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Una memòria del curs inclou, com és habitual, un seguit de dades i d’accions dutes a terme al llarg d’un perío-
de determinat. Una fotografia de la nostra institució, en aquest cas, durant el curs 2010-2011. Aquesta ve-
gada, la UdG ha apostat per deixar constància, en una publicació extensa, en paper (i en un recull exhaustiu, 

a la xarxa), de tot allò que ha estat important en el decurs de l’any acadèmic. Hi trobareu xifres, gràfics, evolucions 
i realitats tangibles de totes les estructures de la Universitat. Hi podreu comprovar la vitalitat de la UdG, des de la 
proximitat més immediata al projecte de més llarga distància.

En podríem destacar moltes coses, d’aquests curs, molts detalls. Des de la instauració definitiva i total dels 
graus a l’impuls continuat a la recerca. Des de la progressiva presència de la UdG en el territori fins a les distin-
cions atorgades o als honoris causa concedits en aquest curs. Però, en els temps en què ens movem, i més enllà de 
la immersió en la realitat de la UdG que us convido a fer tot llegint la memòria, em penso que és obligat destacar 
uns quants aspectes francament transcendents. 

La UdG malda per assolir un objectiu ben nítid:  orientar el model universitari i situar-lo en un context altament 
competitiu en el marc de la convergència europea i en l’escenari d’un període crític de reducció de recursos pú-
blics. Orientar-lo, en quin sentit? En el sentit d’obtenir una posició d’excel·lència, dinàmica, activa, assentada en 
uns valors segurs i en una absoluta confiança en les pròpies forces. 

És en aquest sentit que vull destacar, per exemple, el projecte 2020 de la UdG, una declaració d’intencions que 
marca les línies de desenvolupament i fortalesa futurs. O el Pla de Governança, que dibuixa la necessitat d’una 
gestió compartida i solidària dels destins universitaris entre tots els seus actors, reforçada per la signatura i el 
seguiment dels Plans sectorials del Pla estratègic. O el Pla de Sostenibilitat Econòmica, una necessitat que parla 
de la responsabilitat social de la institució però també de la negativa a deixar de banda somnis i esperances.

Aquesta em penso que és la lliçó que hem d’extreure de la memòria. Esperances que són sòlides. Somnis que 
tenen fonaments. La Universitat de Girona encara el seu vintè aniversari amb una renovada i decidida voluntat de 
renovació i d’afirmació. 

Anna M. Geli de Ciurana
Rectora 

Fo
to

gr
afi

a:
 Jo

se
p 

Cu
rto
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La UdG, avui
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La UdG, avui8

 Titulacions

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

memòria 2010-11 TOT.indb   8 27/09/11   10:44



Memòria del curs acadèmic 2010-2011 9

Estudis oficials de 2n cicle en centres docents propis
Pedagogia
Psicopedagogia
Filologia Romànica
Ciències del Treball
Criminologia
Enginyeria Informàtica
Ciència i Tecnologia dels Aliments

Estudis oficials en centres adscrits
Grau en Fisioteràpia
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Grau en Audiovisual i Multimèdia
Grau en Turisme (Mediterrani)
Grau en Turisme (Sant Pol)
Grau en Turisme (CETA)
Grau en Turisme (EUROAULA)
Grau en Turisme (Formàtic Barna)

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

Màsters oficials
Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut
Màster en Educació en la Diversitat
Màster en Professorat d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
Màster en Psicologia Clínica, de la Salut i Qualitat de Vida
Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Màster Interuniversitari en Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE)
Màster Interuniversitari en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania
Màster Interuniversitari en Gestió Cultural
Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial

Ciències Humanes i de la Cultura
Màster en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a Segones Llengües
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local
Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua I Literatura
Màster en Comunicació i Estudis Culturals
Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política
Màster interuniversitari La Filosofia Contemporània: Tendències i Debats
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Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua
Màster en Medi Ambient
Medicinal Chemistry and Molecular Design (Mechmod)
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Màster Interuniversitari en Ecologia Fonamental i Aplicada
Màster Interuniversitari en Química Teòrica i Computacional
Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Dret
Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat
Màster en Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques

Tecnologia
Màster en Biotecnologia Alimentària
Màster en Informàtica Industrial, Automàtica, Computació i Sistemes
Màster en Mecànica de Materials i Estructures
Business Innovation and Technology Management
Màster Interuniversitari en Polímers i Biopolímers
Màster Interuniversitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica
European Masters in Vision and Robotics (Erasmus Mundus)

Salut
Màster en Promoció de la Salut

Empresa
Màster en Economia de l’Empresa. Integració Econòmica Europea i Direcció d’Empreses

Turisme
Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Màster en Turisme Cultural
Màster Universitari en Gestió del Turisme (Erasmus Mundus)/European Master in Tourism Management (Erasmus Mundus)
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Relació de màsters propis, curs 2010-11

Primer curs:
Màster en Psicoteràpia
Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (Edició Presencial)
Màster en Avaluació i Tractament dels Trastorns Psicològics
Màster en Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia (Edició - Girona)
Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local (semipresencial
Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (Semipresencial)
Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA)
Màster Integratiu en Artteràpia
Màster en Ètica Aplicada a la Intervenció Social (semipresencial)
Màster en Estudis Immobiliaris
Màster en Gestió, Auditoria, Acreditació i Avaluació de la Qualitat en Institucions i Centres Sanitaris (on line)
Màster en Comunicació i Crítica d’Art
Máster Profesional UNIGIS en Gestión de Sistemas de Información Geogràfica (on line)
Máster en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Segon curs:
Màster en Comunicació i Crítica d’Art
Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (presencial)
Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA)
Màster en Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia (Girona)
Màster en Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia (Barcelona)
Màster Integratiu en Artteràpia
Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (semipresencial)
Màster en Psicoteràpia
Màster en Avaluació i Tractament dels Trastorns Psicològics
Màster en Acupuntura i Moxibustió
Màster en Estudis Immobiliaris
Màster en Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia (Santiago de Compostela)

Programes de Doctorat

Programa de Doctorat en Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Programa de Doctorat en Ciències Humanes i de la Cultura 
Programa de Doctorat en Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut 
Programa de Doctorat en Tecnologia (Informàtica, Automàtica, Agroalimentària, Tèxtil i Paperera, Materials i Estructures, 
Polímers i Innovació)
Programa de Doctorat en Turisme, Dret i Empresa
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memòria 2010-11 TOT.indb   13 27/09/11   10:44



Estructures de la UdG i la UdG en xifres14

 Centres docents

Centres docents integrats
Facultat de Ciències
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Dret
Facultat d’Educació i Psicologia
Facultat de Lletres
Facultat de Medicina
Facultat de Turisme
Escola Politècnica Superior
Facultat d’Infermeria

Escola de Doctorat

Centres docents adscrits
Escola Universitària de Turisme CETA
Escola Universitària de Turisme Euroaula
Escola Universitària de Turisme Mediterrani 
Escola Universitària de Turisme Sant Pol de Mar 
FIAC Escola Universitària de Turisme 
Escola Universitària de Turisme Formàtic - Barna 
Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia
Escola Universitària Social, de l’Esport i la Salut (EUSES)

Departaments
Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció 
Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
Departament de Biologia 
Departament de Ciències Ambientals 
Departament de Ciències Mèdiques 
Departament de Didàctiques Específiques 
Departament de Dret Privat 
Departament de Dret Públic 
Departament d’Economia 
Departament d’Empresa 
Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica 
Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 
Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària 
Departament de Filologia i Comunicació 
Departament de Filosofia 
Departament de Física 
Departament de Geografia 
Departament d’Història i Història de l’Art 
Departament d’Infermeria 
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Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada 
Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte 
Departament de Pedagogia 
Departament de Psicologia 
Departament de Química 

Instituts
Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Instituts de recerca
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
Institut d’Ecologia Aquàtica
Institut d’Informàtica i Aplicacions 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes 
Institut de Medi Ambient 
Institut de Química Computacional 
Institut de Recerca Històrica 
Institut de Recerca Educativa (IRE) 
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida 
Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)
Institut de Tecnologia Agroalimentària 

Càtedres
Càtedra d’Art i Cultura Contemporànies Salvador Dalí
Càtedra Bancaja Joves Emprenedors
Càtedra Cambra d’Empresa Familiar
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital
Càtedra de Cultura Jurídica
Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis
Càtedra Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua
Càtedra d’Esport i Educació Física
Càtedra d’Estudis Marítims
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial
Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania
Càtedra Josep Pla
Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica
Càtedra de Malalties Cardiovasculars
Càtedra M. Àngels Anglada de Patrimoni Literari
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural
Càtedra de Processos Industrials Sostenibles
Càtedra de Promoció de la Salut 
Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball 
Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible 
Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació 
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Altres estructures de recerca
GAMAR (Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l’Escola) 
Observatori de les Llengües d’Europa 
Centre de Documentació Europea 
Laboratori de Desenvolupament Humà (Lab-DH) 
Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques
Centre d’Estudis Avançats del Procés i de la Justícia
Centre de Genètica Cardiovascular
Observatori de Dret Privat Europeu i Comparat
Centre de Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica (ViRVIG-UdG)
Centre UdiGital
GALI (Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració)

Centres de recerca/tecnològics participats
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) 
Centre de Noves Tecnologies Alimentàries (CENTA-UdG)
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdBGi) 

Fundacions/Altres estructures
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació 
Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur 
Fundació del Parc Científic i Tecnològic 
Fundació CRIIT (Centre de Recerca i Innovació de les Indústries Turístiques) 
Fundació Campus Arnau d’Escala
Fundació Agroterritori
Fundació UdG-Medicina
Campus Agroalimentari de Girona
UdG Iniciatives, SL

Estudis

Titulacions oficials de 1r i/o 2n cicles 41

Graus 39

Oferta de places en centres docents integrats 2.945

Oferta de places en centres docents adscrits 775

Demandes en 1a opció en centres docents integrats 2.278

Demandes en 1a opció en centres docents adscrits 637

Titulats en centres docents integrats (2009-10) 1.602

Titulats en centres docents adscrits 355
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Postgrau

Màsters oficials 40

Programes de doctorat (RD 56/2005) 5

Tesis doctorals llegides (2009-10) 46
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Formació continuada

Màsters propis 31

Diplomes de postgrau 37

Cursos de postgrau 17

Diplomes d’especialització 23

Cursos d’especialització 98

Cursos d’estiu organitzats (2011) 60

Alumnes inscrits en els cursos d’estiu 716
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Comunitat universitària

Estudiants de 1r i 2n cicle i graus en centres docents integrats 10.658

Estudiants de 1r i 2n cicle i graus en centres docents adscrits 1.920

Estudiants de 3r cicle 546

Estudiants de màsters oficials 746

Estudiants de formació continuada 2.178

Personal docent i investigador 1.410

Personal investigador 488

Personal d’administració i serveis 614
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memòria 2010-11 TOT.indb   22 27/09/11   10:44



Memòria del curs acadèmic 2010-2011 23
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 Servei de Llengües Modernes

Cursos / alumnes
Anglès  605
Francès  86
Alemany  20
Català  396
Espanyol  72

Nombre de candidats a l’acreditació lingüística
Català  203
Anglès  2.103

Nombre d’intercanvis lingüístics  195

 Servei d’Esports

Socis del Servei d’Esports  3.925
Assignatures de lliure elecció ofertes pel Sd’E  35
Nombre d’estudiants matriculats en assignatures de lliure elecció ofertes pel Sd’E  883
Nombre d’inscrits en competicions esportives  2.575
Nombre de participants en activitats de lleure i promoció organitzades pel Sd’E  1.345

 Recerca i transferència

Articles publicats  555
Articles publicat (ISI)  308 
Llibres publicats  77  
Capítols de llibres 278
Patents vigents  11
Projectes europeus  14
Convenis amb empreses 181
Ingressos per via competitiva 10.470.861,00 € (75,70%)
Ingressos per via no competitiva 3.361.590,00 € (24,30%) 
TOTAL 13.832.451,00 €

Projectes de trampolí tecnològic  23
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 Biblioteca

La col·lecció
377.038 volums en paper (366.616) i electrònics (10.422)
32.244 revistes (2.541 subscripcions en paper i 29.703 d’electròniques)
40.314 recursos digitals (revistes, llibres i bases de dades (189)
Cent cinc milions d’articles accessibles a la Biblioteca Digital (105.327.915)
16.999 documents al Dipòsit Digital de la UdG (DUGI)
995 documents incorporats en el darrer curs
2.401 vídeos
1.211 documents d’àudio
4.637 hores de gravació
193 gravacions incorporades el curs 2010-2011
477 tesis doctorals en xarxa al dipòsit TDX
65 tesis incorporades en el darrer curs

Usuaris, curs acadèmic 2010-2011
Estudiants: 11.228
Professors: 1.337
PAS: 594
1.772.406 visitants en les tres biblioteques dels campus
4.184 participants en els cursos de formació i acollida
188.817 llibres prestats
207.427 articles baixats de la Biblioteca Digital
655.563 consultes a les bases de dades
2.742.353 consultes al catàleg
6.417 moviments de préstec interbibliotecari
41.400 préstecs d’ordinadors portàtils

Espais i equipaments
1.754 places
16,164 quilòmetres de prestatgeries
1.480 hores d’ocupació dels espais del CRAI el curs passat
425 ordinadors, dels quals 120 portàtils per a préstec
10.141 m2 de lliure accés entre les tres biblioteques

Inversions
1.148.897€ de despesa en material bibliogràfic i documental 
269.105€ en equipament mobiliari i informàtic

Personal
32 bibliotecaris
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5 personal TIC
15 becaris ( equivalents a 6,43 FTE)

 Cooperació i voluntariat

Pressupost per a projectes de cooperació  143.881€
Pressupost per a programes de voluntariat 6.163€
Nombre de participants en cursos organitzats per la Oficina de Cooperació 612

 Relacions institucionals

Convenis signats  218
Convenis de cooperació educativa  1.440

 Internacionalització

Nombre d’estudiants amb mobilitat (sortida) 198
Nombre d’estudiants amb mobilitat (entrada) 165
Nombre de PDI amb mobilitat (sortida) 569
Ponències en congressos internacionals 481
Articles internacionals 848
Tesis llegides amb menció europea 12

 Estudiants

Associacions d’estudiants 29

 Beques

Beques generals del Ministeri d’Educació: 
Sol·licitud, 4.363; concedides, 2.277; denegades, 1949; renunciades, 21; revocades, 21; pendents de resoldre, 28; recursos, 67. 
Beques de mobilitat del Ministeri d’Educació: 
Sol·licituds, 194; concedides, 105; denegades, 84; renunciades, 3; revocades, 1; recursos, 1.
Beques generals del Govern Basc: 
Sol·licituds, 12; concedides, 8; denegades, 3; renunciades, 1.
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Beques de col·laboració del Ministeri d’Educació: 
Sol·licituds, 41; concedides, 27; denegades, 13; renunciades, 1.
Beques de màsters per a llicenciats en atur: 
Sol·licituds, 22; concedides, 16; denegades, 5; recursos, 1.
Convocatòria AGAUR, exempció de recàrrec per segona titulació: 
Sol·licituds, 47; concedides, 12; denegades, 35.

Total sol·licituds de totes les convocatòries: 4.679

 Inserció laboral i orientació

Inscrits a la Borsa Treball 10.271
Homes 3.703 (1.341 estudiants i 2.362 titulats)
Dones 6.568 (1.905 estudiants i 4.663 titulades)
Ofertes de treball  1.433 tramitades
Orientació per a l’ocupació 210 candidats atesos
Monogràfics realitzats 20
Tutories realitzades 41
Servei d’Allotjament Universitari 1.114 anuncis d’allotjament
Servei d’Atenció Psicològica 115 visites realitzades

 Relació amb l’educació secundària

Fires i salons de promoció dels estudis amb participació de la UdG

Fira de presentació de recursos educatius de la ciutat de Girona / Girona / 2 de setembre
Fira de Sant Lluc / Olot/ 16 i 17 d’octubre 
Fira de Mostres / Girona / del 28 d’octubre a l’1 de novembre
Unitour / Mallorca / 18 de gener
Expojove / Girona / del 25 al 27 de gener
Forum Après BAC / Perpinyà / 15 de febrer
Saló de l’Ensenyament / Barcelona/ del 23 al 27 de març
Espai Ciència i Tecnologia / Barcelona / del 23 al 27 de març
Futura - Saló dels màsters i postgraus / Barcelona / 25 i 26 de març
Espai de l’Estudiant / Valls (Tarragona) / 31 de març i 1 d’abril
Fira de les 40 hores / Ripoll / 8, 9 i 10 d’abril
Fira de Tànger / Tànger - Marroc / 15 i 16 d’abril
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Jornades d’Orientació Universitària
Jornada d’Orientació Universitària / Tàrrega / 9 de febrer
Jornada d’Orientació Universitària / Palafrugell / 16 de març
Jornada d’Orientació Universitària / Cervera / 16 de març

Participació amb tramesa de material informatiu
Pamplona (participació conjunta de les universitats catalanes) / Pamplona / 25 i 26 de gener
Aula - Salón Internacional del Estudiante (participació conjunta de les universitats catalanes)/ Madrid / del 2 al 6 de març
Fira de l’Estudiant del Bages / Manresa / 28 i 29 d’abril i 2 i 3 de maig

Màsters
Participació en el Fòrum Industrial Escola Politècnica Superior / 12 d’abril
Fira dels màsters de la UdG / 26 de maig

Visites de promoció dels estudis a centres de secundària
Centres visitats de Girona, comarques gironines i comarques properes  57
Centres que han visitat la UdG  5
Nombre aproximat d’estudiants que hi ha participat  3.200
· Jornada de Portes Obertes (estudiants i centres), el 18 de febrer
Nombre d’inscripcions de centres de secundària  55
Nombre d’estudiants participants  2.720
Nombre aproximat d’inscripcions per a sessions informatives  4.595
· Jornada de Portes Obertes (famílies i públic en general), el 14 de maig
Nombre d’assistents  900
· Jornada de Portes Obertes per a professors de secundària, el 2 de febrer
Nombre de professors participants  38
· Campus Prebat (prova pilot), del 27 al 30 de juny
Nombre d’inscripcions  12
Nombre de centres de secundària participants  3
· Jove Campus de Recerca (60 places), del 4 al 15 de juliol 
Nombre d’inscripcions 125
Nombre de centres de secundària participants  40

 La UdG en m2

Superfície total construïda (m2)  170.234
Campus del Barri Vell  34.217
Campus de Montilivi  83.812
Campus Centre  10.171
Mercadal  669
PCiT  40.738
Campus Agroalimentari  627
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Pla d’inversions universitàries 2007-2013
Import global del PIU per al període 2007-2013  60,7 M€
Import PIU (2010) per a RAM, TIC i adaptació a l’EEES 2,97 M€
Import PIU (2010) per a obres noves i acabament d’obres en curs 1,9 M€

 Recursos econòmics

Pressupost
Pressupost liquidat 2010:
ingressos (€) 109.833.988,45
Pressupost liquidat 2010:
despeses (€)  101.472.265,39
Pressupost 2011 95.460.427,00

Balanç 2010

Actiu (en M€)  166,40
Immobilitzat immaterial  0,14
Immobilitzat material  114,06
Inversions financeres 0,19
Actiu circulant  52,01

Passiu (en M€)  166,40
Fons propis 73,59
Ingressos a distribuir en diversos exercicis 47,79
Provisions per a riscos i despeses 1,27
Creditors a llarg termini  8,80
Creditors a curt termini  34,95
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CT  
Càtedres 
· Girona
· Palamós
· Sant Feliu de Guíxols
· Santa Cristina d’Aro 
· Castell-Platja d’Aro
· Torroella de Montgrí
· Figueres
· Olot
· Banyoles
· Palafrugell

BR  
Beques de Recerca en Acció Especials
· Hostalric
· Palamós
· La Jonquera
· Roses

JS  
Jornades, seminaris i altres esdeveniments 
· Tossa de Mar (de Dret Local)
· Hostalric (Seminari Biennal d’ Història 

Medieval)
· Palamós: Festival del Mar (biennal)
· Banyoles: cursos d’estiu de la Càtedra 

d’Esports i Educació Física
· Banyoles: Seminari Internacional de la Càte-

dra d’Esports i Educació Física
· Girona: Simposi d’Ètica Aplicada a la Inter-

venció Social
· Girona: Seminari Biennal Iberoamericà de 

Dret (Càtedra de Cultura Jurídica)
· Figueres: Cicle Anual de Conferències Aula 

Oberta organitza per Atenea
· Sant Feliu de Guíxols (Curs d’Estiu Medicina i 

Salut en el Món Rural)
· Besalú: col·loqui Studium Medievale
· Castelló d’Empúries: Festival de Trobadors

FC  
Participació en fundacions i consorcis externs 
· Girona: Fundació Rafael Masó
· La Jonquera: Museu Memorial de l’Exili
· Girona: Fundació Campus Arnau d’Escala 
· Palamós: Fundació Privada Promediterrània, 

per a la Conservació, l’Estudi i la Difusió del 
Patrimoni Marítim

· Ripoll: Fundació Eduard Soler
· Fogars de Montclús: Consell Assessor de 

l’Espai Univers Patxot
· Girona: Fundació Agroterritori

CD  
Centres de documentació en relació amb la 
Biblioteca de la UdG 
· Girona: DIXIT, Centre de Documentació de 

Serveis Socials “Marià Casadevall”
· Palamós: Documare, Centre de Documentació 

de la Pesca i el Mar
· Palafrugell: Biblioteca de la Fundació Josep 

Pla
· Sant Feliu de Guíxols: Espai del Metge i de la 

Salut Rural

PR  
Projecte Rossinyol 
· Girona
· Salt
· Olot
· Banyoles
· La Bisbal
· Figueres
· Blanes

VE  
Vivers d’empresa 
· Figueres
· Celrà
· Forallac
· Salt
· Sant Feliu de Guíxols
· Maçanet de la Selva
· Vilablareix
· Sant Hilari Sacalm
· Banyoles
· Les Preses
· Ripoll
· Sant Joan de les Abadesses
· Porqueres

CE  
Clústers d’empresa 

· Olot: clúster carni INNOVAC

FM  
Cursos de formació Fundació Mercadal 
· Figueres
· Palafrugell
· Sant Feliu de Guíxols
· Banyoles

GG  
Formació de la gent gran 
· Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran 

de la Ciutat de Girona
· Aula de Difusió Cultural de Sant Feliu de 

Guíxols
· Aula de Difusió Cultural d’Olot
· Aula de Difusió Cultural de Figueres
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 Acords del Consell de Govern

Consell de Govern

- Informe al Consell Social sobre la memòria del Màster Interuniversitari en Catàlisi Homogènia per ser implantat (DIUIE) el curs 
2010-2011, eBOU-1. 

- Acord de creació de la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, eBOU-2. 
- Acord pel qual s’aproven els plans docents dels ensenyaments homologats i verificats de la Universitat de Girona per al curs 

2010-2011, eBOU-3. 
- Reconeixement de crèdits de lliure elecció de cursos d’estiu i Intercampus per al curs 2010-2011, eBOU-4. 
- Composició dels tribunals que han de concedir els premis extraordinaris de doctorat 2009, eBOU-5. 
- Normativa d’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts, eBOU-6. 
- Aprovació de la convocatòria de places de cossos docents universitaris (catedràtics/catedràtiques d’universitat) i la composició 

de les comissions de selecció corresponents (conv. 2/2010), eBOU-7. 
- Aprovació de la convocatòria de places de cossos docents universitaris i la composició de les comissions de selecció corresponents 

(conv. 3/2010), eBOU-8. 
- Aprovació de la convocatòria de places de cossos docents universitaris per habilitats (professors titulars d’universitat), i la 

composició de les comissions de selecció corresponents (conv. 7/2010), eBOU-9. 
- Aprovació de la convocatòria de places de cossos docents universitaris (titulars d’universitat) i la composició de les comissions 

de selecció corresponents (conv. 9/2010), eBOU-10. 
- Aprovació de les convocatòries de places de professorat laboral temporal, en el marc de la llei 1/2003 d’Universitats de Catalunya, 

i la composició de les comissions de selecció corresponents, eBOU-11. 
- Aprovació de les convocatòries de places de professorat laboral permanent, en el marc de la llei 1/2003 d’Universitats de 

Catalunya, i la composició de les comissions de selecció corresponents, eBOU-12. 
- Aprovació de les convocatòries de places de professorat laboral temporal, en el marc de la llei 1/2003 d’Universitats de Catalunya, 

i la composició de les comissions de selecció corresponents, eBOU-13. 
- Aprovació de la convocatòria de places de professorat associat, per als estudis de medicina, i la composició de les corresponents 

comissions de selecció, eBOU-14. 
- Acord per a l’aprovació del directori de grups de recerca UdG 2010, eBOU-15. 
- Aprovació de la modificació de l’article 1 del reglament del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona, eBOU-16. 
- Acord a propòsit de la possible convocatòria de vaga general del sector públic per al dia 8 de juny de 2010 i el seu impacte en el 

període d’exàmens, eBOU-17. 
- Aprovació del reglament d’establiment i funcionament de la seu electrònica de la Universitat de Girona, eBOU-18. 
- Reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs 2010-2011, eBOU-19. 
- Designació d’un representant de la Universitat de Girona a la Fundació Triptolemos, eBOU-20. 
- Designació d’un representant de la Universitat de Girona a la comissió permanent del Centre de Supercomputació de Catalunya 

(CESCA), eBOU-21. 
- Designació d’un representant de la Universitat de Girona al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa d’Epidemiologia i Salut Pública 

(CIBERESP), eBOU-22. 
- Designació d’un representant de la Universitat de Girona al patronat de l’Institut Català de l’Aigua, eBOU-23. 
- Acord pel qual s’aprova la normativa d’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts, eBOU-24. 
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- Acord de modificació de les normes de creació del GAMAR (Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l’Escola), 
eBOU-25. 

