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Presentació
La Universitat de Girona ha viscut al llarg del curs 2006-2007 un període que s'ha caracteritzat per la voluntat
d'establir unes bases sòlides tant de programació com de política de professorat i de PAS, per encarar la ja imminent posada en marxa de l'espai europeu d'educació superior. El panorama que s'ha dibuixat ha consistit en
la definició d'un marc d'equilibri entre les plantilles i l'oferta docent, al mateix temps que s'ha procurat aprofundir en la informació necessària perquè la comunitat universitària conegui a fons els reptes i els compromisos
que genera la Declaració de Bolonya de l'any 2000.
Els programes de doctorat que s'han elaborat per al curs vinent i els màsters oficials en ciències experimentals
i sostenibilitat, en ciències humanes i de la cultura, en ciències socials, de l'educació i de la salut, en tecnologia, i en turisme, dret i empresa, ens parlen d'aquest esforç i també avalen la idea d'afrontar el futur amb cohesió interna i amb un elevat grau de consens, tal com s'ha demostrat en les diverses convocatòries dels òrgans
de gestió i decisió.
El Parc Científic i Tecnològic de la UdG ha viscut, al llarg d'aquest curs, un impuls definitiu que es concreta en
la imminent inauguració oficial de l'edifici Jaume Casademont, que ja és una realitat tangible. Al mateix temps,
altres inauguracions –com la del segon cos de la Biblioteca de Montilivi– i construccions en procés d'acabament
–com la de l'aulari, al mateix campus– ens parlen d'impuls a la política d'infraestructures, que s'ha de completar amb les obres de la seu de la Facultat de Turisme al Barri Vell i amb el futur campus de ciències de la salut.
Quant a les relacions amb l'Administració, la visita del conseller del Departament d'Innovació, Universitats i
Empresa i de la comissionada per a Universitats, els posteriors contactes en el si del Consell Interuniversitari de
Catalunya i el seguiment de les línies establertes permeten albirar acords satisfactoris per a la UdG.
Cal fer constar que una de les prioritats més destacades del curs, més enllà de la millora del finançament i de
les infraestructures, feia referència a la voluntat, expressada a bastament, de tenir estudis de medicina a Girona,
i que avui ja és una realitat. La confirmació, a finals de juliol, que aquests estudis es podran impartir a la UdG
el curs 2008-2009 ha estat el tret de sortida perquè el proper curs es despleguin els programes de posada en
marxa d'aquesta titulació tan demanada per l'entorn gironí.
D'altra banda, la Universitat de Girona, aquest curs, ha estat avaluada per l'European University Association
(EUA), que ha fet una anàlisi institucional de relleu per tenir informació concloent i objectiva sobre els nostres
actius i per poder orientar les accions que es defineixin a partir de l'informe final; aquest procés d'avaluació
institucional es tradueix en una oportunitat de millora per a la Universitat de Girona en el camí cap a l'excel·lència
en tots els àmbits de la seva activitat.

Anna Maria Geli de Ciurana
Rectora
Girona, setembre del 2007
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Fa 15 anys
La història recent de la Universitat de Girona es va iniciar el 12 de desembre de 1991 amb l’aprovació, per
part del Parlament de Catalunya, de la Llei de creació de la Universitat. Després d’aquella data històrica va
començar el primer curs (1992-1993), en el qual, de manera efectiva, la UdG participava autònomament en el
sistema universitari català. Els períodes que es van viure es poden concretar en tres: el primer, d’implantació
dels òrgans de govern i de les necessàries estructures de gestió per a la nova realitat. El segon, de consolidació,
amb un augment notable de professorat, d’estudiants, de serveis, d’edificacions, d’oferta acadèmica i de recursos per a la recerca. I el tercer, amb l’arribada de la nova llei d’universitats i de la declaració de Bolonya, amb
nous reptes de futur per a una universitat plenament establerta.
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El 12 de desembre de 2006, quinze anys després, es va dur a terme
un acte institucional a l’edifici Les Àligues, presidit per la rectora
Anna M. Geli i pel president del Consell Social, Albert Bou, al llarg
del qual es va constatar la vitalitat de la institució i es van definir
les expectatives per als anys vinents. Al llarg del curs, la UdG ha fet
constar aquesta efemèride a través de diversos suports, des dels de
més transcendència –com la inauguració de curs– fins als més quotidians, amb la introducció d’un logo commemoratiu que deixa
constància de l’aniversari.
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La UdG avui
La Universitat està en procés d’adaptació de
les seves estructures al nou espai europeu
d’educació superior. L’Escola de Postgrau és,
en aquest sentit, un punt de referència quant
a l’organització dels màsters oficials previstos en la nova realitat universitària. El procés
també afecta les titulacions, que duen a
terme programes pilot per adequar-se al
model de crèdits ECTS, i la mateixa dinàmica universitària en general.
Les dades que figuren en aquesta memòria
ens parlen d’una estabilització del nombre
d’estudiants i d’un augment progressiu de
les activitats de formació continuada, que
avancen de manera paral·lela a la configuració convencional. El reforçament de les
àrees responsables de docència i de recerca
ens il·lustra sobre la proposta estratègica de
la Universitat, això és: establir les bases
acadèmiques per a la programació docent i
estructurar una potent xarxa d’investigació.
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La UdG en dades
Estudis

Comunitat universitària

1r i 2n cicle

Estudiants de 1r i 2n cicle
en centres docents integrats

9.996

Estudiants de 1r i 2n cicle en centres
docents adscrits i vinculats

1.783

Estudiants de 3r cicle

Titulacions oficials de 1r i/o 2n cicles
Titulacions pròpies

609

Estudiants de formació continuada

2.440

Personal docent

1.060

Personal investigador

285

Personal d’administració i serveis

540

3.145

Oferta de places en centres
docents adscrits i vinculats

645

Demandes en 1a opció
en centres docents integrats
Demandes en 1a opció
en centres docents adscrits i vinculats

Titulats en centres docents
adscrits i vinculats
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Oferta de places en centres
docents integrats

Titulats en centres docents integrats
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Recerca i transferència

Postgrau
Màsters oficials

15

Programes de doctorat

17

Estudiants amb suficiència
investigadora

107

Tesis doctorals llegides

78

Formació continuada

Articles publicats (total)

506

Articles publicats (ISI)

292

Llibres publicats

45

Capítols de llibres

223

Publicacions en congressos

640

Patents vigents

27

Màsters propis

23

Projectes nacionals

132

Diplomes de postgrau

23

Projectes europeus

34

Cursos de postgrau

3

Convenis amb empreses

Diplomes d’especialització

7

Ingressos per via competitiva (€)

8.041.279,94

Ingressos per via no competitiva (€)

6.733.553,23

Cursos d’estiu organitzats (2007)

49

Alumnes inscrits als cursos d’estiu (2007)

930

Altres dades
Estudiants de 1r i 2n cicle
amb ajut a l’estudi
Estudiants de màsters oficials
amb ajut a l’estudi

27

Estudiants de programes de doctorat
amb ajut a l’estudi

81

Estudiants UdG de programes
de mobilitat

27

(2)

Superfície (m2)

7.044

Places de lectura

1.289

Pressupost per a fons
bibliogràfic (€)

1.169.960,82

Total de volums

316.998

Volums electrònics

6.731

Revistes en paper

6.495

Revistes electròniques

7.773

164

Estudiants estrangers
de programes de mobilitat UdG
Convenis de cooperació educativa (1)

Projectes del Trampolí Tecnològic
Biblioteca

1018

149

208
1.033

(1) Dades a 31/05/2007. No inclou els pràcticums de 1r curs

154

Bases de dades
Visites a la Biblioteca

1.312.530

Préstecs

160.173

Consultes a bases de dades

410.901

Articles descarregats
de revistes electròniques

133.321

(2) Dades a desembre de 2006
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Pressupost
Pressupost liquidat 2006:
ingressos (€)

82.786.403,51

Pressupost liquidat 2006:
despeses (€)

81.178.959,12

Pressupost inicial 2007 (€)

83.209.984,44

Import global PIU 2001-2006 (€)

40.884.554,47

Import global PIU 2007-2013 (€)

57.000.000

Superfície total construïda (m2)

142.079 m2

Altres dades d’interès
Pressupost destinat a projectes
de la UdG de cooperació
per al desenvolupament (€)
Pressupost destinat a programes
de voluntariat de la UdG (€)
Associacions d'estudiants
Fires i salons de promoció
dels estudis amb participació UdG

6.000
25
8

Visites de promoció dels estudis
a centres de secundària
Estudiants de secundària que
han participat en les visites
de promoció dels estudis a centres
de secundària

1.752

Socis del Servei d'Esports

2.966

Assignatures de lliure elecció
ofertes pel Servei d'Esports
Nombre d'estudiants matriculats
en assignatures de lliure elecció
ofertes pel Servei d'Esports

10

85.000

*m 06/07

40

36

1.313

Nombre d'inscrits en competicions
esportives

> 1.500

Nombre de participants en activitat
de lleure organitzades pel Servei
d'Esports

> 1.600

Participants en les activitats
de formació lingüística

1.946

Examinands en activitats
d'acreditació lingüística

1.459

Participants en intercanvis lingüístics

180
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Implantació territorial
La UdG té una clara voluntat d’implantació en les comarques gironines, a partir de la consolidació i expansió de les seves seus a la ciutat de Girona. L’aposta del Parc Científic i Tecnològic reforça aquesta posició,
no solament pel que té de pol d’atracció, sinó pel que també significa de reforçament de les oficines de transferència i de suport a projectes emprenedors.
Al mateix temps, la UdG també participa en projectes concertats amb altres administracions, com ara a
Palamós, al voltant de la temàtica pesquera, o Sant Feliu de Guíxols, les Preses o Celrà, amb el Consorci de
Vivers d’Empreses. La Universitat, tanmateix, no es concentra només en la demarcació, sinó que, a través
d’escoles adscrites, d’activitats docents i investigadores, de cursos d’estiu, de promoció entre estudiants de
secundària, es projecta en l’àmbit territorial català.
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Estructura
Centres docents

Centres docents integrats
Facultat d'Educació i Psicologia
Facultat de Lletres
Facultat de Ciències
Facultat de Dret
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d'Infermeria
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escola Universitària de Turisme
Girona International Graduate School (GIGS)

Centres docents adscrits
Escola Universitària de Ciències de la Comunicació
Escola Universitària de Turisme Mediterrani
Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme Sant Pol
de Mar
Escola Universitària de Turisme CETA
Escola Universitària de Turisme Euroaula
Escola Universitària de Turisme de Terrassa
Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí
Escola Universitària de Turisme Formàtic Barna

Centres docents vinculats
Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia

Departament de Dret Públic
Departament de Dret Privat
Departament d'Economia
Departament de Química
Departament de Biologia
Departament de Ciències Ambientals
Departament d'Infermeria
Departament d'Organització, Gestió Empresarial i
Disseny de Producte
Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la
Construcció
Departament d'Enginyeria Química, Agrària i
Tecnologia Agroalimentària
Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada
Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i
Automàtica
Departament d'Arquitectura i Tecnologia de
Computadors
Departament d'Empresa
Departament de Física
Departament d'Enginyeria Mecànica i de la
Construcció Industrial

Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach

Instituts de recerca
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Institut d'Ecologia Aquàtica
Institut de Química Computacional
Institut de Tecnologia Agroalimentària
Institut d'Informàtica i Aplicacions
Institut de Medi Ambient
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Institut del Patrimoni Cultural
Institut Superior d'Estudis Turístics

Departaments
Càtedres
Departament de Filologia i Filosofia
Departament de Geografia, Història i Història de
l'Art
Departament de Pedagogia
Departament de Psicologia
Departament de Didàctiques Específiques
12
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Càtedra Ferrater Mora de Pensament
Contemporani
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial
Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis
Càtedra Cambra d'Empresa Familiar

2udgavui

3/8/07

12:47

Página

13

Càtedra d'Estudis Marítims
Càtedra Lluís Santaló d'Aplicacions de la
Matemàtica
Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i
Cooperació
Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania
Càtedra M. Àngels Anglada
Càtedra d'Esport i Educació Física
Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà
Sostenible
Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball

Altres estructures de recerca
Observatori de Dret Privat Europeu i Comparat
Observatori de les Llengües d'Europa
Centre de Documentació Europea
Institut d' Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi)

Centres de recerca participats
Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural
(ICRPC)
Centre de Noves Tecnologies Alimentàries (CENTAUdG)

Fundacions
Fundació Universitat de Girona: Innovació i
Formació
Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur
Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic

Altres
Campus Agroalimentari de Girona
UdG Iniciatives, SL
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Titulacions
Estudis oficials de 1r i/o 2n cicle en centres docents
propis
- Mestre. Especialitat Educació Infantil
- Mestre. Especialitat Educació Primària
- Mestre. Especialitat Llengua Estrangera
- Mestre. Especialitat Educació Física
- Mestre. Especialitat Educació Musical
- Educació Social
- Psicologia
- Filosofia
- Filologia Catalana
- Filologia Hispànica
- Geografia
- Història
- Història de l'Art
- Biologia
- Química
- Ciències Ambientals
- Dret
- Gestió i Administració Pública
- Arquitectura Tècnica
- Arquitectura
- Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Explotacions
Agropecuàries
- Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Indústries
Agràries i Alimentàries
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

14
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- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
- Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electrònica
Industrial
- Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Química
Industrial
- Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Mecànica
- Enginyeria Industrial
- Infermeria
- Ciències Empresarials
- Administració i Direcció d'Empreses Economia
- Diplomat en Turisme
- Publicitat i Relacions Públiques

Estudis oficials de 2n cicle en centres docents propis
- Pedagogia
- Psicopedagogia
- Filologia Romànica
- Enginyeria Informàtica
- Ciència i Tecnologia dels Aliments
- Ciències del Treball
- Criminologia
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Estudis oficials en centres docents adscrits
- Fisioteràpia Garbí
- Diplomat en Turisme (Mediterrani)
- Diplomat en Turisme (Euroaula)
- Diplomat en Turisme (CETA)
- Diplomat en Turisme (Sant Pol)
- Diplomat en Turisme (Terrassa)
- Diplomat en Turisme (Formàtic Barna)

Estudis propis
- Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i
Desenvolupament del Producte
- Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia

Màsters oficials
POP en Ciències Experimentals i Sostenibilitat
- Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua
- Màster en Medi Ambient
POP en Ciències de la Salut
- Màster en Intervenció Psicosocial
POP en Humanitats i Ciències Socials
- Ciència Cognitiva i Llenguatge (IU)
- Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local (IU)
- Llengües, Moviments de Població i Construcció
Social
- Màster Interuniversitari en Psicologia de
l'Educació- MIPE

POP en Turisme, Dret i Empresa
- Màster en Innovació Empresarial i Gestió de la
Tecnologia / Business Innovation and Technology
Management
- Màster en Direcció i Planificació de Turisme /
European Master in Tourism Management
Programes de doctorat
- Arts Visuals i Educació, un Enfocament
Construccionista
- Biotecnologia
- Catàlisi Homogènia
- Cultura i Societat a l'Europa Mediterrània
- Diversitat Educativa i Pluralitat Lingüística
- Ecologia Fonamental i Aplicada
- Educació Ambiental
- Educació Física i Esport: Didàctica i
Desenvolupament Professional
- Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al
Llarg del Cicle Vital
- Globalització i Dret: El Dret Europeu com a
Referència
- Mecànica de Materials i Estructures
- Organització Industrial: Empresa i Mercats
- Projectes d'Innovació Tecnològica en l'Enginyeria
de Producte i Procés
- Psicologia i Qualitat de Vida
- Química Teòrica i Computacional
- Sistema de Justícia Penal
- Sòls, Aigua i Medi Ambient

POP en Tecnologia
- Erasmus Mundus European Masters in Vision and
Robotics (VIBOT)
- Màster en Biotecnologia Alimentària
- Màster en Informàtica Industrial i Automàtica
- Màster Interuniversitari en Computació
- Màster Interuniversitari en Enginyeria Tèxtil,
Paperera i Gràfica
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Les funcions principals de la Universitat de Girona s'adrecen a cercar l'excel·lència en els àmbits d'actuació que
li són propis com a institució d'educació superior. En
aquesta línia, treballa per una docència de qualitat en
tots els cicles de l'ensenyament universitari, i també per
assolir estàndards elevats en la recerca en tots els camps
de la ciència, de la tècnica, de les humanitats i ciències
socials i de les arts, i en la prestació de serveis. De la
mateixa manera, estableix criteris d'eficàcia i eficiència
en la gestió dels seus recursos per facilitar i garantir el
desenvolupament de les activitats i per assolir les fites
que es proposa la Universitat.

