universidad Autonoma de Puebla— Mèxic (BUAP):  
 
 
10 de novembre de 2005 

“Pols d‘innovació a Mèxic” 

Dr. Leonel Corona Treviño. Departament d’Economia UNAM-Universidad Nacional Autónoma de México 

 
“L’experiència etnogràfica amb els Tsachila de l’Equador: identitat, xamanisme i recerca aplicada” 
Dr. Leonel Corona Treviño Dept. Antropologia . Dept. Antropologia Social i Cultural. Universitat Autònoma 
de Barcelona 
 
 



 

20 de desembre de 2005 

“Moviments Socials, ciència i ciutadania (dels moviments ecologistes a la Geografia Ambiental i dels 
moviments de dones a la Geografia del Gènere)” 
Dra. Mayte Ayllón Trujillo. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) 
 
“El turisme rural a Espanya des de la teoria de la territorialitat de la família” 
Dra. Mayte Ayllón Trujillo. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) 
 
 
Conferències 
 
— Art medieval  
Dilluns 15 de maig de 2006 
“El gènere macabre a la literatura i l’art medievals” 
Dra. Francisca Espanyol.— Universitat de Barcelona 
 
Coorganització del Col·loqui sobre “El franquisme i els seus efectes als Països Catalans”.  
— 11, 12 i 13 de novembre de 2005, amb el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles. 
 
Jornades de debat interuniversitàries  

— Per la seva llibertat i la nostra. 75 Aniversari de la Segona República (1931-1939) 
La jornada a la Universitat de Girona es va celebrar el divendres, 24 de març de 2006. 
 
“Las culturas políticas republicanas españolas del siglo XIX” 
Sr. Román de Miguel. Universidad de Cantabria 
 
“El republicanisme català (1840-1931): sociologia i formes de mobilització” 
Dr. Genís Barnosell. Universitat de Girona 
 
“Memòries i records de la república” 
Dr. Pere Gabriel. Universitat Autònoma de Barcelona 



 

“La república, documentació dels arxius municipals catalans: l’exemple d’Olot” 
Dr. Juli Clavijo. IES Olot 
 
“Escrits de conveniència. Com Francesc Cambó modificà la seva visió de l’adveniment de la república i la 
guerra civil” 
Dr. Borja de Riquer. Universitat Autònoma de Barcelona 
 
“El 14 d’abril com a cop d’estat: la perfecció de la invisibilitat” 
Dr. Enric Ucelay da Cal. Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Les altres universitats les quals han organitzat una de les jornades són les següents: Universitat de 
Tarragona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona. 
 
 
 
Departament de Pedagogia  
 
7 d’octubre 
Organització, conjuntament amb la Societat Catalana d’Història de l’Educació i amb la col·laboració de 
Consell Social de la Universitat de Girona, del “Seminari sobre Memòria i fonts orals en la història de 
l’educació”. Va tenir lloc a la Facultat d’Educació i Psicologia i hi van intervenir el Dr. Juan Manuel 
Fernández Soria, professor d’Història de l’Educació de la Universitat de València, la Dra. Mª del Carmen 
Agulló Díaz, professora d’Història de l’Educació de la Universitat de València i la Dra. Mercedes Suarez 
Pazos, professora de Didàctica de la Universidade de Vigo.  
 
18, 25 d’octubre i 8 de novembre 
Cicle de conferències: “Repensar l’educació per a una societat sostenible: el paper de l’educació en una 
societat insostenible”. Organitzat per la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible i 
coordinat pel professor Salomó Marquès. Hi van col·laborar el Departament de Pedagogia de la Universitat 
de Girona, la Delegació d’Educació de Girona, la unitat de Sociologia del Departament d’Empresa de la 
Universitat de Girona i l’Aula d’Humanitats del Centre Cultural la Mercè. 
 
18 de novembre 
Sessió de formació i debat sobre la recerca educativa, organitzada pel Departament de Pedagogia i oberta 



 

al seu professorat, a càrrec del professor de la UB Sebastián Rodríguez Espinar. 
 
30 de novembre 
Presentació a la Facultat d’Educació i Psicologia de la publicació “L’educació social avui: la intervenció 
socioeducativa a Catalunya”, llibre número 11 de la Col·lecció Educació Social, i presentació i debat de 
l’audiovisual: “Chavorrillos d’avui en dia”, elaborat pels joves de Font de la Pólvora.  
 
16 de març 
Exposició de l’estada de recerca de la professora Eulàlia Guiu a l’Institut d’Educació de la Universitat de 
Londres, de l’1 de setembre al 30 de novembre del 2005. La presentació es va fer a partir d’un informe 
titulat Mitjants i educació no formal, amb els apartats: 

a) Aproximació a l’educació amb mitjants, en l’àmbit no formal a la ciutat de Londres, 
b) Presentació de 7 centres que treballen amb mitjants i joves 
c)  Recursos, materials i projectes en l’àmbit de l’educació en els mitjants: televisió digital, ràdio 

digital, jocs digitals i música digital 
d) Projectes innovadors en l’àmbit de l’educació en línia 

 
3 d’abril 
Participació de Salomó Marquès a l’Homenatge Nacional dels Mestres de la República,  
organitzat pel govern de la Generalitat de Catalunya i celebrat al Palau de la Música  
Catalana, de Barcelona 
 
7 d’abril 
Debat sobre la Recerca Educativa a la UdG, on participen tots els membres dels grups de Recerca del 
departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, liderat pel professor Joan Teixidó. 
 
17 de maig 
Seminari obert entre mestres de La Bressola i professorat de la UdG, organitzat pels membres del 
Projecte Interreg III A França-Espanya 2000-2006: “Formar-se conjuntament, intercanviar per conèixer-
se millor!”, celebrat al Centre de Recursos Pedagògics del Gironès. La sessió d’obertura la va dirigir el Sr. 
Josep Bota, inspector del Departament d’Educació de la Generalitat a Girona, que va presentar una visió 
de l’ensenyament de la llengua i una manera de sentir-se professor o facilitador de l’aprenentatge 
mitjançant algunes aportacions concretes, instruments, descripcions de maneres de fer, etc. A continuació 
es varen fer uns tallers, dirigits per professors de la UdG, on es varen posar en pràctica alguns dels 



 

recursos o idees transmesos en la sessió d’obertura. Finalment es va realitzar una sessió de síntesi on, a 
partir del treball de les dues sessions anterior, els participants varen suggerir aplicacions concretes i 
estratègies a l’aula. 
 
9 de juny 
Sortida cultural a terres de l’Ebre, organitzada i coordinada pel professor Salomó Marquès. Recepció a 
Móra d’Ebre pel President del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, passejada en barca de Móra fins a 
Miravet, visita al museu de la Batalla de l’Ebre a Gandesa i visita al poble vell de Corbera (població que va 
ser bombardejada durant la guerra civil i s’ha conservat intacta). 
 
 
 
Departament de Psicologia. 
 
8 de novembre 
Jornada “Psicologia i Feminisme". L’objectiu de la jornada és difondre i comentar els resultats de l’estudi 
“Com incorporar les dones psicòlogues i els estudis feministes a la formació psicològica?. I ser un espai 
d’intercanvi sobre els temes de diferència sexual, feminisme i psicologia.  
La jornada, finançada per la Universitat de Girona, inclou:  

— Conferència: “El feminimo en la academia” 
A càrrec de Verena Stölcke 
Catedràtica d’Antropologia Social 
Universitat Autònoma de Barcelona 
— Taula rodona sobre “ La “diferència sexual” a la Psicologia: història i estudis” 
Historia olvidada de las mujeres pioneras de la psicologia: las americanas 
Silvia García 
Professora de Psicologia Social 
Universitat Rey Juan Carlos de Madrid 
— Historia olvidada de las psicólogas españolas y situación actual 
Carmen García Colmenares 
Professora de Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
Universitat de Valladolid 
— Presentació dels resultats i propostes de la recerca: “¿Com incorporar les dones psicòlogues i els 
estudis feministes a la formació psicològica? Estudi Pilot de la situació i propostes d’accions a Girona i 



 

Comarques.” Debat i propostes. 
Teresa Cabruja 
Coordinadora Grup DIGECIC 
Universitat de Girona 
— Presentació de la web-directori, fruït de la recerca “¿Com incorporar les dones psicòlogues i els 
estudis feministes a la formació psicològica?” 
Anna Torrent i Eduard Juanola 
Grup DIGECIC /Universitat de Girona  
— Presentació xarxa 
Pilar Albertin/Grup DIGECIC 

 
 
9 de novembre  
Conferència sobre “Introducció a la pràctica reflexiva dels equips terapèutics”, a càrrec del professor Alexis 
Ybarra, membre del Grupo Terapéutico Campos Eliseos de la Ciutat de Mèxic i doctorant.  
 
Del 12 al 20 de desembre  
“El programa ATLAS TI”. Seminari realitzat a demanda del departament de Psicologia i organitzat per 
l’ICE.  
 
Del 10 al 12 de gener  
“Coneixements d'inferència estadística: el model de regressió simple”. Curs impartit per Gemma Renart a 
demanda del departament de Psicologia i organitzat per l’ICE.  
 
11 de gener  
Conferència sobre “Espai públic-espai privat”, a càrrec del professor Ricardo López Muñoz, dramaturg i 
docent a París. 
 
Del 18 al 25 de gener de 2006 
“Introducció als models d’equacions estructurals amb variables latents”. Seminari impartit pel Dr. Germà 
Coenders a demanda del departament de Psicologia i organitzat per l’ICE.  
 
Del 31 de gener a l’1 de febrer de 2006  
“Curs pràctic d’actualització en la recerca en psicologia amb potencials evocats cerebrals”. Seminari 



 

impartit per Carles Escera. Organitzat pel Departament de Psicologia, amb la col·laboració de l’ICE.  
 
25, 26 i 27 de gener de 2006.  
Co-organització de la conferència i seminari "Feminisme i deconstrucció", a càrrec de Gayatri Ch. Spivak, 
juntament amb el Centre Dona i Literatura, la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures, el 
MACBA, el Grup Interuniversitari Cos i Textualitat i el Dept. de Psicologia Social de la UAB. Barcelona,  
 
8 de maig  
Trobada amb els Tutors de Centre del Pràcticum de Psicologia, dins del projecte de millora docent: 
“Pràcticum de psicologia”, dirigit per la Dra. Esperança Villar amb la participació dels professors del 
Departament de Psicologia Pilar Albertín, Maria Aymerich, Teresa Cabruja, Beatriu Caparrós, Carles 
Rostan, Elisabet Serrat, Anna Torrent i Ferran Viñas. Finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca  
 
13 de maig  
Conferència sobre “Introducció a la metodologia qualitativa” a càrrec del Dr. Lupicinio Íñiguez, Catedràtic 
de Psicologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
22, 23 i 24 de maig de 2006.  
Co-organització de la conferència i seminari “Trobades entre espècies: el feminisme darrere els ciborgs”, a 
càrrec de Donna Haraway, juntament amb el Departament de Psicologia Social (UAB), el Centre de Dona i 
Literatura, la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures (UB). Amb la participació del grup Cos i 
Textualitat (UAB, UB, UdG, UM), l’Editorial UOC i el Centre Francesca Bonnemaison.  
 