- Inici del procediment d’informació pública de la proposta de creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona, eBOU-26. 
- Acord pel qual s’aprova la modificació de l’article 1 del reglament del Departament de Pedagogia, eBOU-27. 
- Aprovació dels plans docents dels ensenyaments de màster de la Universitat de Girona per al curs 2010-2011, eBOU-28. 
- Informe al Consell Social sobre l’aprovació de la convocatòria 2010-2011 de beques de transferència i innovació (BTI), eBOU-29. 
- Informe al Consell Social sobre les bases de la convocatòria d’ajuts de caràcter especial de la Universitat de Girona per dotar les 

places del Consell d’Estudiants per al curs 2010/2011, eBOU-30. 
- Informe favorable al Consell Social sobre l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2009, eBOU-31. 
- Informe al Consell Social sobre la supressió de l’Escola Universitària d’Infermeria i sobre la creació de la Facultat d’Infermeria de 

la Universitat de Girona, eBOU-32. 
- Programes de màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i diplomes d’especialització propis per al curs 2010-2011 (2a 

convocatòria), i informe favorable al Consell Social sobre els preus d’aquests programes, eBOU-33. 
- Programes de màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i diplomes d’especialització, eBOU-130. 
- Informe favorable al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca al personal docent i 

investigador laboral corresponents a la convocatòria 2010, eBOU-36. 
- Informe al Consell Social sobre els preus dels màsters universitaris per al curs 2010-2011, eBOU-37. 
- Informe al Consell Social de creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona, eBOU-38. 
- Informe al Consell Social sobre la modificació dels estatuts que regeixen la Fundació Campus Arnau d’Escala, eBOU-39. 
- Informe al Consell Social sobre la modificació dels estatuts que regeixen el consorci del Museu Memorial de l’Exili, eBOU-40. 
- Acord de dissolució de la Comissió de Publicacions i de creació de la Comissió de Comunicació de la Universitat de Girona, eBOU-41. 
- Concessió del títol de doctor honoris causa de la Universitat de Girona al doctor Ferran Mir Estruch i al senyor Joan Roca Fontané, 

eBOU-42. 
- Aprovació dels criteris de priorització de la convocatòria d’ajuts per a la contractació d’investigadors novells (FI 2011), eBOU-43. 
- Aprovació del procediment de gestió del pressupost de manteniment d’infraestructures de recerca per a l’any 2010, eBOU-44. 
- Acord de tornar a constituir la Comissió de Doctorat prevista a l’article 193 dels Estatuts de la UdG, aprovació del seu reglament 

i designació dels seus membres, eBOU-45. 
- Aprovació del reglament de l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) de la Universitat de Girona, eBOU-46. 
- Aprovació del reglament del Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG), eBOU-47. 
- Criteris per al reconeixement del professorat emèrit de la Universitat de Girona, eBOU-48. 
- Acord pel qual es concedeixen els premis extraordinaris de doctorat 2009 per als títols de doctor per la Universitat de Girona en 

els àmbits de psicologia, filosofia, història, economia, química, biologia, ciències ambientals, enginyeria industrial i enginyeria 
informàtica, eBOU-49.

- Informe al Consell de Govern per a la creació d’empreses de base tecnològica (EBT) procedents de la recerca de la Universitat de 
Girona, eBOU-50. 

- Preus dels màsters universitaris per al curs 2010-2011, eBOU-51. 
- Creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona, eBOU-52. 
- Modificació dels estatuts que regeixen la Fundació Campus Arnau d’Escala, eBOU-53. 
- Modificació dels estatuts que regeixen el consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME), eBOU-54. 
- Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador laboral corresponents a la 

convocatòria 2010, eBOU-55. 
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- Proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació del servei de manteniment dels equips de comunicacions de la UdG, 
eBOU-56. 

- Proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació de la prestació del servei d’assessorament en temes fiscals i comptables 
de la UdG, eBOU-57. 

- Proposta de despesa per a la rehabilitació de la façana i per l’equipament per a l’atenuació acústica de la sala de plens de la seu 
del Consell Social, eBOU-58. 

- Convocatòria 2010 d’ajuts a accions singulars d’R+D (ASING2010), eBOU-59. 
- Convocatòria d’ajuts a accions de comunicació de la recerca (ACR2010), eBOU-60. 
- Convocatòria d’ajuts a la identificació de noves oportunitats de transferència del coneixement (INOTC2010), eBOU-61. 
- Creació d’empreses de base tecnològica (EBT) procedents de la recerca de la Universitat de Girona, eBOU-63. 
- Convocatòria 2010 d’ajuts a la gestió de projectes de gran abast, eBOU-64. 
- Participació de la Universitat de Girona en el programa anual de suport a esportistes d’alt nivell per a l’any 2011, del Consejo 

Superior de Deportes, eBOU-65. 
- Autorització per a la inscripció d’una associació en el Registre d’Associacions de la Universitat de Girona, eBOU-66. 
- Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona, eBOU-67. 
- Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable del sistema de gestió intern de la qualitat (SGIQ) dels 

estudis de la Universitat de Girona, eBOU-68. 
- Acord sobre l’adscripció dels estudis de màster universitaris de la UdG, eBOU-69. 
- Inici del procediment d’exposició pública de la proposta d’adscripció de l’Escola Universitària de Realització Audiovisual i 

Multimèdia (ERAM), eBOU-70. 
- Acord del Consell de Govern relatiu a l’ús de videovigilància a la Universitat de Girona, eBOU-71. 
- Representant dels estudiants del Consell de Govern al Consell Social i del representant del personal acadèmic del Consell de 

Govern al Consell Social, eBOU-72. 
- Reglament de règim electoral de la Universitat de Girona, eBOU-73. 
- Normativa de contractació per obra o servei a càrrec de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis, eBOU-74. 
- Acord de supressió de l’Escola de Postgrau (GIGS) com a conseqüència de l’acord de Consell Social (sessió núm. 3/10 de 18 

d’octubre de 2010) de creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona, eBOU-75. 
- Informe al Consell Social sobre la modificació de la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de la supressió de l’Escola de 

Postgrau (GIGS), eBOU-76. 
- Presa de possessió del representant del personal docent i investigador, eBOU-79. 
- Modificacions de les memòries de les titulacions de grau que la UdG remetrà a verificació (ANECA) per ser implantades (DIUIE) 

el curs 2011-2012, eBOU-80. 
- Modificacions de les memòries de les titulacions de màster universitari que la UdG remetrà a verificació (ANECA) per ser 

implantades (DIUIE) el curs 2011-2012, eBOU-81. 
- Memòries de les titulacions de màster universitari que la UdG remetrà a verificació (ANECA) per ser implantades (DIUIE) el curs 

2011-2012, eBOU-82. 
- Modificació de la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de la supressió de l’Escola de Postgrau (GIGS), eBOU-83. 
- Convocatòria de beques de recerca UdG 2011, eBOU-84. 
- Atorgament de les retribucions addicionals, per mèrits de docència, per al personal docent i investigador funcionari i laboral 

corresponents a la convocatòria 2009, eBOU-85. 
- Desafectació d’un vehicle de la Facultat de Ciències per donar-lo de baixa i adquirir-ne un de nou, eBOU-87. 
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- Convocatòria de 2011 d’ajuts del Consell Social de la UdG, eBOU-89. 
- Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona i el seu 

Consell Social, per a l’establiment d’un marc general de col·laboració i per a la realització i finançament de la quarta edició de 
l’enquesta d’inserció dels graduats en el món laboral, eBOU-90. 

- Autorització per a la formalització d’una escriptura del dret de superfície gratuït per 75 anys i de la cessió gratuïta a favor, al 
Campus de Montilivi, eBOU-91. 

- Criteris de programació i desprogramació de màsters universitaris, eBOU-92. 
- Acord per al reconeixement de crèdits de lliure elecció, eBOU-93. 
- Criteris d’assignació de recursos docents per als estudis de grau i màster, eBOU-94. 
- Calendari laboral del personal d’administració i serveis per a l’any 2011, eBOU-95. 
- Aprovació del programa d’ajuts per a investigadors en formació (2011-2014), eBOU-96. 
- Informe favorable al Consell Social d’aprovació de la convocatòria de beques de recerca UdG 2011, eBOU-97. 
- Informe al Consell Social sobre les modificacions de les memòries de les titulacions de grau que la UdG remetrà a verificació 

(ANECA) per ser implantades (DIUIE) el curs 2011-2012, eBOU-99. 
- Informe al Consell Social sobre les modificacions de les memòries de les titulacions de màster universitari que la UdG remetrà a 

verificació (ANECA) per ser implantades (DIUIE) el curs 2011-2012, eBOU-100. 
- Informe al Consell Social sobre les memòries de les titulacions de màster universitari que la UdG remetrà a verificació (ANECA) 

per ser implantades (DIUIE) el curs 2011-2012, eBOU-101. 
- Informe al Consell Social sobre l’autorització de la constitució de la Fundació Josep Pallach, eBOU-102. 
- Informe al Consell Social sobre l’autorització de la participació en la fundació Barcelona Media, eBOU-103. 
- Informe al Consell Social sobre la modificació d’una memòria de grau que la UdG remetrà a verificació (ANECA) per ser implantat 

(DIUIE) el curs 2011-2012, eBOU-104. 
- Informe al Consell Social sobre l’adscripció de l’Escola Universitària de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM) a la UdG, 

eBOU-105. 
- Acord de distribució de la capacitat acadèmica del professorat a temps complet de la UdG, eBOU-106. 
- Criteris de priorització de les propostes de places de promoció a catedràtic d’Universitat, eBOU-107. 
- Aprovació del reglament del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, eBOU-108. 
- Acord sobre l’adscripció acadèmica dels màsters oficials de la UdG, eBOU-109. 
- Programació de graus i desprogramació d’estudis de primer i segon cicle per al curs 2011-2012, i distribució i assignació de 

recursos docents als centres integrats per a l’organització dels ensenyaments homologats de grau, llicenciatura, diplomatura, 
enginyeria, arquitectura i màster per al curs 2011-2012, eBOU-110. 

- Nomenament d’un membre de la Comissió de Recerca, eBOU-111. 
- Convocatòria complementària d’ajuts a la gestió, eBOU-112. 
- Designació del membre del Consell Social que pertany al Consell de Govern pel sector del personal d’administració i serveis, 

eBOU-113. 
- Designació del representant de la Universitat de Girona en el patronat de la Fundació Cultural Privada Joan Bruguera de 

l’Ajuntament de Girona, eBOU-114. 
- Creació de la Càtedra de Malalties Cardiovasculars, eBOU-115. 
- Accés a la carrera professional, eBOU-116. 
- Modificació del reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona, eBOU-117. 
- Convocatòria d’ajuts per donar suport a la producció de materials docents, eBOU-118. 
- Convocatòria d’ajuts a la comunicació d’experiències docents, eBOU-119. 
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- Convocatòria d’ajuts al desenvolupament de plans d’acció tutorial, eBOU-120. 
- Calendari acadèmic i administratiu per als estudis de primer i/o segon cicle, graus, màsters oficials i doctorat per al curs 2011-

2012, eBOU-121. 
- Reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs 2010-2011, eBOU-122. 
- Programació de màsters per al curs 2011-2012, eBOU-123. 
- Adscripció acadèmica dels màsters oficials de la UdG, eBOU-124. 
- Reglament del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, eBOU-125. 
- Informe al Consell Social sobre el projecte de pressupost 2011, eBOU-126. 
- Informe al Consell Social sobre la modificació d’un complement específic a la taula retributiva de PAS funcionari, eBOU-127. 
- Informe al Consell Social sobre l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca com a conseqüència de 

l’estimació de recurs, eBOU-128. 
- Informe al Consell Social sobre la modificació de la normativa de concessió d’ajuts de matrícula per a treballadors de la UdG, 

eBOU-129. 
- Informe favorable al Consell Social sobre la memòria de Grau en Gestió Hotelera i Turisme, eBOU-131. 
- Informe favorable al Consell Social per a l’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2010, eBOU-132. 
- Aprovació del Projecte UdG 2020: procés d’anàlisi i debat sobre el perfil de la UdG els propers 10 anys, eBOU-150. 
- Reglament de l’Institut de Dret Europeu i Comparat, eBOU-151. 
- Designació de nous membres i noves funcions a la Comissió de Governança, eBOU-152. 
- Reglament de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona, eBOU-153. 
- Criteris d’assignació de crèdits de rebaix docent, eBOU-154. 
- Convocatòria pública per a l’assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del personal docent i investigador, 

funcionari i contractat, de la Universitat de Girona, meritats fins a 31 de desembre de 2010, i bases reguladores del procediment, 
eBOU-155. 

- Convocatòria 2011 d’impuls a la llengua anglesa a la docència com a mitjà d’internacionalització, eBOU-156. 
- Convocatòria 2011 d’ajuts per a estades breus d´internacionalització del PDI de la UdG, eBOU-157. 
- Convocatòria 2011 d’ajuts UdG específics per a activitats internacionals realitzades amb estudiants, eBOU-158. 
- Convocatòria 2011 d’ajuts UdG per a estudiants de màsters universitaris, eBOU-159. 
- Adhesió de la Universitat de Girona a l’Instituto Paulo Freire de España, eBOU-160. 
- Concessió de la medalla de la Universitat de Girona, eBOU-161. 
- IX Convocatòria d’Ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 2011, eBOU-162. 
- Convocatòria d’ajuts per al foment associatiu 2011, eBOU-163. 
- Modificació de la composició i nomenaments de la Comissió d’Avaluació Universitària, eBOU-164. 
- Marc dels contractes programa amb departaments i instituts de recerca, eBOU-165. 
- Normativa de pràctiques externes curriculars, eBOU-166. 
- Normativa per al trasllat entre estudis que comparteixen a primer curs un mínim de trenta crèdits, eBOU-167. 
- Normativa reguladora de l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la Universitat de Girona per als més grans de 

40 anys mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional, eBOU-168. 
- Aprovació de les memòries anuals de les càtedres de la Universitat de Girona de l’any 2010, eBOU-177. 
- Informe al Consell Social sobre els preus de màsters propis per al curs 2011-2012, eBOU-178. 
- Informe favorable al Consell Social sobre els preus de programes propis, eBOU-179. 
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 Vertebració de la recerca 

Les mesures de vertebració de la recerca aprovades durant l’any 2009 ja són plenament operatives i, per tant, de forma periòdica 
s’avalua el PDI a temps complet pel que fa a la seva activitat de recerca, i els grups de recerca pel que fa a la seva composició. En 
l’avaluació del darrer trimestre de 2010 va resultar que dels 863 PDI a temps complet que hi ha a la UDG, 213 són becaris predoc-
torals que, per tant, són considerats investigadors actius en formació; dels 650 restants, 497 (76,5%) es poden considerar inves-
tigadors actius, i 34, investigadors actius en formació. Pel que fa als grups de recerca, actualment n’hi ha en total 117, dels quals la 
majoria (82) compleixen els criteris relatius al nombre de membres i d’investigadors actius, així com els requeriments demanats 
per a l’investigador responsable. Els grups de recerca han estat també avaluats en relació amb la distribució d’una part del pres-
supost que s’assigna als departaments i instituts de recerca en funció de l’activitat dels grups. En aquest sentit, cal destacar que 
l’any 2011 aquesta avaluació s’ha fet amb l’aplicació d’uns indicadors més simples i macroscòpics, iguals als emprats per valorar 
la part de finançament lligada a objectius en els contractes programa. 

S’ha finalitzat l’elaboració i s’ha presentat el catàleg de línies de recerca de la UdG, d’acord també amb la regulació aprovada el 
2009. Aquest catàleg inclou de moment un total de 492 línies de recerca, que corresponen a gairebé tots els camps del saber: de 
les 24 àrees científiques que la UNESCO classifica, a la UdG hi ha línies de recerca que es vinculen a 23 d’aquestes àrees. Una anàlisi 
d’aquestes línies, al voltant de les quals s’organitzen, per exemple, els programes de doctorat, manifesta clarament els àmbits en 
els quals l’activitat a la UdG és més important, si més no de forma quantitativa.

Durant aquest curs no s’han constituït noves estructures de recerca. No obstant això, s’ha continuat en el procés de consolidació 
de l’Institut de Recerca en Turisme, amb l’aprovació del reglament, i s’han aprovat, en els òrgans de govern corresponents, els 
nous estatuts de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Girona (IdIBGi), que ha passat d’aquesta manera a formalitzar la seva 
pertinença a la xarxa de centres de recerca de la Generalitat (CERCA). També s’ha signat el conveni de col·laboració amb la UPC per 
al reconeixement del VIRVIG com a centre mixt de recerca format per un grup de cada universitat (UdG i UPC). 

En el darrer any, per altra banda, hi ha hagut diverses oportunitats perquè la UdG es plantegés el tema de les seves línies de di-
ferenciació, singularització o focalització. En efecte, les diverses convocatòries de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) i la 
constitució del grup de treball anomenat UdG 2020 han permès reflexionar sobre aquest tema, de gran transcendència, no només a 
l’equip de govern, sinó també comptant amb la participació de tota la comunitat a diversos nivells. D’aquests processos n’ha resul-
tat, com a element destacable, el document Perfil UdG 2020, que, òbviament, no només incideix en l’activitat de recerca i transfe-
rència, però que sí que reflecteix un seguit d’àmbits temàtics que destaquen per algun motiu (excel·lència, potencial, singularitat, 
entorn socioeconòmic). Així, l’esmentat document resumeix els diferents àmbits de fortalesa acadèmica de la manera següent:
– Línies singulars de gran potencial competitiu: aigua
– Línies singulars que s’estan desplegant: turisme, territori i patrimoni
– Línies competitives de prestigi: química, robòtica, imatge digital i intel·ligència artificial, tecnologia dels aliments, ciència i 
enginyeria dels materials i de la producció, llengua i cultura catalanes, pensament contemporani
– Línies emergents: salut, comunicació, cultura contemporània i multiculturalitat.
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 Recursos i suport a la recerca

Com és habitual en els darrers anys, el suport a l’activitat dels 
grups de recerca de la UdG s’ha vehiculat, en bona part, a través 
de diverses convocatòries. En primer lloc, i pel que fa a la cap-
tació de talent, cal esmentar que s’ha aprovat el nou programa 
d’ajuts a investigadors en formació, pel període 2011-14, que 
estableix que els ajuts passaran a ser de tres anys (un de beca i 
dos de contracte) per cobrir amb un salari el tram corresponent 
a la realització de la tesi doctoral, mentre que el període de 
realització del màster es dota internament d’ajuts destinats a 
la matrícula. Ja en el marc d’aquest nou programa, un any més 
s’han convocat i concedit beques predoctorals (un total de 19). 
També s’han iniciat dues noves beques de recerca per a acci-
ons especials (BRAE), cofinançades per institucions externes: 
una amb l’empresa IBM, vinculada a una línia emergent en el 
camp de la ciència dels serveis, i una altra amb la Diputació 
de Girona, destinada a desenvolupar una tesi doctoral sobre el 
pensament del filòsof Ferrater Mora. A més, segueixen incor-
porant-se diversos becaris de recerca finançats per fons propis 
dels grups de recerca (cinc nous BR-GR). Si a aquestes beques 
internes hi afegim les beques predoctorals del Ministeri (FPI i 
FPU) i de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya (FI), resulta 
que en aquest cicle s’han incorporat a la UdG 59 nous becaris 
predoctorals.

Per altra banda, al llarg de l’any 2010 s’han convocat i resolt 
ajuts per impulsar la mobilitat d’investigadors predoctorals i 
postdoctorals, per a la contractació de gestors de projectes, 
i per a la realització d’accions singulars, d’especial urgència 
i interès per dinamitzar significativament l’activitat investi-
gadora d’un grup de recerca. En aquest darrer cas, s’ha tingut 
ben present, per prioritzar els ajut interns, que les restriccions 
pressupostàries comencen a notar-se en les resolucions dels 
projectes del Pla Nacional. Pel que fa a l’activitat de transfe-
rència, s’han atorgat ajuts per incentivar-la entre els grups que 
no en tenen l’hàbit, i pel que fa a la divulgació, s’han volgut 
identificar iniciatives diverses amb una nova convocatòria en 
aquest sentit, que ha prioritzat els grups que presentaven pro-
postes però que tenen menys experiència. La majoria d’aques-
tes convocatòries es van obrir per acord del Consell de Govern 

d’octubre de 2010 i es va informar de la seva resolució en el de 
desembre de 2010.

Pel que fa al suport a la gestió de la investigació, i més enllà 
de la convocatòria d’ajuts per a contractació de gestors de pro-
jectes de gran abast, l’OITT ha seguit avançant en la voluntat 
de servir el client (bàsicament, els investigadors de la UdG) 
amb qualitat i professionalitat. En aquest sentit, ha millorat els 
horaris d’atenció (incloent el servei en períodes de vacances), 
i ha reorganitzat les unitats més orientades a la transferència 
en una nova Unitat de Valorització. Encara en aquest àmbit, es 
continua treballant en el projecte Falcó, base de dades institu-
cional que recull tota l’activitat del personal acadèmic i permet 
gestionar eficaçment la informació de què es disposa. Després 
d’haver-se completat la primera fase, en la fase actual de de-
senvolupament s’està treballant en els sistemes d’explotació 
de les dades, i, més important, en la interfície d’usuari, que ha 
de substituir definitivament el GREC a mitjà termini. 

En relació amb les infraestructures de recerca, es continua amb 
el desplegament del Pla d’equipaments i del Pla de valoritza-
ció dels Serveis Tècnics de Recerca elaborats en anys anteriors. 
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Així, s’ha aprovat la modificació del reglament dels STR, i ben aviat es posarà a disposició de la comunitat un programari de suport 
a la gestió dels equipaments, UdGLIMS, que permet emmagatzemar consistentment la informació relacionada, definir i fer el 
seguiment dels plans de manteniment, calibratge i verificació seguint unes pautes de sistema de qualitat que obeeix els requeri-
ments de les acreditacions externes d’aquesta índole. També es treballa en un programari per al sistema de gestió econòmica dels 
STR, que ha de permetre fer un seguiment millor dels projectes que s’hi desenvolupen, tant als tècnics mateixos dels STR com als 
clients. El programari també recull la possibilitat de gestionar les potencials noves unitats vinculades i unitats mixtes recollides en 
el reglament dels STR, recentment aprovat. Continuen el seu camí les dues unitats dels STR creades recentment (Assessorament 
Estadístic, amb diversos cursos de formació teòrica i pràctica, i Anàlisi Tèrmica), els tècnics de les quals han obtingut sengles ajuts 
PTA (Personal Técnico de Apoyo) del Ministeri. Durant el període comprès entre 1 de novembre de 2010 i 30 de juny de 2011 els STR 
han acollit quatre becaris BTI (Beques de Transferència i Innovació UdG): dos, a la Unitat d’Anàlisi Química Elemental i Estructural; 
un, a la Unitat d’Assessorament Estadístic, i un, a la Unitat Associada d’Anàlisi Tèrmica.