Àmbits

Simultàniament, aposta per una formació sòlida dels
estudiants basada en l'aprenentatge i en les competències necessàries per garantir la inserció laboral efectiva.
El seu personal –docent i investigador i d'administració
i serveis– troba en la Universitat de Girona el marc per
al desenvolupament personal i professional. En definitiva, promou el desenvolupament integral de la comunitat universitària.
La Universitat de Girona participa activament en el
progrés i el desenvolupament de la societat mitjançant
la creació, la transmissió, la difusió i la crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats i les ciències socials i les
arts. Alhora, esdevé un agent proactiu en la millora del
sistema educatiu a través de la promoció d'activitats
d'extensió universitària i de formació permanent i culturals; del foment de la participació de la societat, i del
suport a l'activitat intel·lectual i artística en els diversos
camps de la cultura i el coneixement que es desenvolupi en el seu territori d'influència. Així, els membres de
la UdG poden establir vincles amb la comunitat universitària europea i internacional i amb altres institucions
per tal de compartir coneixement.
25
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La creació de l’espai europeu d’educació superior és una
tasca de totes les universitats europees; és una obra
compartida. En aquest procés les universitats ens proposem compartir l’estructura dels estudis superiors amb
l’objectiu que les persones que els cursin en diferents
països de la Unió tinguin una mobilitat més fàcil, com
a ciutadans i estudiants primer, i més tard també com a
professionals.

Docència

Una altra gran línia de treball de l’harmonització de
l’educació superior a Europa és la reflexió metodològica, que ens ha de portar a una millora contínua de la
nostra docència, seguint camins semblants i complementaris. El fet de centrar la docència en l’aprenentatge i l’avaluació focalitzada en les competències que
volem que assoleixin els nostres estudiants són dos temes
clau del nou context docent que es va dibuixant.
Aquests dos grans reptes –nova estructura dels estudis
i reflexió metodològica– han inspirat el pla de treball
del Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica durant
el curs 2006-2007. Els paràgrafs següents presenten, a
grans trets, els principals blocs d’actuació orientats a
assolir els nostres objectius.
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El nou mapa de titulacions
Pel que fa a la política acadèmica, cal remarcar l’inici del disseny del nou mapa de titulacions. El document Marc general per a la planificació acadèmica
dels nous estudis de grau i màster a la UdG, presentat al Claustre del 18 de maig de 2007, recull els principis bàsics i obre processos participatius per a l’elaboració del nou mapa de titulacions de la Universitat
de Girona. Estableix que cal prendre el potencial
actual com a punt de partida, que cal establir una
major relació amb l’entorn social i que cal potenciar un increment planificat de la internacionalització. A la base del nou mapa de titulacions hi ha la
visió estratègica de la Universitat, una diagnosi
acurada del potencial docent de la nostra universitat i la seva implicació en els estudis –de primer i/o
segon cicle, de màster i de doctorat–, projecte en el
qual treballen des de fa temps els centres docents.
Així mateix, i com a documentació que ha d’ajudar
a la presa de decisions, es compta amb dos estudis: l’estudi Educació superior i treball a Catalunya:
anàlisi dels factors d’inserció laboral, d’AQU
Catalunya, i l’estudi de mercat de les necessitats
formatives de la societat gironina, encarregat al
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, les
conclusions del qual es presentaran durant el mes
de setembre de 2007 i que incorpora el punt de vista
extern per a confeccionar l’oferta formativa de la
UdG.

Programació de nous estudis
Els màsters oficials són la primera concreció de la
nova configuració dels estudis universitaris en el
marc de l’EEES. En relació amb aquests estudis,
durant el curs 2006-2007 s’han desenvolupat els
primers màsters i s’han programat els nous màsters
oficials per al curs 2007-2008. L’oferta coordinada
de màsters i doctorats s’estructura en cinc programes oficials de postgrau, cadascun dels quals aplega un seguit de màsters i ofereix les línies de recerca, vinculades a cadascun dels màsters, a l’alumnat
que desitja fer el doctorat.
El procés ha suposat la revisió dels criteris de programació respecte dels que s’havien aplicat el curs ante28

*m 06/07

rior, en un intens treball de col·laboració entre el
Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica,
l’Escola de Postgrau de la UdG, el Gabinet de
Planificació i Avaluació i el Servei de Gestió
Acadèmica i d’Estudiants.

Pla de suport a la docència
El Pla de suport a la docència per al curs 2007-2008,
integrat en el futur pla estratègic de docència de la
UdG, ha d’ordenar i donar cos a les activitats d’impuls a la millora contínua de la docència a la
Universitat de Girona. Inclou un ventall d’actuacions,
d’entre les quals destaquen la Guia per a l’adaptació a l’EEES, l’equip d’assessors per a l’adaptació a
l’EEES, la formació de professorat i el suport a la
innovació docent.
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Guia per a l’adaptació a l’EEES

Equip d’assessors per a l’adaptació a l’EEES

La progressiva creació de l’espai europeu d’educació superior porta la Universitat de Girona a un
procés de reflexió i renovació de l’organització
acadèmica i docent dels estudis amb un objectiu
clar: que els seus estudis universitaris siguin comparables amb els que s’imparteixen a la resta de la
Unió Europea. En l’àmbit de la docència, la UdG ha
editat dos quaderns nous de la Guia per a l’adaptació a l’EEES –els que estan dedicats a les activitats
d’aprenentatge i a l’avaluació– i ha treballat en dos
títols nous: els continguts i la tutoria. Així mateix,
i amb l’ànim de donar a conèixer el procés de
Bolonya a la societat, més enllà de la comunitat
universitària, s’ha editat el quadern Gate 2010. La
Universitat de Girona a l’espai europeu d’educació superior, que s’ha encartat als dos diaris locals
durant el mes de maig del 2007.

Mereix una menció especial l’acció dels equips d’assessors per a l’adaptació a l’EEES, que des de cada
centre docent han estat promovent el debat sobre
les noves propostes docents i que en alguns casos
ha cristal·litzat en activitats com ara la celebració
de jornades de discussió, visites de grups de professors a altres universitats i plans específics d’intercanvi d’experiències i de formació permanent. En
aquest context, els equips d’assessors per a l’adaptació a l’EEES han promogut les jornades que s’esmenten més avall, amb l’objectiu essencial de posar
en comú els punts de vista i les iniciatives que diferents universitats tenen en relació amb la manera
com els diversos àmbits de coneixement plantegen
i veuen aquest canvi. Un canvi d’estructura dels estudis, però també, i molt especialment, un canvi metodològic, un canvi de cultura educativa.

Formació del professorat
L’oferta formativa adreçada al personal acadèmic
de la UdG preveu activitats organitzades directament per l’Institut de Ciències de l’Educació Josep
Pallach i també en col·laboració amb centres i departaments de la Universitat.
Enguany, els cursos, els seminaris i els tallers que
s’han fet s’han centrat bàsicament en les qüestions
següents: docència universitària, convergència europea, metodologies docents, avaluació, recursos
docents, tecnologies de la informació i la comunicació, i salut laboral. El nombre d’inscripcions a
aquestes activitats ha estat superior a 500.
D’altra banda, s’han organitzat o coorganitzat activitats d’ampli abast. Així, del 5 al 7 de juliol de 2006
va tenir lloc a Barcelona el IV Congrés Internacional
sobre Docència Universitària i Innovació –CIDUI–,
en el qual l’ICE va participar com a membre del
Comitè Organitzador, juntament amb els altres ICE
i organismes similars de les universitats públiques
catalanes.
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Posteriorment, el novembre del 2006, es va iniciar
la tercera edició del Postgrau en Docència
Universitària, en què van participar 12 professors
en tots els seus mòduls i hi va haver 53 inscripcions
parcials en un curs o més dels cursos d’especialització que el conformaven. Pocs dies després, el 23 i el
24 de novembre de 2006, es va celebrar el V Simposi
sobre Llengua, Educació i Immigració, organitzat
conjuntament per l’ICE de la Universitat de
Barcelona i l’ICE Josep Pallach i la Fundació “la
Caixa”, amb la participació de 280 professionals del
món educatiu.

Innovació docent
Durant el curs 2006-2007 s’ha iniciat una nova línia
de suport a la innovació docent, a través del reconeixement de pràctiques docents innovadores
mitjançant una convocatòria feta pública i resolta
l’hivern del 2006-2007. L’objectiu d’aquesta convocatòria ha estat impulsar la reflexió sobre les noves
metodologies en l’ensenyament i aprenentatge que
suggereix l’espai europeu d’educació superior (EEES).
Amb aquest objectiu es convoquen deu ajuts econòmics, com a reconeixement al personal docent i
investigador de les seves pràctiques docents innovadores. Els ajuts concedits van ser per a Josefina
Ferrer, per “Webquest: les TIC a les nostres aules”;
Rosa M. Tarradellas, per “De la docència...”; Josep
Duran, per “Noves metodologies per l’avaluació dels
aprenentatges en...”; Juan J. Suñol, per “La implantació de l’aprenentatge basat en problemes”; Antoni
Puig, per “Disseny metodològic orientat a la consecució d’objectius i directrius marcades per EEES”;
Lluís Prats, per “Projecte estratègia empresarial com
a experiència d’aprenentatge actiu”; Sílvia Font,
“Estratègies per a la gestió...”; Esmeralda Úbeda,
per “Adaptació a l’EEES de l’assignatura Fonaments
físics de la informàtica”; Anna Planas, per “Teories
contemporànies de l’educació, la vivència...”, i Daniel
Varona, per “Programa de pràctiques amb col·laboradors de dret penal”.

Qualitat de les titulacions
El 2007, l’ICE ha col·laborat en l’organització de la
Jornada sobre l’EEES en l’àmbit científic, promoguda pel Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica
i el Grup d’Assessors de la Facultat Ciències, i en la
qual van participar 70 professors de la nostra universitat. També cal fer esment de les jornades
l’Avaluació dels Aprenentatges a Partir de les
Competències, que van tenir lloc els dies 21 i 22 de
juny del 2007 i en què van participar ponents de
diverses universitats europees, entre els quals podem
remarcar el professor Philippe Perrenoud, de la
Universitat de Ginebra. En les sessions es van analitzar alguns temes clau de la docència basada en l’assoliment de competències, com ara l’avaluació
d’aquest assoliment.
30
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Durant el curs 2006-2007 la millora contínua de les
titulacions de la Universitat ha continuat comportant una dedicació preferent en l’àmbit de la docència. Malgrat que el programa Pro-QU d’AQU
Catalunya, dedicat a l’avaluació de titulacions de
primer i segon cicle, ha finalitzat, s’ha continuat
treballant, de manera molt particular des dels
centres docents, en la millora de la qualitat de les
titulacions com a punt de partida necessari per a la
definició de les noves titulacions de grau de qualitat. La plena consciència de la qualitat de les nostres
titulacions actuals, de les seves fortaleses i de les
seves febleses, és necessària amb vista a la seva adaptació a l’EEES. Les futures titulacions de grau hauran
de ser acreditades un cop implantades en la seva
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totalitat, la qual cosa obliga a elaborar unes memòries de programació que, en relació amb la seva qualitat,
representen un veritable compromís de futur per a la Universitat. Les memòries hauran de ser verificades per
la mateixa Universitat i per AQU Catalunya abans de la seva implantació amb l’objectiu de garantir la qualitat
de les noves titulacions. És en aquest sentit que el coneixement precís i objectiu de les titulacions que ha donat
el fet d’haver participat en el programa Pro-Qu és molt útil per a un bon disseny de les noves titulacions. És per
això que s’han continuat implantant millores en la programació de les titulacions i de les assignatures, en el
seguiment de la docència, en l’orientació i seguiment dels estudiants, en la millora del rendiment acadèmic, en
l’avaluació del professorat, a través de les enquestes de docència i de l’avaluació dels mèrits docents del professorat, etc.
En paral·lel, durant el curs 2006-2007 ha conclòs el procés d’avaluació dels plans de formació docent del professorat que s’ha dut a terme en conveni amb ANECA, que comporta una reorientació en la formació del professorat, més orientada al perfil i les necessitats derivades dels nous paradigmes docents, i s’ha fet l’avaluació institucional de la UdG en el marc de l’European University Association, de la qual s’han dut a terme les fases
d’avaluació interna i externa; en el moment de confeccionar aquesta memòria s’està esperant a rebre l’informe extern.

Formació continuada
Enguany, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació compleix deu anys d’existència. El nombre de
cursos i d’alumnes matriculats en els programes formatius de la Fundació ha anat augmentat de manera periòdica i constant des que es va crear, fruit, en bona part, de l’excel·lència en el funcionament i del plantejament
de propostes que han fet els departaments, els instituts i les càtedres de la Universitat de Girona, així com de
l’ajut de l’equip humà de la Fundació.
Els cursos que s’han fet i el nombre de matriculats a les activitats de la Fundació en el curs 2006-2007 han estat:
CURSOS
MÀSTERS (1r + 2n)
DIPLOMES DE POSTGRAU
CURSOS DE POSTGRAU
DIPLOMES D’ESPECIALITZACIÓ
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
TOTAL

23
30
12
14
103
182

ESTUDIANTS MATRICULATS
271
615
161
259
1.164
2.470

Cursos d’estiu
Com cada any la Universitat de Girona ha posat a disposició dels estudiants i del públic interessat una àmplia
oferta de cursos d’estiu. Des de les facultats es proposen cursos tan diversos com ara Crear una Empresa; Màgia,
de l’Art a la Ciència; Rafael Masó, el Noucentisme i el Seu Context Internacional; Llengua i Cultura Xinesa;
Bullying: Víctima? Botxí?, i Robòtica Mòbil Aplicada, fins a completar una llista de gairebé vuitanta propostes.
Amb uns preus a partir de 37 euros, els cursos s’imparteixen no només a la Universitat de Girona, sinó que,
gràcies a la col·laboració de diverses institucions, arriben a altres punts de les comarques gironines. Els cursos
que s’han dut a terme són 49, amb un total de matriculats que supera el miler.
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Política lingüística
Amb data de 31 de maig es crea la Comissió de
Política Lingüística de la Universitat de Girona com
a òrgan assessor i consultiu del Consell de Govern
en matèria de política lingüística, que ha d’elaborar i proposar l’aprovació dels documents reguladors en aquest àmbit. Les funcions de la comissió
seran assessorar els òrgans de govern de la
Universitat en l’àmbit de política lingüística, impulsar l’aprovació i fer el seguiment del Pla i també del
Reglament de Política Lingüística de la Universitat
de Girona, impulsar la recollida periòdica de dades
sociolingüístiques i assegurar-ne la difusió i l’anàlisi per part dels organismes pertinents, assegurar
l’adopció de les mesures necessàries per garantir l’ús
adequat de la llengua pròpia a la Universitat i difondre els drets lingüístics dels membres de la comunitat universitària i vetllar perquè s’apliquin d’acord
amb la normativa vigent. La comissió està presidida per Carme Bertran, vicerectora d’Organització,
Comunicació i Qualitat.

El català, llengua pròpia de la UdG
Oferta formativa per a la gent gran
Els canvis que han tingut lloc en la nostra societat,
l’allargament de l’esperança de vida i les noves
tecnologies han fet que cada cop més persones que
no eren el públic habitual de la universitat s’interessin per continuar o reprendre la seva formació
acadèmica. Sensible a aquesta situació, la Universitat
de Girona ofereix un espai docent adequat: aquest
curs ha proposat un total de 135 assignatures del
seu pla d’estudis adaptades a aquesta nova realitat.
Les persones que s’hi matriculen han de tenir necessàriament més de cinquanta anys i obtenen, en
acabar el seu itinerari, un títol d’extensió universitària expedit per la Universitat de Girona. En aquest
curs acadèmic un total de 81 persones s’han inscrit
a aquest programa, que hauran de concloure amb
èxit en un mínim de tres cursos, equivalents a noranta crèdits, per obtenir la titulació.