9 de juny  
Conferencia sobre “Investigació-acció participativa i comunitària” a càrrec de la Dra. Marisela Montenegro, 
Professora associada al Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
15 de juny  
“Representacions vinculars en els pares i en els fills adoptats recentment and història de maltractaments: 
identificant factors que promouen o inhibeixen la sortida del trauma cap a la seguretat”. Conferències a 
càrrec del Dr. Howard Steele, director de la Attachment Research Unit. de Nova York i la Dra. Myriam 
Steele Coordinadora del Centre de Formació en Psicoteràpia precoç de la Universitat de Nova York. 
Jornada organitzada per la FEP, el Departament de Psicologia i l’IRQV.  



 

 
6 de juliol  
Jornada de treball “La recerca en comportaments de risc des d’una perspectiva transcultural”. 
Conferenciat invitat: Dr. Mark Sullman. Universitat de Massey (Nova Zelanda). Organitzada pel grup de 
recerca en Psicologia de la Salut de la UdG.  
 
Estades d’investigadors d’altres universitats a la UdG. 
 
El doctor Mark Sullman, professor de la Universitat de Massey (Nova Zelanda) fa una estada de recerca de 
dues setmanes a la UdG durant el mes de juliol convidat pel grup de recerca en Psicologia de la Salut 
coordinat per les doctores Montserrat Planes i M. Eugènia Gras. 



 

Altres  
 
 14 de desembre.  
 Celebració del desè aniversari dels estudis de Psicologia a la Universitat de Girona. 

Organitzat pel Departament de Psicologia i la FEP.  
 
18-20 d’abril  
XII Setmana Psicològica Organitzada per l’ARPP (Associació per a la Recerca i Promoció de 
Psicologia).  
 
L’article “Expectativas, actitudes y normas percibidas respecto al uso del preservativo por 
los jóvenes en Mozambique” d’Hachimo Cassamo, M. Eugènia Gras i Montserrat Planes 
publicat a la revista Sexología Integral, ha obtingut el primer premi de la convocatòria del 
“Premios Científicos Sexología Integral” patrocinat pels Laboratoris Pfizer. Març 2006. 
 
Presentació davant del Consell de Gent Gran de la ciutat de Girona dels resultats de l’Estudi 
Demogràfic de la gent gran de la ciutat de Girona. Responsables: Dra. Maria Aymerich i Dr. 
Ferran Casas. Girona, 15 de febrer de 2006. 
 
L’equip de recerca ERÍDIQV dirigit pel doctor Ferran Casas, ha continuat coordinant la Xarxa 
catalana interdisciplinar d’investigadors sobre els drets dels infants i la seva qualitat de vida 
(xciii) amb el suport de la Generalitat de Catalunya (2004XT00069). Enguany la trobada 
anual, seguint la tradició de fer-la cada any en una universitat diferent es fa al Campus 
Mundet de la Universitat de Barcelona (UB), 20 de juny de 2006. 
 
Roda de premsa de les actuacions dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona en matèria 
de gent gran. Presentació de l’estudi demogràfic de la gent gran de la ciutat de Girona, 
dirigit per la Dra. Maria Aymerich i el Dr. Ferran Casas. 10 d’abril de 2006. 
 



 

Departament de Química  
 
Conferències  
 
— Contributions to the coordinations chemistry of Nickel (0) and Palladium (0) 
A càrrec de: Klaus R. Porsche 
Max-Plank-Institut für Kohlenforsche 
Dia: 13/09/2005 
 
— Nous camins en catàlisi bioinspirada: Breu excursió pels mecanismes d'oxidació d'olefines per medi de 
catalitzadors de ferro no-hemo 
A càrrec de: Ruben Mas Balleste 
University of Minnesota 
Dia: 5/10/05 
 
— The palladium as a tool in green Chemistry 
A càrrec de: Sandrine Bouquillon 
Universitat de Reims 
Dia: 9/2/2006 
 
— Polypridyl manganese and ruthenium complexes as models of the actif sites of photosystem II 
A càrrec de: Marie-Noëlle Collomb 
Université Joseph Faurier de Grenoble  
Dia: 9/3/2006 
 
— Total Chemical synthesis of model proteins: methods, structures, nanobioscience.  
A càrrec de: Knud J. Jensen.  
The Royal Veterinary and agrucultural University (Denmark)  
Dia: 7/6/2006 
 
Activitats  
 
— En el marc de la 10a SETMANA DE LA CIÈNCIA  
Ia Edició Fira de la Química.  



 

Adreçada a tot el públic en general i pretén divulgar aquesta ciència en tots els àmbits socials. Es van 
realitzar les següents activitats: 
 
— Conferència: “La Imatge de la Química” 
A càrrec de: Xavier Duran.  
Director del Programa Medi Ambient de TV3 
Dia 15/11/05 
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Ciències 
 
— Exposició. “Química entre fogons”  
Els participants poden conèixer de primera mà els aspectes essencials d’aquesta ciència i com ens 
influencien en la nostra vida quotidiana 
 
 
Activitats amb professors i estudiants de Secundària 

— Pràctiques de grups-classe de centres de secundària: Dilluns 6 de febrer (IES Cap Norfeu de Roses) i 
dimarts 7 de febrer (Col.legi Montessori-Palau de Girona) dos grups-classe de centres d'ensenyament 
secundari faran pràctiques durant tot el matí als laboratoris de Química. [2/2/2006] 

— Jornada sobre Química, Ensenyament Secundari i Universitat. Química i Bolonya: el procés d’adaptació 
dels estudis de química a l’espai europeu d’educació superior. El dia 22 de febrer de 2006. L’Objectiu és 
millorar els lligams entre els professors de química de la UdG, els professors de química de l’ensenyament 
secundari i la societat. Presentar els trets generals del procés d’adaptació dels estudis de Química a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior. La taula rodona compta amb els ponents següents:  
Pedro Cortés, director de l’IB Santiago Sobrequés de Girona; Josep Duran, professor titular de Química 
Inorgànica del dep. de Química de la UdG per a les relacions amb l’ensenyament secundari; Miquel Duran, 
catedràtic de Química Física i director del Departament de Química de la UdG; Esteve Moré, professor de 
Física i Química del Col·legi Montessori-Palau de Girona; Alfons Polo, professor titular de Química 
Inorgànica, coordinador dels estudis de Química de la UdG.  
 
— III edició del Dissabte de la Química per a estudiants de Batxillerat 
Conferència -presentació a càrrec de la Dra. Victòria Salvadó . Catedràtica de Química Analítica 
Realització de diferents tallers en els laboratoris del departament de química. 



 

Visita guiada pels laboratoris del departament. 
Dia 11/2/06 
Lloc: Departament de Química Facultat de Ciències 
 
— III edició del Dissabte de la Química per a estudiants de ESO 
Conferència -presentació a càrrec de la Dra. Victòria Salvadó. Catedràtic de Química Analítica 
Realització de diferents tallers en els laboratoris del departament de química. 
Visita guiada pels laboratoris del departament. 
Dia: 1/4/06  
Lloc: Departament de Química Facultat de Ciències 
 
— En el marc de la JORNADA DE PORTES OBERTES 2006 
Nom de l’activitat: Coure un ou al microones 
Descripció de l’activitat 
Dia: 31/3 i 1/4 
Lloc: Facultat de Ciències 
L’ activitat consistia en una demostració pràctica de com es cou un ou al microones amb l'objectiu 
d'observar com el moviment de les molècules d'aigua, les vibracions i els xocs entre elles provocades per 
la radiació microones generen l'escalfor suficient per provocar un canvi en l'estructura de les proteïnes de 
l'ou. 
 
— II Premis d’investigació de batxillerat en química 
Participants: els treballs que vulguin aspirar a aquests premis han de ser treballs de recerca originals i 
inèdits corresponents al curs 2005-06, elaborats per alumnes de segon de batxillerat dels centres de 
secundària de les comarques de Girona, del Vallès Oriental, del Maresme i d’Osona. 
 
1r Premi: “El clor, desinfecció d’aigües” 
AIDA LLAURÓ PORTELL ( IES Cap Norfeu, Roses) 
 
2n Premi: “El 607: molècula antiretroviral” 
PAU MACHADO GRANADOS (Col.legi Bell-Lloc, Girona) 
 
2n Premi: “Tenia set d’aigua pura” 
ANNA MUNTALT MONER ( IES Anton Busquets Punset, St. Hilari Sacalm). 



 

Lliurament de premis: 26/5/06 
 
— Concurs Sudoku Química 
Web La Química.Net 
Període: 1/3/06 – 15/5/06 
 
 
Altres activitats  
 
— V memorial Enric Casassas, organitzat per la Societat Catalana de Química de l’Institut d’Estudis 
Catalans. La seu d’aquesta edició va ser el Departament de Química UdG. 
La jornada estava dedicada a les aplicacions de l’espectrometria de masses en bioanàlisis es van realitzar 
les següents activitats: 
 
Conferència: Malditof:: an excellent tool in modern analytical chemistry 
A càrrec de: Josef Havel 
Unviersitat de Masaryk, Brno Rep.Txeca 
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Ciències 
Dia: 19/1/2006 
 
Taula rodona amb els següents ponents: 
Dra. Anna Prades Nebot (AQU) 
Dr. Ignasi Rodríguez Roda (responsable dels màsters del GISS UdG) 
Dr. Xavier Rius (Director de l’Escola de Postgrau URV) 
Dra. Victòria Salvadó (Catedràtica de Química Analitica UdG) 
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Ciències 
Dia: 19/1/2006 
 
— Acte acadèmic en honor del professor Ramon Carbó-Dorca  
 
Amb motiu del 65è aniversari del Dr. Ramon Carbó-Dorca, professor del Departament de Química, es va 
organitzar un acte acadèmic amb diversos parlament i conferències sobre els àmbits que en Ramon ha 
investigat: densitat electrònica, química matemàtica, semblança molecular i anàlisi QSAR. Durant aquest 
Simposi es va a en Ramon un número especial de la revista Journal of Molecular Structure (Theochem), 



 

editat especialment per a aquesta ocasió.  
Organitzat per: Institut de Química Computacional amb la col.laboració del Departament de Química 
Dia: 11/11/05 
 
Professors visitants  
 
Asma Zaghabami  
Laboratoire Eau et Technologies Membranaires, INRST, Hamman Lit Tunissia 
Estada: Maig-Juliol 2006 
Departament de Química. Àrea de Química Analítica 
 
Ahmed Atlamsani 
Universitat Abdelmalek Essaadi de Tetuan 
Estada: 23-27 de maig de 2005 
Departament de Química. Àrea de Química Inorgànica 
 
Mohamed Dakkach 
Estudiant de 3er cicle de la Universitat Abdelmalek Essaadi de Tetuan 
Estada: Juliol 2005-Gener 2006 
Departament de Química. Àrea de Química Inorgànica 
 
— Curs Cromatografia Preparativa 
Dies 11 i 12 de juliol de 2006 
Organitzat. LIPPSO 
 
 
Institut de Llengua i Cultura catalanes. 
Secció Francesc Eiximenis 
 
— Conferències al festival Terra de Trobadors 
Dins el marc del conveni entre la UdG i l’ajuntament de Castelló d’Empúries, l’ILCC-Eiximenis va 
organitzar un cicle de conferències en el marc del festival Terra de Trobadors. 
Data: del 9 a l’11 de setembre del 2005. 
Lloc: Castelló d’Empúries. 