S’està definint l’acord per a la creació d’unitats vinculades, entre elles la d’Espectrometria de Masses, que combina el potencial 
dels equipaments de dos grups de recerca del Departament de Química. El mes de novembre de 2010 s’inicia la construcció d’un 
mòdul d’ampliació de l’Edifici Jaume Casademont del PCiT que ha de permetre donar cabuda a les unitats dels serveis que actual-
ment encara resten instal·lades a l’edifici Politècnica II del Campus de Montilivi. Amb aquesta ampliació, els STR comptaran al PCiT 
amb una superfície d’uns 900m2 que permetrà allotjar instrumentació científica, laboratoris i instal·lacions, així com disposar de 
cert espai reservat en previsió que s’adquireixin nous instruments i/o s’incorporin noves unitats funcionals. Els STR tenen previst 
haver dut a terme el trasllat als nous espais abans de finals d’any i tenir totes les instal·lacions en funcionament el gener del 2012.

Les obres de reforma de l’edifici Jaume Casademont, pensades per ampliar els Serveis Tècnics de Recerca, estan gairebé acabades. 
La gestió centralitzada del pressupost de manteniment i reparació dels equipaments de recerca ha generat satisfacció entre els in-
vestigadors, atès que ha permès fer front a reparacions d’un import elevat. De fet, per al període 2010-2011 s’han ajustat a la baixa 
els imports de les franquícies que han de pagar els grups responsables dels equipaments que s’han de reparar. S’ha participat en 
les convocatòries per a adquisició de gran equipament INNPLANTA 2010 (ja resolta favorablement) i FEDER 2010; en tots dos casos 
s’ha seguit una política d’optimització de les convocatòries, i s’ha afavorit la implicació dels grups de recerca en l’adquisició de 
noves infraestructures, sense perjudici de les aportacions per al cofinançament que té previst fer la universitat mateixa en cas de 
resolució favorable. També es treballa per mirar de coordinar les adquisicions de gran equipament, i l’accés a aquests instruments, 
amb els centres del grup UdG, com ara l’IdIBGi i l’ICRA. 

 Transferència del coneixement

Les accions de suport i impuls a les activitats de transferència del coneixement s’han vehiculat, per una banda, a través de con-
vocatòries específiques d’ajut, i per l’altra, mitjançant la interacció amb el Parc Científic i Tecnològic de la UdG. En el primer 
aspecte, cal destacar la convocatòria, un cop més, de les Beques de Transferència i Innovació (BTI), que ha permès la incorporació 
de 28 nous becaris als grups amb més activitat de transferència, i en particular, als que pertanyen a la xarxa TECNIO d’ACC1Ó, 
així com també als Serveis Tècnics de Recerca. També s’ha d’esmentar la convocatòria per promoure l’activitat de transferència 
entre grups de recerca que no hi tenen gaire experiència. I finalment, la convocatòria de gestors de projectes, que valoren no-
tablement l’activitat dels grups en projectes consorciats, és a dir, els que compten amb la participació d’empreses. Cal destacar 
també que a finals de 2010 s’ha incorporat un nou grup de la UdG a la xarxa de centres TECNIO: es tracta del Grup GILAB, adscrit a 

memòria 2010-11 TOT.indb   42 27/09/11   10:44



Memòria del curs acadèmic 2010-2011 43

l’IIiA, que, amb la participació d’investigadors d’altres entitats 
(IDIBGI), es constitueix en el Centre de Tecnologia d’Imatges i 
Gràfics (TIG). És igualment molt destacable l’entrada en servei 
de l’edifici Monturiol del Parc Científic i Tecnològic. Els grups 
de recerca que, havent-ho sol·licitat, han obtingut espais en 
aquest edifici, van començar a ocupar-lo a finals del 2010, i du-
rant el primer semestre del 2011 aquests grups ja eren plena-
ment operatius en els nous espais. Es tracta de grups vinculats 
a l’IIiA i a l’estructura UdiGital, com ara VICOROB, GILAB, MICE, 
EXIT, BCDS, ARLAB, ARPA, ERIDIQV i GRETICE, i també el VIRVIG. 
Al mateix temps, el trasllat d’alguns grups que estaven a l’edi-
fici Jaume Casademont, així com altres moviments, han permès 
l’ampliació d’alguns laboratoris (LEQUIA, QBIS) i dels despat-
xos d’altres unitats (Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i 
Cooperació). En tots els casos, els costos de l’ús per part de 
grups de recerca dels espais en edificis del Parc és assumit per 
la Universitat; ara bé, s’està preparant un acord que reguli de la 
mateixa manera per a tots els grups la coresponsabilització en 
l’assumpció d’aquests costos. 

També es continua treballant en el rellançament de l’Oficina 
Universitat-Empresa, que ha de ser, per una banda, la porta 
d’entrada de les empreses que vulguin contactar amb la uni-
versitat, i per l’altra, una eina de coordinació dels diversos 
agents que, des de la universitat, interactuen amb les empre-
ses. Entre aquests agents hi ha la Unitat de Valorització de la 
Recerca (que agrupa la secció de transferència de coneixement 
i el trampolí tecnològic) de l’OITT, però també la Borsa de Tre-
ball, la Fundació Universitat de Girona, Innovació i Formació, i 
fins i tot els centres docents, pel que fa a les pràctiques dels 
estudiants. Finalment, també és destacable l’aprovació, per 
part del Consell Social i del Consell de Govern, de dues noves 
empreses de base tecnològica: Newronia, impulsada pel grup 
EXIT, i el primer Banc de Cents, pel grup ARLAB.

 Comunicació i divulgació de la recerca

La UdG, conscient de la importància de la comunicació, divul-
gació i promoció de la investigació, impulsa un canvi estratègic 
en l’entorn operatiu de la seva comunicació, dotant-lo d’una 

estructura funcional amb cinc unitats específiques de treball: 
Publicacions, relació amb la societat, promoció dels estudis, 
comunicació científica i Unitat 2.0, que proporciona una capa 
social al web de la UdG i a totes les altres unitats. 

Jornada de Portes Obertes 2010-11

Pel que fa a la Unitat de Comunicació Científica (UCC), amb 
una trajectòria de sis anys en la institució, ha estat recentment 
reconeguda per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tec-
nologia (FECYT) a través d’un ajut que avala aquesta unitat a 
escala estatal. Té la missió de divulgar, comunicar i difondre els 
resultats científics dels investigadors i investigadores de tots 
els àmbits de la recerca de la UdG i vertebra les seves accions 
en dos eixos principals: el primer, la promoció i divulgació de la 
recerca de la UdG (amb accions específiques per al foment de 
les vocacions científiques i les activitats d’apropament dels re-
sultats de la recerca a la societat), i el segon –des de finals del 
2010–, la redacció de notícies científiques posant un èmfasi 
especial en les tesis doctorals. L’objectiu és doble: incrementar 
la presència mediàtica de la UdG en els mitjans de comunicació 
i les xarxes socials i donar a conèixer els resultats de la recerca 
de la UdG a la societat. 

En l’àmbit de la promoció i divulgació de la recerca, la UCC co-
ordina les accions de divulgació de la Universitat de Girona des 
de l’any 2004. La demanda creixent d’accions de promoció de 
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la recerca i l’augment d’activitats de divulgació que ofereixen 
els investigadors i investigadores de la UdG ha fet que accions 
de reconeguda solvència i èxit siguin organitzades conjunta-
ment pels grups de recerca, departaments, instituts i càtedres 
de la universitat amb la UCC. Fruit d’aquest treball conjunt, la 
UCC ha participat d’una manera o altra (organitzant o donant-
hi suport) a la Nit de la Recerca (setembre 2010), la Universitat 
dels Nens i de les Nenes de Catalunya (octubre de 2010 i maig 
de 2011), la Setmana de la Ciència (novembre de 2010), La Ma-
rató de TV3 (desembre de 2010), FIRST Lego League (febrer de 
2011), Jornada de Portes Obertes (febrer de 2011), Fira de la 
Ciència (maig de 2011), Fira de Màsters (maig de 2011), Cam-
pus PreBAT (juny de 2011) i Jove Campus de Recerca (juliol de 
2011). És destacable que l’acte inaugural de la Setmana de la 
Ciència de tot Catalunya es fes a Girona, ja que era la primera 
vegada que es feia fora de Barcelona, com a reconeixement de 
la llarga trajectòria divulgadora de la UdG.

Setmana de la Ciència

 Biblioteca

Actuacions
El 2010 es va crear la col·lecció mèdica digital, amb 12.912 
subscripcions.
Les tesis doctorals es van incorporar a MetaArchive per asse-
gurar-ne la preservació.
S’han efectuat els tràmits i establert els convenis per tal que 
els documents incorporats al DUGI, en obert, quedin indexats 
als dipòsits internacionals Recolecta, Europeana, Driver i Ope-
naire, amb l’objectiu d’obtenir més visibilitat i un nombre més 
alt de citacions.
Les darreres actuacions sobre els fons especials han suposat 
les catalogacions següents: 
- S’ha acabat la catalogació dels 3.852 ítems i les 236 revistes 

que formen el llegat de Pierre Vilar
- S’han catalogat les 1.210 monografies i estan en procés de 

digitalització els 2.469 documents del Fons Manuel Brunet.
- S’han catalogat 944 volums del fons de l’ICRPC, la pràctica 

totalitat del fons.
- S’ha renovat per uns mesos la catalogació del Fons del Semi-

nari Conciliar. Actualment s’arriba ja als 34.200 volums.
- Del llegat Panikkar, s’ha realitzat i col·locat un ex-libris, s’ha 

procedit a la magnetització i a la ubicació a la sala de llegats 
dels 10.736 llibres del fons i se n’ha iniciat la catalogació. 
Queden pendents de processar les 166 caixes de revistes i 
separates.

Amb motiu de l’Any Vicens Vives, s’han dut a terme diferents 
actuacions, com ara la creació d’una pàgina web especial per 
celebrar l’aniversari. Es van cedir documents d’aquest fons per 
a diverses exposicions i es va col·laborar en l’exposició de l’Ins-
titut de Recerca Històrica.
Del Fons per a la Història de l’Educació, se n’ha realitzat l’hos-
tatjament, l’adaptació i la publicació de la base de dades del 
Libro de movimiento de maestros i del Libro de movimiento de 
maestras, fruit d’un projecte entre el Departament de Pedago-
gia de la UdG i l’Arxiu Històric de Girona.
Actualment estan en procés la digitalització del fons d’audiovi-
suals del professor Salomó Marquès i l’elaboració del conveni 
de cessió del fons dels mestres a l’exili.
S’ha col·laborat en el Projecte Babel amb el Servei de Llengües 
Modernes (SLM), per a l’autoaprenentatge, creant una pàgina 
web de suport enllaçada a la del SLM i des de la Biblioteca.
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La Biblioteca i la societat
Jornada de Portes Obertes: 13 i 14 de febrer de 2009 i 19 de 
febrer de 2010. Actuacions efectuades:
- Participació a l’estand de la fira Ho tens a la UdG, davant l’au-

lari de Ciències. Organització de visites guiades per a grups.
- 2n Jove Campus de Recerca: aquesta activitat s’ha dut a terme a 

la Sala Ernest Lluch i està adreçada a estudiants de batxillerat 
per donar-los a conèixer la Universitat. Sessió formativa sobre 
cerques bibliogràfiques i com preparar el treball de recerca.

- Tallers de geografia: organitzats per la Unitat de Geografia en 
col·laboració amb la Cartoteca:

- Per als instituts de secundària, amb l’assistència de 124 es-
tudiants.

- Per al Centre Excursionista de Banyoles sobre documentació 
cartogràfica (quatre hores), amb l’assistència de 14 persones.

Bibliovisites
Universitat de Talca: S’han acollit 40 estudiants de Disseny In-
dustrial tutorats pel professor Narcís Verdaguer.
Bibliovisites i sessions d’acollida coordinades per l’Àrea de Co-
municació de la Universitat. S’han atès un total de 329 perso-
nes de diferents centres:
- IES Ginebró (Llinars del Vallès, gener de 2010). Visita de 15 

estudiants.

- IES Bosch de la Coma (Olot, març de 2010). Visita a la Biblio-
teca de 20 estudiants.

- IES Vilablareix (març de 2010). Visita a la Biblioteca de 29 
estudiants.

- IES Santa Coloma de Farners (abril de 2010). Visita a la Bibli-
oteca de 30 estudiants.

- IES Narcís Xifra (gener de 2009 i maig de 2010). Visita a la Bi-
blioteca i cartoteca de 46 estudiants i formació “Com preparar 
el treball de recerca” a 25 estudiants.

- IES Carles Vallbona de Granollers (març de 2009). Visita a la 
Biblioteca i cartoteca de 20 estudiants.

- Centre Excursionista de Banyoles (maig de 2009). Visita a la 
cartoteca, 16 assistents.

- IES Maristes (març i abril de 2010). Visita a la Biblioteca de 
70 estudiants.

- IES Ciutadella (març de 2010). Visita a la Biblioteca de 20 es-
tudiants.

- St. George’s School (Fornells de la Selva, octubre de 2010). 
Formació “Com cercar informació per fer el treball de recerca 
de batxillerat”, 26 assistents.

- Jove Campus de Recerca (juliol i novembre de 2010). Forma-
ció a 12 estudiants.

Foto: J. Curto
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Nous convenis per accedir a les instal·lacions i als serveis de la Biblioteca
- Amb el Col·legi Oficial de Metges de Girona: s’acorda que enviaran les seves publicacions
- Amb la Fundació Privada Quiropràctica de Barcelona 
- Amb el Centre de Recerca d’Història Rural (CRHR) i l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines

 Exposicions 
- «16 científiques catalanes» (del 23 d’octubre al 23 de novembre). Exposició fotogràfica organitzada per l’Associació Catalana de 

Comunicació Científica (ACCC) i patrocinada pel Departament d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya. 
- «Petroli i persones» (del 15 d’octubre al 22 de novembre). Exposició organitzada per l’Associació Catalana d’Enginyers sense 

Fronteres.
- «Bibliodiversitat» (del 12 al 23 de novembre de 2010). Exposició bibliogràfica en col·laboració amb els actes de la Setmana de 

la Ciència 2010.
Actes d’adhesió a l’Any Vicens Vives. La Biblioteca organitza una exposició de manuscrits de l’autor acompanyada d’un documental 

audiovisual i la dedicació d’una pàgina web.
- «Martin Gardner: la màgia de la ciència» (del 27 d’octubre al 14 de novembre). Exposició bibliogràfica itinerant i virtual elabo-

rada pel personal de la Biblioteca. Montilivi i Barri Vell.
- «Girona Temps de Flors 2010». A proposta del vicerector Joaquim Maria Puigvert i en col·laboració amb l’EPS, estudiants d’Ar-

quitectura presenten projectes de decoració del CRAI Barri Vell. Durant la setmana de l’exposició la Biblioteca obre les portes a 
milers de visitants.

- Exposició de llibres per regalar als alumnes per la diada de Sant Jordi, 23 d’abril de 2010.
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 Culminació del desplegament dels graus

Durant el curs 2010-2011 s’ha acabat de completar el mapa dels estudis de grau amb la implantació de les darreres titulacions veri-
ficades:
- Grau en Enginyeria Agroalimentària
- Grau en Enginyeria Elèctrica
- Grau en Enginyeria Informàtica
- Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
- Grau en Treball Social
- Grau en Pedagogia
- Grau en Administració i Direcció d’Empreses
- Grau en Comptabilitat i Finances
- Grau en Economia

Això vol dir que tots els estudiants que van iniciar els  estudis a la Universitat de Girona ho van fer en titulacions completament adap-
tades a l’Espai Europeu d’Educació Superior (39 graus en total, entre els centres integrats i els adscrits), i que totes les llicenciatures, 
diplomatures i enginyeries que s’impartien a la UdG han entrat ja en el procés d’extinció. L’oferta de places en els diversos centres 
docents de la universitat va ser de 2.945, i se’n van oferir 775 en els centres adscrits. La demanda en primera opció va arribar a 2.915 
peticions, xifra que representa gairebé un vuitanta per cent de l’oferta.

Durant el curs 2010-2011, a banda de prosseguir amb el desplegament dels nous estudis, s’ha avançat en el disseny i en l’aprovació 
de mecanismes i normes que han de facilitar la planificació docent. S’han aprovat, per exemple, els criteris que se seguiran cada any 
per a l’assignació dels recursos docents —encara que ha calgut alterar-los, excepcionalment, en la planificació del curs 2011-2012, 
per gestionar l’ajustament econòmic sofert l’any 2011.

Altres normatives que s’han desenvolupat, relatives a l’organització dels estudis del grau, són:
- Normativa de trasllat amb 30 crèdits reconeguts o més
- Trasllat a estudis afins
- Normativa de pràctiques curriculars
- Normativa d’ordenació per a la millora de la docència, on es regulen aspectes com arala distribució de la docència entre el  

professorat, l’acumulació de rebaixos o càrrecs docents, la figura del responsable d’assignatura o mòdul, etc. 
- Modificació de la normativa reguladora de l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la Universitat de   

Girona per als més grans de 40 anys mitjançant experiència professional

 Reorganització dels estudis de màster 

En el curs 2010-2011 s’han impartit 41 màsters oficials, dels quals 19 amb caràcter interuniversitari. D’aquests estudis de màster, 5 
s’han impartit íntegrament en llengua anglesa, i 2 d’ells tenen la consideració internacional Erasmus Mundus: VIVOT i EMTM (coor-
dinat des de la UdG). Els 22 màsters universitaris han acollit un total de 746 estudiants, dels quals 177 no eren catalans. Del total de 
no catalans, 149 eren estrangers no residents.
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Durant el curs s’ha iniciat un procés de regulació acadèmica dels estudis de màster i s’han començat a prendre decisions per ordenar 
l’oferta d’aquests estudis, analitzant-ne la trajectòria dels darrers anys. D’una banda, s’ha procedit a formalitzar-ne l’adscripció aca-
dèmica a alguna facultat o escola, departament o institut de recerca, per tal d’homologar molts aspectes de la gestió amb els graus 
i per articular millor l’organització de cada màster, is’ha creat també, a partir de la supressió de l’antiga Escola de Postgrau (GIGS), 
una nova Unitat Tècnica de Màsters per donar suport als responsables acadèmics d’aquests estudis en les tasques de gestió que els 
són més específiques.

D’altra banda, la Comissió de Programació d’Estudis, creada l’abril de 2010 per analitzar i proposar la implantació, modificació o 
supressió d’estudis de grau o de màster, ha centrat la seva activitat durant aquest curs en els màsters, incloent-hi també els màs-
ters propis, i ha generat uns criteris de programació i desprogramació de màsters que tenen en compte tant elements d’eficiència 
econòmica com paràmetres de qualitat. En darrer terme, s’han mantingut contactes per impulsar nous estudis de màster en el futur, 
sobretot de caràcter internacional, en col·laboració amb altres universitats i/o en règim de doble titulació.

 Impuls del doctorat

Arran del nou decret que regula els estudis de doctorat (RD 99/2011, de 28 de gener) s’ha creat l’Escola de Doctorat de la Univer-
sitat de Girona, que substitueix l’antiga Escola de Postgrau GIGS, per potenciar aquest nivell d’estudis, que correspon a la més alta 
titulació universitària. S’ha nomenat un director i un comissionat per a la implantació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de 
Girona i per impulsar i dinamitzar aquesta nova estructura de la universitat. 

Fins a finals de juliol, s’han llegit a la UdG 60 tesis doctorals, nombre que es pot incrementar un cop tancada aquesta edició de 
la Memòria. A més, s’ha mantingut la menció d’excel·lència en tots els programes de doctorat que l’havien obtinguda. En con-
nexió amb la reordenació del doctorat i dels màsters, s’han suprimit la Comissió d’Estudis de Postgrau i la comissió encarregada 
d’autoritzar la defensa de les tesis doctorals, i s’ha reactivat la Comissió de Doctorat, estatutària, que estava inactiva des de feia 
anys.

 Doctorat i Escola de Doctorat

La posada en marxa de l’Escola de Doctorat mereix un capítol a part. En efecte, avançant-nos a l’aprovació del decret de regulació 
dels estudis de doctorat, que finalment es va publicar el mes de gener de 2011, a mitjan 2010 el Consell de Govern i el Consell Social 
van aprovar la creació de l’Escola de Doctorat de la UdG, fet que també s’ha reflectit en la modificació dels Estatuts de la Universitat 
de Girona. La rectora va nomenar el director de l’Escola i el comissionat encarregat d’impulsar-ne la implantació. Es va aprovar la 
reconstitució de la Comissió de Doctorat, que recupera les competències derivades fa uns anys cap a la CADTD i la CEP. S’ha aprovat 
també el reglament de l’Escola de Doctorat, que ja inclou les novetats pel que fa a l’organització d’aquest nivell formatiu previstes 
en el decret esmentat, i entre les quals destaca el seguiment més formal dels investigadors en formació. S’han presentat quatre 
dels cinc programes de doctorat a la convocatòria d’avaluació per a l’obtenció de la menció d’excel·lència, i s’està treballant en 
la carta de tesi (un contracte entre la universitat i l’estudiant de doctorat), el procediment de seguiment i els criteris que han de 
permetre posar en marxa, si escau, nous programes de doctorat. 
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 Gestió de la qualitat

Durant aquest curs ha estat verificat amb èxit un nou estudi de 
màster, que es començarà a impartir el curs vinent. Més nom-
broses han estat les modificacions en la resta d’estudis de la 
UdG, canvis que han de permetre una millor adaptació dels es-
tudis a les necessitats de la societat.

Així doncs, finalitzat de forma general el procés de verificació 
de tots els estudis oficials de la UdG, durant el curs 2010-2011 
s’ha emprés el pas següent: el seguiment per tal d’obtenir 
l’acreditació dels títols quan sigui el moment (6 anys per als 
graus i 4 per als màsters).

S’ha creat la Comissió de Qualitat de la UdG i les respectives 
comissions de qualitat de cadascuna de les unitats estructurals 
que organitzen graus i/o màsters, i també s’ha aprovat el regla-
ment d’organització i funcionament de l’estructura responsable 
del sistema de gestió intern de la qualitat (SGIQ) dels estudis 
de la UdG. A partir d’aquest document, la Comissió de Qualitat 
de la UdG ha aprovat la política de qualitat de la Universitat, així 
com els criteris per a l’avaluació de la qualitat dels possibles 
candidats a professor emèrit.

Ha estat justament la comissió de qualitat la responsable de 
dissenyar informes de seguiment, tant per a les titulacions de 
grau com per a les de màster. Els informes figuren en una apli-
cació web, per tal d’estar disponibles per a tota la comunitat 
universitària, i també per a la resta de la societat. La valoració 
que l’AQU en faci, així com la que porti a terme la mateixa Co-
missió de Qualitat, és un factor clau en la millora de totes les 
titulacions.

Durant aquest curs també s’han modificat diversos procedi-
ments del sistema de gestió de la qualitat dels graus, per tal 
d’adaptar-los als màsters. Així, per exemple, s’ha treballat en 
l’enquesta de valoració dels estudis de màster, que s’implantarà 
el proper curs. Justament, en un afany de millora dels màsters, 
s’ha portat a terme una avaluació, a partir d’un grup de treball 
per a cada màster, que ha de permetre una reflexió i millora de 
l’organització dels estudis.

A finals de curs, la UdG va participar en la quarta enquesta 
d’inserció laboral dels graduats, liderada per l’AQU, que incloïa 
els estudis dels centres adscrits.

Pel que fa als estudis de doctorat, durant aquest curs s’ha 
sol·licitat la renovació de totes les mencions d’excel·lència.

Cal destacar l’èxit en la realització de la tercera edició del 
Congrés Internacional Univest, durant els dies 16 i 17 de juny, 
que amb el lema “L’autogestió de l’aprenentatge”, ha comptat 
amb més de dos-cents inscrits. Finalment, i com en els darrers 
anys, han continuat les convocatòries d’ajuts per donar suport 
a la producció de materials docents, i d’ajuts a la comunicació 
d’experiències docents. A més, aquest curs cal afegir-hi una 
nova convocatòria d’impuls a la realització de plans d’acció tu-
torials als estudis de grau de la UdG.
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 Formació continuada

Enguany, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació compleix onze anys d’existència. El nombre de cursos i d’alumnes 
matriculats en els programes formatius de la Fundació ha anat augmentat de manera 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.