Durant aquest curs acadèmic 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. S’ha establert
un sistema de tutories per oferir suport a les persones que no podien asistir a classe i s’ha difós una
pàgina de recursos lingüístics per al personal acadèmic.
Així mateix, s’ha dut a terme la difusió del mòdul
“Com s’argumenta” i de diferents models i exemples de documentació administrativa, alhora que
s’han impartit dos cursos de formació per al PAS, de
llenguatge administratiu i de redacció de missatges
de correu electrònic.
S’han ofert tres edicions del curs Outlines of Catalan
Culture, en col·laboració amb l’Oficina de Relacions
Exteriors, amb l’assistència de setanta estudiants
procedents del programa Sòcrates-Erasmus.
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S’ha finalitzat el projecte de millora i ampliació del
programa Interc@t, en el qual ara s’ofereixen vint
recursos. S’ha adaptat el curs Speakc@t perquè pugui
ser accessible des de qualsevol navegador, també
els de programari lliure.
S’ha continuat el Programa d’acolliment intercultural i s’han constituït vuitanta parelles lingüístiques
entre tots dos semestres.

Formació en llengües
Durant el curs acadèmic 2006-2007, i per tal d’oferir una participació plena dels 150 estudiants que
van sol·licitar participar en el programa d’intercanvi Sòcrates-Erasmus, s’ha treballat per garantir que
tinguessin el nivell de coneixements de l’idioma de
la universitat de destinació (anglès, francès o
alemany). S’han obert dues convocatòries d’ajuts
per al personal acadèmic, per a la correcció de tesis
doctorals i per a la correcció o traducció de materials docents, gràcies a un ajut del DEIU. De la mateixa manera, s’haa organitzat el curs Local Culture
dins el Màster VIBOT en sessions sobre la realitat
cultural catalana i intercanvis lingüístics per a tots
els estudiants del Màster.

per al personal acadèmic: anglès per a la docència
i anglès per a la recerca (Presenting a Paper i Writing
a Paper).
En l’àmbit de política lingüística, s’ha elaborat l’esborrany del Pla de política lingüística, s’ha aprovat la creació de la Comissió de Política Lingüística
i s’ha organitzat la jornada Política Lingüística i EEES:
Reptes i Propostes d’Actuació, en la qual han participat els vicerectors de Política Lingüística i els caps
de serveis lingüístics de totes les universitats públiques catalanes.
Finalment, s’ha signat un conveni de col·laboració
amb el Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació per desenvolupar el projecte Restad, juntament amb altres universitats.

Aquest any s’han diversificat els intercanvis lingüístics, en els quals han participat 188 persones, en
quatre modalitats: intercanvis de dues llengües al
50 %, intercanvis virtuals amb estudiants de lectorats de català, intercanvis culturals únicament en
llengua anglesa i intercanvis culturals únicament en
llengua catalana.
En el marc de la Festa Major de la UdG es va organitzar l’acte “Fes sentir la teva llengua”, en el qual
van participar els estudiants Erasmus amb un recital de poemes en les seves llengües d’origen, amb
acompanyament de música i imatge.
Per primera vegada a la Universitat, s’han organitzat els cursos d’estiu d’idiomes a través de la
Fundació Universitat de Girona: Innovació i
Formació. S’hi ha ofert anglès, francès, alemany i,
per primera vegada, introducció a la llengua xinesa. Així mateix, s’han organitzat cursos específics
*m 06/07
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Destaquem

La URV, la UdG i la UdL debaten el futur de les titulacions de grau (El Punt, 18/01/2007)
Huguet vincula la ubicació de la Facultat de Medicina a Girona a la seva singularitat (Diari de Girona,
20/01/2007)
Torna el grec clàssic a la UdG. La càtedra M. Àngels Anglada ofereix un curs sobre llengua i civilització
gregues (Diari de Girona, 24/01/2007)
Bolonya a un clic. La UdG promou en el web el nou espai europeu d’educació superior (El Punt,
21/02/2007)
La UdG encarrega un estudi per saber quines titulacions vol el mercat laboral (El Punt, 27/02/2007)
La UdG ofereix per aquest estiu 77 cursos, 30 dels quals són nous (El Punt, 15/05/2007)
La UdG consulta els empresaris gironins per saber quin perfil d’estudiant necessiten (Diari de Girona,
17/05/2007)
Dos de cada tres estudiants de Turisme troben feina abans d’acabar la carrera. Un estudi de la UdG
confirma que el 90 % dels universitaris de les cinc últimes promocions estan treballant (El Punt,
27/05/2007)
Els cursos d’estiu de la UdG volen ensenyar idiomes de forma amena (Diari de Girona, 06/06/2007)
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Recerca

La recerca, entesa com la creació de nou coneixement
i la transferència, l’aplicació del coneixement a la societat, és, juntament amb la docència, la missió fonamental de la UdG. És per aquesta raó que la nostra universitat treballa per disposar d’una comunitat investigadora
de qualitat, motivada, ben situada en l’àmbit nacional
i internacional, i que sàpiga compaginar la seva curiositat intel·lectual amb les necessitats socials i econòmiques del nostre entorn. Aquest objectiu afecta tota la
carrera investigadora: des dels doctorands en formació
fins als investigadors sèniors captats de l’estranger; tots
els àmbits de coneixement: ciència, tecnologia, humanitats i ciències socials, i tota la cadena de l’activitat
investigadora: recerca bàsica, aplicada, desenvolupament tecnològic i innovació.
Assolir aquests objectius implica saber-se adaptar a un
món en constant transformació.
D’una banda, hi ha el procés d’internacionalització, principalment marcat per l’espai europeu de recerca. D’altra
banda, l’exigència de la societat a la universitat ha
augmentat: a la universitat se li demana que esdevingui un motor econòmic del seu entorn, en què executi
recerca multidisciplinària coordinadament amb la resta
d’agents del territori.
Al llarg del curs acadèmic 2006-2007, la Universitat de
Girona ha dut a terme un seguit d’actuacions per assolir els objectius indicats. El nou programa de beques de
recerca 2007-2010 és un dels pilars que asseguren la
incorporació i formació de nous investigadors durant el
proper quadrienni. La constitució de l’Institut Català de
Recerca de l’Aigua (ICRA) i de l’Institut Català de Recerca
en Patrimoni Cultural (ICRPC), així com l’impuls de
l’Institut d’Investigació Biomèdic de Girona (IdIBGi) són
exemples de col·laboració entre la Universitat i altres
agents, com la Generalitat de Catalunya i l’Hospital Josep
Trueta. Finalment, la inauguració de les instal·lacions
del Parc Científic i Tecnològic a la Creueta suposa un pas
endavant d’importància cabdal per a l’activitat de transferència de tecnologia. Instal·lacions, equipaments i
serveis de primera qualitat estan a disposició de les
empreses que vulguin dur a terme projectes de R+D i
innovació, així com dels investigadors de la UdG que
vulguin crear empreses de base tecnològica (spin-offs).
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Centres de recerca participats per la UdG
Durant els mesos d’octubre i novembre del 2006 es
van constituir dos nous instituts catalans de recerca: l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i
l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural
(ICRPC). Es tracta de dos nous centres amb personalitat jurídica pròpia, participats per la Universitat de
Girona i per la Generalitat i que significaran un salt
qualitatiu en les activitats de R+D i innovació en els
camps dels recursos hídrics i del patrimoni històric i
cultural de les comarques gironines. La UdG també
ha estat incidint per tal d’assegurar que serà una de
les seus dels futurs instituts catalans de recerca que
es crearan en l’àmbit del turisme i de la informàtica gràfica.
També ha estat significatiu l’impuls que la UdG ha
donat a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
(IdIBGi). En aquest sentit, el novembre del 2006 la
UdG va destinar 150.000 € al finançament de tretze projectes de R+D biomèdica en què van participar investigadors de la UdG, de l’Hospital
Universitari Josep Trueta, de l’Institut Català
d’Oncologia i de l’Institut de Diagnosi per la Imatge.

Instituts de recerca, càtedres i altres estructures de recerca
Els instituts de recerca són estructures que agrupen
diversos grups de recerca i que promouen els projectes de R+D multidisciplinaris, i activitats de transferència de tecnologia i de difusió de la recerca. En
l’actualitat la UdG té vuit instituts de recerca en les
àrees de la llengua i cultura catalanes, ecologia
aquàtica, tecnologia agroalimentària, química
computacional, informàtica, medi ambient, qualitat de vida i patrimoni cultural. Durant el curs 20062007 s’han posat les bases per a la creació d’instituts en l’àrea de la recerca educativa i en l’àrea de
la recerca històrica.
Les càtedres són espais de recerca, reflexió i divulgació que la UdG impulsa conjuntament amb altres
entitats del territori. El 2006 es va crear la Càtedra
Cambra d’Empresa Familiar gràcies a la col·laboració entre la UdG, la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Girona, l’Instituto de la Empresa
Familiar i l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar.
La nova càtedra s’ubicarà al Parc Científic i
Tecnològic i permetrà intensificar els lligams existents entre el món universitari i l’empresarial. Amb
aquesta càtedra, la UdG en té onze, que es localitzen tant als campus universitaris com en altres poblacions del territori, com ara Palamós i Banyoles.
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La UdG té altres estructures de recerca, com el
Centre Mixt de Biotecnologia de la Reproducció
Porcina, i dos observatoris. Una d’aquestes estructures de recerca que ha estat creada durant el curs
2006-2007 és el Gabinet de Materials i de Recerca
per a la Matemàtica a l’Escola (Gamar). Es tracta
d’una iniciativa de la professora emèrita Antònia
Canals que proporciona a mestres i professors de
primària i secundària una gran varietat de tècniques
i metodologies innovadores destinades a l’ensenyament de les matemàtiques.

Grups de recerca
La nostra universitat s’estructura en 100 grups de
recerca, dels quals 45 pertanyen a l’àmbit cientficotecnològic i 55 pertanyen a l’àmbit d’humanitats i
ciències socials. D’aquests grups, 35 han estat reconeguts com a grups de recerca i transferència de
Catalunya (10 a l’àmbit HCS i 25 a l’àmbit CT), i 9
són centres de la Xarxa d’Innovació Tecnològica del
CIDEM.

de 2 anys: la primera en forma de beca i la segona
en forma de contracte. El programa té una durada de 4 anys, del 2007 al 2010, i preveu atorgar 20
ajuts per any. Els 20 primers ajuts es van concedir la
primavera del 2007.

Impacte de la recerca
Durant l’any 2006 la Universitat de Girona ha efectuat 311 publicacions en revistes indexades al Web
of Knowledge, amb un fort increment respecte dels
anys anteriors (205, 219 i 267 per als anys 2003, 2004
i 2005)

Spin-offs i start-ups
La UdG, a través del Trampolí Tecnològic de l’OITT,
ha continuat impulsant la creació d’empreses per
part dels seus investigadors. En l’actualitat hi ha 10
empreses (spin-offs) que han sorgit de la nostra
universitat. Les noves empreses aviat es podran
ubicar a les noves instal·lacions del Parc Científic i
Tecnològic de la Creueta, on podran gaudir de
millors serveis i equipaments. L’OITT ha incrementat els serveis avançats que presta als grups de recerca i als investigadors.
Així mateix, s’ha continuat fomentant la cultura
emprenedora entre la comunitat universitària en
general. En aquest sentit, el projecte Ideàrium ha
permès donar suport a projectes de creació d’empreses dels estudiants de la UdG. Durant els 4 mesos
que va durar la iniciativa es van impulsar catorze
projectes d’empresa, dos dels quals ja han vist la
llum.

Personal de recerca

Projectes europeus

El curs 2006-2007 ha resultat també positiu per a la
incorporació i formació de nou personal investigador. Així, el gener del 2007 la UdG va aprovar un
nou programa de formació que preveu l’atorgament de 80 ajuts a graduats i llicenciats que vulguin
obtenir el grau de doctor. Es tracta d’ajuts d’una
durada de quatre anys estructurats en dues etapes

La R+D de la UdG s’executa a escala europea i internacional, preferentment en el marc de l’espai europeu de la recerca (ERA) a través dels programes marc
de recerca de la UE. En aquest sentit, durant el curs
2006-2007 s’han iniciat 8 projectes de finançament
europeu en àmbits diversos, com ara història, robòtica submarina, ecosistemes aquàtics, geologia i
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comerç electrònic, fet que ha suposat uns ingressos
de 1,35 M €.
Amb l’objectiu de potenciar la participació en els
programes de recerca europeus i internacionals, la
UdG va destinar 150.000 € a dotar sis grups capdavanters de personal tècnic sota el suport dels gestors
de projectes europeus de l’OITT, destinats a la preparació de propostes de gran abast a nivell internacional.

Contractes de transferència de tecnologia
La col·laboració entre la Universitat i les empreses i
administracions del seu entorn va suposar, durant
l’any 2006 uns ingressos de 3.020.556 € i es va traduir
en la signatura de 149 contractes, 64 amb empreses i 85 amb administracions. Així mateix, es va crear
una nova figura, el becari de transferència i innovació, que va permetre la formació dels estudiants
en els camps de la transferència de tecnologia i innovació i que permet millorar l’excel·lència i la competitivitat dels grups de recerca de la UdG en aquests
camps.

38

*m 06/07

Xarxes de recerca
La R+D de la UdG es duu a terme de manera articulada amb altres universitats, centres de recerca,
empreses i administracions. Durant el curs 20062007, els investigadors de la UdG han coordinat 8
xarxes recerca nacionals i internacionals.

Difusió de la recerca
Un altre dels elements cabdals és la difusió de la
R+D+I que es duu a terme en el si de la nostra
universitat. D'entre les accions de difusió i divulgació realitzades podem destacar la Primera Fira de
Mostres Científiques de la Universitat de Girona,
que es va celebrar els dies 29 i 30 de novembre del
2006. Durant els dos dies una quarantena d'estands
van servir per mostrar la R+D+I dels grups, departaments i instituts de la universitat.
La UdG ha participat en altres esdeveniments de
promoció de la recerca, com ara la Setmana de la
Ciència, a la qual va contribuir amb diverses activitats. També ha engegat el projecte de divulgació
Ressort.
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Destaquem
La UdG ja té onze càtedres amb la nova que ha destinat a l’empresa familiar (El Punt, 04/01/2007)
L’equip dirigit per Narcís Soler data les troballes de l’abric dels Nus el 8000 aC (Diari de Girona,
28/02/2007)
Publiquen tres nous volums dels “Quaderns Blaus” del Museu de la Pesca (El Punt, 16/03/2007)
L’Observatori de Turisme treballa per millorar la competitivitat (Diari de Girona, 27/03/07)
Rudolph Marcus, Nobel de Química el 1992, farà una conferència a la UdG (El Punt, 09/05/2007)
Geli confia que el CRIIT acabi sent seu del futur Institut Català de Recerca en Turisme (Diari de Girona,
09/05/2007)
Comença l’obra de l’Institut de Recerca de l’Aigua, pressupostat en 7 milions d’euros (Diari de Girona,
16/05/2007)
Bequen amb 172.000 euros quinze projectes de recerca de la UdG i l’Idibgi (El Punt, 17/05/2007)
L’Institut Biomèdic Josep Trueta celebra la seva Jornada Científica (Diari de Girona, 19/05/2007)
La UdG dóna la benvinguda als 52 becaris de recerca que s’incorporen (Diari de Girona, 24/05/2007)
Ernst Tugendhat dirigeix un seminari a la Càtedra Ferrater Mora de la UdG (El Punt, 27/05/2007)
La UdG reuneix 150 investigadors en un congrés internacional (El Punt, 06/06/2007)
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La Universitat és un sistema que es mou en un
entorn complex, amb una gran multiplicitat de
realitats i on cada membre de la comunitat universitària –estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis– contribueix a l’èxit de la institució. Simultàniament, el
valor de les persones que la integren i que són el
seu veritable capital suposa que totes les actuacions que la UdG du a terme en aquest àmbit
s’adrecin a reforçar el paper d’aquestes persones,
a facilitar el desenvolupament personal, a millorar la seva qualitat de vida i a permetre que la
comunitat universitària participi d’un projecte
col·lectiu.