 

 
— Edició d’un nou volum del Dotzè del Crestià d’Eiximenis 
Durant aquest curs ha estat publicat el Dotzè del Crestià (primera part, volum primer), edició Xavier 
Renedo, coordinació Sadurní Martí, amb la col·laboració d'Enric Bassegoda, Miriam Cabré, Montserrat Galí, 
Jorge García López, Daniel Genís, David Guixeras, Eva Izquierdo, Jordi Lorca, Rafael Ramos Nogales, 
Francisco J. Rodríguez Risquete, Raquel Rojas i Jaume Torró, Girona, Universitat de Girona i Diputació de 
Girona, 2005, lxvii + 619 pp. (Obres de Francesc Eiximenis, 1) 
 
— Manteniment de dues biblioteques digitals:  
Biblioteca Digital Studia Humanitatis (autors llatins catalans de l’edat moderna) 
http://www.udg.edu/ilcc/Eiximenis/html_eiximenis/portal_SH/index.htm  
Biblioteca Digital del Narpan (autors medievals catalans) 
http://www.udg.edu/ilcc/Eiximenis/narpan/ben.htm  
 
— Presentació d’un nou volum de la col·lecció Veus del temps 
Publicació del tercer volum de la col·lecció d’història de la llengua Veus del temps: Josep M. Nadal, La 
llengua sobre el paper, Girona, Universitat de Girona (Institut de Llengua i Cultura Catalanes), CCG 
Edicions (Veus del temps, 3), 2005, 160 pp. 
 
— Qüern 10 anys 
Publicació del núm. 6 de Qüern: Qüern, Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de 
l’edat mitjana i l’edat moderna, 6, Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Secció Francesc Eiximenis), 
2005. Dirigit per Pep Valsalobre (UdG) i Lola Badia (UB). Elaborat i coordinat per Pep Valsalobre i David 
Prats (amb la col·laboració d'Anna Alberni, Montserrat Bonaventura, Montserrat Galí, Eulàlia Miralles i Olga 
Muñoz). 
  
— Revista mot so razo 
El 2005 va aparèixer el núm. 4 d’aquesta revista de divulgació sobre el món dels trobadors, publicada 
gràcies al conveni de col·laboració que hi ha entre l’ILCC-Eiximenis i l’ajuntament de Castelló d’Empúries. 
 
— Seminaris i cicle de conferències d’Historia i Cultura Medieval 
Seminaris d’introducció a la recerca i cicle de conferències (març-juny 2006). Les sessions del seminari les 
van impartir els professors Sadurní Martí, Elisa Varela, Rafael Ramos Nogales, Montserrat Batllori, Jorge 
García López, Nicolò Messina, Pere Ortí, Lluís To, André Bonnaure, Miriam Cabré i Gerardo Boto. 



 

El cicle de conferències, celebrat en les mateixes dates, va consistir en: 
— Guillermo Serés (UAB) Sobre El conde Lucanor  
— Francisco Rico (UAB) El Buen amor y otras funciones  
— Enrico Fenzi (U. Genova) Le rime petrose, Dante e i trovatori  
— Stefano Cingolani Historiografia, política i propaganda a la crònica de Bernat Desclot  
— Gian Luca Potestà (u. Milà) El `Dotzè del Crestià' i la tradició profètica (Presentació del volum Dotzè I,1 
de les Obres de Francesc Eiximenis)  
— Gian Carlo Andenna (u. Milà) Els missioners franciscans i els mongols al s. XIII  
— Francesca Espafiol (UB) El gènere macabre a la literatura i l'art medievals 
— Stefano Asperti (u. Roma la Sapienza) Problemes, potencialitats i perspectives dels repertoris 
electrònics de textos 
 
 
 
Institut de Llengua i Cultura catalanes  
Centre de Recerca d’Història Rural — Secció Jaume Vicens Vives  

— Nous títols de la Biblioteca d'Història Rural:  

Coeditada amb l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines. Durant aquest curs 2005-2006 
han aparegut els títols següents: 

— Rosa Lluch, Els remences, Girona, Biblioteca d'Història Rural, Col·lecció Estudis 8, 2005.  
— Enric Saguer, Treball agrari i reproducció econòmica al Baix Empordà, 1850-1880, Girona, 
Biblioteca d'Història Rural, Col·lecció Estudis 7, 2005.  
 

— Estudis d’Història Agrària  
Des del 1996 el CRHR de la UdG és coeditor de la revista Estudis d’Història Agrària. L’any 2005 va 
aparèixer el número 17, un volum especial de 974 pàgines en homenatge a Emili Giralt i Raventós, 
fundador de la revista. El 2006 ha aparegut el número 18, dedicat a les economies de muntanya i que 
recull les ponències del XVII Seminari d'Història Econòmica i Social "Les muntanyes i els homes: societat, 
economia, història (segles IX-XIX)" celebrat a Girona el 2004 
 
— Seminaris d’Història Rural 
Celebrats del 24 de febrer de 2006 al 16 de juny de 2006. En aquesta edició els professors i els seminaris 
han estat: 



 

— Rosa Congost, “Informació i anàlisi històrica: els drets de propietat sobre la terra” 
— Sebastià Villalón, “La singularitat del registre d’hipoteques català” 
— Joaquim M. Puigvert, “L’alpinització de la Vall de Núria” 
— Jordi Bohigas, “Els geòlegs i el paisatge a Catalunya, 1876-1910” 
— Josep Capdeferro, “Advocats i procuradors al servei de la ciutat de Girona, segles XVI i XVII” 
— Stephen Jacobson, “La abogacía en Barcelona, siglos XVIII-XIX” 
— Alfons Jiménez, “La relació Catalunya-Espanya segons el primer feixisme” 
— Àngel Duarte, “La relació Catalunya-Espanya durant el primer franquisme” 
— Josep Maria Ramon, “Regadiu i nivells de vida a Catalunya: els canals d'Urgell, 1850-1960” 
— David Pavón, “1850-1980: Els projectes de regadius a la plana de l'Alt Empordà. De les propostes a les 
realitzacions” 
 
— Seminari d’història medieval 
Organitzat pel grup de recerca consolidat Renda Feudal i Fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval, la 
Institució Milà i Fontanals (CSIC) i el Centre de Recerca d’Història Rural (UdG). Va tenir lloc a l’Aula de 
Música de la Facultat de Lletres de la UdG entre el 4 de novembre del 2005 i el 12 de maig de 2006.  
Coordinat per: Manuel Sánchez Martínez, Lluís To Figueras, Pere Orti Gost i Carles Vela Aulesa. En 
aquesta edició els professors i els seminaris han estat: 
— Ramon Pujades, Comerç, navegació i representació de l’espai en la baixa edat mitjana: la revolució de 
la cartografia nàutica 
— José María Mínguez, La historiografía de las últimas décadas sobre los orígenes de la sociedad leonesa 
— Manuel Sánchez, Fiscalidad real, Cortes y ciudades en la Cataluña del siglo XIV 
— François Menant, Les élites des communes italiennes (XIIe-XIVe siècles) 
— Eduardo Manzano, La formación de al-Andalus (siglos VIII-X): problemas y perspectivas 
— Giampaolo Mele, Musica nell’Alto Medio Evo. Il monaco Guido d’Arezzo, un inno e uno studente 
fortunato (amb audició musical) 
— Jean-Louis Gaulin, Le notariat à Bologne (XIIIe siècle): formation, activités et clientèle 
— Sandro Carocci, Signorie di Mezzogiorno: i caratteri originali dei poteri signorili nell’Italia meridionale 
 
— Jornada Els mètodes de la història oral 
Va tenir lloc a la sala de graus de la Facultat de Lletres de la UdG, el dia 30 de setembre de 2005. La 
organització va anar a càrrec del Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC-Secció Jaume Vicens Vives) de 
la UdG i de l’Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, amb el patrocini de l'Institut Ramon 
Muntaner i el Patronat Francesc Eiximenis. Les sessions van ser les següents: 



 

— Joan Prat, El gènere de les històries de vida 
— Joaquim M. Puigvert i Enric Saguer, Història i memòria. Una visió des de la història rural 
— Lluís ÚBEDA, Creació, preservació i difusió de les fonts orals 
 
— XVIII Seminari d'Història Econòmica i Social. Treball, món rural i canvi agrari a l'Europa contemporània. 
Noves perspectives d'anàlisi històrica 
Celebrat a Girona els dies 16 i 17 de desembre de 2005. Seguint la tradició d'història comparada de les 
edicions anteriors, aquest seminari va reunir un conjunt d'investigadors, experts en diferents realitats 
socials europees, per tal d'oferir als assistents la possibilitat de conèixer de primera mà l'estat actual de la 
recerca sobre el tema. Hi van participar: Rosa Congost, Llorenç Ferrer, Enric Saguer, Jean-Luc Mayaud, 
Giuliana Biagioli, Antonio López Estudillo, Pere Roca, Mònica Bosch, Antonio Míguez i Fernando 
Mikelarena. 
 
— Institucions i documentació a la Girona medieval i moderna 
(curs en col·laboració amb l’Arxiu Històric de Girona) 
L’edició d’aquest any dels cursos sobre eines per a la recerca organitzats per l’Arxiu Històric de Girona 
amb la col·laboració del CRHR ha estat dedicada a les Institucions i documentació a la Girona medieval i 
moderna. Va tenir lloc a la sala d’actes de l’Arxiu Històric de Girona entre el divendres 4 de novembre i el 
dissabte 26 de novembre del 2005. Les sessions han estat: 
— Pere Ortí, Del Batlle local al Batlle general, s. XII — XIV 
— Lluís To, La senyoria i la regulació de la mobilitat pagesa a la baixa edat mitjana 
— Pere Gifre, Administració reial. Diputació del General i Corts, s. XVI-XVII 
— Tomàs de Montagut, L’Administració de justícia a Girona en èpoques medieval i moderna 
 — Josep Clara, Del Corregiment a la província: L’Administració provincial 
— Rosa Congost, L’Estat i la propietat: els llibres de la Comptadoria d’Hipoteques, 1768 -1862 
 
 
— Convocatòria de la VIII beca per a la recerca “Museu del suro de Palafrugell”, juntament amb la 
Fundació Pública Museu del Suro de Palafrugell.  
 