La Fundació està en contacte permanent amb els agents socials i empresarials, i també amb els col·legis professionals per tal de 
donar resposta a les necessitats formatives del món professional. Els estudis propis de la Fundació s’estructuren en nou àrees de 
coneixement:
- Empresa i Economia
- Administració Pública i Desenvolupament Local
- Comunicació i Màrqueting
- Arquitectura i Enginyeria
- Turisme i Hostaleria
- Ciències de la Salut
- Humanitats i Ciències Socials
- Psicologia i Educació
- Ciències Experimentals

El total d’alumnes matriculats en els estudis propis ha estat 2.516.

 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 de curta durada. La gestió d’aquests cursos la 
porta a terme des de fa deu anys la Fundació Universitat de 
Girona: Innovació i Formació.

Aquest curs s’han ofert 54 cursos adreçats a alumnes de la 
Universitat i al públic en general, i s’hi han matriculat 1.009 
alumnes. Dels 54 cursos, 43 s’han realitzat a Girona i 11 en 
altres poblacions: Olot, Palafrugell, Banyoles, Sant Feliu de 
Guíxols, les Preses i Barcelona.
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 Promoció de la UdG
 
En l’apartat «La UdG en xifres» es fa un esment numèric de la importància de les campanyes dutes a terme per la Universitat de 
Girona per tal de donar a conèixer, en tots els àmbits educatius, l’oferta acadèmica de graus i màsters. Tant en mostres d’àmbit 
local com en fires d’abast nacional o en exposicions internacionals, la UdG ha dut a terme una labor informativa que ha estat 
eficaç no solament per promocionar la imatge de la Universitat sinó per aconseguir un nombre més alt de sol·licituds per cursar 
estudis a Girona el curs vinent.
 
Així mateix, a les activitats muntades en l’entorn estrictament universitari, com les Jornades de Portes Obertes o el Jove Cam-
pus de Recerca, s’hi ha d’afegir el Campus PreBAT, que continua reafirmant la voluntat de la UdG de relacionar-se amb el món 
de la secundària i de facilitar l’accés als futurs estudiants, i l’organització de la primera Fira dels Màsters amb l’objectiu de 
difondre l’oferta de màsters de la UdG d’una forma atractiva i directa i impulsar-ne la matrícula entre els nostres estudiants.

Mapa de les visites informatives als centres de secundària
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 Societat i cultura

Durant el curs acadèmic 2010-2011 ha quedat constituïda la nova Comissió de Comunicació, que absorbeix la precedent Comissió 
de Publicacions. També s’ha dut a terme una nova edició del cicle “Girona Recerca”, que ha organitzat el Vicerectorat de Relacions 
Institucionals, Societat i Cultura, conjuntament amb el de Recerca, l’Acadèmia de les Lletres, les Arts i les Ciències Socials de la 
UdG i el Centre Cultural La Mercè. Un altre fet destacat ha estat la conclusió del llibre institucional Universitat de Girona. Història, 
arquitectura i patrimoni, que serà presentat durant el primer trimestre del curs 2011-2012.

El mes de maig va atorgar la Medalla de la UdG a Domènec Fita, Salvador Carrera i Rafael Garcia.
Pel que fa al sistema de càtedres, cal esmentar-ne dues de noves: la Josep Pla, patrocinada pel Grup62 i la Fundació Josep Pla de 
Palafrugell, i la de Malalties Cardiovasculars, patrocinada per La Caixa. En resum, de l’activitat de les càtedres cal destacar que han 
promogut 154 jornades, seminaris o cicles de conferències, 36 congressos o simposis i 54 cursos (siguin màsters propis, cursos 
d’estiu o de postgrau), i que han participat en 9 projectes de recerca, han signat 34 convenis i han pres part en 2 fires de recerca. 
Les càtedres han generat 227 publicacions i han estat citades 417 vegades en els mitjans de comunicació. Els resultats que oferei-
xen evidencien el fort impacte social i territorial del sistema de càtedres de la UdG.

Dels mesos d’octubre a març ha tingut lloc la celebració del vintè aniversari de la degana de les càtedres de la UdG, la Càtedra 
Ferrater Mora. Per commemorar-ho s’han dut a terme nombrosos actes, entre els quals citarem l’exposició “20 anys de Pensament 
Contemporani” i el cicle de conferències i taules rodones, en què destaca la que ha debatut El futur de les càtedres de la UdG com 
a instruments de transferència de coneixement, que ha comptat amb la participació de Josep M. Terricabras, Enric Mendizabal 
(professor de Geografia, UAB) i Joaquim Maria Puigvert, així com dels directors i directores de les càtedres de la UdG. Tots els actes 
s’han dut a terme a La Fontana d’Or amb la intenció -reeixida- d’acostar encara més les activitats de la càtedra a la ciutadania.
Per primer cop a la UdG s’ha organitzat un programa cultural, obert tant a la comunitat universitària com a la ciutat, que ha dut per 
nom Primavera Cultural UdG. Els impulsors han estat el Vicerectorat de Relacions Institucionals, Societat i Cultura i l’Acadèmia de 
les Lletres, les Arts i les Ciències Socials. El cicle neix amb la vocació de coordinar tot un seguit d’accions culturals que es duien a 
terme de manera aïllada, com era les actuacions del Cor de la UdG, l’Aula de Teatre o les programacions del Girona Temps de Flors. 
La programació s’ha traduït en cicles, com ara “Els dijous musicals” (quatre concerts en què han participat el Cor de la UdG, la can-
tant Rocío Romero, el Quartet de Música de Capellades i La Jove Big Band de Girona. Dins de la Primavera Cultural, l’Aula de Teatre 
ha estrenat Entre llençols i ha participat en l’11a Mostra de Teatre Universitari de l’Eix Transversal. El Servei de Llengües Modernes, 
per la seva part, ha ofert l’acte Fes sentir la teva llengua, per commemorar la festivitat de Sant Jordi. Pel que fa a Girona Temps 
de Flors, la Primavera Cultural de la UdG ha coordinat les instal·lacions florals del pati de les Àligues, de la seu del Consell Social i 
de les escales de Sant Domènec. Els programes ornamentals han estat desenvolupats per investigadors de la Facultat d’Educació i 
Psicologia i per l’artista Ignasi Esteve. També, i en el marc del Girona Temps de Flors, es van programar al pati de les Àligues, dues 
intervencions de l’Aula de Teatre i un concert del Cor de la UdG, amb gran èxit de públic.

El mes d’abril, la colla castellera de la UdG, els Xoriguers, juntament amb la resta de colles universitàries, va rebre un premi hono-
rífic pel reconeixement social a persones i iniciatives que treballen pel món casteller, atorgat per la revista Castells, en la quarta 
edició de la Nit de Castells, celebrada a Terrassa.

La UdG ha participat activament en el projecte “Universitat dels Nens i Nenes de Catalunya”, UdN2.cat, impulsat per l’ACUP jun-
tament amb vuit universitats catalanes més, que pretén acostar la ciència, la cultura i la universitat als nens i nenes d’educació 
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primària, amb l’objectiu de fomentar l’excel·lència, les vocacions científiques i la inclusió social. Amb l’eslògan Et vols banyar? 
Vols que sigui fantàstic? Capbussa’t en la química i neda entre robots, la UdG ha acollit dues jornades, una a l’octubre i l’altra 
al maig, amb un centenar de participants en cada una. El fil conductor de les activitats va ser l’aigua, i els participants van poder 
experimentar amb química i robòtica al Parc Científic i Tecnològic.

 Programa 2.0

El Programa UdG 2.0 s’ha anat implantant durant el curs 2010-2011 en diverses fases. Una de les principals línies d’acció ha estat 
fomentar la interacció entre els membres de la comunitat de la UdG gràcies a les xarxes socials. El principal exemple ha estat l’èxit 
del concurs “UdGflors” durant les dues setmanes de l’Exposició de Flors de Girona, orientat a incorporar seguidors a les xarxes 
socials corporatives, principalment estudiants. 

Per tal de facilitar la comunicació electrònica, s’ha treballat dins d’una nova estructura funcional dels diversos àmbits que treba-
llen en comunicació electrònica i promoció, a la Comissió de Coordinació de Comunicació, que ha mantingut reunions setmanals.

Una acció clau ha estat l’impuls a la difusió de notícies mitjançant el web de la UdG, i la seva amplificació per les xarxes socials 
mitjançant comptes corporatius. Al juliol el compte de Twitter ha assolit uns 2.300 seguidors, mentre que la pàgina de Facebook 
té 4.800. S’ha establert una interconnexió entre el web de la UdG i les diverses xarxes socials on la UdG té compte corporatiu (Fa-
cebook, Twitter, Flickr, Youtube i Linkedin, principalment), connectant-hi també els comptes corporatius de projectes estratègics 
cogestionats per la UdG: PRES Pirineus-Mediterrània i CEI-PM. Finalment, s’ha establert un flux de notícies entre les principals 
institucions vinculades amb la UdG (ICRA, Parc Científic i Tecnològic, Fundació Girona: Innovació i Formació, etc.), agregant-les 
als canals socials de la UdG.

S’ha dut a terme una millora en la gestió de les notícies i de l’agenda al web de la UdG, que ha permès més flexibilitat i una agre-
gació exhaustiva de l’activitat de la Universitat. 

La comunicació estratègica de la UdG ha incidit especialment en la millora de la imatge de la UdG i de la seva marca, i s’ha centrat 
en campanyes electròniques adreçades a futurs estudiants de grau i de màster, dins dels plans de promoció dels estudis i de la 
recerca de la Universitat. Una acció específica ha estat la de Facebook Ads i de Google Adwords per a la difusió dels màsters del 
curs 2011-2012.

Pel que fa a les notícies al web de la UdG i la comunicació de la recerca, s’ha assolit la publicació d’una notícia de totes les tesis 
doctorals del 2011, alhora que s’ha incrementat notablement la publicació de notícies relacionades amb articles publicats i altres 
temes de recerca.

S’ha continuat la reestructuració i simplificació dels webs corresponents als programes de promoció dels estudis i de la recerca, i 
també de la projecció institucional i internacional de la UdG. El web del Programa UdG 2.0 s’ha ampliat amb la incorporació de la 
secció UdGVisions, orientat a la implicació i participació de la comunitat, amb UdGSocial, que recull l’activitat de la UdG a les xarxes 
socials, i amb UdGGlobal, que engloba l’activitat de la UdG en anglès.
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S’han obtingut dades i s’han analitzat a partir d’una escolta activa i sistemàtica,i aprofitant eines de monitorització de la xarxa, com 
ara Google Analytics, Google Alerts o Me on the Web.

S’han dut a terme accions de formació interna en l’ús adequat de les eines 2.0 del personal relacionat amb l’àmbit de la comunica-
ció electrònica. En aquesta línia, s’ha donat suport a les estructures i serveis de la UdG per a la creació de perfils a la xarxa.
En les accions de promoció de la UdG, s’ha centrat l’atenció en la realitat augmentada, com a eina clau de futur en l’àmbit de la 
comunicació amb dispositius mòbils. També s’ha avançat en aspectes de geolocalització.

 La revista Engega i l’Acadèmia de les Lletres les Arts i les Ciències Socials de Girona

Al llarg del curs 2010/2011 la revista Engega i l’Acadèmia de les Lletres, les Arts i les Ciències Socials de Girona han dut a terme 
tot un seguit d’accions per reforçar la presència de la Universitat de Girona al territori. La revista Engega s’ha consolidat com l’òr-
gan escrit de comunicació de la UdG en relació a l’entorn social i el territori. Al llarg del curs s’han publicat, en paper i en format 
electrònic, tres números de la revista Engega, en els quals, com a reportatges destacats, s’han analitzat la culminació del procés 
d’integració a l’Espai Europeu d’Educació Superior i la proposta per accedir al Campus d’Excel·lència Internacional. També s’hi han 
plantejat qüestions lligades a les implicacions socials de la Universitat de Girona, a les sortides professionals dels estudiants, 
la implantació de les càtedres i dels grups de recerca en el territori, la voluntat d’incidir en la millora de les condicions de vida 
dels ciutadans, totes elles reflexions teòriques de transcendència. De manera habitual, s’ha palpat el batec de la UdG, tant en el 
seguiment d’esdeveniments concrets com en la panoràmica dels reptes que la Universitat té plantejats ara i en un futur immediat. 
El fet que cada un dels números s’hagi encartat en els diaris de difusió gironina ha ampliat la capacitat d’incidència i coneixement 
de la revista. També, s’hi han plantejat qüestions lligades a les implicacions socials de la Universitat de Girona, a les sortides 
professionals dels estudiants i la voluntat d’incidir en la millora de les condicions de vida dels ciutadans, totes elles reflexions 
teòriques de transcendència. A Engega s’hi reflecteix la feina dels grups de de recerca, i la implantació d’alguns en el territori; 
com a eina de comunicació de l’Acadèmia de les Lletres, les Arts i les Ciències Socials de Girona; a Engega, entre d’altres, hi hem 
vist reportatges de literatura, història de l’art, filosofia, sociologia, economia... De manera habitual, a la Revista s’hi ha palpat el 
batec de la UdG, tant en el seguiment d’esdeveniments concrets com en la panoràmica dels reptes que la Universitat té plantejats 
ara i en un futur immediat. 

Per la seva banda, l’Acadèmia de les Lletres, les Arts i les Ciències Socials de Girona ha promogut diverses activitats, com ara, la 
difusió de reportatges en mitjans de comunicació escrita (Diari de Girona, La Vanguardia, Presència, El Punt, Revista de Girona, 
El Periódico/Más Valor). Durant el curs 2010-2011, l’Acadèmia ha implementat la seva web en l’estructura de la web UdG, la qual 
és accessible en l’adreça www.udg.edu/academia. També s’ha responsabilitzat de l’organització de la Primavera Cultural de la UdG 
que ha ofert, amb vocació de continuïtat, una programació cultural conjunta del Cor i l’Aula, complementada amb la col·laboració 
de Joventuts Musicals de Girona, el Quartet de Música de Capellades i una lectura de poemes per Sant Jordi organitzada pel Servei 
de Llengües Modernes i la Xarxa d’Universitats Lectores. Els actes han tingut la pretensió, d’una banda, d’activar l’esperit creatiu 
que hi ha dins de la UdG i de fomentar-ne la cohesió interna a través de la cultura, i de l’altra, d’oferir al conjunt de la societat 
gironina una mostra del nostre potencial creatiu.
L’Acadèmia també ha dut a terme el cicle Girona Recerca en què, al llarg de tres dimecres de maig dedicats al debat sobre la inves-
tigació i la transferència, s’ha difós a la ciutadania les grans línies de recerca de la Universitat de Girona.

memòria 2010-11 TOT.indb   57 27/09/11   10:44



Universitat de Girona, referent social 58

 Política internacional

S’ha fet un esforç decisiu per promoure la projecció internacional de la UdG i s’ha identificat la internacionalització com a línia es-
tratègica clau per al futur de la Universitat. Sabem i reconeixem la importància de l’entorn immediat de la universitat i també com 
és d’important fer conèixer al món les nostres singularitats, fent de l’element local una eina d’internacionalització i de projecció 
imprescindible, en la generació d’una imatge corporativa i en l’augment del prestigi i reputació internacionals de la universitat.

Tal com es va posar de manifest a la Conferència Anual 2011 de l’EUA (European University Association): “Investing today in talent 
for tomorrow”, amb el procés de Bolonya, una Europa unida ha demostrat que el model europeu és extremadament competitiu i 
durador. Ara és el moment d’identificar les vies per tal d’atraure i desenvolupar les ments amb més talent.

Els recursos que la UdG obté de la internacionalització, i també els que destina a millorar-la, són vitals, ja sigui en forma de pro-
jectes competitius obtinguts, en temps de recerca que acaba derivant en un article de rellevància internacional o en la promoció 
de la universitat que fan els estudiants de la UdG que marxen per fer una estada fora.

Aquest any s’ha fet un pas decisiu per aconseguir que el món sigui per a la UdG un generador de recursos, ja siguin tangibles o 
intangibles, i tant a curt, però sobretot a mitjà i llarg termini. 

 La UdG al món

Estudiants de la UdG al món

memòria 2010-11 TOT.indb   58 27/09/11   10:44



Memòria del curs acadèmic 2010-2011 59

Estudiants del món a la UdG

PDI de la UdG al món
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 Accions de govern per a la internacionalització

Seguidament es presenten les principals accions de govern que s’han dut a terme per internacionalitzar la universitat. Es poden 
agrupar en tres línies d’acció principals que pretenen: fer visible la UdG i proporcionar-li prestigi internacional; reforçar les com-
petències de la comunitat universitària en un entorn internacional, i ordenar, fer visibles internament i emetre a l’entorn proper el 
missatge de la importància de la internacionalització de la UdG.

1.PRES-PM
Encara que fa més de vint anys que la UdG participa en projectes transfrontereres, cal destacar que l’any 2010 ha encetat un 
projecte únic i inèdit en el seu entorn geogràfic, que pretén crear un espai transfronterer de formació, recerca i transferència de 
coneixement. Cal anar a cercar l’origen el 22 de març de 2010, que és quan es va signar a la Universitat de Girona un conveni-marc 
per constituir el Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus-Mediterrània (PRES-PM). És un projecte impulsat per les univer-
sitats de Girona i Perpinyà Via Domitia, en el qual també participen les universitats de les Illes Balears i Pierre i Marie Curie – Paris 
VI, aquesta última a través del seu Observatori Oceanogràfic de Banyuls de la Marenda. 

El 5 d’octubre de 2010 el PRES-PM va ser presentat a les autoritats acadèmiques, a les institucions i a les autoritats polítiques 
d’ambdós costats de la frontera, en un acte oficial celebrat a la UdG. Així mateix, el 22 de desembre de 2010 es va constituir el 
grup d’interlocutors polítics i tècnics de cada universitat participant. A continuació, el grup d’interlocutors ha elaborat conjunta-
ment el pla estratègic del projecte, que recull la missió, la visió, els objectius estratègics i les actuacions planificades i definides 
conjuntament. Alhora s’està treballant en la constitució d’una estructura formal amb personalitat jurídica pròpia, una Agrupació 
Europea de Cooperació Territorial (AECT), per a la creació de la qual ha calgut la redacció d’un conveni i uns estatuts específics. En 
paral·lel s’ha creat el web www.prespm.eu, on es recullen en quatre idiomes (català, francès, castellà i anglès) tota la informació i 
els enllaços relacionats amb el projecte. Per tal de coordinar i donar suport tècnic a tots aquests projectes, així com donar especial 
rellevància al PRES-PM, es va crear al desembre de 2010 l’Oficina de Projectes Transfronterers, que depèn del Vicerectorat de 
Política Internacional (vrpi.opt@udg.edu).

El 30 de maig de 2011 s’ha fet un altre pas important, ja que s’han reunit els rectors de les quatre universitats fundadores i han 
consensuat tant el pla estratègic com els documents jurídics per a la creació de l’AECT. Els documents esmentats s’han signat i 
s’enllesteix el procés de tramesa al ministeri competent, tant a l’Estat espanyol com a França.

2. Euroregió
La UdG participa en la iniciativa de l’Euroregió de crear un Eurocampus universitari que englobi totes les universitats compreses 
dins d’aquest àmbit (Llenguadoc-Rosselló, Illes Balears, Migdia-Pirineus i Catalunya). Més concretament, des de la UdG s’estan 
iniciant les gestions per cercar possibles titulacions conjuntes entre les universitats de l’Euroregió, i també l’acolliment d’estudi-
ants universitaris en pràctiques per tal que puguin treballar en la gestió d’organismes oficials. 

3. Mapa de la internacionalitat de la UdG
La Universitat necessita mesurar el grau d’internacionalitat que té per tal de conèixer bé el punt de partida, per definir l’estratègia 
que ha de millorar aquesta posició, i per poder comparar-se amb altres universitats. Això repercutirà també en l’obtenció del fi-
nançament adequat per aquest concepte. Per construir aquest mapa s’han integrat dades de l’activitat docent internacional, de la 
mobilitat d’estudiants i professors, de la internacionalitat de la recerca i de la cooperació internacional.
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S’han integrat bases de dades existents de diversos serveis i organismes de la universitat, i s’han creat noves aplicacions per re-
collir dades que no es recollien, i s’han informatitzat dades que fins aleshores estaven en paper. Tot i que només se n’ha acabat la 
primera fase, el mapa representa la integració dels indicadors més importants d’aquesta activitat internacional, que serveixi per 
definir sistemes integrats d’informació en relació amb tota l’activitat internacional.

4. Programa d’impuls a la llengua anglesa
Amb aquest objectiu s’han preparat convocatòries de suport a la internacionalització de la docència utilitzant dues vies.
La primera és la que té com a base donar suport al PDI per mitjà d’estades de professors de la UdG a l’estranger. Vist l’èxit de les 
convocatòries anteriors, s’ha decidir prorrogar-la. La novetat d’aquesta convocatòria és que les estades curtes són d’un mínim de 
20 dies, en comptes dels 10 les convocatòries anteriors, per tal d’adaptar la convocatòria als requisits de l’AQU, que considera que 
una estada de menys de 16 dies no té validesa per ser computada a efectes d’acreditació.

La segona via consisteix a donar suport per a la realització de docència en llengua anglesa i en la internacionalització de programes 
d’estudis. La novetat més gran d’aquesta convocatòria, que també va tenir força èxit és que s’adreça directament als centres i no 
a individus com fins ara, ja que l’impacte es continua generant en els centres i departaments, de manera majoritària. Es pretén 
generar paquets d’assignatures per estudis i centres que permetin, per una banda, incrementar la quantitat d’assignatures que 
els estudiants poden cursar, potenciant la millora del seu nivell d’anglès de manera directa, i per l’altra, incrementar l’arribada 
d’estudiants internacionals i de mobilitat, oferint-los la possibilitat de cursar semestres sencers en anglès.

5. Programa de promoció internacional
També s’han realitzat accions per a l’atracció d’estudiants internacionals, a través de la convocatòria conjunta, amb el Vicerectorat 
de Recerca, d’ajuts per a estudiants de màster. Ara més que mai, en el context socioeconòmic en què estem immersos, promoci-
onar els màsters de la UdG al món ha de permetre atreure estudiants internacionals d’elevat rendiment acadèmic als estudis més 
especialitzats de la nostra universitat. La projecció internacional de la UdG també s’ha promogut per altres mitjans, com ara la 
participació en la xarxa d’Universia OCW (Open Course Ware), per a la publicació de cursos en obert. 

6. Participació en xarxes i organismes internacionals
Amb l’objectiu de projectar-se internacionalment i de consolidar vincles amb altres universitats europees, la UdG s’ha dirigit al 
grup de ciutats Eurotowns, al qual pertany la ciutat de Girona, per tal de crear una xarxa d’universitats europees vinculada a aquest 
grup de ciutats. Aquesta iniciativa té l’objectiu de promoure el treball en equip i l’aprenentatge conjunt entre universitats per tal 
de millorar la docència i promoure els intercanvis d’estudiants, professors i altre personal. Tot plegat, ha de servir per millorar la 
qualitat de l’aprenentatge, la investigació i la transferència de coneixement, a fi de contribuir en última instància a la innovació a 
les ciutats i regions on es localitzen aquestes universitats. La xarxa Eurotowns ha aprovat la creació d´un grup de treball per iniciar 
els procediments necessaris per facilitar la creació de la xarxa d’universitats.

7. Participació en projectes internacionals
En aquest àmbit voldríem destacar que a la darrera convocatòria del Programa Tempus IV (2010), la Universitat de Girona ha acon-
seguit ser present en tres projectes:
– Center for Curricula Modernisation and Lifelong Learning –CCMLL”, codi 511354-TEMPUS-1-2010-1-ES.
En aquest projecte la UdG és la universitat coordinadora –és una de les quatre úniques universitats espanyoles que lideren un 

projecte TEMPUS IV 2010. L’objectiu principal és fomentar la modernització del currículum en el conjunt de totes les universitats 
públiques bosnianes, en col·laboració amb la Ka-Ho Sint Lieven de Ghent i el FH Joanneum de Graz.
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– Competence & University of Pristina –C&P-, codi 511254-TEM-
PUS-2010-AT-TEMPUS-JPCR.