Comunitat
universitària

A la UdG estudien actualment més de 14.000 estudiants. Aquest col·lectiu el formen aquells alumnes que reben formació de primer, de segon i de
tercer cicle en centres docents propis, adscrits i
vinculats, tot i que cal no oblidar aquells que participen en els programes de formació continuada. Una de les línies prioritàries, d’acord amb el
model de formació integral que propugna l’espai
europeu d’educació superior, s’adreça a assolir un
equilibri entre els continguts curriculars i la formació complementària necessària perquè els estudiants de la nostra universitat assoleixin
l’excel·lència en l’exercici professional i la formació necessària per a un desenvolupament personal complet.
Perquè la Universitat de Girona faci el paper que
li pertoca en la societat del coneixement cal que
pugui complir el seu compromís amb la promoció de la qualitat i l’excel·lència en les missions
docent, investigadora, de transferència del coneixement i de relació amb el territori i la societat.
Perquè això sigui possible, les estructures de
gestió, tècniques i administratives també han d’assolir uns nivells de qualitat, eficàcia i eficiència
que contribueixin al progrés general de la
Universitat. Cal, doncs, tenir un model de gestió
de persones vàlid i eficaç que ens porti a ser la
millor universitat possible, a través de l’enfortiment de la cohesió interna i de l’orientació a l’obtenció dels resultats que la societat espera.
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La formació integral dels estudiants
La UdG promou l’organització d’activitats extraacadèmiques encaminades a l’enriquiment personal dels
estudiants i el seu coneixement de la realitat social
com a fórmula perquè, lluny de ser agents passius en
la seva formació, siguin membres actius i de ple dret
de la comunitat universitària, i participin alhora en
els principals fòrums de decisió. Viure la UdG és aprofitar tots els recursos que ofereix la Universitat: inserció laboral qualificada, programes de mobilitat,
cooperació i voluntariat, formació en llengües, activitats esportives, etc.

Associació Catalana d’Enginyers Sense Fronteres,
Associació Cultural Claustrofília, Associació d’Amics
del Centre Cristià dels Universitaris de Girona,
Associació de Filosofia de Girona (Assofia),
Associació d’Estudiants de Recerca i Promoció
Psicològica, Associació d’Estudiants d’Industrials,
Associació d’Estudiants d’Informàtica de Girona,
Associació d’Estudiants i Llicenciats en Història

Un dels catalitzadors de la participació dels estudiants
en la vida universitària són les 25 associacions d’estudiants que actualment té la Universitat, de les quals
7 s’han constituït en el darrer curs acadèmic. Aquest
ampli ventall d’iniciatives sorgides directament dels
estudiants és possible perquè la UdG vetlla per proporcionar el marc ideal per al desenvolupament de
propostes d’aquest tipus. Així, el Vicerectorat
d’Estudiants i Relacions Externes ha convocat ajuts
econòmics per al foment associatiu destinats a les
associacions inscrites al Registre d’Associacions de la
Universitat de Girona. L’import total d’aquest ajut per
al curs 2006-2007 ha estat de 20.000 euros. D’altra
banda, també es va aprovar la convocatòria d’ajuts
de suport a iniciatives d’estudiants per un import
de 6.000 € per tal de promoure activitats que facilitin la participació dels estudiants de la Universitat en
activitats d’intercanvi d’experiències acadèmiques o
associatives, activitats culturals o la creació d’associacions en el marc de la nostra universitat o altres activitats en les quals es participi en representació de la
Universitat de Girona.

(Adelh), Associació d’Estudiants de la Facultat de
Lletres de la UdG (Titivil), Associació d’Ex-Estudiants
(Post-Scriptum), Associació Juvenil GEA-Geògrafs
Associats, Associació pel Desenvolupament del
Projecte Àliga de l’Escola Politècnica Superior de
la UdG, Associació Universitària de Cultura Occitana
de la UdG, Associació Universitària d’Investigació
Egiptològica de la Universitat de Girona, Associació
Universitària Rem-UdG, Associació Universitària
Sin Vergüenza, Aula Manga UdG, Sindicat
d’Estudiants dels Països Catalans, Moviment
Universitari

Socialista,

Palestina

Resisteix,

Plataforma d’Estudiants Reformistes Actius (PERA),
Plataforma d’Estudiants Universitaris (PEU), The
International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience, UdG.Doc
Associació de Personal Investigador en formació
vinculat a la UdG i associació castellera Els
Xoriguers.
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El Consell d’Estudiants
Com a resultat de les eleccions al Consell d’Estudiants,
el 19 de desembre es van nomenar els membres del
Consell i es van designar aquells que l’hauran de
representar als òrgans de govern i comissions de la
Universitat de Girona. La representació dels estudiants
claustrals al Consell de Govern la formen Wabha
Ahmed Mohamed, Marc Juanola Moné, Cristina Sala
Lidón, Pau Garcia Campderròs i Isidre Llucià Sabarich.
En l’exercici de les seves atribucions, el Consell
d’Estudiants de la UdG ha creat, en aquest curs acadèmic, la Comissió de Bolonya, oberta a tots els estudiants perquè tinguin la possibilitat d’informar-se
sobre el que representarà la convergència dels estudis superiors. De la mateixa manera, s’ha ampliat la
representació dels estudiants a aquelles comissions
en què encara no eren presents.

ra, consistent a representar Comedia sin título, de
Lorca, i Sin tarjeta ni remitente, de Mike Ribalta. El
concurs d’escriptura dramàtica Certamen de Monòlegs
de la UdG es va fixar com a tema l’anàlisi de la gènesi, l’evolució i el desenllaç de l’espoli a què va ser
sotmesa Catalunya durant el franquisme. L’espai “Cinc
minuts de Glòria”, un dels actes programats en la
festa major de la UdG, va tornar a ser coordinat des
de l’Aula.
L’Associació d’Amics de l’Aula de Teatre ha treballat
tot el curs en un projecte per potenciar l’especialització en la dramatúrgia contemporània, pensat per
ser representat en espais inusuals, com a complement
pedagògic a l’oferta educativa que ja ofereix l’Aula.

Amb referència a les activitats que ha dut a terme el
Consell d’Estudiants, s’ha d’esmentar especialment la
difusió del programa de beques Erasmus i Sòcrates,
així com l’organització, conjuntament amb la UdG,
del Curs d’introducció a la Universitat.

L’Aula de Teatre, el Cor de la UdG i la colla castellera universitària Els Xoriguers
L’Aula de Teatre, el Cor de la UdG i la colla castellera
universitària Els Xoriguers de la UdG, a banda de l’organització de nombroses activitats–adreçades a la
comunitat universitària, però obertes també a la societat gironina–, desenvolupen una activa representació institucional de la Universitat de Girona.
L’Aula de Teatre ha produït–o hi ha participat–, aquest
curs acadèmic, activitats com ara la Nit de Poetes, el
Curs regular Aula de Teatre, el Certamen de Monòlegs
de la UdG i l’espai “Cinc minuts de Glòria”. La Nit de
Poetes ha comptat amb la participació de l’Aula
mercès a la col·laboració que tot just aquest curs s’ha
encetat i que tindrà continuïtat en edicions futures.
El Curs regular Aula de Teatre ha estat dedicat
enguany a la creació del personatge a través dels que
circulen per l’imaginari de Koltés, en un treball que
va resultar un assaig per al taller final de l’assignatu-

El Cor de la UdG, encapçalat pel seu director, Joan de
la Creu Godoy i Tomàs, participa en actes propis de
la Universitat i també de la ciutat de Girona. Una
mostra són els concerts d’inauguració del curs universitari, els actes protocol·laris, l’intercanvi amb altres
cors universitaris, el concert de Nadal, el concert en
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la mostra de flors i la participació en el Festival de
Músiques Religioses. Destaquen l’intercanvi amb el
cor de la Universitat de Bolonya en el marc del Music
Ateneo, el dia 28 d’abril, i que s’ha de completar amb
la visita de l’esmentat cor a la nostra universitat la
propera tardor, i la cantada, en el marc de l’exposició de flors, el 19 de maig.
L’associació castellera Els Xoriguers de la UdG ha continuat desenvolupant les seves activitats en el marc de
les festes universitàries, en la celebració anual, amb
la participació d’altres colles universitàries, i en actes
ciutadans. Destaquen, aquest curs, la celebració de
la Setmana Xoriguera, del 23 al 30 d’octubre, així com
l’organització de les diades d’hivern i les diades de
primavera, totes dues integrades per quatre jornades castelleres.
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Activitat esportiva
El Servei d’Esports de la UdG està plenament consolidat en el teixit de la Universitat. Té 2.966 socis i
imparteix assignatures de crèdits de lliure elecció, en
les quals s’han matriculat 1.313 estudiants, que han
pogut escollir entre 39 activitats pràctiques. Pel que
fa a les competicions, s’ha sobrepassat la xifra de les
1.500 inscripcions en totes les modalitats. En les activitats de lleure s’han comptabilitzat més de 1.600
participants.
El calendari de competicions es va iniciar amb la Copa
Sant Narcís, en la qual van participar 264 estudiants.
Va seguir amb els Campionats de la UdG i es va acabar
amb la Copa Primavera. Als Campionats de Catalunya
Universitaris hi van participar 293 representats de la
UdG, que van aconseguir 25 medalles. Als Campionats
d’Espanya Universitaris, la UdG hi va assistir amb 93
esportistes, que van aconseguir quatre medalles, una
d’or en doble masculí de tennis. En les competicions
internacionals la UdG va estar representada pels
equips de rugbi (Àligues i Aligots) en tres activitats:
una gira per Romania, el torneig internacional de
Beauvais (conjuntament amb la Universitat de
Perpinyà en un equip català transfronterer) i la primera Copa Tramuntana amb les universitats de
Montpeller i Perpinyà. L’equip de rem va participar
per segon any en el Campionat d’Europa Universitari,
que va tenir lloc a Brive; competició que enguany
organitzarà la UdG en la seva tercera edició, del 5
al 8 de setembre, a l’estany de Banyoles.
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Pla d’igualtat

Política de personal

Per acord del Consell de Govern núm. 9/06, de 27 d’octubre de 2006, es crea la Comissió per al Pla d’Igualtat
d’Oportunitats Entre Homes i Dones de la Universitat
de Girona. Les seves funcions són iniciar el procés
d’elaboració del pla d’igualtat, vetllar per la seva
implementació, afavorir-ne la difusió i incrementar
el contacte amb altres universitats i institucions
compromeses amb la igualtat entre gèneres.

Assolir de manera satisfactòria els reptes de la UdG
per als propers anys suposa adoptar un nou model
organitzatiu que garanteixi la posició forta en el marc
universitari català, europeu i internacional, el reforç
de la confiança en la Universitat de Girona i en les
potencialitats que tenim, la coresponsabilitat de les
decisions sobre el futur de la UdG i l’establiment
d’unes regles de joc, públiques i transparents, basades en criteris d’eficiència i equitat interna i en sostenibilitat econòmica.

Presidida per la Dra. Carme Bertran, vicerectora
d’Organització, Comunicació i Qualitat, i amb la Dra.
Josepa Bru com a secretària, la comissió està composta per deu membres de la comunitat universitària.
L’elaboració del Pla d’igualtat inclou una diagnosi
que vol informar tant dels canvis que s’han produït
a la Universitat de Girona en els darrers cinc anys com
de la situació en què ens trobem a l’actualitat. El Pla
d’igualtat també vol fer èmfasi a implicar tota la
comunitat universitària al llarg del seu procés de
disseny i aplicació, un fet imprescindible perquè es
reculli la veu dels homes i les dones que treballen i
estudien a la Universitat, i també perquè la seva aplicació sigui coherent, eficient i assumida com a pròpia
per tota la comunitat.

Aquest model organitzatiu ha d’estar basat, necessàriament, en una gestió eficient de les persones que
treballen a la Universitat, en tant que en són integrants. En aquest sentit, en el Claustre de 17 de maig
de 2007 es varen presentar i debatre les línies de política de personal que han de regir per als propers anys
la gestió dels recursos humans de la UdG i que es
basen en tres idees bàsiques: la necessitat d’una política que fomenti la cohesió per esdevenir una universitat competent, la gestió de les persones basada en
criteris de transparència, competència i reconeixement, i l’increment del grau de satisfacció i motivació per assolir el nivell de cohesió necessari.

Per acord del Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 5/07, de 31 de maig de 2007, es crea la
Comissió per al Pla d’Igualtat en Matèria de
Discapacitats de la Universitat de Girona, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat d’oportunitats,
no-discriminació i accessibilitat universal. La Comissió
està presidida per la Dr. Helena Benito, vicerectora
d’Estudiants i Relacions Externes, i té el suport de tretze vocals i cinc experts. En el marc del pla s’avaluaran i atendran les necessitats educatives especials derivades de la condició de discapacitat dels estudiants
universitaris. Les administracions públiques competents, respectant els principis d’autonomia universitària, regularan les directrius de la prestació d’aquests
serveis.
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El personal docent i investigador
El personal docent i investigador és el principal actor
en les activitats de docència, recerca i transferència
que du a terme la Universitat de Girona. Que disposi dels mecanismes adients i necessaris que garanteixin la captació dels millors professionals de l’àmbit universitari garanteix la capacitat sostinguda
d’iniciar actuacions docents i de recerca adreçades a
oferir la millor formació als estudiants, la difusió del
coneixement generat i la seva socialització amb l’entorn. Així, d’una eficient política de selecció de personal acadèmic se’n deriven beneficis intra- i extrainstitucionals.
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Aquest fet, sumat a la necessitat d’adequar les normatives de selecció i accés al nou marc legal, ha dut la
Universitat a elaborar i aprovar el Reglament dels
concursos d’accés a places dels cossos docents universitaris de la Universitat de Girona, que regula els
processos de convocatòria i selecció de professorat
funcionari dels cossos docents universitaris.
Posteriorment, s’han fet diferents convocatòries: de
places de professorat laboral temporal, de transformació de places de professors associats a temps
complet i de professorat laboral permanent. Així
mateix, s’ha aprovat la convocatòria pública per a
l’assignació de les retribucions addicionals autonòmiques per mèrits de gestió del personal docent i investigador, funcionari i contractat.
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El personal d'administració i serveis
Al llarg dels darrers mesos les accions en matèria de
PAS que s'han dut a terme han permès assolir algunes millores i objectius d'abast concret: s'han reactivat les borses de treball de personal funcionari interí i de personal laboral temporal amb criteris nous i
millors, s'han aprovat normatives en matèria de calendari i s'ha planificat la formació per al 2007, entre
d'altres.

D'altra banda, i amb una clara voluntat d'anticiparnos a les necessitats de futur, s'han definit cinc línies
d'acció prioritàries: estabilització de la plantilla, el
seu dimensionament, el desenvolupament organitzatiu associat al canvi de model, el desenvolupament
competencial necessari per afrontar els nous reptes i
l'aplicació equilibrada de recursos.
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Política social
Diferents mesures de millora de polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar, endegades en el
darrer curs, ajuden a conjugar els interessos personals i els interessos institucionals, i harmonitzen el
desenvolupament professional i personal del personal de la UdG.
Destaquen, entre les accions que s'han dut a terme
en aquesta línia, la compactació de la reducció de
jornada per casos de maternitat, l'extensió de la
retribució de la productivitat a col·lectius del PAS
laboral, l'extensió de la jornada intensiva i l'adhesió de la Universitat de Girona als plans de pensions
per als treballadors de la Generalitat. També s'ha
iniciat l'estudi de l'aplicació de mesures per a la jubilació d'aquelles persones que, si compleixen uns
determinats requisits, ho desitgin.