 

Institut del Patrimoni Cultural  

 
— Ha intervingut en: Pla de difusió i intervenció arqueològica del castellum de Sant Julià de Ramis; 
Patrimoni Cultural Besalú; Gestió del patrimoni cultural de Santa Coloma de Farners. Difusió d’una ruta 
històrico-artística; excavacions de poblat ibèric de Sant Julià de Ramis, poblat ibèric de Sant Sebastià de 
la Guarda, vil·la romana de Montfullà (Bescanó), jaciment neolític de Codella (Les Preses).  

— Excavació arqueològica a la vil·la romana de Montfullà 
Conveni amb l’Ajuntament de Bescanó 
Període: maig — desembre 2006 
Responsable: Josep M. Nolla 
Director de les excavacions: Jordi Sagrera 
 
— Excavacions arqueològiques a la zona del poblat ibèric i del castellum de Sant Julià de Ramis 
Conveni amb l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
Període: juny — desembre 2006 
Responsable: Josep M. Nolla 
Directora de les excavacions: Isabel Miquel 
 
— III Seminari Internacional de Cultura Escrita “M. Josepa Arnall i Juan”. Leer el mundo, vivir los libros. 
Lectura y aprendizaje en la Edad Media 
Lloc i dates: Aula C3 de la Facultat de Lletres, 23 i 24 de març de 2006 
Responsables: M. Elisa Varela i Gerardo Boto 
Organització: Institut del Patrimoni Cultural 
Col·laboració: Ministerio de Educación y Ciencia, Agència de Gestió i d’Ajuts Universitaris de Recerca, 
Departament de Geografia, Història i Història de l’Art 
 
— Jornada “El món rural d’època romana: tallers ceràmics i producció agrícola” 
Lloc i dates: Sala d’actes del Club Natació Banyoles, 11 de novembre de 2006 
Responsables: Josep Burch i Rius 
Organització: Institut del Patrimoni Cultural i Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l’Estany 
  
— Acció teatral “Les vides del Castellum” a càrrec de la Companyia Infinit Teatre, dirigida per Martí 
Peraferrer. Juliol 2006 
Lloc: Castellum Fractum (Sants Metges) 



 

Organització: Ajuntament de Sant Julià de Ramis-Medinyà, Institut del Patrimoni Cultural 
Col·laboració: Programa europeu “Cultura 2000” 
 
— Dia Internacional dels Museus 2006. La museïtzació d’un espai de catàstrofe: “Armando a Armero, 20 
años después”, un projecte internacional de conscienciació i recuperació de la memòria 
Conferenciant: Mireia Tresserras i Fluvià 
Lloc i data: Facultat de Lletres, 22 de maig de 2006 
Organització: Museu d’Art de Girona i Institut del Patrimoni Cultural 
 

Exposicions 

 
— “Santa Caterina i el Mercadal” 
Dates: Del 22 de juny al 3 de setembre de 2006 
Lloc: Museu d’Història de la Ciutat 
Comissaris: Josep M. Nolla, Lluís Palahí i David Vivó 
Organització: Ajuntament de Girona, Institut del Patrimoni Cultural 
Col·laboració: GISA 
 
— Els tallers de producció ceràmica d’època romana 
Conferenciant: Joaquim Tremoleda 
Lloc i data: Museu d’Arqueologia de Catalunya — Empúries 29 de març 
 
 
 
Publicacions  
 
JUANOLA, R.; CALBÓ, M. i VALLÈS, J. “Educació del patrimoni: visions interdisciplinàries. Arts, cultures, 
ambient” Treballs de Patrimoni Cultural, 04. Girona, Institut del Patrimoni Cultural, 2006. 90 p. ISBN: 84-
934823-4-X 

ORTEGA, D.; ROJAS, A. El camp de sitges de Can Serra. Un jaciment ibèric i altmedieval. Institut del 
Patrimoni Cultural. 

 



 

AA.VV. Primeres Jornades “El món rural d’època romana: ritmes i cicles de la romanització del camp”, 
2005. Estudis arqueològics, 7. Institut del Patrimoni Cultural, 2006 
 
BURCH, J.; GARCIA, G.; NOLLA, J.M.; PALAHÍ, Ll.; SAGRERA, J.; SUREDA, M.; VIVÓ, D. I MIQUEL, I. 
Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis. 2. El castellum. Institut del Patrimoni 
Cultural. Ajuntament de Sant Julià de Ramis. 
 
 
 
Institut de Química Computacional  
 

Conferències professors visitants  
 Membre: Dr. M. Bickelhaupt 
 Títol: Nanoswitches Based on DNA Base Pairs 
 Centre: Theoretische Chemie Faculteit der Amsterdam, Exacte Wetenschappen 
 Vrije Universiteit, Amsterdam, The Nederlands 
 Data: 10/11/2005 
 
 Membre: Dr. R. Ponec 
 Títol: The Research of Prof. Ramon Carbó-Dorca in the Field of Electron Density  
 Analysis. 65th Anniversary of Prof. R. Carbó-Dorca 

 Centre: Institute of Chemical Process Prague, Czech Academy of Fundamentals    
  Sciences Prague, Czech Republic 
 Data: 11/11/2005 
 
 Membre: Dr. J. Karwowski 
 Títol: The Research of prof. Ramon Carbó-Dorca in the Field of Mathematical  
 Chemistry. 65th Anniversary of Prof. R. Carbó-Dorca 

 Centre: Nicolaus Copernicus University Torun, Torun, Poland 
 Data: 11/11/2005 



 

 Membre: Dr. P. Bultinck 
 Títol: The Research of Porf. Ramon Carbó-Dorca in the Field of Molecular Similarity.  
  65th Anniversary of Prof. R. Carbó-Dorca 

 Centre: Department of Inorganic and Physical Chemistry, Ghent University,   

  Ghent, Belgium 
 Data: 11/11/2005 
 
 Membre:  Dr. J. J. Pérez 
 Títol: The Research of Prof. Ramon Carbó-Dorca in the Field of QSAR and QSPR  
 Methodology and Applications 

 Centre: Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Espanta 

 Data: 11/11/2005 
 

 Membre: Dr. J. Cioslowski 
 Títol: Two tales on natural orbital occupancies 
 Centre: Institute of Physics, University of Szczecin, Szczecin, Polonia  
 Data: 14/11/2005 
 
 Membre: Dr. J. Robles 
 Títol: Estudio QSPR para la predicción de Temperaturas de Transición Nemáticas   
  en Cristales Líquidos Termotrópicos 

 Centre: Facultad de Química . Universidad de Guanajuato, Guanajuato, Mèxic 

 Data: 15/11/2005 
  
 Membre: Dr. E. Chamorro 
 Títol: Índices de reactividad electrónica y nuclear en el contexto de la teoría de   
 funcionales de la densidad 

 Centre: Dpto. Ciencias Químicas, Facultad de Chile 
 Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello, Chile 
 Data: 17/11/2005 



 

 Membre: Dr. M. Palusiak 
 Títol: Methoxy group as an acceptor of proton in hydrogen bonds 
 Centre: Department of Crystallography and Crystal Chemistry University of Lodz 
  Poland 
 Data: 24/11/2005 
   
 
 Membre: Dr. J. Mestres 
 Títol: Chemogenomics: Towards Integrating Chemical and Biological Spaces 
 Centre: GRIB — Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) — UPF, Barcelona   
 Data: 13/01/2006 
 
 Membre: Dr. H. Reis 
 Títol: Applications of Discrete Local Field Theory to Calculate Linear and Nonlinear  
 Susceptibilities of Condensed Phases: p-Nitroaniline in 1,4-Dioxane Solution and  
 3— Methyl-4-Nitropyridine-N-oxide (POM) Crystal 

 Centre: National Hellenic Research Foundation, Athens, Grècia 
 Data: 17/02/2006  
   

 Membre: Dr. M. Swart 
 Títol: Computational study on the structure and replication of DNA 
 Centre: Theoretische Chemie Faculteit der Exacte Wetenschappen, Vrije Universiteit  
  Ámsterdam The Nederlands  
 Data: 23/02/2006 
 
 Membre: Dr. G. T. de Jong 
 Títol: Rational design of catalysts: How the interplay of activation strain and TS  
 interaction determines barrier heights 

 Centre: Theoretische Chemie Faculteit der Amsterdam, Exacte Wetenschappen,  

  The Nederlands 
 Data: 05/05/2006 



 

 Membre: Dr. P. Roura 
 Títol: Nanociència i Nanotecnologia: Benvinguts a la ciència ficció 
 Centre: Departament de Física Àrea de Ciències dels Materials de la UdG,  
  Girona, Spain   
 Data: 18/05/2006 

 Membre: Dra.V. Aviyente 
 Títol: Rationalization of the free-radical polymerization of acrylates 
 Centre: Bogazici University, Istanbul, Turkey 
 Data: 07/06/2006 
 
 Membre: Dr. M. Bickelhaupt 
 Títol: Alfa-Stabilization of Carbanions: Fluorine Outperforms the Heavier halogens 
 Centre: Theoretische Chemie Faculteit der Exacte Wetenschappen, Vrije Universiteit   
  Amsterdam, The Nederlands 
 Data: 08/06/2006 
 
 Membre: Dr. F. Sicilia 
 Títol: Second Order analysis of Conical Intersections and Curvature of the  
 Intersection Seam 

 Centre: Dept. of Chemistry, Imperial College London, London, United Kingdom  

 Data: 15/06/2006 
 

Estades investigadors 
 
Membre: Dr. J. Cioslowski   
Centre: Institute of Physics, University of Szczecin, Szczecin, Polonia  
Data:  09/11/2005 a 15/11/05   
 
 



 

Membre: Dr. R. Ponec   
Centre: Institute of Chemical Process Fundamentals. Czech Academy of Sciences   
  Prague, Czech Republic 
Data:  10/11/05 a 13/11/05  
 
Membre: Dr. J. Karwowski   
Centre: Nicolaus Copernicus University Torun, Torun, Poland  
Data:  10/11/05 a 13/11/05  
 
Membre: Dr. P. Bultinck   
Centre: Department of Inorganic and Physical Chemistry— Ghent University,  
  Ghent, Belgium 
Data:  09/11/05 a 14/11/05  
 
Membre: Dr. J. Robles   
Centre: Facultad de Química . Universidad de Guanajuato, Guanajuato, Mèxic  
Data:  09/11/05 a 16/11/05  
 