La UdG és un dels partners de la Unió Europea. L’objectiu és 
l’establiment de sistemes de gestió de qualitat docent a la 
universitat pública de Kosovo.

– Strategic managenment of higher education institutions ba-
sed on integrated quality assurance system –SHEQA-, codi 
511262-TEMPUS-1-2010-1-BE-TEMPUS-SMGR.

La UdG és també partner UE. L’objectiu és l’establiment de sis-
temes de garantia de qualitat a les universitats bosnianes en 
base a l’experiència dels partners UE.

 Compromís social i Cooperació per al Desen-Cooperació per al Desen-
volupament

Pel que fa a la formació per a la cooperació, enguany, des de 
l’Oficina de Cooperació, s’han organitzat els cursos següents: 
Visions d’Amèrica Llatina (166 inscrits), Projecte Rossinyol (36 
inscrits), Curs de cooperació per al desenvolupament (163 ins-
crits), En plenes facultats (136 inscrits), Joves promotors de 
salut (86 inscrits), Nit del Voluntariat (8 inscrits) i Metodolo-
gies participatives i resolució de conflictes (17 inscrits).

Pel que fa a la col·laboració de la UdG en la participació en 
projectes i programes de cooperació conjunts amb altres uni-
versitats i institucions, cal destacar els següents: el Projecte 
Programa Algèria Universitats, subvencionat per la AECID 
(267.344,00 €) i el Projecte de Desenvolupament Institucional 
amb Universitats d’Àfrica – ACUP (200.000,00 €).

Pràctiques en cooperació i voluntariat - Aprenentatge i Servei 
(APS). La UdG col·labora amb 22 entitats i associacions de vo-
luntariat social, cooperació, escoles, salut, etc. que ofereixen 
més de 110 places de voluntariat. Actualment hi ha 42 estudiant 
realitzant les pràctiques. S’estima que les acabaran realitzant 
57 estudiants.

L’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament ha organitzat 
les exposicions següents: “Mercat Fam: obert 24 hores”, “Àfri-

ca, anem al gra” i “Amb ulls de cooperant”. Així mateix, la Con-
ferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), 
va aprovar el mes de desembre passat el pla d’actuació a Haití, 
en el qual poden participar totes les universitats espanyoles, i 
a través del qual diferents grups de treball han estat elaborant 
aproximacions al disseny de les intervencions que es posaran 
en pràctica en aquell país caribeny. Aquest pla d’actuació s’im-
plementarà a través de la Comissió de Cooperació Universitària 
(CUD-CICUE), la secretaria de la qual assumeix la UdG.

El mes de març la UdG va rebre la visita institucional d’una de-
legació de la Universitat Cheik Anta Diop (UCAD) de Dakar per 
dissenyar accions d’enfortiment institucional per desenvolu-
par un pla integral que permeti millorar les capacitats docents i 
investigadores. En el mateix sentit, el mes de maig es va rebre 
una delegació de la Universitat de Ciències i Arts de Chiapas 
(UNICAH) de Mèxic, per dissenyar actuacions d’educació supe-
rior en ciències socials i humanitats en el marc d’un programa 
de cooperació interuniversitària de l’AECID.

Pel que fa a la participació en xarxes internacionals de coope-
ració, el mes de juny la UdG ha assumit la presidència del grup 
de treball de Cooperació Universitària al Desenvolupament de 
la Comissió d’Internacionalització i Cooperació de les Universi-
tats Espanyoles (CICUE), comissió sectorial de la CRUE.

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament edita bimensual-
ment el bloc Cooperem i connecta amb el món de la solidaritat 
mitjançant el Twitter i el Facebook; enguany ha editat 4 DVD 
sobre els projectes solidaris que promou.
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 Igualtat d’oportunitats 

El mes de setembre de 2010 va començar la primera edició del projecte Pis Amic, una iniciativa pionera a les universitats 
espanyoles, gràcies a una convocatòria d’ajuts de caràcter especial del Vicerectorat d’Estudiants, i amb la col·laboració del Consell 
Social i la Fundació Astrid-21. Aquests ajuts tenen com a finalitat fomentar la participació dels estudiants de la UdG en un projecte 
de caràcter solidari relacionat amb aquella fundació, que té com a objectiu preparar persones amb síndrome de Down o altres 
discapacitats psíquiques (de caràcter lleu o moderat), per emprendre una vida autònoma, mitjançant períodes de convivència 
amb estudiants universitaris. En l’edició d’enguany, els quatre joves que han compartit pis són en Sandy (treballa a Celrà), l’Anna 
(treballa a la UdG), l’Anna i la Dúnia (totes dues estudiants de la UdG). 

Gràcies a la convocatòria de l’AGAUR d’ajuts a les universitats de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials, 
ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d’oportunitats dels estudiants amb discapacitat (UNIDISCAT), la UdG ha realitzat 
obres a la Facultat de Dret i a l’Escola Politècnica Superior per a la supressió de barreres arquitectòniques, ha ofert suport i 
assistència personal a estudiants amb greu discapacitat física i ha pogut adaptar les biblioteques de la UdG, equipant-les amb 
tres lupes que permeten que tota la documentació escrita de què es disposa a les biblioteques sigui accessible, sigui quina sigui 
l’afectació visual dels usuaris. 

La Secretaria d’Estat d’Igualtat, a través de la delegació del Govern per a la Violència de Gènere, i conjuntament amb la Universitat 
Complutense de Madrid, han realitzat un projecte sobre la Mejora del conocimiento de la igualdad y prevención de la violencia 
de género en la juventud universitaria en el qual ha participat la professora Teresa Cabruja, directora de la Unitat d’Igualtat de 
Gènere entre Dones i Homes de la UdG.

Entre les actuacions organitzades enguany per la unitat cal destacar la 3a edició del Cicle de Conferències amb Perspectiva de 
Gènere, la IV Jornada del Dia Internacional de les Dones, l’exposició itinerant “Quins temps tenim? L’organització de la vida 
quotidiana” i la primera convocatòria als millors treballs sobre la violència masclista, període 2005-2010, en què es va atorgar el 
premi al treball El maltractament psicològic en el marc de la violència de gènere, realitzat per Elisenda Forján i Jessica Saavedra, 
ambdues de 5è de Psicologia, i el 1r concurs de propostes sobre com es pot detectar i eradicar la violència masclista, guanyat per 
Roc Masiques, de primer any del Màster en Psicologia Clínica, de la Salut i Qualitat de Vida, amb el treball V de Valenta. Totes dues 
convocatòries es van fer en el marc de la 1a Jornada del Dia Internacional contra la Violència Masclista a la UdG.

 Àmbit de Personal Docent i Investigador (PDI)

En el marc del Pla estratègic 2008-2013, s’ha continuat treballant en les accions dels plans sectorials d’ordenació del 
desenvolupament professional del PDI i del desenvolupament de la política social del personal de la universitat, condicionat tot 
plegat pel marc del Pla d’eficiència i austeritat de la UdG.

Política de personal docent i investigador
En relació amb el desenvolupament professional del PDI, s’ha elaborat la normativa d’accés a la carrera professional dins el pla 
de carrera professional del PDI de la Universitat de Girona (CdG 2/11, de 24 de febrer de 2011), en què s’estableixen els primers 
estadis de la carrera professional i la seva evolució. S’ha de destacar la regulació de la figura d’ajudant a la UdG i la creació del 
procediment d’accés per a aquesta figura. 
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Com a complement a la promoció a catedràtic, s’han elaborat els criteris de priorització de propostes de places de promoció de 
catedràtic d’universitat (CdG 1/11 de 27 de gener de 2011).
En relació amb el Pla d’eficiència i austeritat s’ha determinat: 
-La capacitat acadèmica del professorat a temps complet de la UdG (CdG 1/11 de 27 de gener de 2011), en què es determina la 

dedicació docent del professorat en funció de criteris relacionats amb la figura d’investigador actiu i investigador en formació 
Aquesta normativa és un primer assaig del que permetrà el Pla de dedicació acadèmica, que actualment està en fase de 
desenvolupament de les aplicacions informàtiques que l’han de fer viable. Aquesta distribució ha estat posteriorment adaptada 
a la nova situació de reajustament pressupostari.

-Els crèdits de rebaix per càrrecs acadèmics (CdG 3/11 de 31 de març), en què ess determinen els rebaixos per càrrec i encàrrecs 
unipersonals.

Finalment, en relació amb el personal contractat per obra i servei a càrrec de projectes i convenis, s’ha elaborat i regulat la 
contractació tant de les figures de PAS com de PDI, d’acord amb els seus convenis col·lectius respectius.

 Àmbit de Personal d’Administració i Serveis (PAS) i de Política social

Respecte a la política social del personal de la universitat, i d’acord amb el Pla d’eficiència i austeritat, en el CdG 2/11 de 24 
de febrer es va modificar la normativa de concessió d’ajuts de matrícula per a treballadors de la UdG, adaptant-la als convenis 
col·lectius actuals. Per un altre cantó, el Comitè de Seguretat i Salut ha elaborat la proposta de Pla de prevenció de riscos laborals. 
Aquest pla estipula les línies mestres de la UdG en aquesta matèria i n’ordena el desenvolupament. Està pendent d’aprovació 
en una futura reunió del CdG. A més, s’ha preparat la mecànica per realitzar l’enquesta de riscos psicosocials als treballadors de 
la UdG. Aquesta enquesta es passarà en primera instància al PAS a principis del proper curs, i posteriorment al PDI. L’objectiu 
principal d’aquest procés és analitzar la situació global de la institució i orientar, a mitjà i llarg termini, les polítiques de personal i 
l’organització del treball per tal de minimitzar aquells riscos. Finalment, s’han actualitzat els plans d’autoprotecció dels edificis de 
l’Escola Politècnica Superior, de la Facultat de Ciències, i de les facultats d’Infermeria i de Medicina, d’acord amb la nova legislació.

S’han dut a terme les accions següents:
- Creació de l’Escola de Doctorat (acord CS 18/10/10) i creació de la Unitat Tècnica de Màsters (resolució rectora 15/11/10) que ha 

comportat la supressió de l’Escola de Postgrau (acord CG 25/11/10) i la modificació corresponent a la RLT (acord CS 23/12/10)
- Normativa de contractació per obra o servei a càrrec de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis (25/11/10)
- Calendari laboral 2011 i modificació del calendari per acord del CG 7/07/11
- Instrucció de la gerència amb relació a l’equiparació de la retribució dels diferents llocs de treball de l’àmbit de consergeria 

segons les accions de millora i promoció aprovades l’any 2005 (no hi ha l’equiparació cap Consergeria Àligues i xofer rectora) 
(instrucció de gerència 15/10/10 i 29/01/11)

- Instrucció de modificació del document dies de vacances addicionals i de lliure disposició addicionals en funció de l’antiguitat 
i per raó dels serveis prestats (31/01/11)

- Procés selectiu per a formar part de la borsa de treball de personal interí - Escala auxiliar de serveis - Referència BI-AS-1/11 
(resolució rectora 25/02/11)

- Modificació d’un complement específic a la taula retributiva de PAS funcionari (D/C 16) (acord CS 1/03/11)
- Normativa de concessió d’ajuts de matrícula per a treballadors de la UdG (aprovat pel CS, 1/03/11).
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- Acord entre la Gerència i la Junta de PAS-F sobre el procediment per a la provisió de llocs de treball pel sistema de permuta 
(2/05/11).

- Diligència de modificació del nou acord entre la Gerència i la Junta de PAS-F sobre el procediment per a la provisió temporal de 
llocs de treball, substitucions i reforços, signat en data 11 de març de 2011 (15/05/11).

- Acord entre Gerència i la Junta de PAS-F sobre el Reglament de funcionament de les borses de treball de personal interí 
d’Administració i Serveis (nou acord de data 15/05/11).

- Concilia: recull de tot el que fa referència a permisos, reduccions de jornada, excedències i llicències d’aplicació al PAS (4/07/11).
- Nou sistema d’informació i comunicació a tot el PAS, que complementarà les notícies que es pengen a La Meva UdG (4/07/11).
- Convocatòria extraordinària 2010 d’ajuts FAS (resolució 17 gener 2011) i convocatòria d’ajuts FAS 2011 (resolució 12 juliol 2011).
- Casal d’estiu 2011.
- Xarxa de vacances 2011.

 Política lingüística

Al marge de la seva activitat normal (docència de llengües, suport lingüístic, promoció de les llengües, suport als estudiants 
de programes de mobilitat, etc.), els objectius del Servei de Llengües Modernes (SLM) el curs 2010-2011 s’han centrat en el 
desplegament del Pla de política lingüística de la UdG 2008-2013 i en la Normativa sobre la tercera llengua en els estudis de grau.

Aquests objectius s’han materialitzat en dos productes que tenen un impacte significatiu en la comunitat universitària. D’una 
banda, l’SLM ha editat UdG Llengua. Guia lingüística i d’estil, publicació que recull els criteris lingüístics que es pretén que 
siguin comuns i homogenis per a tota la Universitat de Girona. D’altra banda, juntament amb la Biblioteca de la UdG, s’ha posat 
a disposició de la comunitat el portal de recursos lingüístics UdGBabel. Es tracta d’un recurs transversal que neix amb la voluntat 
d’oferir recursos que ajudin els membres de la comunitat universitària en les seves necessitats comunicatives.

 Servei d’Esports

El curs 2010-2011 el Servei d’Esports ha crescut fins als 3.925 socis (63% d’homes i 37% de dones). 
El programa d’activitats amb reconeixement acadèmic ha desenvolupat 35 assignatures amb un total de 883 inscripcions, repartides 
al 50% entre els dos sexes. Pel que fa a les competicions esportives, hem comptat amb la participació de 2.575 esportistes en 32 
modalitats diferents, 1.979 dels quals ho han fet en campionats interns de la UdG, mentre que la resta ha representat la nostra 
universitat als campionats universitaris de Catalunya (348), d’Espanya (66), i en competicions internacionals i d’altres (182). 
Als Campionats d’Espanya cal destacar les meritòries medalles de bronze aconseguides per l’atleta Esther Guerrero en 800 m.ll., i 
per l’Anna Badosa en tennis taula. L’Anna, tanmateix, ha estat seleccionada per competir a la Universíada de Xina. I en tir amb arc, 
per segon any consecutiu, medalla d’or per Àlex Morillas.

Fora de l’àmbit competitiu, més de 1.300 usuaris s’han inscrit en alguna de les més de 40 activitats de lleure i promoció ofertes 
durant el curs: caiac, esquí, submarinisme, karts, btt...
Deixant de banda les xifres, com a novetats més destacades del curs, hem publicat la nostra Carta de Serveis i ja som a facebook, a 
twiter i a youtube, amb l’objectiu de relacionar-nos millor amb els nostres usuaris aprofitant les tecnologies 2.0. 
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Una altra novetat és que ja disposem d’una sala d’activitats dirigides pròpia: el Mòdul M8 del campus de Montilivi, que hem 
estrenat amb un curs de Ioga i meditació impartit pel prestigiós monjo budista Ricard Rotllan, amb un èxit de participació sense 
precedents en aquests tipus d’activitat. Per últim destaquem una altra innovació, amb UdG Saludable iniciem el programa “UdG 
en forma” destinat a la formació del PAS i del PDI que promou l’activitat física i la nutrició saludable amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida.

 Estudiants

El mes de novembre es va signar un conveni amb el Ministeri d’Educació amb l’objectiu d’establir i impulsar els sistemes de 
participació, informació i comunicació per difondre l’Estatut de l’estudiant universitari entre la comunitat universitària. El 5 de 
maig el Vicerectorat Delegat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, conjuntament amb el Consell d’Estudiants, en el marc d’aquest 
conveni, i amb la col·laboració del Consell Social de la UdG, va organitzar les Jornades de Presentació i Debat de l’Estatut de 
l’Estudiant Universitari, celebrades a la sala de graus de la Facultat de Lletres.

El Vicerectorat Delegat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, amb la col·laboració del Consell Social i el Consell d’Estudiants, va 
editar, el mes d’abril, un tríptic informatiu sobre l’Estatut de l’estudiant universitari, amb text extret, traduït i adaptat del reial 
decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’EEU. El vicerectorat va organitzar també durant els mesos de novembre i 
desembre, el curs de tècniques de lideratge “Formació en tècniques directives i per fomentar la participació”, adreçat a estudiants 
amb càrrecs de representació en els diferents òrgans de govern de la UdG, amb la finalitat de millorar la participació dels estudiants 
en la universitat. Hi van participar una quinzena d’estudiants.

En el vessant de l’emprenedoria, el Vicerectorat Delegat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat han convocat dos concursos. El primer, 
UNI-PROYECTA, convocat el mes de març en col·laboració amb Universia i la RUNAE (comissió sectorial de la CRUE), adreçat a 
projectes empresarials d’estudiants i titulats universitaris, i va quedar desert per falta de presentació de projectes. El segon va 
ser el 1r Premi Ideàrium d’Emprenedors Universitaris, convocat a finals d’abril, en el marc del conveni signat amb el Ministeri 
d’Educació per a l’impuls de l’esperit emprenedor dels estudiants universitaris. El premi, amb una dotació de 2.500 € més una 
quantitat suplementària de 1.000 €, va ser atorgat al projecte “Productora audiovisual especialitzada en xarxes socials”, dels 
promotors David Lozano Pascual i Delfí Roca Valls, ambdós estudiants de Publicitat i Relacions Públiques a la Facultat de Turisme. 
Cal esmentar també la menció honorífica al projecte: “Ofertes de petits i mitjans comerços geolocalitzables per a smartphones”, 
de Víctor Domínguez Fétiveau i Arnau Duran Ferrero, ambdós estudiants d’Enginyeria Industrial a l’Escola Politècnica Superior. 

Al mes d’octubre el Consell de Govern va acordar la inscripció de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut - Secció Territorial 
de Girona (AECS-Girona) al Registre d’Associacions de la UdG. Entre els seus objectius hi figura aprofundir en el coneixement de 
la realitat del seu àmbit territorial, donant suport al desenvolupament cultural, científic i social de les respectives comarques, 
regions i països, i col·laborar amb les entitats i associacions que treballen per la potenciació de la salut i la qualitat científica i 
educativa, així com fomentar i divulgar activitats culturals i científiques i oferir serveis als estudiants i postgraduats de primer any 
de Ciències de la Salut.

El Consell de Govern, el mes de març, va aprovar la convocatòria d’ajuts per al foment associatiu 2011 destinats a les associacions 
inscrites en el Registre d’Associacions de la UdG. S’han beneficiat d’ajuts 9 de les 10 associacions que han presentat sol·licitud: 
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l’Associació d’Amics del Centre Cristià dels Universitaris de Girona, l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut, la Coordinadora 
d’Estudiants dels Països Catalans, l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, Àligues i Aligots: Rugbi Universitari de 
Girona, l’Associació Universitària de Cultura Occitana de la Universitat de Girona, l’Associació Cultural Aula Magna Universitat de 
Girona, IAESTE Girona i l’Associació d’Exestudiants de la Universitat de Girona.

Al mes de març també es va aprovar en el Consell de Govern la novena convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat 2011 que atorga com cada any el Vicerectorat d’Estudiants. Enguany s’han presentat 152 sol·licituds 
d’un total de 27 centres de secundària de les comarques de gironines i s’han atorgat 50 ajuts.

La UdG, juntament amb més de 850 universitats europees, ha participat en un estudi a través del Graduate Barometer de l’Institut 
Tredence de Berlín, que consisteix en el resultat obtingut fruit d’una enquesta adreçada als estudiants, sobre estudis i trajectòries 
professionals més important d’Europa. Igualment, ha participat en el Projecte ECOVIPEU - condicions de vida i participació dels 
estudiants universitaris, fent arribar als estudiants una enquesta en línia, en el marc de la convocatòria Estudios y análisis del 
proyecto “Observatorio de las condiciones de vida y participación de los estudiantes universitarios”, del Ministeri d’Educació.

Dins de la convocatòria de beques EnginyCat 2010 de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que té per 
objectiu donar suport al procés d’adaptació als estudis universitaris d’enginyeria a l’alumnat nou, el Vicerectorat d’Estudiants 
i l’Escola Politècnica Superior han cofinançat beques a estudiants dels darrers cursos per fer de mentors. Aquest any la UdG ha 
atorgat un total de 20 beques. 

Les associacions d’estudiants es poden consultar a: http://www.udg.edu/tabid/5002/Default.aspx.

La UdG ha participat activament en el projecte “La Universitat dels Nens i Nenes de Catalunya” UdN2.cat, impulsat per l’ACUP 
juntament amb vuit universitats catalanes més, que pretén acostar la ciència, la cultura i la universitat als nens i nenes d’educació 
primària, amb l’objectiu de fomentar l’excel·lència, les vocacions científiques i la inclusió social. Amb l’eslògan Et vols banyar? 
Vols que sigui fantàstic? Capbussa’t en la química i neda entre robots, la UdG ha acollit dues jornades, una a l’octubre i l’altra 
al maig, amb un centenar de participants en cada una. El fil conductor de les activitats va ser l’aigua, i els participants van poder 
experimentar amb química i robòtica al Parc Científic i Tecnològic.
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 Governança

A finals del 2010, fruit del procés participatiu amb els diferents estaments claustrals i del treball de la Comissió de Governança, el 
Claustre va modificar els Estatuts de la UdG (sessió 15 i 16 de desembre de 2010). El nou text incorpora modificacions tècniques 
motivades per l’adaptació a la normativa promulgada amb posterioritat a l’aprovació dels Estatuts, l’any 2003, i modificacions 
motivades per la millora de la governança, d’acord amb les recomanacions establertes per la Comissió de Governança en el seu 
informe.

Aprovada pel Claustre la modificació dels Estatuts de la UdG, s’ha iniciat un procés de revisió de la normativa vigent a la UdG, que 
s’ha d’acompanyar d’altres actuacions i mesures que afavoreixin una millora efectiva de la governança.
A aquests efectes el CdG 3/11 va aprovar la continuïtat de la comissió amb la designació de nous membres i noves funcions, als 
efectes de completar i complementar el treball que tenia originàriament assignat amb l’exercici de les tasques següents:
-Elaboració d’un codi de bones pràctiques de governança.
-Estudi i proposta del Reglament que reguli les funcions, la composició i el règim de funcionament, i adopció d’acords de les 

comissions delegades del Consell de Govern.
-Estudi i proposta de les modificacions que cal introduir en els reglaments de les facultats i escoles i dels òrgans de govern col-

legiats de la Universitat amb l’objectiu de millorar-ne la governança.
-Proposar les mesures i el calendari per implementar la resta de recomanacions previstes en l’informe d’anàlisi i recomanacions 

per a la millora del model de governança.

E-administració:
A partir de la incorporació de la votació electrònica o e-vot a les formes tradicionals de votació a la UdG, sorgeix la necessitat 
d’adaptar la regulació prevista en el Reglament electoral a les especificitats pròpies del procediment de votació electrònica. En 
aquest sentit la Comissió Electoral aprova la normativa tècnica de procediment de votació electrònica (sessió 2/2011).

 Planificació: Plans Sectorials i Contractes Programa

Durant el curs 2010-2011 s’ha continuat treballant en el desplegament de les línies mestres del Pla estratègic de la UdG (2008-
2013). En aquest sentit, al desplegament dels plans sectorials que s’han anat impulsant durant els darrers anys, cal afegir-hi 
l’elaboració dels contractes programa amb els 11 instituts de recerca i els 24 departaments de la UdG. Pel que fa als plans secto-
rials, responsabilitat del Consell de Direcció, s’ha prosseguit amb el seu llançament, execució i seguiment; durant l’any 2011, els 
objectius clars a acomplir eren 18. Tota la informació referent a aquests plans figura a la plana web dissenyada a aquest efecte; així 
com el retiment de comptes dels anteriors plans sectorials, presentat també al Consell de Govern. Els contractes programa amb 
departaments i instituts tenen un objectiu doble: per un costat, vincular el seu finançament a la millora d’uns determinats indica-
dors, estretament relacionats amb els utilitzats per la Generalitat de Catalunya per al finançament de la Universitat; i per un altre, 
impulsar les accions o activitats pròpies que singularitzen cadascuna de les unitats estructurals. Així, hom ha dissenyat un conjunt 
d’indicadors únic per a tots els departaments i instituts, de forma que la seva assignació pressupostària dependrà dels resultats 
obtinguts; i en paral·lel s’han finançat accions pròpies i singulars de cadascuna de les unitats, moltes d’elles extretes de la mateixa 
reflexió estratègica de cada unitat. A la mateixa pàgina web del Pla estratègic també es pot accedir als contractes programa de 
cadascuna de les unitats amb el Consell de Direcció, tots ells diferents, i amb l’objectiu d’obtenir la màxima transparència.
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 Projecte UdG 2020

El Consell de Govern de la UdG va aprovar el “Projecte UdG 2020. Procés d’anàlisi i debat sobre el perfil de la UdG els propers 10 
anys” com a guia per situar la UdG en el context universitari català i internacional en una posició competitiva amb un horitzó 
d’aplicació de 10 anys. 