Millora de l'entorn (qualitat de vida)
L'Oficina de Salut Laboral ha treballat en els objectius fixats per a aquest curs acadèmic en totes les
especialitats de prevenció de riscos laborals: seguretat, higiene, medicina del treball i psicosociologia i ergonomia. En aquesta línia, s'han adquirit
quatre desfibril·ladors automàtics per donar assistència urgent a la comunitat universitària i s'ha fet
formació per utilitzar-lo a 21 persones, distribuïdes
en els quatre edificis on s'han instal·lat inicialment.
Està previst fer arribar la formació a més personal
de la UdG i hi ha la voluntat d'ampliar la instal·lació
de desfibril·ladors a més edificis.
S'ha continuat amb el cicle de conferències Tribuna
de Salut Laboral de Girona, amb la col·laboració del
Departament de Treball, en el qual es van impartir
les conferències “Els accidents de treball, el perquè
de tot plegat”, a càrrec del Sr. Emilio Castejón,
“L'Informe de Salut Laboral, Espanya 2006”, a càrrec
48

*m 06/07

del Sr. Fernando G. Benavides, i “Dones, salut i
treball”, a càrrec de la Sra. Lucía Artazcoz.
En la línia de participar en els principals fòrums de
debat sobre salut laboral, també s'ha participat en
les trobades periòdiques sobre la matèria que es fan
a les principals empreses gironines i s'ha continuat
participant en les trobades de tècnics de prevenció de les universitat catalanes, en el grup de treball
de la CRUE de prevenció de riscos laborals, en les
reunions del Comitè de Seguretat i Salut. Així
mateix, s'han fet els primers passos perquè la UdG
s'integri en la xarxa nacional universitària de promoció de la salut Universitat Saludable.
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Destaquem
Salomó Marquès rep la distinció Vicens Vives a la qualitat docent (El Punt, 06/09/2006)
La professora de la UdG Lluïsa Gràcia obté la medalla Narcís Monturiol (El Punt, 25/10/2006)
El 30 de novembre els alumnes de la UdG elegiran el nou coordinador d’estudiants (Diari de Girona,
25/10/2006)
Xavier Pla rep el premi Joan Fuster dels Octubre per un assaig sobre Simenon (El Punt, 29/10/2006)
El premi Mestres 68 reconeix la tasca pedagògica de Modest Prats (Diari de Girona, 11/11/2006)
Quinze anys d’universitat a Girona (El Punt, 13/12/2006)
La UdG arriba als 15 anys havent triplicat el nombre d’alumnes i professors (El Punt, 27/12/2006)
L’equip de rugbi de la UdG arriba a la final del Campionat de Catalunya (Diari de Girona, 14/02/2007)
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Recursos

El pressupost de la Universitat de Girona per a
l’any 2007 seguirà avançant en el camí cap a la
pressupostació orientada a resultats, amb la finalitat última de millorar l’eficàcia, l’eficiència i la
transparència en l’assignació i en l’ús dels recursos públics. El pressupost anual esdevé, així, l’instrument a través del qual la UdG explicita el finançament adreçat a la consecució dels seus objectius
per al 2007. D’altra banda, i d’acord amb la voluntat de transparència, un altre dels principis rectors
de la política pressupostària és la consideració
global de l’actuació pública per tal que els pressupostos proporcionin una informació completa
de tota l’organització.
És un objectiu global el manteniment de l’equilibri econòmic de la UdG. Aquest objectiu intern,
juntament amb la necessitat de complir la normativa vigent sobre estabilitat pressupostària, requereix un exercici de realisme a la pressupostació
dels ingressos i de pressupostació de la despesa
basada en el garantiment del funcionament de
les activitats universitàries i de resposta a la planificació de nous objectius. En aquest marc financer, els esforços envers l’eficàcia i l’eficiència en
l’assignació de recursos públics esdevenen encara més rellevants.
Per garantir l’avenç en infraestructures, l’any 2007
la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla d’inversions universitàries (PIU) per al període 20072013, que estableix la distribució d’un total de
635 milions d’euros en set anys entre totes les
universitats catalanes, un 57,6 % més que en el
període anterior. L’increment de la UdG en superfície i infraestructures porta associat un pla de
gestió que preveu aspectes tan diversos com ara
la mobilitat, l’accessibilitat i l’ambientalització.
En aquesta línia, la Universitat vetlla per l’establiment de polítiques adreçades a garantir la sostenibilitat dels campus i fer-ne un entorn més
amable per a la comunitat universitària, alhora
que fa èmfasi en els criteris d’eficiència en la seva
gestió. Per ambdós motius, destaca el desplegament en tecnologies de la informació que
enguany ha dut a terme la Universitat de Girona
i que permet integrar-les plenament en l’activitat de docència, recerca i transferència, així com
avançar cap a un model d’administració electrònica i de gestió sense papers.
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Liquidació del pressupost del 2006
El pressupost del 2006 —aprovat pel Ple del Consell Social 2/06, de 7 de juliol de 2006— es va elaborar amb la
voluntat d’assolir quatre grans objectius: garantir l’equilibri pressupostari, consolidar la capacitat d’actuació de
les unitats en el marc de la coresponsabilitat, compaginar una política de racionalització de la despesa de personal amb una política de millora del personal de la UdG i fer compatible la gestió d’un entorn pressupostari
restrictiu amb el conjunt d’accions de millora de la qualitat acadèmica de la Universitat. La seva execució s’ha
fet d’acord amb les previsions de l’exercici 2006; presenta un grau d’execució de la previsió de despesa corrent
del 95,6 % i de la previsió d’inversions d’un 90 %. De la liquidació pressupostària cal destacar:
Import drets liquidats
Increment respecte a la liquidació pressupostària del 2005
Import obligacions contretes
Increment respecte a la liquidació pressupostària del 2005
Diferència entre drets liquidats i obligacions contretes

82.786.403,51
10,7 %
81.178.959,12
3%
1.607.444,39 €

Després de l’anul·lació de drets reconeguts per un import de 198.797,71 €, els romanents nets de tresoreria per
al 2006 s’eleven a 1.408.646,68 €.
Actualment s’està confeccionant la liquidació dels comptes financers de la UdG per al 2006, prèvia a l’inici de
l’auditoria dels comptes anuals.

Quadre de liquidació del pressupost del 2006
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CAPÍTOL D’INGRESSOS
3 Taxes, preus públics i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
INGRESSOS CORRENTS
6 Al. inversions reals
7 Transferències de capital
8 Variació actius financers
9 Variació passius financers
INGRESSOS CAPITAL
TOTAL INGRESSOS EX. CORRENT

16.540.559,39
47.668.562,68
367.503,58
64.576.625,65
1.500,00
14.157.554,24
14.148,70
4.036.574,92
18.209.777,86
82.786.403,51

CAPÍTOL DESPESES
1 Despeses de personal
2 Compra de béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
INGRESSOS CORRENTS
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Variació actius
9 Passius financers
INGRESSOS CAPITAL
TOTAL DESPESES EX. CORRENT

47.679.910,04
10.569.165,19
14.564,19
1.007.395,53
59.271.034,95
20.555.217,33
1.323.788,24
28.918,60
0,00
21.907.924,17
81.178.959,12
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Així mateix, dóna com a resultat un romanent acumulat de 23.781.617,27, amb la distribució següent:
Romanents genèrics disponibles
Romanents genèrics compromesos
Romanents específics (afectats)

19.928,36 €
3.073.670,69 €
20.688.018,22 €

Pressupost del 2007
Un objectiu global del pressupost del 2007 és la millora de l’equilibri pressupostari entre el finançament
genèric de la Universitat i les seves despeses de funcionament, de manera que s’estableixin bases sòlides per a
un creixement viable i compatible amb la sostenibilitat. Per tant, el Pla de millora del finançament aprovat
pel Govern de la Generalitat l’octubre del 2006 facilita una oportunitat d’increment d’aquest finançament genèric (a través de les partides de subvenció nominativa). Aquesta oportunitat, juntament amb l’evolució dels altres
elements d’ingressos corrents, ha de permetre una evolució necessària del finançament de les actuacions del
capítol I (despeses de personal) i de despeses corrents i noves actuacions de govern orientades a l’assoliment
d’objectius, i una millora de l’equilibri entre aquestes magnituds bàsiques d’ingressos i despeses.
D’acord amb aquest marc de referència, els criteris més rellevants en la pressupostació dels ingressos són:
· Ajustar els ingressos procedents de l’anomenada “subvenció nominativa” de la Generalitat de Catalunya a la
informació disponible pel que fa al model de distribució del finançament i a criteris prudents d’assoliment
d’objectius, d’acord amb el Pla de millora del finançament de les universitats públiques catalanes.
· Fomentar el cofinançament de determinades iniciatives per part d’institucions / ens externs quan no tenen
finançament públic a través de subvencions o transferències de capital.
· Continuar fomentant la recerca i la transferència de tecnologia i de coneixements com a eina important de la
missió universitària, així com el seu impacte en el finançament de la nostra activitat.
· Tenir en compte la previsió de finançament per a infraestructures universitàries d’acord amb el nou Pla d’inversions universitàries del 2007 al 2013. Atès que el conveni PIU 2007-2013 amb el Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa s’està a punt de signar, creiem que és important tenir un criteri contrastat de pressupostació dels ingressos per al 2007.
INGRESSOS
3 Taxes, preus públics i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
6 Venda d’inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
TOTAL INGRESSOS

2007

2006

% Variació

15.575.404,98
53.001.911,80
390.957,24
3,00
13.722.061,42
174.002,00
345.644,00

15.527.494,27
48.193.262,52
372.174,84
3,00
20.756.974,47
174.003,00
376.249,11

0,3 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
-33,9 %
0,0 %
-8,1 %

83.209.984,44

85.400.161,21

-2,6 %

*m 06/07

53

44recursos

3/8/07

13:05

Página 54

També, el pressupost de les despeses té com a eixos principals:
· En relació amb les despeses de personal, s’ha previst l’aplicació de totes les normatives, legislacions i acords
que fan referència al creixement salarial, al creixement per nous triennis, per trams de docència i de recerca,
per incorporació de nous trams de gestió, per aportacions socials i per resultats de les negociacions col·lectives, així com d’altres compromisos derivats també de les negociacions col·lectives.
· Pel que fa al personal docent investigador, es preveu l’aportació de fons per implementar les accions de
política de personal acadèmic conduents a atendre les prioritats establertes amb els departaments.
· Pel que fa al personal d’administració i serveis, es preveu també l’aportació de fons per respondre a les
noves necessitats organitzatives plantejades, així com a l’aplicació de les mesures imprescindibles de reordenació de llocs de treball.
· Es millora la dotació econòmica orientada al finançament de beques de recerca per tal de finançar la transformació dels becaris de recerca en contractats laborals, en el tercer i quart any de dedicació, tenint present
que es pressuposta, també, la Seguretat Social de la totalitat dels becaris des del primer any de dedicació.
· Es fixa l’objectiu de fer augmentar el marge d’actuació a través de la millora de la dotació de centres docents,
departaments i instituts de recerca, tant en funcionament corrent com en acords bilaterals, que s’han de consolidar com un instrument de finançament per objectius.
· També es consoliden les aportacions en despesa genèrica per garantir la continuïtat i la millora de les polítiques de foment transversal de la millora de la qualitat docent i per a actuacions d’enfortiment de la UdG en
el procés d’adequació a l’EEES, i per reforçar, entre altres aspectes, la innovació i la mobilitat internacional.
· Es pressuposta l’aportació de recursos que complementin, des del pressupost de la UdG, el finançament extern
de la recerca i que permetin dur a terme polítiques transversals.
54
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· Promoure l’expansió del coneixement i la innovació en el territori, fomentant la vehiculació de recursos orientats a la implantació del Parc Científic i Tecnològic.
· Es consoliden les dotacions per finançar activitats relacionades amb la vehiculació de la transferència i de la
relació UdG-Empresa, i la seva extensió en el territori (Ideàrium, Beques de Transferència i Innovació, Consorci
Vivers Empresa, etc.).
· Seguir prioritzant la disponibilitat d’infraestructures i serveis adreçats a la docència, la recerca i la comunitat
universitària (renovació i millora d’infraestructures tecnològiques, priorització de l’adquisició de bases de dades
i revistes electròniques en el marc del CBUC, etc.)
· Contribuir a la potenciació de les activitats dels estudiants i de les associacions vinculades a la UdG i de les activitats relacionades amb la cooperació externa i la solidaritat. Seguir dinamitzant la política cultural de la UdG
amb la participació i organització d’esdeveniments culturals i esportius.

DESPESES
1 Despeses de personal
2 Despeses corrents de béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
TOTAL DESPESES

2007

2006

% Variació

51.653.778,46
15.644.489,17
37.585,80
942.461,25
14.562.014,76
4,00
24.004,00
345.647,00

47.490.710,19
13.941.952,11
19.436,41
520.116,42
22.227.688,97
800.004,00
24.004,00
376.249,11

8,8 %
12,2 %
93,4 %
81,2 %
-34,5 %
-100,0 %
0,0 %
-8,1 %

83.209.984,44

85.400.161,21

-2,6 %
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Infraestructures: el Pla d’inversions universitàries 2007-2013
L’any 2001, la Generalitat de Catalunya va posar en
marxa el Pla d’inversions universitàries (PIU) 20012006 per un import global de 402 milions i que
incloïa les previsions d’inversió en infraestructures
i en equipaments universitaris directament relacionats amb l’activitat docent, així com en serveis generals. D’aquest import, la UdG va rebre 40,8 milions
d’euros.
Pel que fa al Campus Barri Vell, el PIU 2001-2006 ha
permès dur a terme el cos E de la Biblioteca Barri
Vell, l’inici de les obres del Seminari –futura seu
de la Facultat d’Educació i Psicologia– i de l’edifici
annex al Rectorat i ubicat a Alemanys 14, l’adaptació de l’entrada i el refetor a la Facultat de Lletres,
la redacció del projecte de rehabilitació del claustre i la convocatòria del concurs sobre la primera
fase de moviment de terres a la zona dels Maristes.
Així mateix, al Campus Montilivi, i entre altres actuacions, destaquen les obres de la segona fase de la
Biblioteca de Montilivi, la segona fase corresponent
als mòduls de tallers de l’Escola Politècnica Superior,
la redacció del projecte d’ampliació del Centre
d’Informació i Assessorament als Estudiants (CIAE),
l’inici de la construcció de l’aulari comú d’ús compartit entre la Facultat de Ciències i l’Escola Politècnica
Superior i, finalment, l’adquisició del terreny per
completar l’anella del Parc Científic i Tecnològic a
la Creueta.
Actualment, la Generalitat de Catalunya ha establert en 635 milions d’euros l’import global del nou
Pla d’inversions universitàries i que comprèn un període de set anys: del 2007 al 2013. D’aquesta quantitat, la Universitat de Girona rebrà 57 milions, que
hauran de servir per avançar en el desplegament
del mapa d’infraestructures de docència, recerca i
gestió, del qual cal destacar l’acabament de totes
les obres en curs, les urbanitzacions i nous edificis
de serveis i l’aulari a ambdós campus i la nova seu
de la Facultat de Turisme.
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Ordenació i adequació d’espais
El desplegament del mapa d’infraestructures de la
UdG porta associades, a més de l’adaptació dels
espais a la implantació dels ensenyaments a l’EEES,
accions adreçades a vetllar per l’adequació dels diferents espais dels campus a les necessitats de la vida
quotidiana i per la incorporació de criteris ambientals, ecològics i paisatgístics en el disseny, la gestió
i el manteniment d’aquests espais.
En aquesta línia, cal destacar quatre accions: l’adequació de l’entorn del CIAE i el nou aulari, l’adequació de l’entorn de la biblioteca del Campus
Montilivi, la rehabilitació de l’entorn de la bassa del
Campus Montilivi i el manteniment de les zones
verdes dels campus sota les directrius de jardineria
ecològica.
Per tot això caldrà, en els propers anys, seguir
desafectant progressivament els mòduls prefabricats situats al Campus de Montilivi. L’estiu de 2007
s’han eliminat els tres primers.

Gestió de residus i optimització de recursos
La política de responsabilitat social que exerceix la
Universitat en termes d’ambientalització i sostenibilitat estableix una política interna de gestió de
residus que reposa sobre el principi de les tres erres:
reduir, reutilitzar i reciclar tant en la gestió dels residus municipals com en la dels tòxics i perillosos. Pel
que fa a la gestió de residus, s’han recollit residus
comercials, residus tòxics (acció coordinada des de
l’Oficina de Salut Laboral), residus perillosos com
ara piles, fluorescents, mòbils i acumuladors– i ferralla informàtica. Aquestes actuacions han estat
complementades amb la instal·lació de contenidors
selectius per a tòners i cartutxos de tinta.
També, des del Servei d’Oficina Tècnica i
Manteniment (SOTIM) s’han implementat accions
d’ambientalització per establir de manera generalitzada mesures actives i passives per aconseguir la
màxima eficiència en el consum de fluids i de materials tant als edificis existents com als de nova construcció. Així, s’ha iniciat l’aplicació de mesures d’es-
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talvi energètic en diferents edificis de la Universitat:
equips de compensació d’energia, sistemes de
control de temperatura, sistemes de control dels
generadors de fred, automatització centralitzada
d’enceses en espais comuns, el sistema de comunicació per telegestió de la climatització, el programa de control de la climatització d’aules, detectors
de presència a les aules per control de temperatura, control centralitzat d’enllumenat en funció d’horaris i llum exterior, control de l’enllumenat dels
passadissos segons insolació, actualització del soft
del sistema de gestió automàtica de climatització i
enllumenat i millora del sistema de regulació de les
calderes. Aquestes actuacions han anat acompanyades d’altres adreçades a promoure l’estalvi d’aigua, com ara la programació de reg de supervivència en zones verdes i la plantació i revegetació amb
espècies autòctones.
En la línia de prevenció i reducció de residus, destaca el projecte Bicicletes per Cuba, les carpetes UdG
solidàries i els gots reutilitzables i el parament biodegradable a la Festa Major de la UdG.