Membre: Dr. F. M. Bickelhaupt   
Centre: Theoretische Chemie Faculteit der Exacte Wetenschappen, Vrije Universiteit 
  Amsterdam, The Nederlands  
Data:  05/11/05 a 12/11/05  
 
Membre: Dr. E. Chamorro   
Centre: Dpto.Ciencias Químicas, Facultad de Ecología y Recursos Naturales,                     
 Universidad Andrés Bello, Xile  
Data: 11/11/05 a 18/11/05  
 
Membre: Dr. M. Palusiak   
Centre: Department of Crystallography and Crystal Chemistry, University of Lodz  
  Lodz, Poland  
Data: 30/10/05 a 30/11/05  
 
 



 

Membre: Dr. M. Swart   
Centre: Theoretische Chemie Faculteit der Exacte Wetenschappen, Vrije Universiteit  
  Amsterdam, The Nederlands  
Data: 23/11/05 a 2/12/05  
 
Membre: Dr. J. J. Pérez   
Centre: Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Espanya 
Data:  11/11/2005  
 
Membre: Dr. H. Reis   
Centre: National Hellenic Research Foundation, Athens, Grècia  
Data:  08/01/06 a 20/02/06  
 
Membre: Dr. B. Kirtman   
Centre: Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, 
 Santa Barbara, Estats Units  
Data: 05/11/05 a 18/11/05  
 
Membre: Dr. J. Mestres   
Centre: GRIB — Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) — UPF, Barcelona, Espanya 
Data:  13/01/2006  
  
Membre: Dr. J. J. Danenberg   
Centre: City University of New York, New York, Estats Units  
Data:  01/02/06 a 30/04/06  
 
Membre: Dr. G.T. De Jong   
Centre: Theoretische Chemie Faculteit der Exacte Wetenschappen, Amsterdam, Paisos Baixos  
Data:  30/04/06 a 07/05/05  
 
Membre: Dr. F. M. Bickelhaupt   
Centre: Theoretische Chemie Faculteit der Exacte Wetenschappen, Vrije Universiteit,   
  Amsterdam, The Nederlands  
Data:  05/11/05 a 12/11/05  



 

Membre: Dra. V. Aviyente   
Centre: Bogazici University, Istanbul, Turkey  
Data:  04/06/2006 a 09/06/2006  
 
Membre: Dr. F. Sicilia   
Centre: Dept. of Chemistry, Imperial College London 
       Vrije Universiteit, London, United Kingdom 
Data:  12/06/2006 a 24/06/2006  
 
Membre: Dr. M. Swart   
Centre: Theoretische Chemie Faculteit der Exacte Wetenschappen, Vrije Universiteit  
  Amsterdam, The Nederlands  
Data:  19/02/2006 a 26/02/2006  
 
Membre: Dr. P. Roura   
Centre: Departament de Física Àrea de Ciències dels Materials de la UdG,  
  Girona, Spain 
Data:  5/08/2006   

 

Actes  

Homenatge Professor Ramon Carbó-Dorca: Conferència a càrrec del Prof. Walter Kohn. Premi Nobel en 
Química, 1998 Department of Physics, University of California, Santa Barbara: “Science and Scientists in 
the 20th Century” amb la projecció de la pel·lícula: “The Power of the Sun ».  

Acte acadèmic de celebració dels 500 articles publicats, coincidint amb el 13è aniversari de 
l’IQC.  
 
Congrés VII GIRONA SEMINAR ON THE NATURE OF CHEMICAL BOND (10/07-14/07 de 2006). 
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. Edifici Mercadal  
Organització: Institut de Química Computacional, Universitat de Girona 
 
 



 

Institut de recerca sobre Qualitat de Vida  
 

Novembre de 2005 

The research in Driving Behaviour in New Zealand. Sessions de treball a càrrec del Dr. Mark 
Sullman de la Universitat de massey (Nova Zelanda).  

Primer Premio Científico Sexología Integral per l’article: Cassamo, H., Gras, M.E. i Planes, M. 
(2005). Expectativas, actitudes y normas percibidas respecto al uso del preservativo por los 
jóvenes en Mozambique. Revista de Sexología Integral, 2 (4), 173-179. 

 
Professors convidats:  
Ricardo López Muñoz, dramaturg i docent a París. Dimecres 11 de gener: “Espai públic-espai privat”.  
 
Alexis Ybarra, membre del Grupo Terapéutico Campos Eliseos de la Ciutat de Mèxic i doctorant. Dijous 10 
de novembre: “Introducció a la pràctica reflexiva dels equips terapèutics”. 
 
Jornades  
 
 Coordinació, organització i realització de la Jornada “Psicologia i Feminisme" que va tenir lloc a la 

Universitat de Girona, el 8 de novembre de 2005, l’objectiu de la qual va ser difondre i comentar els 
resultats de la recerca “Com incorporar les dones psicòlogues i els estudis feministes a la formació 
psicològica? ? Estudi pilot a Girona i comarques”, dirigit per la Dra. Teresa Cabruja (Universitat de 
Girona) i finançat per l’Institut Català de la Dona.  

 
 Conferència: “El feminismo en la academia” 

A càrrec de Verena Stölcke 
Catedràtica d’Antropologia Social 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 Taula rodona sobre “ La “diferència sexual” a la Psicologia: història i estudis” 

— Historia olvidada de las mujeres pioneras de la psicologia: las americanas 
Silvia García 
Professora de Psicologia Social 
Universitat Rey Juan Carlos de Madrid 



 

 
 Historia olvidada de las psicólogas españolas y situación actual 

Carmen García Colmenares 
Professora de Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
Universitat de Valladolid 
Coordinadora del Seminari d’Educació No Sexista i 
membre fundadora de la càtedra d’Estudis de Gènere 
de la Universitat de Valladolid 

 
• Presentació dels resultats i propostes de la recerca: “¿Com incorporar les dones psicòlogues i els 

estudis feministes a la formació psicològica? Estudi Pilot de la situació i propostes d’accions a Girona i 
Comarques.” Debat i propostes. 
Teresa Cabruja 
Coordinadora Grup DIGECIC 
Universitat de Girona 

 
• Presentació de la web-directori, fruït de la recerca “¿Com incorporar les dones psicòlogues i els estudis 

feministes a la formació psicològica?” 
Anna Torrent i Eduard Juanola 
Grup DIGECIC 
Universitat de Girona 
Presentació xarxa 
Pilar Albertin 
Grup DIGECIC 

 
• Co-organització i participació en la Jornada “El dia de/la psicòleg/a” l’objectiu de la qual va ser 

aproximar el que és el dia a dia del/la professional psicòleg/òloga als estudiants de la llicenciatura de 
Psicologia. Dins del projecte de millora docent: “Pràcticum de psicologia”, dirigit per la Dra. Esperanza 
Villar (Universitat de Girona). Universitat de Girona, 9 de maig de 2006.  



 

Institut d’Informàtica i Aplicacions  
 
26 de setembre de 2005  
Xerrada: Making the Most of your Data or can you Trust your Results 
Ponent: Dr. Chris Phillips, Queen Mary College, University of London 
 
26— 28 d’octubre de 2005  
VIII Congrés català de Intel.ligència Artificial (CCIA’05) a l’Alguer.  
Responsable de l’organització: Beatriz López, Joaquim Meléndez 
 
24 de novembre de 2005  
Xerrada: Optimization with Linear Programming and Modelling languages 
Ponent: Thomas Stidsen, DTU Denmark 
 
12 de desembre de 2005  
Estada del professor Geng-Sheng Kuo, de la Universitat: Beijing University of Posts and 
Telecomunications. Seminari: Enhancement of Voice over Mobile IP for Infrastructure . Mode Wireless 
LANs 
 
 
 
Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis  
 
9-10 novembre 2005  
Presentació del llibre: Dalí. Noves fronteres de la ciència, l’art i el pensament. Amb les conferències a 
càrrec de Lynn Gamwell: El misteri de la vida: revolucions a la biologia, la medicina i les arts visuals (9 de 
novembre de 2005, Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, Girona), i L’univers en expansió: 
revolució en la física, l'astronomia, les matemàtiques i les arts visuals (10 de novembre de 2005, Sala 
d’Actes del FAD, Barcelona). Organitza: Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis (Udg i Museu de 
l’Empordà), amb la col·laboració del KRTU del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
#Artnodes de la UOC. 
 
Del 13 al 16 de desembre de 2005.  
A la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, Congrés internacional en commemoració del 60 



 

aniversari de l'alliberament d'Auschwitz: La imatge possible. L'art i la memòria dels camps  
Participen: Magdalena Kusserov (supervivent del camp de concentració de Ravensbrück), Giovanni Levi 
(cosí germà de Primo Levi), François Rastier (escriptor i assagista), Roberta de Monticelli (professora), 
Xavier Pla (professor de la UdG), Anna Maria García (professor de la UdG), Arnau Pons (escriptor i 
assagista), Dino Marangon (professor de la Universitat de Venècia), Maria-Josep Balsach (professora de la 
UdG), Maria Lluïsa Faxedas (professora de la UdG), Imma Prieto (crítica d’art), Dolors Vidal (professora de 
la UdG), Philippe Mesnard (escriptor), Carles Torner (escriptor), Àngel Quintana (professor de la UdG), 
Pascal Huyhn (assagista), Xavier Antich (professor de la UdG) i Claude Lanzman (director de cinema i 
escriptor). Organitzen: Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis (Udg i Museu de l’Empordà) i el grup de 
recerca del projecte Lo político y la post-imagen de la UdG. 
 
2 de maig de 2006 
Conferència a càrrec de Jean Bollack: Poesia contra poesia. Celan i la literatura (2 de maig de 2006, 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona). Exposició i debat a càrrec de Jean Bollack, Luis Bredlow, Manuel 
Carbonell i Jaume Pòrtulas, moderat per Xavier Riu: Parmènides (2 de maig de 2006, Institut d’Estudis 
Catalans, Barcelona). Conferència a càrrec de Jean Bollack: Poesia i religió (Celan, Mallarmé, Frénaud, 
etc.) (3 de maig de 2006, Institut Francès de Barcelona). Conferència a càrrec de Jean Bollack: 
L’hermenèutica crítica (4 de maig de 2006, Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, Girona). 
Organitzen: Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis (Udg i Museu de l’Empordà) i KRTU del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
Del 19 de gener al 16 de febrer de 2006.  
A la Biblioteca Fages de Climent, de Figueres, 3er Curs d'Art Contemporani: Josep Maria Cañellas i la 
fotografia del XIX.  
Participen: Anna Capella (directora del Museu de l’Empordà) i Jaume Santaló (historiador), comissaris de 
l’exposició, Hélène Pinet (responsable del Gabinet de Fotografies del Musée Rodin de París), Ken Jacobson 
(especialista en fotografia del segle XIX, curador d’exposicions i col·leccionista), Joan Naranjo 
(especialista en fotografia, curador d’exposicions i assessor del Departament de Fotografia del MNAC), Pep 
Parer (fotògraf, professor i col·laborador de l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya), Rafel 
Torrella (conservador de l’Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), David Iglesias 
(tècnic d’arxius del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l’Ajuntament de Girona), Maria Lluïsa 
Faxedas (professora d’art contemporani de la UdG), Dolors Vidal (professora de Turisme Cultural de la 
UdG). Organitza Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis (UdG i Museu de l’Empordà). 
En motiu de l’exposició sobre el fotògraf Josep Maria Cañellas (Reus, 1856 – París, 1902). Photographie 



 

des artistes, que té lloc al Museu de l’Empordà del 17 de desembre de 2005 al 26 de febrer de 2006 i a 
l’entorn del treball de recerca que genera la mostra, la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis, juntament 
amb el Museu de l’Empordà i la Universitat de Girona, presenten aquest curs. 
 