En aquest document, s’estableix el perfil UdG 2020, resumit en 10 punts clau, amb què la comunitat universitària s’ha d’identificar 
i pel qual es treballarà. Destaca el fet que la UdG ha de potenciar uns àmbits diferenciadors que siguin capdavanters en recerca i en 
docència, impulsant un marcat caire transfronterer, de forma que sigui reconeguda mundialment per aquests conceptes. D’aquesta 
forma, s’hi defineixen unes línies singulars de gran potencial competitiu, l’Aigua, i el Turisme, Territori i Patrimoni. A més, cal des-
tacar les línies competitives de prestigi: Química, Robòtica, Imatge Digital, Intel·ligència Artificial, Tecnologia d’Aliments, Ciència 
i Enginyeria dels Materials i de la Producció, Llengua i Cultura Catalanes (Filologia i Història) i Pensament Contemporani, i les 
línies emergents: Salut, Comunicació, Cultura Contemporània i Multiculturalitat.

També en destaca el repte de promoció del concepte Univerciutat (Ciutat universitària) i l’aprofitament dels avantatges derivats de 
la pertinença al grup de ciutats universitàries europees de grandària mitjana; així com el treball amb aliances estratègiques amb 
altres universitats de l’Arc Mediterrani, d’unes característiques similars a la UdG, mitjançant una intensa activitat de col·laboració 
territorial a través d’accions transfrontereres o de ponts d’internacionalització. 

 Campus d’Excel·lència Internacional

La UdG va presentar a la convocatòria de 2010 del Campus d’Excel·lència Internacional un projecte basat en l’aigua com a element 
nuclear i distintiu. El projecte va obtenir una excel·lent qualificació, particularment en aquells aspectes relacionats amb el PRES 
transfronterer, la construcció d’un currículum vertical que connecti la FP dins la universitat i l’adaptació a l’EEES. No obstant això, 
el fet de no presentar cap agregació amb altres universitats va condicionar el seu pas a la segona fase. En paral·lel a aquest 
projecte, la UdG va presentar un projecte conjunt que consistia en un Campus Agroalimentari participat de totes les universitats 
públiques catalanes i que tampoc va merèixer el reconeixement dels comitès avaluadors. Seguint les recomanacions dels revisors, 
el projecte de la UdG va agregar-se al de la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre sostenibilitat turística i recerca avançada. 
Finalment, es va poder confeccionar una proposta comuna que es va presentar a la segona fase, però que tampoc va ser reconegu-
da en cap de les formes previstes al programa de CEI. Durant aquest curs, s’ha estat treballant la proposta amb la UIB d’una manera 
més intensa, incorporant un gestor del projecte que ha ajudat a confeccionar un document molt més elaborat, amb un millor encaix 
de les dues universitats i amb una proposta més simplificada i unificada. El projecte que es presenta a la convocatòria de 2011 
s’anomena e-MTA (Campus Euromediterrani de Turisme i Aigua): http://www.e-mta.eu

 Pressupost 2011

En la sessió del mes de juliol de 2011, el Consell de Govern va aprovar elevar al Consell Social els comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2010, que van ser aprovats al seu torn per aquest òrgan en la sessió plenària del mateix mes de juliol. Els comptes anuals i 
la liquidació pressupostària han estat auditats per KPMG Auditores SL. Per la seva banda, el pressupost del 2011 aprovat pel Consell 
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Social ha estat de 95,4 milions d’euros, amb un increment del 0,9% respecte del pressupost de l’any 2010. El pressupost de l’exer-
cici 2011 continua desplegant el pressupost per programes, organitzat entorn de cinc programes pressupostaris corresponents als 
cinc àmbits del Pla estratègic 2008-2013 de la UdG. El pressupost per programes incorpora indicadors, explicitats de forma clara i 
mesurable, referits als objectius estratègics de la Universitat en els àmbits de la docència i de la recerca, i concretats tant en el PE 
2008-2013 com en els plans sectorials de l’exercici 2010 que el desenvolupen.

El mes d’abril, el Departament d’Economia i Coneixement va comunicar que el finançament ordinari procedent de la Generalitat de 
Catalunya es rebaixaria en 9,5M€, que és el 16% de la subvenció inicial. També, va comunicar que les inversions del PIU es rebai-
xarien un 66%, passant d’un import inicial de 7,1M€ a 2,5M€.

 Economia

Aprovació del pressupost 2011 amb una reducció inicial del 10% respecte del 2010, però amb una clara intenció de mantenir la 
inversió en els aspectes clau del posicionament de la UdG en el sistema universitari català i espanyol. Cal esmentar l’elaboració 
del Pla d’eficiència i austeritat i, més recentment, el Pla de sostenibilitat Econòmica, que projecta les actuacions necessàries en 
matèria d’ingressos i de despeses per fer front al decrement del finançament de la Generalitat.

Convenis amb entitats bancàries
El passat mes de març es va renovar el conveni subscrit amb el Banc de Santander en el marc de col·laboració entre ambdues 
institucions. Mitjançant aquest conveni, el Banc de Santander incrementa la seva aportació fins a 425.000 euros anuals que seran 
destinats, amb caràcter general, a projectes que reforcin la qualitat de la docència, a contribuir en l’excel·lència de l’activitat 
investigadora, a promoure la transferència dels resultats d’investigació, a millorar l’eficiència de la gestió acadèmica, adminis-
trativa i institucional, a facilitar l’accés a programes de formació continuada, a reforçar la projecció institucional, especialment 
iberoamericana i, en general, a elevar l’oferta i nivell de serveis prestats a la comunitat universitària.

Projectes estratègics
- 12è Campionat Mundial de Rem Universitari. Pendent encara de tancar-ne el finançament, aquest projecte és una gran oportu-

nitat de projecció internacional de la UdG. Significarà, d’altra banda, la incorporació de l’estany de Banyoles al Campus Esportiu 
de la UdG i l’ampliació de l’oferta esportiva de la nostra universitat amb un escenari únic i ideal per a la pràctica no solament del 
rem olímpic, sinó també del piragüisme en totes les seves modalitats.

- Campus d’Excel·lència Internacional: La UdG i la UIB han unit esforços i han format una potent agregació, juntament amb el CSIC, 
el PCiT i l’ICRA, per optar a l’obtenció d’un Campus d’Excel·lència dins del programa que ha implementat el Ministeri d’Educació. 
En la convocatòria del 2010 es va arribar a la segona fase però no es va aconseguir cap distinció. Enguany les dues universitats 
insisteixen amb un projecte molt més enfocat i madur, amb una nova imatge i amb la identificació de dos ecosistemes clars 
d’innovació en relació amb l’aigua i el turisme. El projecte s’anomena e-MTA (Campus Euromediterrani en Turisme i Aigua). En 
relació amb aquest programa CEI, l’agregació UdG-UIB va presentar un seguit de projectes i accions al Programa de Consolidació 
i Enfortiment. El projecte de campus en què intervé la UdG ha aconseguit un total de 1.100.000 euros, la qual cosa el situa en la 
posició 13/42 en relació amb els rec ursos aconseguits. D’aquesta convocatòria en destaca especialment el projecte SATELITE, 
d’atracció de talent, que implementarà exclusivament la UdG i que ha estat dotat amb 400.000 €.

- UdG 2020. S’ha elaborat amb la participació de la comunitat universitària un document d’anàlisi i de projecció de la universitat 
que ha servit per identificar el principals reptes i planificar el futur d’una manera orientada i enfocada. 
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Tecnologia
- Gestor documental. S’ha definit el sistema de gestió documental que serà operatiu a la UdG, i s’està treballant ja amb el paquet 

adquirit.
- S’avança en el desplegament de l’administració electrònica: vot electrònic, facturació electrònica, e-BOU, l’aplicació La Meva 

UdG per a dispositius mòbils, són ja realitats de l’àmbit tecnològic de la UdG.
- Millora de les aules informàtiques dels centres docents: S’ha implementat el programa Aula Virtual, que consisteix en l’adquisi-

ció de portàtils de tipus netbook i en la millora de la infraestructura Wi-Fi per convertir aules convencionals en aules informàti-
ques d’acord amb les necessitats docents.

- Cloud computing: S’ha posat a punt la migració del servei de correu de la UdG a Google per a un millor servei i un estalvi d’uns 
40.000 € l’any. A més, es podran fer servir les eines de treball corporatiu.

- Programari lliure: S’ha finalitzat el projecte Aula Linux per oferir aquest sistema operatiu als usuaris de les aules informàtiques 
i biblioteques. 

- S’ha implementat l’aparador de dades d’economia com a part de la posada en servei del magatzem de dades de la UdG com a pas 
cap a la implementació d’eines de comptabilitat analítica. S’està treballant activament amb els aparadors de dades de recerca i 
transferència i el de recursos humans.

 Pla d’Inversions Universitàries

La programació plurianual 2007-2013, pel que fa a inversions, ha permès a la UdG destinar (durant l’exercici 2010) 1,24M€ a 
projectes d’infraestructura, obra nova i acabament d’obres en curs (objectiu 2 del PIU) i 2,60M€ a Reformes d’Ampliació i Millora 
(RAM), Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Aquest fi-
nançament s’ha vist modificat a la baixa aquest exercici 2010 de forma genèrica i específicament, entre altres, amb l’aturada de 
la construcció de la nova seu de la Facultat de Turisme al Campus de Montilivi. Malgrat tot, aquest 2010/2011 ha estat marcat pels 
recursos complementaris que han permès l’execució de tres obres d’important rellevància per a la nostra universitat:

1. La primera fase de la rehabilitació de les cobertes de l’església, les capelles laterals i el claustre de Sant Domènec, amb un cost 
final d’1,1 M€, finançat per la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Arquitectónicas, del Ministeri de Foment.

2. Paral·lelament, mitjançant un procediment obert d’obra i serveis i amb ajuts del Ministeri de l’Habitatge, del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Girona, s’ha fet realitat el complex de 70 habitatges 
universitaris al Campus de Montilivi, amb una inversió aprovada per concessió d’obra i serveis de 6,96 M€.

3. L’adaptació del Campus Centre per a les facultats de Ciències de la Salut: Medicina i Infermeria, finançada majoritàriament per 
la Diputació de Girona amb una inversió global de 0,70 M€.

S’esmenten tot seguit les actuacions i obres que s’han dut a terme durant aquest exercici 2010-2011, distingint-les en quatre 
apartats:
Obres acabades:
- Rehabilitació total de les cobertes del conjunt de Sant Domènec.
- Construcció, en dos edificis, de 70 habitatges universitaris: 30 de dobles, 38 d’individuals i 2 d’adaptats. Cal destacar-ne la 

ubicació al mateix Campus de Montilivi, la funcionalitat i la construcció innovadora de l’edificació que, mitjançant mòduls indus-
trialitzats, ha permès l’obtenció de la qualificació energètica A per part de l’Institut Català d’Energia.

- Reforma integral de l’edifici d’Emili Grahit per adaptar-lo als nous usos com a Facultat d’Infermeria i Facultat de Medicina.
- Ampliació dels Serveis Tècnics de Recerca a l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic.
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- Darrera fase de l’edifici del c/Alemanys núm. 14 i connexió amb el Rectorat.
- Adequació dels espais de la Facultat de Ciències derivada del trasllat parcial de l’aulari comú.
- Ampliació del deganat de la Facultat de Lletres.
- Trasllat i condicionament dels locals del c/Castell de Peralada, com a nova seu de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach 

(ICE).

Obres en construcció: 
- Escola de Doctorat a la biblioteca del Campus Montilivi.
- Tancaments, distribució i instal·lacions del semisoterrani de l’aulari comú per a serveis generals.
Nous projectes en curs: 
- Ampliació de l’aulari comú per a laboratoris de recerca i espais auxiliars (LEAR)
- Rehabilitació i condicionament de la capella de la Mare de Déu del Roser com a sala polivalent al complex Sant Domènec. Exe-

cució en procés, en finançament de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Arquitectónicas del Ministeri de Foment.

Altres obres de reforma, ampliació i millora: 
- Reformes d’alguns sistemes d’extinció d’incendis.
- Instal·lació de sistemes automatitzats de control d’accés.
- Millora d’enllumenat a diversos espais i exterior dels Campus Montilivi i Campus Centre.
- Reforma del sistema de producció d’aigua calenta sanitària i de clavegueram al Servei d’Esports.
- Projectes d’avaluació ambiental d’activitats i adequació a la normativa d’incendis.
- Sistemes d’accés restringit als aparcaments del Barri Vell.
- Treballs complementaris per a la posada en servei de la Facultat d’Educació i Psicologia.
- Eliminació de barreres arquitectòniques en l’accés a l’Escola Politècnica Superior.
- Reforma de la calefacció d’aules a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
- Substitució dels sistema de gestió d’enllumenat i climatització a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
- Adaptació de l’entrada principal a la Facultat de Dret per a PMR.
- Adaptació de locals diversos a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
- Rehabilitació de parets i tancaments dels patis 5 i 6 a la Facultat de Dret per a l’eliminació de filtracions.
- Rehabilitació drenatge de murs als semisoterranis de l’edifici P-IV.

 e-Administració

S’ha treballat, al llarg del curs, en les diverses normatives específiques destinades a donar cobertura a diversos processos admi-
nistratius en procés de digitalització: Reglament d’establiment i funcionament de la seu electrònica de la UdG / Reglament del 
Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG) / Normativa tècnica de votació electrònica aprovada per la Comissió Electoral / 
implantació de la instrucció del secretari general 01/2010, de 07 de juny de 2010, de modificació de la Instrucció 5/2005, de 29 de 
novembre de 2005, sobre els procediments d’accés, formalització, tramesa, custòdia i modificació de les actes de qualificacions 
acadèmiques, als efectes de possibilitar la implantació de les actes de qualificació en format electrònic. / Reglament de creació, 
organització i funcionament del registre electrònic d’entrada i sortida de documents de la Universitat de Girona. En el si del marc 
dels grup de treball d’organització de l’ACUP, la UdG s’ha centrat en l’elaboració del catàleg de serveis destinats a estudiants. La 
UdG ha adquirit la plataforma de tramitació OPENSAT i ha contractat la implantació de 30 tràmits dividits en dos blocs: el primer, 
centrat en diversos tràmits de Gestió Acadèmica; i el segon, centrat en tràmits generals de la UdG. S’ha creat una comissió interna 
per dirigir i coordinar el pla operatiu d’implantació de l’e-Administració a la UdG. La difusió del projecte, inicialment, s’ha centrat 
en els actors que hi estan directament relacionats. S’han realitzat diverses trobades amb els caps de servei per coordinar els pro-
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jectes que els afecten directament amb la resta de projectes. 
S’ha redactat el reglament que regula el funcionament de 
la seu electrònica de la UdG. Paral·lelament a la seva creació 
s’ha dut a terme l’anàlisi de les funcionalitats que s’havien de 
donar al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona i s’ha creat 
l’espai web amb l’estructura i contingut pactat i establert en el 
reglament que en regula el funcionament. Actualment s’està 
acabant de desenvolupar el mòdul de registre telemàtic que 
oferirà la possibilitat de presentar i registrar una sol·licitud 
general de forma telemàtica. Al llarg del curs, s’ha contractat 
el servei d’implantació d’una Plataforma de Gestió Documental 
per a la Universitat de Girona i s’han començat els treballs de 
les primeres fases del projecte. S’ha optat pel gestor documen-
tal i de documents d’arxiu Alfresco, software de codi obert. El 
model documental ha de servir per gestionar la documentació 
administrativa de la Universitat durant tot el seu cicle de vida 
i en qualsevol mena de suport (electrònic, paper, etc.) D’altra 
banda, s’han elaborat els instruments necessaris per a la im-
plantació del registre electrònic de la Universitat: el Reglament 
de creació, organització i funcionament del registre electrònic 
d’entrada i sortida de documents de la Universitat de Girona, i 
l’aplicació informàtica que el suportarà. Això permetrà que els 
membres de la comunitat universitària i les altres persones pu-
guin presentar escrits i documents a la Universitat per via te-
lemàtica les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any.

El registre electrònic i la plataforma de gestió documental i ar-
xiu són dues peces clau de la implantació de l’e-administració 
que la Universitat va duent a terme progressivament

La UdG ha definit el disseny del nou carnet universitari. 

Aquest nou carnet, facilitat pel Banc de Santander, incorpora 
dos xips: un de proximitat i un criptogràfic. El primer es pot 

utilitzar per al control d’accés, mentre que en el segon s’hi 
guarden els certificats digitals. 

Paral·lelament al procés d’emissió dels certificats digitals s’ha 
iniciat un estudi sobre la gestió i possibles serveis que s’oferi-
ran amb el carnet universitari. 

En l’àmbit de l’e-Contractació, a partir de la selecció que va fer 
l’ACUP de la Plataforma e-FACT la UdG ha optat escollir aquest 
servei pel tractament de les factures electròniques. S’ha realit-
zat la integració de l’eina de gestió comptable de la UdG (Àli-
ga) amb la plataforma e-FACT. Pel que fa a la digitalització de 
les factures, s’ha realitzat la integració amb l’aplicació de ges-
tió econòmica i s’estan instal·lant els escàners i es presenten 
el producte als usuaris. 

Ja que en el grup de treball del CESCA sobre l’e-Contractació 
no es va arribar a decidir la implantació de cap eina comuna, es 
va optar per l’adquisició d’una plataforma pròpia per gestionar 
el back-office. Pel que fa al front-office, s’utilitza el portal de 
contractació de la Generalitat de Catalunya.

 Millores en la infraestructura informàtica i els 
serveis

La UdG facilita l’accés a la informació i als tràmits mitjançant 
un conjunt d’aplicacions que ha desenvolupat per a dispositius 
mòbils. Els membres de la comunitat universitària podran ac-
cedir des de dispositius mòbils a aplicacions tan diverses com 
la consulta de l’expedient acadèmic, l’oferta formativa de la 
Universitat, el directori, el Butlletí Oficial on es publiquen les 
normes, o els expedients de personal. Les aplicacions, desen-
volupades pel Servei Informàtic amb tecnologia J Query Mobi-
le, que es basa en el paradigma de software lliure, permeten 
accedir de forma molt ràpida i amb costos molt reduïts a inter-
fícies aptes per a tots els dispositius mòbils.

Amb aquesta acció la UdG contribueix a promoure i facilitar 
l’accés a les aplicacions universitàries des dels dispositius amb 
mobilitat, com ja fan altres sectors com ara els mitjans de co-
municació o la banca. L’accés a les aplicacions mòbils es fa des 
de l’adreça: http://m.udg.edu/.
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 Ambientalització i sostenibilitat

L’Oficina Verda (OV) com a unitat executiva encarregada de 
desplegar i revisar les accions d’ambientalització università-
ria en els àmbits definits per les línies estratègiques del Pla 
d’Ambientalització, ha dut a terme actuacions de promoció de 
la mobilitat sostenible com ara la campanya “Vine a la UdG ca-
minant” amb informació d’itineraris i temps de desplaçament 
als campus, ampliats i actualitzats amb suport Google Maps; els 
estudis de mobilitat per campus, les enquestes anuals i el tre-
ball amb els indicadors sobre la quota de mobilitat sostenible, 
que han permès la revisió de les freqüències i itineraris del bus 
urbà, i l’ampliació de parades dels busos interurbans als cam-
pus i al Parc Científic i Tecnològic; la revisió i actualització del 
Web de Mobilitat a la Carta per a la planificació de la mobilitat 
en transport públic, ampliant el nombre de poblacions de l’àrea 
d’influència de la UdG; la renovació del conveni per a l’abona-
ment “Vine a la UdG en bus” específic per al col·lectiu d’estu-
diants, i la participació en el comitè de cients de Rodalies de 
Catalunya per dur a terme l’actualització del conveni amb UdG/
RENFE; la renovació i ampliació de la flota del servei de préstec 
de bicicletes UdG procedents del dipòsit municipal de Girona, i 
un servei de mecànica i un curset de mecànica bàsica de bici-
cletes; la prova pilot del projecte dinàmic de cotxe compartit 
“E-hitchhiking”, que ha permès introduir millores i altres pres-
tacions en el sistema, en vista al desplegament definitiu per a 
tota la comunitat de la UdG el curs 2011-2012 amb el nom “e-
dit”, en conveni de col·laboració específica amb el Centre Easy. 

Pel que fa a l’ordenació i adequació d’espais dels campus s’ha 
vetllat perquè el desplegament del mapa d’infraestructures 
incorpori criteris ambientals, ecològics i paisatgístics en el 
disseny, la gestió i el manteniment, en el marc de la Comissió 
Tècnica d’Edificació i la Comissió de Campus, així com el segui-
ment de l’obtenció de la certificació energètica A dels edificis 
d’habitatges UdG del Campus Montilivi. S’ha fet el seguiment 
de l’aplicació de les directrius marcades pel projecte de jardi-
neria ecològica en el manteniment i ampliació de zones verdes.

En referència a la gestió de residus, s’ha dut a terme la darre-
ra fase del desplegament de les àrees d’aportació selectiva de 
residus amb la instal·lació de contenidors als serveis centrals; 
s’ha realitzat l’estudi per a l’ampliació de la gestió de la reco-
llida del residu paper/cartró en els campus Centre i Barri Vell. A 
més, l’OV forma part del grup motor de la Xarxa d’Universitats 
de l’Estratègia Catalana Residu Zero, amb l’objectiu de replan-
tejar el model actual de gestió de residus, incentivant la recerca 
interdisciplinària enfocada a la prevenció, l’anàlisi del cicle de 
vida dels materials, el seu metabolisme, la desmaterialització i 
l’ecodisseny. 
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Pel que fa a la línia estratègica sobre optimització de recursos, la UdG s’ha adherit al Programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya 
per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, del qual es derivarà una diagnosi i una reducció d’emissions d’acord amb metodologies contrasta-
des sotmeses a control, verificació i certificació; per altra banda, s’ha realitzat la revisió i ambientalització de contractes per tal d’anar avançant en 
la compra verda de productes com ara el paper i el material informàtic, els serveis, l’ecoetiquetatge i el comerç just. També, seguint les directrius 
del Pla d’ambientalització sobre estalvi i eficiència energètica, l’OV, juntament amb l’Oficina Tècnica de Manteniment (SOTIM), ha dut a terme 
estudis sobre els consums energètics derivats dels sistemes d’il·luminació i climatització i dels aparells dels edificis, que han permès elaborar el 
Pla d’estalvi energètic 2011. Paral·lelament, s’han dissenyat campanyes encaminades a conscienciar la comunitat universitària sobre l’estalvi de 
fluids i materials a la universitat. 

En la línia estratègica sobre formació per a lasostenibilitat, s’ha realitzat l’assessorament ambiental i l’avaluació de projectes acadèmics i projec-
tes de fi de carrera, i s’ha participat en cursos i assignatures amb l’objectiu d’introduir la dimensió ambiental en els currículums. En referència a la 
comunicació ambiental, coincidint amb el Dia Internacional de la Terra, s’ha organitzat la VII Setmana Universitària per a la Sostenibilitat a la UdG 
amb exposicions, cine fòrum, conferències i tallers dirigits a tota la comunitat; s’ha participat en la Setmana de l’Energia, en les IX Jornades sobre 
Energies Renovables, i en la campanya de promoció de la mobilitat sostenible “Make l’off” amb ESF Girona, i s’ha participat també en la Setmana 
de Mobilitat Sostenible i Segura ’10. 