Mobilitat sostenible
El desplegament de programes de mobilitat sostenible correspon a l’objectiu final de reduir les emissions contaminants generades per la mobilitat
universitària i de vetllar per la progressiva disminució de l’ús dels vehicles particulars en pro de l’ús dels
mitjans de transport més eficients energèticament
i ambientalment.

de cotxes per compartir són algunes de les mesures
de les quals es beneficien tots els membres de la
Universitat. Finalment, destaca la participació a la
Taula de Mobilitat de Girona.

Tecnologies de la informació i la comunicació
L’ús de les TIC en l’àmbit universitari constitueix un
element d’una estratègia més àmplia de millora de
la docència, de la recerca i dels resultats de transferència i de l’eficàcia i l’eficiència en la gestió. Alhora,
aquestes tecnologies permeten la comunicació àgil
i efectiva entre la universitat i l’entorn.
La UdG inverteix en les infraestructures necessàries
per a l’aprofitament òptim dels beneficis inherents
a la implantació de les TIC a la Universitat, seguint
unes línies mestres en els àmbits de la docència, la
recerca i la transferència, i la gestió. Així, en docència és prioritari incorporar les TIC a les aules, proporcionar infraestructura tecnològica adequada al
model basat en l’aprenentatge que promulga la
Declaració de Bolonya i implantar plataformes que
facilitin la docència virtual. En recerca i transferència, els esforços se centren en l’adequada dotació
de mitjans per a l’ús i explotació de dades, resultats
de recerca, fons documentals electrònics i la difusió
de la recerca mitjançant eines TIC. En darrer lloc, la
gestió es beneficia d’infraestructures per al desplegament i aplicació de programari específic que agilita la gestió, l’atenció a l’usuari, l’administració electrònica i la gestió sense papers.

Entenem que aquestes mesures contribueixen, alhora, a convertir els campus universitaris en un entorn
més amable, fet que incrementa la qualitat de vida
de la comunitat universitària. Les diferents modalitats d’accés als campus han comportat que s’hagin
desplegat nombroses mesures de tipologia ben
diversa: l’abonament TMG, la nova línia TMG, l’augment de la freqüència en els serveis prestats per
TMG, el servei de bus nocturn durant la Festa Major
de la UdG, l’ampliació de la flota de bicicletes de
préstec, la creació del servei Borsaxpréss per optimitzar l’ocupació dels vehicles particulars en els
desplaçaments intracampus i la gestió de la borsa
*m 06/07
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Principals dades en TIC a la UdG*
Nombre total d’ordinadors

2.540

Nombre d’ordinadors en aules de docència reglada

675

Nombre d’aules amb cobertura Wi-Fi

400

Nombre de PDI que disposa d’adreça de correu institucional

1.060 (100 %)

Nombre de PAS que disposa d’adreça de correu institucional

540 (100 %)

Total correus rebuts

108.834.883

Correus filtrats (entrant no lliurat: virus, spam)

81.724.113

Correus rebuts lliurats

27.110.769

Correus enviats

31.110.769

Total correus gestionats (correu intern, sortint, entrant lliurat)

136.053.910

Tràfic entrada

58,6124 Tb

Tràfic sortida

58,415 Tb

* Dades extretes del GEA (aplicació per a la recollida d’indicadors estratègics TIC del Sistema Universitari Espanyol i promoguda per la CRU
corresponents a l’informe anual 2006.

Nou web per a la UdG: udg.edu
Aquest curs acadèmic, la Universitat de Girona ha endegat una profunda reforma del web institucional amb
l’objectiu bàsic que esdevingui un sistema d’informació del i per al conjunt de la Universitat, alhora que difongui la imatge corporativa i institucional cap a l’exterior. Per assolir aquesta fita, s’ha optat per la construcció
d’un portal institucional que incorpora estàndards d’accessibilitat per a les persones amb discapacitats i millores en l’àmbit de la usabilitat, així com altres prestacions que li confereixen una funcionalitat avançada: intranet de gestió, cercador, etc.

Accés al web de la UdG*
Visites

2.944.025

Pàgines visitades

7.985.285

* Dades corresponents al període 05/02/2007-13/07/2007

Atès l’impacte que té el web de la UdG per difondre els estudis i la recerca i potenciar les relacions entre Universitat
i empresa -i que es reflecteix en el mapa d’accessos fet aquest curs Atès l'impacte que té el web de la UdG per
difondre els estudis i la recerca i potenciar les relacions entre Universitat i empresa -i que es reflecteix en el mapa
d'accessos fet aquest curs- també s'ha previst traduir-lo al castellà i a l'anglès, cosa que permet incrementar
notablement la seva projecció externa.
Així mateix, la posició en els cercadors principals ens ha permès ampliar les modalitats d'accés a partir dels
que ja es feien de manera directa:
58

*m 06/07

44recursos

3/8/07

13:05

Página 59

Modalitat d'accés*
Accés directe

1.764.365

Motors de cerca

605.484

Llocs web de referència

574.129

Altres

47

* Dades corresponents al període 05/02/2007-13/07/2007
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Destaquem
Geli es pren com un repte de millora l’acord del govern per augmentar el finançament a les universitats (Diari de Girona, 30/08/2006)
El CADS visita la UdG per comprovar-ne la sostenibilitat (El Punt, 08/10/2006)
La UdG projecta l’edifici de serveis del Barri Vell en un solar adossat a la muralla (Diari de Girona,
08/12/2006)
El complex bibliotecari de la UdG és considerat el sisè millor de l’Estat (El Punt, 25/01/07)
Pendents de tres grans obres. Els edificis són l’aulari de Montilivi i les seus d’Educació i Psicologia, i
Turisme i Comunicació (El Punt, 25/01/2007)
L’aulari comú de la Politècnica i Ciències té 6.107 metres quadrats. L’edifici ha d’entrar en funcionament el curs vinent (Diari de Girona, 01/02/2007)
Reobren el nou edifici de la biblioteca de Lletres de la UdG (El Punt, 17/02/2007)
Gairebé la meitat dels estudiants gironins arriben a peu al seu campus universitari (Diari de Girona,
21/03/2007)
La UdG disposarà de 57 milions per a inversions fins a l’any 2013 (El Punt, 02/06/2007)
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Societat
i territori

En resposta a la tercera missió de la universitat
–l'establiment de relacions amb tots els àmbits
de la societat i la interacció amb l'entorn– el
paper d'aquesta ha de ser proactiu en la creació
i desenvolupament de marcs comuns de treball.
Al llarg dels darrers anys, la Universitat de Girona
ha anat dibuixant una xarxa de relacions amb
l'entorn, no tan sols en l'àmbit estrictament
acadèmic, sinó també amb altres administracions, institucions, amb el teixit econòmic i
empresarial i amb la societat en general. Tot això,
amb la clara voluntat d'esdevenir catalitzadora de tots els agents implicats, de generar sinèrgies amb l'entorn i de socialitzar el coneixement
generat.
Aquest escenari modifica substancialment el
model de relacions fins ara vigent entre la
Universitat i la societat. Així, la implantació d'un
nou model relacional ha d'adreçar-se a fomentar la permeabilitat entre l'activitat pròpia de la
Universitat –docència, recerca i transferència– i
la del teixit socioeconòmic que l'envolta. En
aquest marc s'ubica el Parc Científic i Tecnològic
de la UdG, concebut com la plataforma per
excel·lència per a una relació Universitat-empresa de qualitat a les comarques gironines.
Els estudiants són també beneficiaris d'aquesta interacció: noves fórmules de col·laboració
–com els becaris de transferència i innovació i
els becaris d'empresa– asseguren la seva participació en programes de qualificació professional i garanteixen un elevat grau d'inserció laboral.
Finalment, les xarxes de cooperació educativa,
les accions de voluntariat, les relacions amb altres
etapes d'educació obligatòria, i –en definitiva–
l'establiment de vincles d'abast nacional i internacional, conformen el mapa de relacions de la
UdG amb l'entorn, no només amb aquell que
ens és més proper físicament, sinó que també
reflecteixen el potencial de projecció europea
i internacional de la Universitat de Girona.
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Relacions amb empreses i institucions
En la darrera dècada s’ha produït un canvi de paradigma en el món empresarial. Les formes emergents de competència han comportat una disminució de la competitivitat de les empreses, com a
conseqüència de la globalització, la irrupció de les
tecnologies de la informació i l’actual mercat de
l’oferta.
En aquest escenari, i de manera simultània, s’ha
modificat el model de relacions fins ara vigent entre
la universitat i el seu entorn. Recuperar la competitivitat empresarial depèn d’incorporar factors clau
d’èxit empresarial amb la implantació d’un nou
model relacional que fomenti la permeabilitat entre
l’activitat pròpia de la universitat (docència, recerca i transferència) i la del teixit economicosocial. Les
relacions més destacades de la UdG quant als contactes amb aquest univers han estat les Jornades
d’Internacionalització per al Creixement de les
Empreses, les Jornades d’Innovació (CIDEM), el
Fòrum Girona d’Economia i Alta Direcció d’Empresa,
i la Jornada d’Innovació i Competitivitat, feta a la
Cambra de Comerç de Girona.

Innovació i transferència: el Programa UdGempresa
En una societat desenvolupada, en la qual cada
vegada tindran més incidència la generació i la transmissió del coneixement, les universitats han de tenir
un paper destacat. En aquest marc, cal el reconeixement a la contribució feta per les universitats territorials, i específicament per la UdG, que se situa en
una posició capdavantera en el procés de transferència i innovació, amb un pes relatiu del 12 % dins
el sistema universitari català.
En el context universitari actual és prioritari potenciar la transferència i la innovació com a eixos bàsics
imprescindibles per incrementar la interrelació més
estreta entre els sectors empresarials i institucionals.
Per respondre a aquesta necessitat, i des d’un plantejament estratègic, és bàsic generar noves polítiques que afavoreixin i ajudin a incrementar la transferència. Amb el Programa Universitat-empresa,
62
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la UdG es planteja potenciar les activitats entorn
d’aquests dos grans eixos (transferència i innovació)
mitjançant polítiques proactives que dinamitzin la
relació amb les empreses. És per això que la UdG
esdevé pionera en la conceptualització de noves
figures de becaris per a l’emergència, el disseny i la
materialització de fórmules noves de col·laboració
entre la Universitat i les empreses. La participació
en la creació de la xarxa de Business Angels (UniBA)
s’emmarca en aquest context.

El Trampolí Tecnològic de la UdG
Per traduir aquests objectius a fets disposem de dos
grans canals: el canal d’empenta tecnològica i el
d’arrossegament de mercat. En el canal d’empenta
tecnològica s’ha produït una professionalització
important amb la creació d’una estructura bàsica:
el Trampolí Tecnològic de la UdG, integrat a la Xarxa
de Trampolins Tecnològics del CIDEM. El Trampolí
Tecnològic és la unitat de suport per a la creació
d’empreses de base tecnològica i amb un important
component d’innovació. Té com a finalitats fomentar l’esperit emprenedor a prop d’on neixen els nous
conceptes de negoci (universitats, centres tecnològics i escoles de direcció d’empreses) i promoure
la creació de centres d’atracció de projectes d’emprenedoria en les fases més embrionàries per ajudar
a convertir-los en empreses robustes i facilitar que
treballin en xarxa amb la col·laboració de tots els
agents clau: incubadores, assessors, capital de risc,…

Centres Xarxa IT
En el segon cas, el canal d’arrossegament de mercat,
es parteix d’una demanda empresarial ja existent.
És a dir, a l’empresa hi ha una necessitat de desenvolupament de projectes concrets de R+D+I o bé es
busca el suport específic per dissenyar estratègies
d’innovació. És en aquest segon canal on se centra
l’activitat dels vuit centres de la UdG de suport a la
innovació i la transferència, integrats a la Xarxa
d’Innovació Tecnològica del CIDEM (Generalitat de
Catalunya). Aquest primer nivell segueix el model
de selecció i potenciació de petits grups universitaris autònoms que destaquen per la seva capacitat
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de servei a l’empresa a partir del coneixement generat internament:
- Centre d’Innovació i Desenvolupament Conceptual
de Nous Productes (CID)
- Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental
(LEQUIA)
- Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat
Vegetal (CIDSAV)
- Centre d’Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny
Estructural (AMADE)
- Centre d’Informàtica Industrial i Sistemes
Intel·ligents (EASY)
- Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de
Síntesi Orgànica (LIPPSO)
- Centre de Geologia i Cartografia Ambiental
(GEOCAMB)
- Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials
Polimèrics (LEPAMAP)
- Centre Mixt de R+D+I Biotecnologia de la
Reproducció Porcina
Les activitats més destacades se centren en l’establiment de relacions amb el Centre de Transferència
del Coneixement (CTC), amb el Centre Tecnològic
de les TIC i amb el Centre Tecnològic de la
Construcció, així com la signatura d’un conveni de
col·laboració amb la Fundació Eduard Solé i els
contactes establerts amb el Centre Tecnològic de
Sant Hilari Sacalm.

Consorci de Vivers d’Empreses
El 20 d’abril es va signar el conveni de col·laboració
per a la constitució del Consorci de Vivers d’Empreses
Territorials de la Demarcació de Girona. El Consorci
està integrat per la Universitat de Girona, el Consell
Social de la Universitat de Girona, la Diputació de
Girona, la Cambra de Comerç, Turisme i Navegació
de Sant Feliu de Guíxols, l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols, el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Girona, el Centre d’Estudis de la
Construcció i Anàlisi de Materials, l’Ajuntament de
Celrà, el Consorci de Promoció Econòmica de les
Preses i a la Garrotxa, l’Ajuntament de Ripoll,
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, el
Consorci Ripollès Desenvolupament i la Fundació
Eduard Soler. El Consorci vol fomentar la creació

de noves empreses de base tecnològica i de serveis
al llarg del territori potenciant l’interès per l’emprenedoria entre la població més jove. Són objectius específics del consorci dinamitzar i fomentar
iniciatives empresarials, fonamentalment entre els
joves emprenedors, que condueixin a la creació de
noves empreses. Es tindran en consideració les particularitats del territori i es fomentaran les figures de
mentor i mecenatge. Serà també un objectiu fonamental la creació d’empreses spin-off i start-up,
de base tecnològica o d’innovació en el coneixement, sense oblidar la seva obertura a l’àmbit internacional.

Becaris de transferència i innovació / becaris
d’empresa
La demanda de professionals qualificats suposa
l’oferta de models d’aprenentatge de caràcter
eminentment experimental i exigeix un canvi important en el disseny dels programes curriculars i l’increment de l’oferta de formació amb un notable
component pràctic vinculat al món de l’empresa.
Davant l’exigència de respondre satisfactòriament
al compliment de la tercera missió de la universitat,
la UdG ha apostat per implantar plans pilots orientats a facilitar l’establiment de vincles entre empreses i estudiants (amb bon expedient acadèmic i un
perfil amb una clara orientació a l’empresa).
Així, el curs 2006-2007 s’ha endegat el Pla pilot de
becaris de transferència i innovació, amb la voluntat d’ampliar el ventall d’activitats concretes de relació amb les empreses i institucions i generar perfils
universitaris orientats a la transferència i la innovació. Aquest pla té una durada inicial de tres anys i
una dotació econòmica, per al primer any d’implantació, de 145.000 €, que han permès convocar 24
beques d’una durada de 8 mesos. A fi de poder-lo
dur a terme, el pla té la participació i el cofinançament del Consell Social de la UdG i el llavors
Departament d’Educació i Universitats. El primer va
aportar 35.000 € per al període comprès d’octubre
del 2006 a maig del 2007. El departament, per la
seva banda, col·laborava amb 30.000 €, corresponents als imports del darrer trimestre del 2006.
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Una altra iniciativa pionera, l’inici de la qual es
preveu a l’octubre del 2007, correspon a la creació
de la figura del becari d’empresa. Es tracta d’un pla
pilot en col·laboració amb PIMEC, Caixa de Girona
i el Consell Social de la UdG. L’objectiu principal és
generar una major quantitat d’estudiants en pràctiques que s’integrin a les empreses (en els darrers
quadrimestres de les activitats acadèmiques) per fer
tasques qualificades. Un cop finalitzats els estudis,
els participants tindrien la possibilitat d’integrar-se
a les empreses amb una relació contractual. Aquest
pla preveu una oferta inicial de trenta estudiants i
arribaria a les vuitanta places en la fase de consolidació.
Finalment, s’està gestant una tercera iniciativa per
a la integració laboral qualificada: el Pla pilot de
projectes de final de carrera, amb col·laboració
empresarial, que consisteix a elaborar el projecte
de final de carrera en el marc de l’empresa.