22 de maig de 2006 
Conferència a càrrec de George Yúdice: Violència i cultura (Auditori de la Fundació Antoni Tàpies, 
Barcelona). Organitzen: KRTU del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Fundació 
Antoni Tàpies, amb la col·laboració de Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis (Udg i Museu de l’Empordà). 
 
Exposició Antoni Llena, la pintura como experiencia (del 12 de maig al 31 de juliol de 2005, Patio 
Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Español, Valladolid, i del 6 de setembre de 2005 al 3 de gener 
de 2006, Museu d'Art Jaume Morera, Lleida). Organitzen Patio Herreriano i Museu d'Art Jaume Morera, 
amb la col·laboració de Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis (Udg i Museu de l’Empordà). 
Exposició comissariada per Maria-Josep Balsach.  
 
Exposició Gabriel Stanislas Morvay (1934 — 1988). Gli anni italiani di un pittore in esilio (del 29 d’abril al 
10 de juliol de 2006, Fondazione Dominato Leonense, Leno, Itàlia). Organitza Fondazione Dominato 
Leonense, amb la col·laboració de Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis (Udg i Museu de l’Empordà). 
Continuant amb la tasca de difusió i revalorització de l’obra de l’artista polonès Gabriel Stanislas Morvay, 
la CACC col·labora en una nova exposició sobre l’artista. Comissariada per Maria-Josep Balsach, la mostra 
exhibeix per primera vegada de forma unitària l’obra corresponent als anys italians de l’artista, plena 
d’interrogants fins l’acurat estudi que ha fet possible aquesta exposició.  
 
 
 
Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació  
 
— Cicle de Conferències: “La política de cooperació cultural entre la promoció exterior i l’ajuda al 
desenvolupament”. 
En col·laboració amb l’Ajuntament de Girona, al Centre Cultural de La Mercè. 
20 d’octubre de 2005: “Centres i espais per a la creació en el context de l’art contemporani”.  
Jorge Fernández de León, Viceconsejero de Cultura del Principado de Astúrias.  
24 de novembre de 2005: “La política de cooperació cultural entre la promoció exterior i l’ajuda al 



 

desenvolupament”. Alfons Martinell, Director General de Relaciones Culturales y Científicas. Ministerior de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Agencia Española de Cooperación Internacional. 
 
— Cicle de Conferències: “Coneguem el Patrimoni de la Humanitat”  
Aquesta activitat es realitza en col·laboració amb l’Associació d’Amics de la UNESCO de Girona  
24 de novembre de 2005:  
“Una volta al món a partir dels llocs declarats per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat”. Àngel Morillas, 
membre d’ICOMOS. 
15 de desembre de 2005:“El Patrimoni Mundial a Catalunya i Espanya”. Àngel Morillas, membre 
d’ICOMOS. 
 
 
 
Càtedra M. Àngels Anglada  

 
23 d’abril de 2006 
Inauguració de l'Itinerari Literari Les Closes de M. Àngels Anglada 
La Càtedra M. Àngels Anglada de la Universitat de Girona i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, 
amb la col·laboració de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, han creat el Parc 
Literari M. Àngels Anglada, amb l’objectiu de perpetuar la memòria de l’escriptora en un dels paisatges 
fonamentals de la seva geografia literària: l’Empordà. Nascuda a Vic l’any 1930, Anglada va morir a 
Figueres el dia 23 d’abril de 1999, la diada de Sant Jordi. És per això que aquest mateix dia, set anys més 
tard, s’han celebrat les primeres activitats del nou Parc. Al matí, a la Catedral de Castelló d’Empúries, les 
corals del CEIP Sant Pau i de l’IES Ramon Muntaner de Figueres van cantar El bruel de l’Estany, cantata 
escrita per M. Àngels Anglada, amb música d’Enric Ribó. L’acte va comptar amb els parlaments de Xavier 
Sanllehí, alcalde de Castelló, Josep Maria Godoy, director de la coral, Mariàngela Vilallonga, directora de la 
Càtedra, presentats per Josep Anaya. A la tarda, als Aiguamolls, Josep Espigulé, director del Parc i 
Mariàngela Vilallonga, directora de la Càtedra, van inaugurar el primer itinerari literari “Les Closes” dins 
del Parc, que es va dur a terme en dos grups, l’un guiat per les actrius Cristina Cervià i Elena Martinell; 
l’altre guiat per Esteve Ripoll i Reparada Canet. Els textos d’Anglada que acompanyen el recorregut han 
estat seleccionats per Francesca Romana Uccella, antropòloga de la Càtedra, i pertanyen al poemari 
Columnes d’hores; a la seva primera gran novel·la Les Closes, premi Josep Pla de 1978; a la narració 
“Flors per a Isabel”, inclosa en el recull No em dic Laura; a Sandàlies d’escuma, i a Els maldecaps de Pere 
Geli. Tots ells van ser escrits a la casa pairal de Vilamacolum, al bell mig de les closes empordaneses, o a 



 

Figueres, la ciutat d’adopció d’Anglada. Tots ells mantenen una estreta relació amb el paisatge que els va 
inspirar o que els va veure néixer, és la presència de la terra en la literatura. A través d’ells podem llegir 
aquest paisatge que Anglada va ajudar a preservar amb la seva veu poètica, és la mirada de l’escriptora i 
la seva influència sobre el territori. 

 
 

20 de gener de 2006  
Homenatge a Aurora Bertrana 
Organitzat per la Càtedra en col·laboració amb el Comitè d’Escriptores del PEN, el dia 20 de gener de 
2006 es va celebrar un Homenatge a l’escriptora Aurora Bertrana, a Girona. A les 19h, després de fer una 
visita al “Fons Bertrana” a la Universitat de Girona, organitzada per Mariàngela Vilallonga, Directora de la 
Cátedra M. Àngels Anglada, els assistents a l’acte es van dirigir a la “Fontana d’Or” de la Fundació Caixa 
de Girona, on es va celebrar una taula rodona moderada per Núria Cabré. Van intervenir Dolors Oller, 
Presidenta del PEN, Mariàngela Vilallonga, que va contactar amb amics suïssos de l’escriptora, Isabel 
Segura, editora de part de l’obra de Bertrana i Catalina Bonnin, autora d’una tesi doctoral sobre 
l’escriptora i de la seva biografia. Després de llegir-se fragments de les Memòries i de la part prosificada 
de l’autora, Clara Vallès va interpretar al violoncel dos minuets de la primera suite i l’Arioso de Bach. 
L’acte va finalitzar amb el testimoni de Jacques de Montmollin, fill d’Antoinette de Montmollin, i Marie-
Noëlle Lombard, filla de Jacqueline des Gouttes, amigues de l’escriptora, que van explicar els seus records 
i les seves vivències dels anys viscuts prop de l’escriptora gironina. 
 
Projecte d’elaboració de Guies de lectura d’obres de M. Àngels Anglada  
Per posar en pràctica durant el curs 2005-2006 a 30 instituts de Catalunya, són en curs d’elaboració unes 
Guies de lectura de les següents obres de M. Àngels Anglada: El bruel de Castelló, El mite d’Europa, 
Relats de mitologia: els déus i els herois [selecció], Les Closes, No em dic Laura, Sandàlies d’escuma, 
L’agent del rei, Artemísia, El violí d’Auschwitz i Quadern d’Aram, a cura d’Eusebi Ayensa, doctor en 
Filologia Clàssica. 
 
 
 
Càtedra d’Estudis Marítims  
 
4 novembre de 2005  
Lliçó inaugural del curs 2005-2006 de la Càtedra d'Estudis Marítims 



 

A càrrec del President de la Universitat de Perpinyà, el Sr. François Féral, amb el títol Les institucions 
marítimes. Amb la presència del Sr. Feliu Antúnez, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, 
l'Excm. i del. Dr. Joan Batlle, rector de la Universitat de Girona. La intervenció del President de la 
Universitat de Perpinyà, Sr. François Féral, fou presentada pel director de la Càtedra d’Estudis Marítims, 
Joan Lluís Alegret 
 
5 de maig de 2006  
Presentació de les actes de les jornades PROMEDITERRÀNIA 2004 El turisme i el mar. El patrimoni 
marítim i els nous turismes 
Amb la presència del Dr. Joaquim Majó, vicerector de Desenvolupament Tecnològic i Gestió del 
Coneixement, del Sr. Feliu Antúnez, regidor de cultura de l'Ajuntament de Palamós i del Dr. Joan Lluís 
Alegret, director de la Càtedra d'Estudis Marítims (Universitat de Girona — Ajuntament de Palamós). La 
presentació va anar a càrrec de la Sra. Isabel Galobardes, directora general de Turisme de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
21 de juny de 2006  
Inauguració del Centre de Documentació de la Pesca i el Mar (DOCUMARE) 
La seva inauguració oficial va ser el passat 21 de juny, amb la signatura d'un conveni de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Palamós i la Universitat de Girona i de la participació en el projecte de la Càtedra 
d’Estudis Marítims, el Museu de la Pesca i els Serveis Centrals de Biblioteques de la Universitat de Girona. 
Aquest conveni va ser signat pel Sr. Feliu Antúnez, vicepresident de la Fundació Promediterrània, la Sr. M. 
Teresa Ferrés, alcaldessa de Palamós i la Sra. Anna Maria Geli, rectora de la Universitat de Girona. 
Aquesta signatura dóna estabilitat, recursos i dotació econòmica al centre. 
 