Pel que fa a l’extensió i projecció externa, en l’àmbit universitari, i per quart any consecutiu, l’Oficina Verda ha exercit les tasques de coordinació 
i de suport a la Presidència, com a oficina tècnica, de la Comissió Sectorial de Qualitat Ambiental, Desenvolupament Sostenible i Prevenció de la 
CRUE (CADEP); durant el darrer curs s’han coordinat els seminaris permanents sobre Àmbit Social de la Sostenibilitat, a la Universitat Pública de 
Navarra; L’Urbanisme Universitari, a la Universitat de la Corunya, i Gestió Eficient de l’Ús de l’Aigua a la Universitat, a la Universitat de Saragossa. 
En relació amb les administracions públiques, s’ha participat en els plenaris del Consell de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona i en les tas-
ques de seguiment dels indicadors de l’Agenda 21 Local. 
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L’Escola Politècnica Superior de la UdG s’integra a la Xarxa Europea ENETOSH
La Xarxa Europea d’educació sobre Seguretat i Salut en el Treball, constitueix la primera i única plataforma per a l’intercanvi 
sistemàtic de coneixements sobre qüestions relatives a l’educació i la formació en matèria de seguretat i salut en el treball.
Vuit investigadors de la UdG participen a ’Ciència a la Fresca’, una iniciativa de divulgació científica
Una iniciativa de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) pretén demostrar que és possible realitzar experiments 
fascinants a l’aire lliure amb materials senzills a l’abast de tothom, i que no cal haver d’entrar sempre en un laboratori.
Nova guia “Orienta’t en cinc minuts”
La nova guia “Orienta’t en cinc minuts” serveix per disposar de tota la informació necessària, i abreujada, per a la vida en el 
campus. 
Els joves que volen estudiar a la Universitat de Girona són prop d’un 15 % més que el 2009
La UdG ha rebut aquest any 18.374 sol·licituds totals, el que suposa un increment del 15 % respecte de les rebudes l’any anterior. 
D’aquestes, 3.404 són sol·licituds en primera preferència.
El projecte e-hitchhiking estalvia 3,7 tones de CO² a l’atmosfera
La UdG, l’empresa Easy Innova, i el Parc Científic i Tecnològic, inicien el projecte “e-hitchhiking” (fer dit electrònicament), que 
compta amb el suport econòmic del Ministeri de Foment.
Cycle and Walking Tourism Congress Costa Brava
La Universitat de Girona col·labora en el Cycle & Walking Tourism Congress Costa Brava, que té lloc a Palafrugell del dies 7 al 10, i 
que organitza la Fundació ECA Bureau Veritas.

Quarta edició 
de La nit de la 
recerca

 Setembre 2010

Iniciativa 
“Pis Amic”
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“Pis Amic” una iniciativa per afavorir la vida independent de les persones amb la Síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual
La Universitat de Girona posa en marxa, en col·laboració amb el Consell Social i juntament amb la Fundació Astrid 21 i la residència 
d’estudiants RESA, el Programa “Pis Amic”, pel qual cada trimestre dos estudiants de la UdG comparteixen pis amb dues persones 
de la Fundació, amb l’objectiu de potenciar la seva vida independent.
Geologia aplicada a la gestió municipal
Els dies 16 i 17 té lloc, a la Facultat de Ciències (Campus Montilivi), les jornades GEOLO-MUN, Geologia aplicada a la gestió 
municipal, organitzades pel Centre de Geologia i Cartografia Ambiental-GEOCAMB- de la Universitat de Girona.
La UdG participa en la Universitat Catalana d’Estiu
En el marc de la Universitat Catalana d’Estiu té lloc la jornada “Ensenyament de la llengua: actituds i perspectives”, organitzada 
per la delegació de Perpinyà de l’IEC, l’Institut Català de Recerca en Ciències Socials de la Universitat de Perpinyà i el grup de 
recerca Llengües i Aprenentatge de la Universitat de Girona.
La UdG lidera un projecte europeu per a la creació d’un centre transfronterer de formació i investigació sanitària i social
A més de la UdG, participen en aquest projecte la Universitat de Perpinyà Via Domitia, el Centre Hospitalari de Perpinyà, l’Institut 
Mediterrani de Formació en Cures Infermeres (IMFSI) i l’Institut Régional du Travail Social du Languedoc Roussillon (IRTS-LR).
La UdG assessorarà el Ministeri d’Hisenda en la reforma del barem de circulació
La UdG signa un conveni amb la direcció general d’Assegurances, organisme depenent del Ministeri d’Hisenda, pel qual l’equip 
d’investigadors de Dret de danys de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG, assessorarà la reforma del “barem” de 
circulació.
Distinció Jaume Vicens Vives per al portal GEOCAMP
En el marc de l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2010-2011 de les universitats catalanes, que té lloc el dia 15 a la UAB, el 
professor de la UdG, David Brusi, rep una de les distincions Jaume Vicens Vives. 
“Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d’obligacions al Codi Civil de Catalunya” centren les Jornades de Dret 
Català a Tossa de Mar
Els dies 23 i 24 té lloc la setzena edició de les Jornades de Dret Català a Tossa de Mar, que organitza l’Institut de Dret Privat 
europeu i Comparat de la UdG en col·laboració amb l’Ajuntament de Tossa, i que compta amb el suport del Departament de Justícia, 
Universitats, col·legis professionals i diverses institucions jurídiques.
Cuina i ciència en la nova edició de la Nit de la Recerca
El pati de la Casa de Cultura acull el dia 24 la quarta edició de la Nit de la Recerca, un esdeveniment de divulgació liderat per la 
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona.
Exposició “16 Científiques Catalanes”
La mostra, que vol posar de manifest el paper fonamental de la dona en l’avançament de la ciència en la nostra societat, s’inaugura 
el dia 24, a la Biblioteca del Campus Montilivi de la UdG.
La rectora inaugura el Congrés Congènere 2010
La segona edició d’aquest congrés internacional, que se centra en la construcció de gènere a la ficció televisiva, és inaugurat per 
la rectora de la UdG, Anna M. Geli. Les sessions tenen lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres.
La Universitat de Girona acull la presentació del Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus Mediterrani
La Sala de Graus de la Facultat de Lletres és l’escenari de la presentació del Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus 
Mediterrani (PRES PM) que pretén crear un espai transfronterer de formació i recerca. 
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Acte d’inauguració del curs acadèmic 2010-2011
L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2010-2011 té lloc a l’auditori de la nova Facultat d’Educació i Psicologia el dia 6 de octubre. 
La periodista Rosa Cullell hi pronuncia la lliçó inaugural. El mateix dia s’inaugura oficialment el nou edifici de la facultat, de 
8.500m2.
Matemàtiques que entren pels ulls
El 13 d’octubre, a la Biblioteca del Campus Barri Vell, s’inaugura la nova seu del GAMAR, el Gabinet de Materials i de Recerca per la 
Matemàtica a l’Escola que dirigeix la professora emèrita de la UdG, Maria Antònia Canals.
Jornada per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions oficials
L’Aula Magna de la Facultat de Ciències acull el dia 13 aquesta jornada institucional, organitzada pels Vicerectorats de Planificació 
i Qualitat i de Política Acadèmica.
Comencen 11 cursos de francès en el marc del Cultur Pro
Més de 200 professionals realitzen els cursos que tenen lloc al Servei de Llengües Modernes de la UdG, al Parc Científic i Tecnològic 
i a l’Ajuntament de Palafrugell.
La Universitat dels nens i les nenes de Catalunya (udn2.cat)
La UdG participa activament en el projecte “La Universitat dels Nens i Nenes de Catalunya”, que pretén oferir l’oportunitat als 
alumnes d’educació primària de Catalunya d’apropar-se a la universitat, a la ciència i a la cultura, i de permetre’ls conèixer de 
primera mà què és i què es fa a la universitat.
Laura Gómez, guardonada amb un prestigiós premi de la Societat Europea de Química (EuCheMs)
La doctora Laura Gómez, que ha realitzat la tesi doctoral al si del Grup de Química Bioinorgànica i Supramolecular (QBis) de la UdG, 
obté la medalla de plata del Young Chemistry Award.

Fira de MostresInauguració 
del curs 
acadèmic 
2010-2011

 Octubre 2010
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La UdG rep el reconeixement de l’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA)
En el marc de la commemoració del 30è aniversari de la “Cruzada Nacional de Alfabetización” de Nicaragua, el president de 
l’AEPCFA, Orlando Pineda, reconeix la tasca desenvolupada i el suport rebut per part de la Universitat de Girona per a l’eradicació 
de l’analfabetisme a Nicaragua.
Campus d’Excel·lència Internacional
El projecte conjunt de la UdG i la UIB, amb el suport del CSIC, accedeix a una segona fase que ha de confirmar l’accés a la consideració 
de CEI.
La Càtedra Josep Pla proposa un acostament de l’obra al públic lector
Una col·laboració de la Universitat de Girona, el Grup 62 i la Fundació Josep Pla permet la creació de la Càtedra Josep Pla, un centre 
dedicat a la divulgació i l’estudi de l’obra de l’escriptor.
Exposició “Àfrica, anem al gra”
Del 25 d’octubre al 5 de novembre, a l’espai de relació de la Facultat de Dret, es pot visitar l’exposició “Àfrica, anem al gra” que 
organitza Creu Roja Girona amb la col·laboració de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG.
Una vintena de periodistes científics europeus visiten la UdG
Dels dies 25 al 28 una delegació de 20 periodistes científics provinents de diversos països europeus realitzen una visita a la 
Universitat de Girona, al Parc Científic i Tecnològic, i a diversos centres de recerca vinculats a la UdG.
20 anys de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani
Exposició commemorativa dels vint anys d’existència de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani que dirigeix el 
professor Josep M. Terricabras, amb tot un seguit d’actes, col·loquis i taules rodones.
Realitat augmentada a la Fira de Mostres
Entre els dies 28 d’octubre i 1 de novembre la Universitat de Girona és present a la Fira de Mostres de Girona. Aquest any hi 
participa amb un estand innovador que vol ser un primer accés a la realitat augmentada.
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Joan Nogué rep el premi Joan Fuster d’assaig
El catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona i director de l’Observatori del Paisatge, Joan Nogué, rep el premi Joan 
Fuster d’assaig per l’obra Paisatge, territori i societat civil.
Laura Montoliu rep el premi “Jóvenes Investigadores 2010”
Laura Montoliu, estudiant de primer curs de Química, és distingida amb el primer premi de la categoria de Ciències de la Terra i de 
la Vida de la convocatòria “Jóvenes Invesigadores 2010” promogut pels ministeris d’Educació i Igualtat.
Feminisme a la universitat i al museu
La Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la UdG i la Fundació Antoni Tàpies organitzen el seminari ‘Ser, Fer, Pensar: Trobades en 
l’Art com a Vida’, que té lloc a la sala de graus de la Facultat de Lletres el 10, i el dia 11, a la Fundació Tàpies.
La UdG lidera un projecte TEMPUS de cooperació amb universitats de Bòsnia i Hercegovina
La UdG lidera el projecte europeu TEMPUS “Centers for Curricula Modernisation and Lifelong Learning”, en què hi ha implicades 
altres catorze institucions europees.
La Universitat de Girona promou la Eurotowns University Network
Els dies 11 i 12 té lloc a la Universitat de Girona la primera reunió del grup de treball Eurotowns University Network, un projecte 
liderat per la Universitat i l’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de crear una xarxa d’universitats europees, de les ciutats que 
pertanyen a la xarxa Eurotowns de ciutats.
Marta Orts guanya el III Premi Escola Normal
Marta Orts i Alís rep el Premi Escola Normal de la Generalitat, de reconeixement d’experiències innovadores en la formació inicial 
del professorat.
Mariàngela Vilallonga és nomenada vicepresidenta segona de l’Institut d’Estudis Catalans
Mariàngela Vilallonga, catedràtica de Filologia Llatina de la UdG, és nomenada vicepresidenta segona de l’Institut d’Estudis 
Catalans en substitució de Joan Solà. Amb aquest nomenament, Vilallonga s’incorpora a l’Equip de Govern de l’IEC.

Joan Nogué rep 
el premi Joan 
Fuster d’assaig

 Novembre 2010

Laura Montoliu 
rep el premi 
“Jóvenes 
Investigadores 
2010”
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Diada de Sant Albert Magne
La Facultat de Ciències commemora el seu patró amb un seguit d’activitats que acosten la ciència als estudiants.
Com ha de formar-se un bon metge?
Randy Barker explica a la Facultat de Medicina les bases de l’ensenyament de la medicina al segle XXI. Barker, que imparteix la conferència 
Professionalisme en l’ensenyament de la medicina, és un dels científics que més ha estudiat com és l’aprenentatge en medicina.
Salvem la biodiversitat amb la UdG!
Els dies 22 i 23 la UdG clou els actes de la Setmana de la Ciència amb tallers de biodiversitat organitzats per grups de recerca de 
l’àmbit de ciències i humanitats.
1a Convocatòria de premis als millors treballs i les millors propostes d’estudiants de la UdG, amb motiu del Dia Internacional contra 
la violència masclista a la UdG
Amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista, la Unitat d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UdG 
convoca dos concursos adreçats a l’alumnat de la UdG.
Convivència intercultural i educació antiracista en el VII Simposi sobre llengua, educació i immigració
Les aportacions al Simposi pretenen proporcionar una resposta a les preguntes i incerteses que es poden plantejar a l’hora de 
posar en pràctica una educació antiracista. 
El llegat de R. Panikkar, a la Biblioteca de la UdG
Des del dia 16, el fons personal del filòsof i teòleg Raimon Panikkar es troba a la Biblioteca de la UdG.
Els especialistes en l’obra de Joan Maragall, reunits per la Càtedra Ferrater Mora
La Càtedra Ferrater Mora de la UdG organitza el simposi internacional El pensament de Joan Maragall, els dies 25 i 26, a la Fontana 
d’Or, a Girona. El Simposi forma part de les activitats programades amb motiu del vintè aniversari de la Càtedra.
La UdG forma part de la Xarxa Espanyola de Laboratoris Sostenibles
La Universitat de Girona és membre de la Xarxa Espanyola de Laboratoris Sostenibles (LAB*S), juntament amb altres centres de 
recerca i empreses privades.
El mercat de treball, a l’Espai Català Transfronterer
El dia 26, a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG, té lloc el seminari El mercat de treball a l’Espai Català Transfronterer.
Sis-cents estudiants gironins descobreixen el valor de la biodiversitat amb la UdG
La Universitat de Girona (UdG) s’afegeix, un any més i ja en van quinze, a la celebració de la Setmana de la Ciència. Els dies 22 i 23 
organitza l’acció “Salvem la biodiversitat amb la UdG!”, oberta a la societat i, sobretot, als joves estudiants.
La Guerra del Francès al Pla de l’Estany
La Universitat de Girona i el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles organitzen, els dies 27 i 28, el col·loqui de tardor “La Guerra 
del Francès (1808-1814) al Pla de l’Estany”. Les sessions tenen lloc a la Sala de Conferències del Club Natació Banyoles.
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Dia Mundial de la Lluita Contra la SIDA
Amb motiu del Dia Mundial de la Lluita Contra la SIDA, l’Oficina de Cooperació de la UdG organitza una campanya informativa al 
Campus Montilivi i una penjada de llaços vermells a les Facultats de Lletres i de Ciències.
Novetat editorial amb segell UdG: “Dialogant amb els clàssics. Disset lectures del cànon literari”
Aquest llibre ofereix el diàleg que disset professors d’humanitats de la UdG han establert amb disset clàssics que els apassionen. 
El resultat és un exercici de plaer intel·lectual adreçat a tothom interessat en els clàssics.
Campo Vidal inaugura el curs de la Facultat de Turisme
El periodista Manuel Campo Vidal pronuncia una classe magistral en l’acte d’inauguració del curs 2010-2011 de la Facultat de 
Turisme de la UdG.
Una trentena de professors russos visiten la Universitat de Girona
Per conèixer el funcionament de les universitats catalanes, els plans d’estudi, el sistema d’avaluació i les metodologies docents, 
una trentena de professors de la comunitat autònoma Khanty-Mansiysk de la Federació Russa visiten la UdG.
Jornada La salut mental de la nostra societat
Organitzada pel Consell Social i el departament d’Infermeria, té lloc el dia 14 a la Sala d’Actes de la Facultat d’Infermeria la jornada 
La Salut mental de la nostra societat. Sebastià Serrano hi imparteix la conferència Com cuidar la nostra salut mental i la dels 
altres. La importància del llenguatge i la proximitat en un mon virtual.

La UdG acull una 
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Els usos de l’aigua en la història
El Vè Congrés d’Història Agrària dels Països Catalans, que té lloc els dies 15, 16 i 17 a Barcelona, centra el seu interès en els usos de 
l’aigua. Investigadors dels Departaments de Geografia i d’Història i Història de l’Art de la UdG presenten comunicacions.
La Universitat de Girona amb La Marató de TV3 
La Universitat de Girona se suma el diumenge dia 19, al projecte solidari de La Marató de TV3, enguany dedicat a les lesions a la 
medul·la i al cervell adquirides de manera sobtada. Des de les 10 del matí fins les 8 del vespre, la UdG és present al centre comercial 
Espai Gironès, on es recapten diners per a aquesta causa. La UdG també participa amb voluntaris d’atenció telefònica al Palau Firal.
Ferran Mir i Joan Roca són investits doctors honoris causa
L’església de Sant Domènec, Aula Magna de la Universitat de Girona, és l’escenari de la investidura del catedràtic de la UB i 
professor de comptabilitat, Ferran Mir i Estruch, i del xef Joan Roca i Fontané, com a doctors honoris causa, en un acte solemne 
presidit per la rectora de la UdG, Anna M. Geli.
El Claustre aprova l’informe anual de la rectora
El dia 15 té lloc la primera jornada de la sessió ordinària del Claustre Universitari en què la rectora exposa el seu informe anual, i 
ressenya les accions de govern realitzades durant el 2010.
S’inaugura la nova seu de la Càtedra d’Esport i Educació Física a Banyoles
El Centre de Tecnificació Esportiva La Farga, de Banyoles, és la nova seu de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de 
Girona, un cop inaugurada el dia 15 per l’alcalde de Banyoles, Miquel Nogué, i per Anna M. Geli, rectora de la UdG.
El Claustre de la Universitat de Girona aprova la modificació dels Estatuts
El dia 16 es desenvolupa la segona jornada de la sessió ordinària del Claustre Universitari de la UdG, òrgan màxim de representació 
de la comunitat universitària, en la qual s’aprova la modificació d’una setantena d’articles dels Estatuts. 
La UdG acull una trobada dels responsables del Pol de Recerca i Educació Superior Pirineus Mediterrani (PRES PM)
Aquest pol, l’impulsen les universitats de Girona (UdG), Illes Balears (UIB), Lleida (UdL), Perpignan Via Domitia (UPVD) i Pierre i 
Marie Curie (Paris VI), a través de l’observatori Oceanogràfic de Banyuls de la Marenda.
El Centre TIG de la UdG s’incorpora a la Xarxa TECNIO
ACC1Ó reconeix aquest grup de recerca especialitzat en imatge mèdica i videojocs per seva alta capacitat per transferir tecnologia 
a les empreses
La UdG aprova un programa d’impuls als investigadors en formació
El Consell de Govern de la UdG aprova el Programa d’Ajuts per a Investigadors en Formació 2011-2014, que té un doble objectiu: 
assegurar l’augment de tesis doctorals a la UdG, i la captació i retenció de talent. El programa també vol potenciar els estudis de 
doctorat impartits a la UdG.
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Gener 2011