Parc Científic i Tecnològic
El Parc de la Universitat de Girona es constitueix
com un medi que contribueix a l’atracció, la creació
i el desenvolupament d’empreses –ja siguin empreses altament innovadores, spin-offs o start-ups– basades en la tecnologia i el coneixement, ens relacionats amb la R+D (en particular els que pertanyen o
sorgeixen de la UdG, per promoure la transferència de tecnologia i de coneixement que generen i
d’estructures de suport a la innovació); i al foment
de la interacció i relació entre aquests agents i els
de l’entorn, per promoure la connexió entre aquest
medi i aquests agents locals amb l’entorn global.
El seu valor afegit és no només la seva competència per aglutinar institucions i ens locals
(Ajuntament, Cambra de Comerç, Diputació, empresaris, etc.), sinó també la capacitat de relacionar-los
amb ens més allunyats (Generalitat de Catalunya,
CIDEM, associacions de parcs, etc.).
Les voluntats d’aquest ambiciós projecte es materialitzen a dia d’avui en uns terrenys de 73.000 m2
a la zona de la Creueta contigus al Campus Montilivi
i amb un vial que uneix directament les dues àrees,
una situació que esdevé òptima per diversos factors.
Cal destacar la ubicació estratègica del parc respecte dels principals eixos de comunicació, que li permeten una relació fluida amb la ciutat de Girona i alhora el preserven de les pressions pròpies d’un centre
urbà. Aquest enclavament privilegiat harmonitza
la construcció d’infraestructures d’última generació
amb àmplies zones verdes.
Sobre aquests terrenys –ja finalitzats o en diferents
estadis de construcció– hi trobem sis edificis amb
una superfície total de 35.000 m2:
–Edifici Jaume Casademont
–Centre de Noves Tecnologies Alimentàries, Centa
–Centre d’Investigació en Robòtica Submarina (CIRS)
–Edifici Giroemprèn, centre d’empreses
–Edifici Narcís Monturiol
–Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)
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El Parc en m2
Terrenys
Superfície construïda o en construcció

73.000 m2
35.000 m2

Edificis del Parc
Jaume Casademont
Centa
Robòtica
Centre Empreses
Narcís Monturiol
ICRA

8.300 m2
1.500 m2
800 m2
11.000 m2
7.500 m2
5.000 m2

Nombre d’usuaris del Parc segons tipologies
Empreses consolidades
Empreses basades en el coneixement en procés de desenvolupament (spin-offs i start-ups)
Centres de recerca amb entitat jurídica pròpia
Centres de la Universitat de Girona que pertanyen a la Xarxa IT del CIDEM de la Generalitat
Grups de Recerca de la Universitat de Girona
Institucions
Entitats de serveis

*m 06/07

6
11
6
8
8
11
4
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Internacionalització
La Universitat de Girona ha definit la internacionalització com un objectiu transversal en els principals camps
d’actuació: docència, recerca i transferència, i vinculació amb l’entorn. Establir vincles en l’àmbit europeu i internacional en qualsevol d’aquestes activitats ha de servir per fer-los extensius a la resta.
Es tracta, en definitiva, de dibuixar fluxos bidireccionals, de manera que la Universitat de Girona també sigui
un pol d’atracció en les relacions internacionals, fent un èmfasi especial en la captació de professors visitants
vinculats a la docència de postgrau. Així, aquest curs acadèmic la Universitat de Girona ha ingressat –mitjançant convocatòries competitives del MEC– 57.000 € per ajuts a la contractació de professors visitants per a la
docència de màsters.
D’altra banda, aquest any la Universitat de Girona ha fet els primers passos per integrar-se en el Grupo Compostela,
una xarxa d’universitats que té com a objectiu principal establir la cooperació entre universitats per a la conservació de la seva herència històrica i cultural i que es basa en tres punts bàsics: el reforç de les comunicacions
entre les universitats que en són membres, l’organització d’esdeveniments per estudiar i debatre qüestions relacionades amb Europa i, en darrer lloc, la promoció de mobilitat com a base per impulsar el coneixement de
les cultures i les llengües d’Europa.
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Programes de mobilitat
Adaptar-nos a l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) i a l’àrea europea de recerca (AER) i integrar-noshi plenament implica participar proactivament en programes de mobilitat europeus i internacionals que completin la formació dels estudiants de la UdG. L’atorgament de la Carta Erasmus a la Universitat de Girona durant
aquest curs ens faculta a participar en el programa Erasmus i a sol·licitar finançament a l’agència nacional per
fer activitats descentralitzades (mobilitat dels estudiants, mobilitat dels professors, organització de la mobilitat i ECTS), i a la Comissió Europea, per a activitats centralitzades (desenvolupament curricular i programes intensius).
La Universitat de Girona endega, simultàniament, mesures per fomentar la internacionalització entre la comunitat universitària. Aquest curs destaquen el Curs d’Internacionalització, organitzat per la UdG; la convocatòria de beques Bancaja 2007 per a estades a Amèrica i adreçades als estudiants; la convocatòria 2006 d’ajuts
per a la mobilitat d’investigadors de la UdG, i, finalment, el Programa pilot d’ajuts de mobilitat per estades del
personal d’administració i serveis de la UdG.
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Relacions amb secundària

Cooperació i voluntariat

Al llarg del curs 2006-2007, la Universitat de Girona
ha impulsat –o hi ha participat–, de manera decidida, diverses activitats encaminades a promocionar
els estudis universitaris, el campus i la investigació
en el si de la UdG. L’estand de la Fira de Girona, del
28 d’octubre a l’1 de novembre, va significar el tret
de sortida a un seguit d’intervencions que es detallen a continuació: Expojove (Girona), 23-26 de
gener; Futur Jove (Palma de Mallorca), 15-17 de
febrer; Fira de Recerca (Vic), 22-24 de febrer; Fira
de Ripoll, 23-25 de març, i Fira de Valls-L’Espai de
l’Estudiant, 12-13 d’abril.

La Universitat de Girona assumeix un gran compromís amb la cooperació per al desenvolupament i el
voluntariat en el marc del codi de conducta de les
universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, al qual es va adherir per acord del Consell
de Govern el 22 de febrer d’enguany. Per dur a
terme les accions en l’àmbit de la cooperació i el
voluntariat, la Universitat compta amb l’Oficina de
Cooperació per al Desenvolupament.

Cal fer esment, per descomptat, del principal esdeveniment de caràcter global en el quan ha participat la UdG. Estudia-Saló de l’Ensenyament es va dur
a terme a la Fira de Barcelona del 21 al 25 de març,
amb un ampli desplegament mediàtic i la producció de material específic de promoció i informació
de la UdG a Barcelona. En el mateix entorn, la fira
Futura (els dies 23 i 24 de març) es va dedicar a
programes de postgrau i de formació continuada.
La Jornada de Portes Obertes es va dur a terme, el
curs 2006-2007, en dos dies, el 20 i el 21 d’abril. El
nombre d’alumnes inscrits, provinents de 56 centres
de secundària, va ser de 2.343, que va sumar un total
de 3.339 demandes d’informació per titulacions.
La Facultat d’Educació i Psicologia va tenir 845
inscrits; la Facultat de Lletres, 152; la Facultat de
Turisme i Comunicació, 277; la Facultat de Dret, 171;
l’Escola Universitària d’Infermeria, 148; l’Escola
Politècnica Superior, 752; la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials, 361; la Facultat de
Ciències, 393; l’Escola de Realització Audiovisual i
Multimèdia, 97, i l’Escola Universitària de
Fisioteràpia, 143.
A banda d’això, la V Convocatòria d’Ajuts Botet i
Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat va quedar pendent, en espera de trobar un
finançament adequat. Respecte als tallers adreçats
a professors de secundària, es van dur a terme els
tallers dedicats al procés de Bolonya, a la internacionalització, i a la innovació i TIC, vinculat a la
Jornada de Portes Obertes del 2007.
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En l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament,
s’impulsa la convocatòria d’ajuts Rigoberta Menchú
a la mobilitat i a projectes de cooperació per al
desenvolupament. Aquest any l’import de la cinquena convocatòria és d’uns 80.000 €. Destaquen com
a projectes consolidats “Per una Nicaragua lliure
d’analfabetisme” i “Intervencions en el Museu
Nacional del Poble Saharauí: conservació del patrimoni del Sàhara”.
Així mateix, la UdG participa en la xarxa d’universitats creada per donar suport a la campanya d’alfabetització anteriorment esmentada i que aquest
any presideix la Universitat de Girona. Aquesta xarxa
aglutina setze universitats espanyoles, onze de nicaragüenques i dos organismes adherits, i s’ha formalitzat el febrer del 2007.
En el marc de la Xarxa Vives, la Universitat de Girona
forma part del Programa cooperació acadèmica amb
les universitats del nord d’Algèria. Aquest programa consisteix en l’intercanvi de professors i estudiants i preveu diferents projectes dins del mateix
programa: turisme sostenible, rehabilitació i conservació del patrimoni, migració i cohesió social.
D’altra banda, cal destacar la col·laboració en diferents campanyes de recollida de diners i materials,
la posada en marxa de la campanya del 0,7 %, l’elaboració d’un fons documental sobre temàtiques de
pau, solidaritat i cooperació conjuntament amb
CEDRE i la participació en nombrosos actes, com ara
la Primera Nit del Cinema Solidari, la Primera Nit del
Voluntariat i la Fira del Voluntariat, aquesta darrera de periodicitat anual.
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Finalment, cal fer especial esment del Campus d’Estiu
per la Pau, organitzat conjuntament amb l’entitat
Justícia i Pau de Girona, amb l’objectiu de fer arribar
els valors de la pau i la justícia social tant als estudiants d’ensenyament superior com a la societat, i
oferir un espai per a la interdisciplinarietat, així com
per a l’anàlisi, el debat i la posada en comú de punts
de vista sobre temes relacionats amb la cultura de la
pau, la violència i el desenvolupament de la democràcia.
En l’àmbit del voluntariat, s’ha participat en els principals fòrums de debat, així com en en la 4a Fira
d’Entitats de Voluntariat de Girona, la difusió del
projecte En Plenes Facultats, la Primera Nit del
Voluntariat a la ciutat de Girona i el Pla d’Educació
i Convivència dels barris de Santa Eugènia i Sant
Narcís.

Fons bibliogràfic i donacions
En l’acte d’homenatge que es va retre a la seva personalitat intel·lectual i a la seva obra, la Universitat
de Girona va rebre el donatiu del fons Pierre Vilar.
L’inventari del llegat es va acabar el juny del 2007. El
fons consta de 4.000 monografies (llibres i fullets),
uns 3.200 números de publicacions periòdiques (revistes i separates, bàsicament), 110 manuscrits o fonts
no publicades, dos apartats miscel·lanis i un bon
nombre de cartes, apunts manuscrits i altres documents de naturalesa similar.
Així mateix, cal esmentar la catalogació del donatiu
d’Enric Sullà, amb obres de literatura catalana contemporània. D’altres catalogacions destacades han estat
la del Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat de
la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques
Gironines i l’Alt Maresme (CEDRE), la del donatiu
Torres Escobar (administració colonial espanyola al
Marroc) i la del donatiu ICHN, integrat per quatre
col·leccions del Fons de la Institució Catalana d’Història
Natural.
Inaugurat el juny del 2006, el Centre de Documentació
del Mar i de la Pesca, Documare, continua la seva tasca
de conservació, estudi i difusió del patrimoni marítim. La Biblioteca li dóna suport tècnic i d’edició en
la publicació dels materials produïts des del Museu
de la Pesca, la Càtedra d’Estudis Marítims i el Grup
d’Estudis Socials de Pesca Marítima, i n’acull el catàleg dels fons.
S’ha iniciat la informatització dels fons antics de la
Biblioteca del Seminari Diocesà de Girona. Les dades
s’incorporen al Catàleg de la UdG, el Catàleg Col·lectiu
de les Universitats Catalanes (CCUC), el Catàleg
Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i el
Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español. Aquest
procés s’emmarca en el projecte de catalogació de
tots els fons de la Biblioteca del Seminari Diocesà
(70.000 volums), liderat per la Biblioteca de la UdG,
en el qual participen la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Girona, la Caixa de Girona i la
Universitat.
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Al llarg del curs es va crear el Fons Especial de
Cooperació i Voluntariat, que conté documents
audiovisuals i llibres. El donatiu Esteva i el Fons
d’Escoltisme Manuel Subirà s’integren al Fons per a
la Història de l’Educació.
Des del desembre del 2006 la Biblioteca de la
Universitat ha participat en el projecte Raco (Revistes
Catalanes amb Accés Obert) per digitalitzar i incorporar a Internet les publicacions de l'entorn gironí.
Fins ara s'hi han incorporat les col·leccions completes de les revistes: Scientia Gerundensis, Estudi
General, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins i
Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i
Experiència (REPTE), del Departament de Psicologia
de la UdG.
S'ha mantingut, així mateix, el conveni amb catorze col·legis professionals, en el marc del programa
Projecció a la Ciutat, que regula l'accés a les
instal·lacions i als serveis de la Biblioteca per a persones alienes a la comunitat universitària de la UdG.

Usuaris externs de la Biblioteca UdG*
Membres de col·legis professionals amb conveni
Estudiants d'IES, CEIP
Professors d'IES, CEIP
Membres de la UOC
Total altres universitats
Total altres usuaris externs
Total 2006
*Dades corresponents a l'any 2006
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Total
337
285
139
59
60
107
987
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Destaquem
Dolors Muñoz, directora de la Càtedra Cambra d’Empresa Familiar: “La Universitat i l’empresa són dos
mons que es necessiten” (El Punt, 08/01/2007)
Transferència i innovació. La UdG impulsa aquests valors per adaptar-se als nous temps després dels
clàssics conceptes universitaris de docència i recerca (El Punt, 19/02/2007)
El Col·legi d’Arquitectes i la UdG premien les millors recerques a batxillerat (Diari de Girona,
07/02/2007)
Qüestió de química. La Universitat de Girona celebra dues jornades per a estudiants de secundària
perquè descobreixin alguns aspectes científics (El Punt, 11/02/2007)
Un cicle de conferències a la UdG i quatre sopars obren els actes paral·lels al Fòrum Gastronòmic (El
Punt, 14/02/2007)
La UdG impulsa una xarxa universitària per promoure el “Yo, sí puedo” a Nicaragua (El Punt,
22/02/2007)
Un grup invertirà 4 milions per instal·lar a la UdG un centre d’estudi molecular (Diari de Girona,
08/03/2007)
El Centre Tecnològic Eduard Soler tindrà una delegació destinada a la innovació al parc de la UdG. El
pròxim repte serà impulsar una associació d’empreses innovadores (El Punt, 13/04/2007)
La UdG impulsa una xarxa europea de vivers d’empreses d’innovació (El Punt, 21/04/2007)
Un total de 26 estudiants d’arreu del món arriben a Girona per aprendre robòtica (Diari de Girona,
03/03/2007)
El Fòrum Carlemany escull la universitat per obrir-se a la societat. L’organització coordina un projecte
d’investigació entre associats i la UdG (Dossier Econòmic de Catalunya, 06/01/2007)
L’espai Ideàrium neix amb la vocació de promoure els universitaris emprenedors (El Punt, 07/11/2006)
Destinen 80.000 euros a projectes de cooperació en el marc de la convocatòria Rigoberta Menchú
(Diari de Girona, 08/11/2006)
El primer contacte amb la UdG. Els estudiants aprofiten la jornada de portes obertes per endinsar-se en
la universitat (El Punt, 21/04/2007)
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La rectora de la Universitat de Girona és la màxima
autoritat acadèmica de la Universitat i la seva representant legal. Com a òrgan unipersonal de govern, exerceix la direcció i la gestió de la Universitat.
L’assisteix en el desenvolupament de les seves competències el Consell de Direcció, format pels vicerectors,
el secretari general i el gerent.