 

 
 
El Centre de Documentació de la Pesca i el Mar DOCUMARE neix com a resultat de les sinergies generades 
durant una llarga trajectòria de col·laboració institucional a l’entorn de l’estudi, conservació i difusió del 
patrimoni marítim i pesquer. Entre els seus objectius principals es troba l’apropar-se, recolzar i participar 
en iniciatives que en diferents nivells i àmbits, i des de iniciatives públiques o privades posen en 
rellevància i apropen a la societat les característiques del sector pesquer amb el seu patrimoni històric, 
social i cultural. 
Des d’aquesta òptica i de la mà de la Càtedra d’Estudis Marítims, el Centre de Documentació de la Pesca i 
el Mar DOCUMARE vol ser un centre de referència en documentació pesquera des del punt de vista de les 
ciències socials i les humanitats a partir de la gestió i difusió dels seus coneixements, els seus fons i 
serveis que dóna a la comunitat acadèmica, a professionals i al públic en general. Al mateix temps 
acompleix la funció de suport informatiu i documental a les iniciatives que tant la Càtedra d’Estudis 
Marítims com el Museu de la Pesca porten a terme en els seus respectius camps d’acció. 
 
La seu del Centre de Documentació de la Pesca i el Mar DOCUMARE s’ubica en la primera planta de la 
Casa Montaner de Palamós, equipament cultural de la vila on també hi trobem la seu del Servei d’Arxiu 
Municipal de Palamós i les àrees de gestió del Museu de la Pesca i de la Càtedra d’Estudis Marítims. Les 
instal·lacions disposen de biblioteca i sala de consulta, sala de projecció i punt de venda de les 
publicacions editades per la Càtedra d’Estudis Marítims i el Museu de la Pesca. 
 
 



 

 

 

 

 



 

Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani  
 
 

− Jornada Einstein, 100 anys després (1905-2005), organitzada conjuntament amb la Facultat de Ciències 
i el Departament de Física de la Universitat de Girona. Va tenir lloc el 22 de novembre del 2005, a l’Aula 
Magna de la Facultat de Ciències de la UdG i al Centre Cultural la Mercè, de Girona. 
 
− Cicle Israel i Palestina, les veus del conflicte, organitzat conjuntament per l'Institut d'Estudis 
Nahmànides del Patronat Call de Girona i la Càtedra Ferrater Mora, del 26 de gener al 15 de juny del 
2006. 

 
− Simposi Internacional El pensament de Joaquim Xirau, amb motiu dels 110 anys del seu naixement, que 
va tenir lloc a Figueres els dies 18 i 19 de maig del 2006 

 
 
 

Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica  

 
— 19-21 d’octubre de 2005 

 
La Càtedra va recolzar econòmicament i també va participar activament en l’organització del “workshop” 
internacional CODAWORK’05 que es va celebrar a Girona amb una participació de gairebé 50 
investigadors d’arreu del món. Les conferències invitades foren impartides pels següents investigadors: 
 

• Dr. John Aitchison, professor emèrit de la Glasgow University, UK. 
• Dr. Dean Billheimer, Vanderbilt University, USA. 
• Dr. Gerald van der Boogaart, Ernst-Moritz-Arndt-Univerität, Germany. 

 
 

— del 29 de setembre al 10 de novembre 
 

Cicle de conferències amb motiu de l’Any Internacional de la Física 
 

 



 

Conjuntament amb la Fundació “Casa de Cultura” de Girona, la Càtedra va organitzar un cicle de 6 
conferències amb motiu de l’Any Internacional de la Física. Les conferències es varen realitzar en una 
de les aules de la Casa de Cultura de Girona. Es va comptar amb una assistència sostinguda de unes 
60 persones. 
La importància de ser l’observador. El caràcter absolut de la relativitat, a càrrec del Dr. Joan Miró i 
Ametller (UdG); Cosmos i caos, física i poesia, a càrrec del Dr. David Jou i Miravent (Departament de 
Física, UAB) i Dr. Josep Perelló (Facultat de Física, UB); Albert Einstein: La construcció d’una icona 
científica del segle XX, a càrrec del Dr. Xavier Roqué Rodríguez, Centre d'Estudis d'Història de les 
Ciències (CEHIC), Facultat de Ciències, UAB; Podrem veure un canvi climàtic?, a càrrec del Dr. Josep 
E. Llebot Rabagliati (UAB), departament de Física de la UAB; Del descobriment de la radioactivitat al 
Projecte Manhattan: llums i ombres de la Física del segle XX, a càrrec del Dr. Jaume Soler i Villanueva 
(UdG), doctor en matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor titular de la 
UdG; Màgia quàntica: desenvolupaments recents, a càrrec del Dr. Albert Bramón i Planas 
(Departament de Física, UAB), catedràtic de Física Teòrica a la UAB.  
 

 
 
— Del 20 al 24 de febrer de 2006. Curs sobre Recursos materials i activitats experimentals a la classe de 
Matemàtiques, a càrrec del professor Anton Aubanell Pou, Catedràtic de Matemàtiques de l’IES Sa 
Palomera de Blanes i Professor Associat de Didàctica de les Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques 
de la Universitat de Barcelona. Organitzat per la Càtedra i ICE de la UdG 
 
— Del 7 al 23 de març de 2006. Curs sobre Criptografia: l’art d’ocultar missatges, a càrrec del Dr. David 
Juher, Dept. d’Informàtica i Matemàtica Aplicada de la UdG, Organitzat per la Càtedra i ICE de la UdG 
 
 
 
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial  
 
— 21-23 d’Octubre 2005  
III Seminari internacional sobre paisatge. Paisatges incògnits, territoris ocults: les geografies de la 
invisibilitat. Casal Marià d’Olot.  
Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch. 
Dirigir pel Dr. Joan Nogué amb la col·laboració de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i la Càtedra.  



 

 
— 28 d’octubre de 2005  
II Jornada Vies Verdes del Vallès. La via Verda Sant Llorenç-Collserola. La implicació dels agents 
económics en la seva gestió. A l’Auditori del Parc Tecnològic del Vallès.  
 
— 11-12 de novembre de 2005  
V Jornades sobre l’Alta Garrotxa: passat, present i futur. A l’Ermita de Santa Cecília de Sadernes.  
 
— 27 i 28 d’abril de 2006  
Jornades de treball “La participació pública en la gestió de l’aigua a partir de la directiva marc de l’aigua”. 
A la Sala de Graus de la Facultat de Lletres.  
 
— 15 a 19 de maig i 2 de juny de 2006 
Seminari sobre “Les noves meteodologies de planificació i noves formes de governar el territori”. A la 
Facultat de Lletres.  
 
— 9 i 10 de juny de 2006  
III Jornada sobre les Vies Verdes al Vallès.  
 
Edició dels llibres: “La ciudad y el miedo. VII Coloquio de geografía urbana”, “III Jornades sobre l’Alta 
Garrotxa. La ramaderia extensiva i la gestió dels espais oberts”, “La futura Llei de Biodiversitat-Patrimoni 
Natural”, “Les vies verdes del Vallès”.  
 
Organització de la trobada “10 anys de Geografia UdG 1995-2006”.  
 
 
 
15.2 Activitats d’altres centres  
 
Observatori de Dret Privat Europeu i Comparat  
 
Mitjançant la resolució del Departament d’universitats, recerca i societat de la informació (DURSI) de 18 
d'octubre de 2005, el Grup de recerca de Dret privat europeu ha estat reconegut com a Grup de recerca 
consolidat.  



 

 
Presentació dels primers resultats dels recercadors adscrits a l’Observatori dins el projecte “Patterns of 
Legal Change: Liability for Fault (1850-2000)” del projecte marc "European Legal Development" liderat 
pel Centre of European Legal Studies de la Universitat de Cambridge. Cambridge. Data: 11-15 Setembre 
2005. 
 
Final Meeting del projecte Children in Tort Law: Children as Tortfeasors and Victims, Tossa de Mar. Data: 
30 de setembre i 1 d’octubre de 2005. 
 
Meeting del sub-grup de treball Technological Risks, dins el projecte “Patterns of Legal Change: Liability 
for Fault (1850-2000)” del projecte marc "European Legal Development". Girona. Data: 25 de febrer de 
2006. 
 
Workshop on New Directions for Family Law in the United States. Ponent: Sanford N. Katz, Libby 
Professor of Law, Boston College Law School. Girona. Data: 10 de maig de 2006. 
 
La Universitat de Girona, mitjançant l’Observatory of European and Comparative Private Law ha signat els 
següents convenis: Conveni marc amb l’Observatori de Dret Privat de Catalunya (Departament de 
Justícia) / Conveni amb la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (Projecte Norma Civil) / Conveni 
marc amb l’Acadèmia de Ciències d’Àustria (European Tort Law research unit) / Conveni marc amb l’ 
European Centre of Tort and Insurance Law (Viena).  
 
L’Observatori col·labora permanentment en les segúents revistes: Anuario de Derecho Civil (Sección de 
jurisprudencia y revistas extranjeras) / European Review of Private Law (Advisory Board) InDret (Consell 
de redacció) / Práctica de Derecho de Daños (Consejo de redacción) / Revista Catalana de Dret Privat 
(Consell de redacció) / Zeitschrift für das gesamten Familienrecht (Internationaler Beirat).  
 
Publicacions:  

Miquel Martín-Casals (Ed.), Children in Tort Law. Part I: Children as Tortfeasors, Wien/New York, 
Springer, 2006.  
Àrea de Dret Civil Universitat de Girona (Coord.), Nous reptes del dret de família (Materials de les 
Tretzenes Jornades de Dret català a Tossa), Girona, Documenta Universitaria, 2005.  



 

Centre CID 
 
Novembre 2005 
Organització e impartició de Curs Pro/Engineer Bàsic, Curs de modelat CAD 3D.  
 
Novembre 2005 
Conferència i Taula Rodona “Innovació de Disseny Industrial” al Centre de Màrqueting de Barcelona. 
Formada per 3 ponents: Josep Tresserras – professor UdG i Drt. Centre CID. Marcos Gómez – professor 
ESADE i Drt. estratègia Òrbita 97.. Marc Real – enginyer superior i Drt. Innovació i nous productes de 
Prespective. 
 
Desembre 2005 
Seminari realitzat per Philippe Delespesse director de l’empresa Inteligencia Creativa, especialitzada en la 
gestió de la creativitat en empreses. Dels integrants del Centre CID hi van assistir: Paula González, Ferran 
Bruguera, David Viñas, Àlex Carmaniu i Andrés Villela.  
 
Gener 2006 
Jornada de QFD Eina de competitivitat (Quality Function Deployment) a la sala d’actes de la Cambra de 
Comerç de Girona. Formada pel ponent Josep Tresserras Picas i amb el propòsit inicial de formar en 
aquest camp i adreçat a empreses i productes que vulguin millorar el seu nivell de competitivitat. 
Promocionat per la Cambra de Comerç de Girona i el Centre CID. 
 
Febrer 2006 
Participació del Centre CID a través de la Xarxa IT i l’estand de IRC en el Congrès 3GSM World Congress 
mitjançant tríptics del Centre CID celebrat dels dies 13 al 16 de febrer a la Fira de Barcelona. 
 
Abril 2006 
Conferència a càrrec del dissenyador francès Jean-Pierre Vitrac en què exposa el procés habitual en la 
generació de productes innovadors i que ell aplica en el seu gabinet de disseny industrial.  
 