El govern de la UdG

El Consell de Govern és l’òrgan ordinari de govern de
la Universitat. D’acord amb els que estableixen els
Estatuts de la UdG, assisteix la rectora i el Consell Social
en les seves funcions i determina les directrius, les normatives i els procediments en els àmbits d’organització dels
ensenyaments i la docència, de la recerca, dels recursos
humans i econòmics i d’elaboració dels pressupostos.
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Té com a principals funcions aprovar les línies generals d’actuació de
la Universitat, elaborar i modificar els Estatuts, i aprovar l’informe anual de gestió.
D’altra banda, els Estatus de la UdG preveuen la creació de comissions. Aquestes comissions són de diferent
naturalesa: n’hi ha d’assessorament i consulta, n’hi ha
que tenen competències atribuïdes. Es constitueixen per
donar suport a les activitats docents, de recerca, culturals o assistencials de la Universitat.
Finalment, la Universitat de Girona també disposa d’un
òrgan per a la participació de la societat en la
Universitat: el Consell Social. Entre d’altres funcions,
supervisa les activitats de caràcter econòmic i el rendiment dels serveis de la Universitat, i promou la col·laboració de la societat en el finançament d’aquesta.
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Consell de Direcció
Nomrec
Rectora
Dra. Anna Maria Geli
Secretaria General
Dr. José Luis Linares
Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica
Dra. Maria María Luisa Pérez
Vicerectorat d’Estudiants i Relacions Exteriors
Dra. Helena Benito
Vicerectorat de Recerca en Ciència i
Tecnologia
Dr. Mateu Sbert (fins al maig del 2007)
Vicerectorat de Recerca en Humanitats i
Ciències Socials
Dr. Joaquim Maria Puigvert
Vicerectorat de Política Científica
Dr. Miquel Duran (des del maig del 2007)
Vicerectorat de Personal i Política Social
Dra. Isabel Pujol (fins al maig del 2007)
Dr. Teordor Jové (des del maig del 2007)
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Vicerectorat de Prospectiva i Planificació
Dr. Manel Poch
Vicerectorat d’Organització, Comunicació i
Qualitat
Dra. Carme Bertran
Vicerectorat de Desenvolupament Tecnològic i
Gestió del Coneixement
Dr. Joaquim Majó
Vicerectorat de Política Europea i
Internacionalització
Dra. Carme Carretero (des del febrer del 2007)
Delegat de la Rrectora per al Programa UdGEmpresa
Sr. Josep Tresserras
Delegat de la Rectora en l’àmbit de Campus
Sr. Lluís Albó Rigau
Gerència
Sr. Josep Solé
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Consell de Govern
Composició del Consell de Govern de la UdG
(fins a l'1 de juny de 2007)
Dra. Anna Maria Geli
Rectora
Dr. José Luis Linares
Secretari general
Dra. María Luisa Pérez
Vicerectora
Dra. Helena Benito
Vicerectora
Dr. Mateu Sbert
Vicerector (fins al maig del 2007)
Dr. Miquel Duran
Vicerector (des del maig del 2007)
Dr. Joaquim Maria Puigvert
Vicerector
Dra. Isabel Pujol
Vicerectora (fins al maig del 2007)
Dr. Teordor Jové
Vicerector (des del maig del 2007)
Dr. Manel Poch
Vicerector
Dra. Carme Bertran
Vicerectora
Dr. Joaquim Majó
Vicerector
Dra. Carme Carretero
Vicerectora (des del febrer del 2007)
Sr. Josep Tresserras
Delegat de la rectora
Sr. Lluís Albó Rigau
Delegat de la rectora
Sr. Josep Solé
Gerent
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 (fins al febrer del 2007)
Dra. Josepa Bru Bistuer
Personal acadèmic
Dr. Joaquim Velayos
Director
Sr. David Ballester
Director
Dra. Rosa Ros
Degana
Dr. Lluís Mundet
Director
Dr. José M. Pérez Collados
Degà (fins al desembre del 2006)
Dr. Xavier Arbós
Degà
Dr. Crisanto Gómez
Degà (fins al novembre del 2006)
Dr. Juan M. Sánchez
Degà
Dra. Maria Àngels Farreras
Directora de departament (fins al desembre del
2006)
Dr. Miquel Carreras
Director de departament (fins al maig del 2006)
Dr. Jesús Garcia Gil
Director de departament (fins a l'octubre del 2006)
Dr. David Brusi
Director de departament
Dr. Pere Soler
Director de departament (fins a l'octubre del 2006)
Dra. Esperança Villar
Directora de departament (fins a l'abril del 2007)
Dr. Ferran Viñas
Director de departament
Dr. Jordi Regincós
Director de departament
Dr. Lluís Torres
Director de departament
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Dr. Joaquim Garriga
Director de departament (fins a l'abril del 2007)
Dr. Lluís To
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) (fins al novembre
del 2006)
Dra. Isabel Villaescusa
Claustral (doctors cossos docents)
Dr. Joan Antoni Sellarès
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)
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Sra. Anna Costa
Representant dels estudiants (fins al desembre del
2006)
Sra. Wabha Ahmed
Representant dels estudiants
Sr. Pere Campíñez
Representant dels estudiants (fins al desembre del
2006)
Sr. Marc Juanola
Representant dels estudiants
Sr. Isaac Benito
Representant dels estudiants (fins al desembre del
2006)
Sra. Cristina Sala
Representant dels estudiants
Sr. Eduard Llorà
Representant dels estudiants (fins al desembre del
2006)
Sr. Pau Garcia
Representant dels estudiants
Sr. Gerard Masferrer
Representant dels estudiants (fins al desembre del
2006)
Sr. Isidre Llucià
Representant dels estudiants
Sr. Salvador Salanova
Representant del PAS
Sr. Santi Cots
Representant del PAS
Sr. Josep Maria Pradas
Representant del PAS
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Comissions
Comissions estatutàries
Comissió de Recerca
Comissió Electoral
Comissió Acadèmica i de Convalidacions
Comissió de Formació Continuada
Comissió de Docència
Comissió de Personal Acadèmic
Comissions creades per disposició o acord del
Consell de Govern

Claustre Universitari
Durant el curs acadèmic 2006-2007 s’han convocat
dos claustres. En el primer, de data 19 d’octubre de
2006, es va aprovar l’informe anual de gestió, alhora que es presentaven les principals línies estratègiques i operatives del Pla d’Acció de Govern 2006-2009.
La primavera de 2007 es convocava el segon claustre,
amb l’objectiu de presentar i debatre les línies de política de personal -docent i investigador i d’administració i serveis- que han de regir els propers anys.
Aquest curs s’han dut a terme els processos electorals
per renovar els representants dels estudiants de 1r i
2n cicle al Claustre. Un cop complerts els terminis establerts pel calendari, el 30 de novembre de 2006 va
tenir lloc la jornada electoral i la proclamació definitiva e 14 de desembre de 2006. Posteriorment, el 17
de maig de 2007, van tenir lloc les eleccions a representants dels estudiants de 3r cicle.

Comissió Encarregada d’Autoritzar la Defensa de
les Tesis Doctorals (CADTD)
Comissió d’Estudis de Postgrau
Comissió de Selecció de les Places de Professorat
Lector i Col·laborador Temporals
Comissió de Biblioteca
Comissió d’e Spin-offs i Start-ups
Comissió Mixta UdG - Centres d’Ensenyament
Secundari
Consell d’Associacions
Comissió de Bestretes
Comissió d’Economia
Comissió Informàtica
Comissió de Seguretat de Dades de Caràcter
Personal Comissió de Cooperació per al
Desenvolupament
Comissió de Personal d’Administració i Serveis
Comissió d’Avaluació Universitària
Comissió de Campus
Comissió de Relacions amb l’Exterior
Comissió per a l’Elaboració de la Memòria de
Programació dels Estudis de Medicina a la
Universitat de Girona
Comissió de Política Lingüística
Comissió per al Pla d’Igualtats en Matèria de
Discapacitats
Comissions creades per altres disposicions
Comissió JPA - UdG
Comissió CEPDI - UdG
Comissió de Jurat de Selecció de Becaris
Comissió de Pràctiques Professionals
Comissió de Tutors - Projecte Universitat i Esport
Comissió Consell Assessor d’Atenció Psicològica
*m 06/07
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Consell Social
Actuacions per a la comunitat universitària

El Consell Social finança cada any l’expedició del títol
per a aquells estudiants que hagin obtingut els premis
extraordinaris de les titulacions i dels doctorats de la
UdG. Enguany s’ha premiat 66 estudiants dels diferents centres de la UdG. El nom dels premiats s’ha fet
públic mitjançant un anunci a la premsa.

Participació en els òrgans i comissions de la UdG
Representants del Consell Social s’han integrat en
la Comissió Acadèmica i de Convalidacions, en la
Comissió per al Pla d’Igualtats en Matèria de
Discapacitats i en el Patronat de l’Escola Politècnica
Superior. El president del Consell Social ha estat nomenat membre del Patronat de l’Institut Català de
Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) i el secretari
del Consell Social ha participat en el comitè intern
d’avaluació del Programa d’avaluació institucional de
l’European University Association (EUA). En aquests
moments el Consell Social de la UdG està representat en deu comissions de la UdG, en els patronats
de l’EPS, de la Fundació UdG: Universitat i Futur, del
Parc Científic i Tecnològic i de l’ICRPC, a més dels
òrgans de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i del
Consell Interuniversitari de Catalunya.

Suport a la gestió econòmica i patrimonial
En una línia de suport a la implementació de la comptabilitat financera en la gestió econòmica de la
Universitat i per a un correcte establiment i manteniment de l’actiu de la institució, el Consell Social ha
finançat l’inventari de béns mobles de la UdG. En la
mateixa línia, el Consell Social ha fet diferents aportacions que han contribuït també al compliment del
que marca el Pla especial de comptabilitat pública
per a les universitats públiques catalanes.

Reconeixement de la qualitat
El mes de setembre passat el Govern de la Generalitat
va atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives al mèrit
docent al Dr. Salomó Marquès. Aquesta distinció
reconeix la proposta de candidatura elevada enguany
pel president del Consell Social al conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
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Actuacions orientades a la projecció de la UdG
a la societat
Promoció als centres de secundària
El Consell Social de la UdG cofinança la Va
Convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a l’elaboració de
treballs de recerca de batxillerat i convocatòria d’ajuts
COAC d’arquitectura, que impulsen l’elaboració de
52 treballs de recerca per part d’estudiants de batxillerat, amb l’ajut d’un tutor de la UdG. El Consell
Social ha convocat i atorgat també els Premis per a
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat: 8a edició
dels Premis Consell Social de la UdG, 5a edició dels
Premis COAC d’Arquitectura, que tenen l’objectiu de
promoure la recerca dels estudiants de batxillerat.
Aquest any s’han establert o renovat els convenis amb
la Diputació de Girona, la Secretaria General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya i Abacus
Cooperativa per fixar la col·laboració d’aquestes entitats en la iniciativa.

Transferència i emprenedoria
El Consell Social ha participat en la definició i dotació
dels becaris de transferència i innovació, una figura
que vol potenciar la interrelació amb els sectors
empresarials i institucionals, així com generar perfils
universitaris orientats a la transferència i la innovació.
El Consell Social també ha atorgat suport al Projecte
global d’emprenedoria de la UdG. En aquest marc, el
mes d’abril es va signar el conveni de col·laboració
per a la constitució del Consorci de Vivers d’Empreses
Territorials de la Demarcació de Girona. El Consorci
està integrat per la UdG, la Diputació de Girona, la
Cambra de Comerç, Turisme i Navegació i
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, el
Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de
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Materials, l’Ajuntament de Celrà, el Consorci de
Promoció Econòmica de les Preses i la Garrotxa,
l’Ajuntament de Ripoll, l’Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses, el Consorci Ripollès Desenvolupament
i la Fundació Eduard Soler. El Consorci vol fomentar la
creació de noves empreses de base tecnològica i de
serveis al llarg del territori i potenciar l’interès per l’emprenedoria entre la població més jove. El Consell Social
contribuirà també al projecte de consolidació de
l’Ideàrium, una unitat de suport a iniciatives empresarials en fase de definició per generar i estructurar
projectes empresarials que després poden ser traslladats a la xarxa de vivers impulsada per la UdG.

Extensió universitària i divulgació científica
El Consell Social de la UdG ha col·laborat en la projecció de Post Scriptum: Associació d’Exestudiants de
la UdG. Això ha permès que l’associació disposi de
suport administratiu, a la seu i amb l’equipament del
Consell Social. Així mateix, el Consell Social ha volgut
reconèixer especialment el paper de la Càtedra
d’Estudis Marítims i de la Càtedra d’Esports i Educació
Física, establertes a Palamós i Banyoles, respectivament, com a model en la relació de la UdG amb el seu
entorn, i per això ha col·laborat en els actes que aquestes han organitzat en el marc dels quinze anys de la
UdG. El conveni per a la catalogació de la Biblioteca
del Seminari, impulsat des del Consell Social, es
gestionarà amb la supervisió de la Biblioteca de la
Universitat de Girona i estarà dotat amb 440.000
euros, aportats per la Generalitat de Catalunya, el
Bisbat de Girona, la Diputació de Girona, la Caixa de
Girona i el mateix Consell Social. Aquesta dotació
permetrà la catalogació de la Biblioteca del Seminari
Diocesà de Girona, amb un fons d’aproximadament
70.000 volums d’entre els segles XVI i XXI, així com
de manuscrits i incunables valuosos. En el marc de la
convocatòria 2007 dels ajuts que concedeix anualment el Consell Social, s’ha donat suport a 34 activitats de projecció, impulsades per centres, departaments, instituts o càtedres de la UdG, que comporten
una col·laboració amb la societat o una incidència
especial sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de
les comarques gironines. Addicionalment, el Consell
Social ha atorgat un ajut per a activitats internacionals de curta durada (intensive programs) en les

quals participen estudiants de la UdG. Finalment, el
Consell Social ha donat suport a altres projectes en
l’àmbit de la projecció de la UdG, com ara: la construcció d’una cúpula per al Fòrum Industrial i per a altres
esdeveniments que s’organitzin a l’Escola Politècnica
Superior (EPS) i a la UdG; la creació de l’emissora
universitària de ràdio GirONA Campus, que emetrà
per Internet i que ha estat impulsada pels estudiants
de Publicitat i Relacions Públiques; el Campus d’Estiu
per la Pau, una iniciativa en la qual col·labora Justícia
i Pau que vol estendre l’anàlisi i el debat interdisciplinari sobre la pau, la violència i el desenvolupament
de la democràcia; el projecte Escena Inusual, impulsat per l’Associació d’Amics de l’Aula de Teatre de
la UdG, que vol recuperar el carrer com a espai d’exhibició, o el projecte Ressort, que vol identificar i
donar visibilitat a la investigació que es fa a la UdG
i transferir aquest coneixement mitjançant un portal
a Internet.
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Estudis
El Consell Social de la UdG participa en l’elaboració de l’Estudi sobre les necessitats formatives de l’entorn de
la UdG, en el marc de l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior. Finança també l’elaboració d’un pla
estratègic de comunicació de la Universitat de Girona, que pretén definir un escenari i uns recursos de comunicació que permetin a la UdG millorar en la pràctica de la seva missió. En el marc dels 15 anys de la UdG, el Consell
va encarregar als professors de la UdG Joan Vicente, Miquel Carreras i Ricard Rigall l’Estudi de l’impacte econòmic
i territorial de la Universitat sobre el seu entorn, que s’ha publicat i difós durant el mes de juliol del 2007.
Finalment, el Consell Social ha acordat cofinançar, a iniciativa d’AQU Catalunya, conjuntament amb la resta
de consells socials de les universitats catalanes, la 3a edició de l’Estudi sobre la inserció laboral dels graduats
universitaris, que s’aplicarà a la promoció del 2005, així com als doctors de les promocions del 2002-2003 i 20032004.

24

*m 06/07

4AMBITS

3/8/07

12:53

Página 26