Abril 2006 
Participació en el 7e Fòrum Industrial 2006. 



 

Maig 2006 
Organització i Impartició de Seminari en Plàstics juntament amb l’ASCAMM. 
 
 
15.3 Diversa  
 
28 de setembre  
Inauguració oficial del curs acadèmic 2005-06 de les Universitats Catalanes, a l’Aula Magna de la 
Universitat de Girona, amb l’assistència de l’Honorable Sr. Carles Solà, conseller d’Universitats, i dels 
rectors i representants de la resta d’universitats catalanes.  
En el decurs de l’acte, el senyor Pere Cornellà, gerent de CAfès Cornellà, pronuncia la lliçó inaugural 
“L’aroma de la innovació”. Intervenen també el president del Consell Social de la UdG, senyor Albert Bou, 
i el senyor Josep Ribas, com a coordinador del consell d’estudiants. El Cor de la Universitat participa, així 
mateix, en l’acte solemne.  
La distinció Jaume Vicens Vives al mèrit docent recau en el Departament d’Informàtica i Matemàtica 
Aplicada de l’Escola Politècnica Superior de la UdG juntament amb altres set grups i centres universitaris 
del país. També reben el guardó els professors José Manuel Blecua (UAB) i Xavier Gómez (UdL).  
 
 
7 d’octubre  
Trobada a Girona del grup de treball per a la qualitat ambiental i el desenvolupament sostenible de la 
CRUE (Conferència de rectors de les Universitats Espanyoles). En el decurs de la reunió, amb assistència 
de representants de 35 universitats, es debat l’aplicació de millores ambientals en els edificis universitaris 
i la coordinació per fomentar campus sostenibles.   
 
19 d’octubre  
Reunió a Girona de vicerectors i responsables de cursos de postgrau de totes les universitats catalanes, 
convocats per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per preparar la 
implantació dels màsters en el nou format europeu.  
 
20 d’octubre  
Proclamació, per part de la Comissió Electoral, dels candidats que es presenten a les eleccions a rector de 
la UdG. Els candidats proclamats són els catedràtics Sergi Bonet, Miquel Duran, Anna M. Geli i Ramon 
Moreno-Amich.  



 

Octubre  
L’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) escull la xarxa intranet de la 
UdG (La meva UdG) com un dels referents d’àmbit estatal per avaluar els plans de formació del 
professorat a les universitats.  
 
3 de novembre  
Inauguració de l’edifici P-III de l’Escola Politècnica Superior, amb l’assistència de la delegada del Govern, 
Sra. Pia Bosch, i del director general del departament d’Universitats, senyor Ramon Vilaseca. L’edifici acull 
el departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció, i també unes aules específiques destinades, 
entre d’altres, a la docència de la titulació d’Arquitectura Tècnica i de la nova titulació oficial 
d’Arquitectura. L’edifici està estructurat en dues plantes: planta baixa + primer pis, amb una superfície 
construïda total de 2.960 m2 (1.654 m2 útils). 
 
10 de novembre  
Inauguració de l’edifici que acull el centre d’Informació i Assessorament dels estudiants (CIAE) al Campus 
de Montilivi, amb l’assistència del secretari general d’Universitats, senyor Josep castells.  
El nou edifici, de 450 metres quadrats, centralitza diverses prestacions a la comunitat universitària. 
L’objectiu principal del CIAE és donar un servei de qualitat i ser un lloc de referència per als estudiants. És 
un espai on els estudiants poden accedir als serveis d’informació i assessorament que els poden 
interessar, addicionals a les prestacions pròpies de les facultats i escoles, i que representen un valor afegit 
de qualitat de l’atenció als estudiants, per a la seva informació, per a l’accés a recursos socioeconòmics i 
per a la seva promoció personal, social i laboral. 
En el mateix edifici s’ubica la Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG i els responsables 
d’atenció al Voluntariat i de suport a les Associacions de la UdG. 
 
11 de novembre  
Homenatge al professor Ramon Carbó-Dorca sota la presidència del Dr. Walter Kohn, premi Nobel de 
Química del 1998, amb intervencions de destacats especialistes internacionals en el camp de la Química i 
l’assistència d’un centenar de científics .  
 
11 de novembre  
Trobada d’escriptors catalans, bascos i gallecs, en el marc de la 22a edició de Galeusca, a la Facultat 
de Lletres.  
 



 

22 i 29 de novembre 
Es duen a terme les eleccions per escollir rector de la Universitat de Girona. S’efectuen dues voltes, amb 
un 25’8% de participació, especialment notable en l’estament dels estudiants. En la primera volta, del dia 
22 de setembre, el candidat Sergi Bonet rep un 35’98% del vot ponderat, i la candidata Anna M. Geli rep 
el 24’97%.  
Ambdós catedràtics, en la segona volta, treuen els següents resultats:  
Dra. Anna M. Geli, 51’76% del vot ponderat; Dr. Sergi Bonet, 48’24% del vot ponderat.  
La doctora Anna M. Geli de Ciurana pren possessió del càrrec en una cerimònia duta a terme el 16 de 
desembre a la Sala d’Actes de la Facultat d’Educació i Psicologia amb l’assistència del conseller 
d’Universitats, de nombrosos membres de la comunitat universitària gironina i de representants d’altres 
universitats del país.  
 
25 de novembre  
Inici dels actes de celebració de les 25 promocions de l’Escola Universitària d’Infermeria, amb una 
conferència a càrrec de la consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli: “Els professionals d’infermeria 
en el sistema català de salut”. La professora Rosa Maria Blasco (UB) parla de l’evolució històrica dels 
estudis d’Infermeria i clou l’acte el Cor de la UdG. La celebració també inclou l’edició d’un llibre 
commemoratiu.  
 
Febrer  
Posada en marxa de les noves instal·lacions de la Biblioteca al campus del barri vell, amb un edifici de 
nova planta de 1500 metres quadrats, amb la qual cosa s’amplia a 685 el nombre de places disponibles 
en aquest equipament.  
 
Febrer 
Presentació d’un número especial de la Revista de Girona, el dossier del qual es dedica a fer un retrat dels 
estudis de Ciències de la UdG i de la recerca que es du a terme en els grups de recerca de l’àmbit 
científic.  
 
20 abril  
Organitzat pels estudiants i amb el suport de l’Escola, es du terme a l’EPS la setena edició del Fòrum 
Industrial, amb la finalitat de posar en contacte estudiants i empresaris, amb la participació d’una 
cinquantena d’empreses de l’entorn gironí.  
 



 

24 d’abril  
Homenatge a Jordi Verrié amb motiu del cinquè aniversari de la seva mort. En el decurs de l’acte es fa 
oficial el lliurament per part de la família del fons Verrié a la Biblioteca de la UdG, en el marc del Fons 
d’Història de l’Educaciò. El llegat del pedagog consta de 400 llibres i 80 unitats de consulta.  
 
26 i 27 d’abril  
Celebració de la Festa Major de la UdG, amb pregó a càrrec de l’estudiant i esportista d’elit Mar Bosch. La 
festa inclou activitats esportives, competicions i concursos, actuacions de castellers, cor i aula de teatre, 
concerts, etc.  
 
22 de juny  
Lliurament dels Premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, promoguts pel Consell Social. 
També es du a terme l’acte d’entrega dels guardons de la quarta edició dels Premis d’Arquitectura de la 
demarcació de Girona del COAC, a l’Aula Magna de la UdG. L’acte d’enguany inclou un premi específic per 
a treballs que tractin temàtiques relacionades amb la joventut, promogut per la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya, i, d’acord amb els consells comarcals de l’Alt Empordà, el Baix 
Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva, vuit premis a 
treballs de recerca d'àmbit comarcal per estimular la investigació d’aspectes locals o comarcals per a 
cadascuna de les comarques gironines. 
Els treballs que s’han valorat per atorgar els premis són 146.  
 
30 de juny  

Lliurament dels Premis del Patronat de l’Escola Politècnica Superior a projectes de fi de carrera en la seva 
onzena edició.  

En el decurs de l’acte, Jordi Roche, President de la Federació Catalana de Futbol parla de “L’esport i la 
Universitat”. 
Més de cent Projectes de les titulacions impartides a l’EPS han optat als guardons.  
 
Juny  

Arribada a la Biblioteca de la UdG de la donació bibliogràfica dels aproximadament 5000 volums de la 
biblioteca personal de Pierre Vilar, que la família ha decidit donar a la Universitat de Girona justament 
l’any que es commemora el centenari del seu naixement. 



 

Juny  
Presentació de les activitats de la Universitat a l’Estiu, organitzades per la UdG i gestionades per la 
Fundació UdG: innovació i Formació. Es preveu oferir 62 cursos al llarg de l’estiu en 11 poblacions, a 
l’abast de tothom i amb múltiples àrees de coneixement. Les novetats d’enguany són els cursos que es 
fan a Torroella de Montgrí i Sitges.  
 
Juny  
Publicació per part del Consell Social d’un estudi sobre la inserció laboral dels graduats de la UdG, a càrrec 
dels professors adscrits al Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada Santi Thió i Josep Daunis.  
El volum, titulat “Inserció i Formació a la UdG”obre la col·lecció “Estudis” del Consell Social de la UdG. 
Aquest treball descriu els resultats obtinguts per la UdG a l’enquesta que l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) elabora periòdicament per avaluar la inserció laboral 
dels graduats universitaris de Catalunya. 
L’enquesta mostra que més de 9 de cada 10 dels graduats de la UdG troben feina abans d'un any després 
d'haver finalitzat els estudis i que, fins i tot, més del 40% d’aquests troben feina abans d’acabar la seva 
carrera. Quant a la qualitat de l’ocupació, la gran majoria de titulats tenen feines que requereixen la seva 
titulació específica i desenvolupen funcions pròpies d’aquesta. L’estudi fa palès també, el pes de les 
empreses i institucions gironines a l’hora d’assegurar la transició al mercat de treball dels estudiants de la 
UdG, atès que prop del 75% dels enquestats treballa a les comarques de Girona. En aquest entorn, el 
sector privat és el predominant, sobretot en els estudis tècnics. L’estudi apunta també en la importància 
de la formació continuada i l’especialització, ja que un 77% dels enquestats continuen estudiant després 
d’haver obtingut el títol universitari. 
El nivell de satisfacció dels graduats de la UdG quant a la formació rebuda, és molt alt, i lleugerament 
superior al del global de Catalunya. Així, gairebé 3 de cada 4 graduats repetirien els mateixos estudis que 
han cursat, i més del 80% dels graduats tornarien a escollir la UdG.  
 
Juliol  
Un 85% de l’oferta de places de la UdG queda coberta en primera opció Les sol·licituds en primera 
preferència per estudiar a la UdG pugen un 4% 
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