Primera conferència del cicle “Idees d’e-futur”
Xavier Verdaguer, emprenedor instal·lat a Silicon Valley, inaugura el dia 12 el primer cicle de conferències “Idees d’e-futur” que 
tenen lloc al Parc Científic i Tecnològic.
Paciano Fermoso guardonat amb la creu d’Alfons X
El Govern espanyol concedeix al professor Paciano Fermoso, que va ser director de l’Escola Universitària de Magisteri de Girona, la 
creu d’Alfons X el Savi per la seva contribució als estudis de mestre d’educació infantil.
La primera convocatòria de treballs i microrelats sobre violència masclista premia diversos estudiants de la UdG
La Unitat d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UdG lliura els premis de la primera convocatòria de treballs i 
microrelats contra la violència masclista.
La UdG, present a l’Unitour Mallorca
La Universitat de Girona es presenta a la 5a Fira d’Universitats Unitour Mallorca, que té lloc el dia 18 a Palma.
Experiències en l’àmbit de la contaminació acústica
Josep Arnau i Alexandre Deltell recullen en un llibre les experiències del Grup de Recerca en Enginyeria de Fluids, Energia i Medi 
Ambient de la UdG en l’àmbit de la contaminació acústica.
Trobada Oxford–Girona de filosofia del dret
La segona trobada Oxford-Girona de filosofia del dret representa la consolidació d’un intercanvi de coneixement entre dues 
tradicions del dret que, cada cop, s’acosten una mica més.
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La UdG, present a l’exposició “Això que investigues, per a què serveix?”
La mostra aproxima el públic a la recerca més desconeguda. Es pot visitar fins el dia 25 a la sala d’exposicions Àlex García de la 
Biblioteca Sagrada Família de Barcelona.
Es presenta el curs de postgrau “Medicina forense, identificació de cadàvers i actuació en grans catàstrofes”.
Els doctors Ramon Brugada, Anna Hospital i Narcís Bardalet presenten un curs de postgrau que és el primer de l’estat espanyol en 
la seva especialitat.
La UdG, present a l’Expojove 2011
La Universitat de Girona és present a la sisena edició de l’Expojove, que te lloc dels dies 25 al 27, al Palau de Fires de Girona.
La Universitat de Girona comercialitza un software per gestionar la docència
Facilita l’adaptació al procés de Bolonya, i l’escola de negocis ESADE n’és el primer usuari extern. Aquesta és una tasca que va 
començar l’any 2004; avui, tots els graus i màsters, i totes les assignatures de la UdG, l’utilitzen.
La Universitat de Girona, una universitat saludable
La UdG presenta el projecte “La Universitat Saludable”, una iniciativa que incorpora la promoció de la salut al projecte educatiu i 
laboral de la institució, amb l’objectiu d’incidir en els pilars que sustenten un model de vida saludable.
Un grup de recerca de la UdG avalua, a escala europea, el nivell educatiu dels menors tutelats.
El Grup de Recerca sobre Infants, Adolescents, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida participa en el projecte que també inclou 
universitats i centres investigadors del Regne Unit, Dinamarca, Suècia i Hongria.
El futur de les càtedres de la UdG
La UdG pren diverses formes per fer-se present a la societat i al territori. Una d’elles és el sistema de càtedres que, després de 
vint anys, ha esdevingut un focus de referència en la difusió del coneixement. Un debat a la Fontana d’Or se’n planteja el futur.
Les universitats catalanes presenten el seu pla de cooperació per al desenvolupament
Les universitats públiques catalanes presenten el Pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2011-2015 (Pla CUD).
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Es presenta el llibre “Entre la vida i la mort”
La Sala d’Actes de l’Escola d’Infermeria de la UdG acull el dia 8 la presentació del llibre Entre la vida i la mort, de Miquel Verdaguer 
i M. Farners Riera, que ha editat l’Institut Borja de Bioètica i publicat Documenta Universitària.
Gran èxit de la First Lego League a la UdG
La primera edició del torneig First Lego League que es fa a Girona es dur a terme el dia 6 amb un gran èxit de participació i de públic. 
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, lliura un dels premis juntament amb la rectora de la UdG, Anna Maria Geli, i l’alcaldessa 
de Girona, Anna Pagans. 
La UdG, present a les Segones Olimpíades de Geologia
Les Olimpíades de Geologia estan adreçades a estudiants de quart d’ESO i Batxillerat. El rectorat de la UdG atorga la matrícula 
gratuïta de primer curs de qualsevol estudi de la universitat al primer/a classificat/da de la demarcació gironina.
Més de mil dos-cents estudiants s’apleguen a la UdG per fer les proves Cangur
Un curs més, la Universitat de Girona acull la celebració de les proves Cangur, que són una iniciativa de la Societat Catalana 
de Matemàtiques i que tenen com a objectiu estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques entre els estudiants de 
secundària.
ILCC, 25 anys
L’ILCC celebra el 25è aniversari, una llarga i fecunda trajectòria que l’ha convertit en l’únic institut de recerca del sistema universitari 
català destinat a la filologia catalana i la unitat de recerca més antiga de la Universitat de Girona.
Professors, doctors i doctorands de la Universitat de Girona en la Miscel·lània en honor de Josep M. Marquès
Una vintena de professors, doctors i doctorands de la Universitat de Girona contribueixen amb els seus articles a engruixir la 
Miscel·lània, una iniciativa del Patronat Francesc Eiximenis que ha publicat Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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Com treballen junts els municipis en un context transfronterer
El dia 18 té tingut lloc a Figueres la jornada “Com treballen junts els municipis i les agrupacions de municipis en un context 
transfronterer”.
Reunió de treball del PRES-PM al Rectorat de la UdG
Es du a terme al Rectorat de la Universitat de Girona la reunió de treball del Pol de Recerca Superior Pirineus Mediterrani PRES-PM, 
per tal d’avançar en la formulació jurídica i en els plans estratègics i de comunicació del PRES-PM.
Joan Francesc Mira, el 25 de febrer, a la Butaca Casademont
El dia 25 el cicle Butaca Casademont compta amb la presència de Joan Francesc Mira. L’acte, que coincideix amb la publicació del 
primer volum de la col·lecció Butaca, té lloc al Centre Cultural La Mercè.
Visita de la secretària d’Estat d’Habitatge i Actuacions Urbanes
La Universitat de Girona rep la visita de la secretària d’Estat d’Habitatge i Actuacions Urbanes, Beatriz Corredor, per conèixer de 
primera mà el resultat de les obres d’adequació de la coberta de l’església de Sant Domènec, aula magna de la Universitat, al 
Campus Barri Vell.
Destacada participació de la UdG en el debat sobre el futur educatiu de Girona
Professors de la Universitat de Girona participen de manera decisiva en el disseny de les dotze accions que conformaran el Pla 
d’Acció 2011-2012 de la ciutat de Girona en matèria educativa
L’investigador de la UdG Xavi Ribas, distingit amb el premi ICREA Acadèmia
Es tracta d’un reconeixement a la trajectòria científica del doctor Ribas durant els darrers cinc anys, en especial en el camp de la 
química organometàl·lica del coure. 
Newronia ofereix solucions TIC per optimitzar els mitjans de transport de les empreses
Cinc investigadors del grup de recerca eXIT de la Universitat de Girona creen Newronia, una nova Empresa de Base Tecnològica 
(EBT). Amb el suport de la Unitat de Valorització, Newronia explotarà els resultats procedents de la investigació científica produïda 
en el marc del grup de recerca. 
Mor Robert Brian Tate, doctor honoris causa per la UdG
Va ser investit honoris causa per la Universitat de Girona el 21 d’octubre de 2004.
El Cultur Pro consolida nou grups d’intercanvi lingüístic en les dues Trobades Transfrontereres
Els participants mantenen contacte virtual regular per posar en pràctica els coneixements adquirits a través de la preparació de 
projectes que posen de manifest aspectes comuns entre les diverses poblacions.
Lliurament de guardons de les olimpíades de geologia 2011
El dimecres dia 23, la Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la UdG acull l’acte de lliurament de premis i certificats acreditatius 
als estudiants i als centres que han participat a les 2es Olimpíades de Geologia.
El ministre d’Educació coneix de primera mà la Universitat de Girona
Ángel Gabilondo, ministre d’Educació, visita la UdG el dia 28 per tal de conèixer-ne l’actualitat i els projectes de futur, centrats 
en el CEI
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S’aprova el pressupost 2011 de la Universitat de Girona
El Consell Social de la UdG aprova, el dia 1, el pressupost per a l’exercici 2011; el projecte havia rebut el vistiplau del Consell de 
Govern del 24 de febrer. 
La UdG organitza la IV Jornada del Dia Internacional de les Dones
El dia 8 té lloc, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres, la IV Jornada del Dia Internacional de les Dones, organitzada per la Unitat 
d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la UdG.
Coneix la Recerca que es Fa a l’EPS
Dels dies 3 al 31 es duen a terme les jornades Coneix la Recerca que es Fa a l’EPS, en què investigadors dels diferents grups de 
recerca de l’Escola Politècnica Superior presenten els projectes que desenvolupen.
Creació de la Càtedra de Malalties Cardiovasculars de la UdG
El Consell de Govern de la UdG aprova la creació de la Càtedra de Malalties Cardiovasculars que té, entre altres, l’objectiu de 
plantejar estratègies per millorar la detecció, la prevenció i el tractament de les malalties associades a la mort sobtada.
Ramon Brugada ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
El degà de la Facultat de Medicina, Ramon Brugada, ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, com a membre 
numerari.
Or per a la UdG a l’Interuniversitari de Tir amb Arc
Alex Morillas assoleix la medalla d’or al Campionat d’Espanya Interuniversitari de Tir amb Arc, que ha tingut lloc a València.
El projecte de Campus d’Excel·lència Internacional promou l’Acció Tutorial.
La Universitat de Girona fa pública una convocatòria d’impuls a l’acció tutorial. Es tracta d’una acció inclosa en el projecte 
d’enfortiment “millora dels estudis en l’Espai Europeu d’Educació Superior” del Campus d’Excel·lència Internacional proposat per 
la UdG.
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El rector de la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal) a la UdG
El dia 11 visita la Universitat de Girona el rector de la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal), Saliou Ndiave, amb 
l’objectiu de signar un conveni de col·laboració en matèria de depuració d’aigües residuals, foment del turisme cultural, i també 
en immigració.
L’Institut de Medi Ambient publica Home vs. Mar
L’Institut de Medi Ambient publica Home vs. Mar, el segon volum de la col·lecció Quaderns de Medi Ambient. El llibre recull bona 
part de les ponències dels International Summer School of the Environment (ISSE) dels anys 2009 i 2010.
Crisi econòmica i educació
Les Converses Pedagògiques 2011, que tenen lloc els dies 15 i 16, aborden un dels reptes més importants que té plantejada la 
nostra societat, com és el de l’educació en el context de la crisi. Hi participen destacats especialistes en educació i empresa.
Un projecte de territori o un territori de projecte
L’Institut Català Transfronterer organitza la jornada “Un projecte de territori o un territori de projecte”, el dia 18, a la Mediateca d’El 
Voló, en què s’analitzen diversos exemples d’iniciatives transfrontereres.
Una taula rodona sobre polítiques per a joves aplega els principals responsables històrics de la secretaria de Joventut de la Generalitat
L’acte s’emmarca en les activitats del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat, en què participen sis universitats catalanes i 
es coordina des de la UdG.
UNI>PROYECTA, premis per a projectes emprenedors universitaris
La Universitat de Girona, a través del vicerectorat delegat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat i en col·laboració amb UNIVERSIA i la 
RUNAE (comissió sectorial de la CRUE) convoquen la III edició d’aquest concurs que reconeix projectes d’emprenedoria.
Màrius Rubiralta visita la Universitat de Girona
El secretari general d’Universitats del Ministeri d’Educació, Màrius Rubiralta, visita la Universitat de Girona per conèixer de primera 
mà el més significatiu del projecte de futur de la UdG.
L’associació d’estudiants El Badoc i el Consell d’Estudiants de la UdG recullen 500 signatures contra les sentències del Tribunal 
Suprem i les presenten a Irene Rigau
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, rep prop de 500 signatures contra les sentències del Tribunal Suprem relacionades amb 
la immersió lingüística a Catalunya del passat 22 de desembre de 2010.
Intensa presència de la UdG al Saló de l’Ensenyament
Dels dies 23 al 27, al recinte de la Fira de Montjuïc, a Barcelona, té lloc el Saló de l’Ensenyament (Setmana de la Formació i el 
Treball) i la Fira Futura, dedicat als postgraus, amb participació activa de la UdG.
El director general d’Immigració a la UdG
Markus González, director general d’Immigració, assisteix a la Jornada sobre el nou Reglament d’estrangeria organitzat pel Centre 
de Documentació Europea.
Presència de la UdG a les jornades informatives d’estudis postobligatoris i superiors de Palafrugell, Maó i Ciutadella
La UdG ha estat present a Palafrugell, al Baix Empordà, i a Maó i Ciutadella, a Menorca, amb l’objectiu d’informar de l’oferta dels 
estudis de grau.
Entrega premi concurs Coneix la UdG
Xavier Comas, estudiant d’enginyeria a la UdG, guanya el llibre electrònic del concurs “Coneix la UdG”, que ha tingut lloc durant 
la fira Expo Jove. 
El Cor de la UdG actua a Menorca a finals de març
El Cor de la UdG, dirigit pel professor Joan de la Creu Godoy, actua a l’illa de Menorca els dies 26 i 27 en el marc de l’agermanament 
amb la Coral Sant Antoni de Maó.
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Neix eDU-Library, el nou portal de lectura en línia
Documenta Universitaria posa al mercat eDU-Library, portal pioner de lectura en línia dirigit a la comunitat acadèmica i científica.
S’inaugura, a Palamós, l’Espai del Peix
El dia 26 s’inaugural’Espai del Peix, a la ciutat de Palamós. La Universitat de Girona hi té un paper destacat perquè comparteix 
patronatge a la Fundació Promediterrània, impulsora del projecte, i per la presència de tres dels seus experts en el Consell Assessor.
La màgia de la química, al Saló de l’Ensenyament
L’activitat ‘Reacciona... explota!’, del Departament de Química i la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la 
Universitat de Girona, la nova depuradora del Laboratori d’Enginyeria Química i Ambient, LEQUIA, i el SIGTE intervenen en l’Espai 
de Ciència i Tecnologia del Saló de l’Ensenyament.
La UdG presideix a Ljubljana la reunió sobre el Màster Europeu en Turisme
L’European Master in Tourism Management Erasmus Mundus (EMTM) es fa a les universitats de Ljubljana (Eslovènia), Syddan 
(Dinamarca), i a la UdG, que n’és la coordinadora.
Conveni per a la col·laboració interuniversitària
En el marc de la seva política d’internacionalització, la Universitat de Girona signa un conveni de col·laboració amb World University 
Service of the Mediterranean (WUSMED).
Trobada de defensors universitaris a la UdG
La Universitat de Girona acull la comissió executiva de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU).
La UdG, la més original del Saló Futura
La Universitat de Girona és present al Saló Futura, dedicat a màsters i postgraus, amb un original estand amb el lema “Your world 
will grow”. Com l’Alícia en el País de les Meravelles, si et menges la galeta dels màsters, el teu món creixerà!
Presentació del llibre “Guía del Autoestopista Salutogénico: camino salutogénico hacia la promoción de la salud”
El 28 de març, a les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes de l’edifici Mercadal, la Càtedra de Promoció de la Salut presenta el primer volum 
d’una nova col·lecció de llibres.
PRES PM: reunió de més de 50 investigadors en els àmbits de l’aigua i sostenibilitat turística a la Universitat de Girona
En el marc del Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus-Mediterrani (PRES PM) té lloc la reunió de més de 50 investigadors 
en els àmbits de l’aigua i sostenibilitat turística a la Universitat de Girona.
Diada de la Solidaritat a la UdG
L’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament organitza un jornada universitària dedicada a la Solidaritat el dia 14. 
El Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, premi Territori de l’SCOT
Per a l’elaboració del Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, l’Observatori ha comptat amb el coneixement i l’experiència 
del Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP) de la Universitat de Girona, entre altres.
La UdG a l’Espai de l’Estudiant, a Valls.
L’Espai de l’Estudiant, el saló de l’ensenyament de les comarques de Tarragona, té lloc els dies 31 de març i 1 d’abril. 
Laboratori d’Habilitats Clíniques a la Facultat de Medicina
La Universitat de Girona i la Diputació de Girona, a través de l’Organisme de Salut Pública Dipsalut, subscriuen un conveni de 
col·laboració amb l’objectiu de fomentar i consolidar els estudis de Medicina.
Proves Cangur: la intensa relació amb Secundària
Un curs més, la Universitat de Girona ha acollit la celebració de les proves Cangur, que no són sinó un aparador de la intensa relació 
que la UdG manté amb els centres de Secundària gironins.
Les Jornades de SIG Lliure es consoliden com l’esdeveniment de referència de les Tecnologies de la Informació Geogràfica Lliures
Les Jornades de SIG Lliure, organitzades pel Servei de SIG i Teledetecció -SIGTE- de la Universitat de Girona arriben, els dies 23, 24 
i 25, a la cinquena edició, amb més de 150 experts. 
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La Universitat de Girona distingeix Salvador Carrera, Domènec Fita i Rafael Garcia
El Consell de Govern de la Universitat de Girona, l’òrgan de govern ordinari de la institució universitària, aprova la concessió de 
la Medalla de la Universitat de Girona a Salvador Carrera, a Domènec Fita, i a Rafael Garcia. L’acte solemne de lliurament de les 
medalles tindrà lloc el mes de maig.
El dia de la Geografia, a la UdG
El dia 7 té lloc a la UdG el dia de la Geografia, una jornada en què el Departament de Geografia obre les seves portes i en què 
professors i estudiants organitzen activitats per divulgar la seva especialitat.
Roser Juanola, al comitè executiu del ICOM Espanya
La professora de la Facultat d’Educació i Psicologia, Roser Juanola, ingressa al comitè executiu del Consell Internacional de Museus 
(ICOM-España).
La UdG acull la VI Trobada de la RedUGI
Els dies 6, 7 i 8, la UdG organitza unes jornades de treball i debat sobre el funcionament de les unitats de gestió de la recerca de 
les universitats promoguda per la CRUE. La trobada es retransmet en directe pel Canal UdG de Livestream (http://livestream.com/
canaludg).
Nous membres al Patronat de l’EPS
INOXPA, S.A. i ROBERLO, S.A. són dues empreses gironines que s’incorporen al patronat de l’Escola Politècnica Superior.
L’Obra Social de CatalunyaCaixa dóna suport al màster europeu en Visió per Ordinador i Robòtica
La Universitat de Girona (UdG) i l’Obra Social de CatalunyaCaixa, signen un conveni de col·laboració per donar suport al màster 
europeu en Visió per Ordinador i Robòtica. 
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Visita institucional de professors de les universitats d’Addis Abeba i Mekelle
La vicerectora de Política Internacional de la UdG, M. Lluïsa Pérez-Cabaní, rep la visita institucional d’una delegació de professors 
de les universitats d’Addis Abeba i de Mekelle, d’Etiòpia.
1er. Premi Ideàrium d’Emprenedors Universitaris
La Universitat de Girona, a través del vicerectorat delegat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, l’Oficina Universitat-Empresa i el 
Ministeri d’Educació, convoquen el 1er. Premi Ideàrium d’Emprenedors Universitaris.
Prova pilot de vot electrònic
La UdG, en el marc del projecte d’impuls de l’administració electrònica de l’ACUP, inicia una prova pilot de votació electrònica a les 
eleccions a director/a del departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada.
El Parc Científic i Tecnològic de la UdG acollirà un nou Centre Demostrador de Tecnologies digitals
La rectora Anna Maria Geli; el director general del Parc, Pere Condom; el vicepresident del Grupo Vértice 360º, Antoni Esteve; i el 
director general del centre tecnològic Barcelona Digital, Carles Fradera, signen un conveni de col·laboració per a la instal·lació del 
Centre Demostrador de Tecnologies digitals al Parc.
Estudiants de la UdG produeixen un vídeo per al concurs Enginycat i queden segons
Dos estudiants de l’EPS i dos estudiants de l’ERAM participen en el concurs de vídeos que Enginycat ha posat en marxa per 
promocionar la enginyeria, i obtenen el segon lloc. 
La UdG obté la patent d’un procediment que millora l’eficiència energètica dels MBR
Els biorreactors de membranes (MBR) han deixat de ser una tecnologia emergent per consolidar-se en el camp de la depuració de 
les aigües residuals. La UdG, gràcies a la recerca del grup LEQUIA, obté una patent que optimitza el consum energètic del procés.
Estudiants francesos de BAC+2 visiten la UdG
Quaranta-cinc estudiants de BAC+2 i tres professors de les especialitats de gestió, comerç i dret, visiten els campus i les facultats 
i escoles de la Universitat de Girona.
La rectora inaugura la dotzena edició del Fòrum Industrial
En aquest certamen anual, els alumnes d’Enginyeria dels darrers cursos es posen en contacte amb empreses de Girona per obrir-se 
pas en el món laboral. La rectora asssiteix a l’entrega del premi que dos estudiants de l’EPS i dos estudiants de l’ERAM han obtingut 
en la segona edició del concurs de vídeos Enginycat.
RSE: Responsabilitat Social Empresarial, valor per a la competitivitat
El dia 12, la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar organitza una sessió de treball sobre Responsabilitat Social Empresarial (RSE) 
amb representants d’una vintena d’empreses. 
El projecte Ciutat, Territori, Paisatge, finalista al Premi de Paisatge del Consell d’Europa
El projecte educatiu “Ciutat, Territori, Paisatge”, coordinat per Joan Nogué i Roser Batllori, i promogut pels departaments 
d’Ensenyament, Territori i Sostenibilitat i l’Observatori del Paisatge de Catalunya és un dels catorze finalistes al Premi del Paisatge 
del Consell d’Europa del 2011.
Jornada IIiA+CDTI+ACC10
L’Institut d’Informàtica i Aplicacions (IIiA) de la UdG i l’Ajuntament de Girona organitzen, el dia 26, una jornada de treball en forma 
de taller per promoure projectes de cooperació entre Universitat i empresa en l’àmbit de les TIC.
Accions de divulgació de la química a la UdG
El dia 14 tenen lloc dues accions de divulgació de la química a la UdG: El IV Congrés de Docència en Química a Secundària i, després, 
la V edició del [Nano] Reacciona! Amb una interessant participació de docents de química de la UdG i de secundària, i d’estudiants 
d’ambdós àmbits.
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Èxit de participació a la Diada de la Solidaritat
Més de 240 participants en les “12 hores per Haití” organitzades pel Servei d’Esports, 16 entitats a la Fira, i molta solidaritat han 
omplert la Universitat.
L’ERAM al Parc: “Future Trends on Digital Entertainment Industry”
El dia 26, a l’auditori Casademont del Parc Científic i Tecnològic, té lloc la conferència del professor Ding Zhao Chen (Beijing) sobre 
el “Digital Entertainment Jam”, festival relacionat amb la indústria dels New Media i els intercanvis educatius internacionals.
Festa Major de la UdG, els dies 28 i 29 
La Festa Major de la UdG, organitzada pel Consell d’Estudiants, amb el suport del Vicerectorat Delegat d’Estudiants, Cooperació i 
Igualtat, ofereix concerts, espectacles, vídeos, una botifarrada i molt més, amb una gran participació de la comunitat universitària.
La UdG, present en un fòrum a Tànger per promoure els seus estudis entre els joves marroquins
Universia reuneix diferents universitats espanyoles en aquesta ciutat per donar a conèixer els estudis de grau i màsters, i atraure 
el jove talent marroquí. La fira compta amb un estand de la Universitat de Girona.
Cinefòrum organitzat pel Departament de Física i la Biblioteca
El Departament de Física i la Biblioteca de la UdG organitzen un cinema fòrum amb el títol “Fukushima: i després, què?” amb 
l’objectiu de reflexionar sobre l’energia nuclear de cara al futur.
Dos projectes de negoci de la UdG, finalistes del concurs VALORTEC
Les noves tecnologies desenvolupades pels grups de recerca LEQUIA i EASY són seleccionades en les categories “Pla de negoci de 
comercialització d’una patent” i “Pla de negoci per a la creació d’una EBT”, respectivament, entre les 84 candidatures presentades. 
Workshop “Agricultura periurbana, planejament territorial i paisatge: el cas del periurbà sud de Girona”
Els dies 8, 9 i 10 té lloc a l’Escola Forestal de Santa Coloma de Farners el workshop “Agricultura periurbana, planejament territorial 
i paisatge: el cas del periurbà sud de Girona”, organitzat des del Màster de Medi Ambient de la Universitat de Girona i la Fundació 
Agroterritori.
Es presenta la Memòria d’Enfortiment al procés de selecció de Campus d’Excel·lència Internacional
La Memòria recull les accions proposades en el marc del subprograma d’enfortiment, integrat en el programa de Campus 
d’Excel·lència Internacional.
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Elevada participació de la comunitat universitària en el debat electoral sobre la UdG
El dia 2 té lloc, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres, un debat amb els caps de llista de les formacions polítiques amb 
representació a l’ajuntament de Girona. Se’ls ha pogut veure i seguir a través de les xarxes socials. S’hi debaten el futur de la UdG 
i les relacions amb el nou consistori municipal.
Segona edició de Ràdio Art
El dia 3 té lloc la segona edició de Ràdio Art, el projecte de final d’assignatura de Teoria i Tècnica del Llenguatge Radiofònic. Els 
estudiants presenten, davant un grup de voluntaris de l’ONCE, els seus muntatges sonors. La sessió ha estat oberta al públic.
El dia 5, presentació i debat de l’Estatut de l’Estudiant Universitari
El vicerectorat delegat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, juntament amb el Consell d’Estudiants i amb el suport del Ministeri 
d’Educació i el Consell Social de la UdG, organitzen les Jornades de presentació i debat de l’Estatut de l’Estudiant Universitari.
Peter Sloterdijk, un dels pensadors més influents del món, a la UdG
La Càtedra Ferrater Mora convida el professor Peter Sloterdijk, dels dies 3 al 6, per dirigir un Seminari sobre la seva obra. El dia 4 
pronuncia una lliçó oberta a tothom, amb traducció simultània, al Centre Cultural la Mercè.
Es donen a conèixer els guanyadors de la 4a edició de la Generathló
El dia 12, a la Sala Cartoteca de la Biblioteca del Barri Vell, té lloc el lliurament dels premis de la gimcana de gènere de l’any 2011.
Dissabte 14, més JPO
El dia 14 la UdG obre les portes per tal que tothom que tingui curiositat, pugui conèixer de primera mà els campus, els centres i les 
instal·lacions, així com també l’oferta formativa.
El Servei de Llengües Modernes i la Biblioteca obren UdGBabel: el portal de recursos lingüístics de la UdG
UdGBabel és el portal de recursos lingüístics de la Universitat de Girona. Es tracta d’un recurs transversal, ideat per dos serveis de 
la Universitat (Servei de Llengües Modernes i Biblioteca), que neix amb la voluntat d’oferir recursos que ajudin els membres de la 
comunitat universitària en les seves necessitats comunicatives.

Trobada de 
morfòlegs a la 
Facultat de Lletres

Estudiants de 
primària en la 
segona jornada 
de la udn².cat

Maig 2011
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La societat gironina organitza un acte sobre l’aeroport de Girona, amb participació de la UdG
Promogut per la Universitat de Girona, el Grup Impuls per Girona (format per les cambres de comerç de Girona, Palamós i Sant 
Feliu de Guíxols, la FOEG, el Fòrum Carlemany i Pimec), juntament amb els sindicats CCOO i UGT, impulsa un acte sobre l’aeroport 
de Girona, a l’Auditori.
GEOLODIA 2011: De les profunditats de la Terra a la vora del mar
El dia 8 té lloc un itinerari geològic pel Camí de Ronda de S’Agaró. El “Geolodia” és una activitat gratuïta, guiada per geòlegs, que 
permet que els assistents descobreixin aspectes dels minerals, les roques i les formes del paisatge.
La UdG acull un centenar d’estudiants de primària en la segona jornada de la udn².cat
La Universitat dels nens i les nenes de Catalunya té com a objectiu apropar la ciència als joves estudiants, que durant tot el dia 
participen en tallers de química i robòtica, i han visitat diversos espais de recerca del Parc Científic i Tecnològic.
Inauguració del mural en homenatge a Paulo Freire
El dia 4 té lloc l’acte d’inauguració del mural en homenatge a Paulo Freire, que queda instal·lat a la Sala d’Actes de la Facultat 
d’Educació i Psicologia de la UdG.
La UdG apropa el model de desenvolupament turístic català a la Xina
El professor Lluís Mundet, degà de la Facultat de Turisme, visita diversos centres universitaris de la Xina per donar a conèixer el 
model de desenvolupament turístic català.
La Universitat a Temps de Flors: el Laberint dels sentits i Flow Art
“El Laberint dels sentits” és el nom que aplega la intervenció “El bosc dels sentits” (escales de Sant Domènec i Consell Social) i 
“Les formes de les olors” (les Àligues). El fulletó que la descriu ha estat editat, també, en Braille. El “FlowArt” es complementa 
amb una instal·lació al pati de la Facultat de Turisme.
La UdG, en llocs rellevants per a la docència (Turisme) i la recerca (Qualitat global)
Els estudis de Turisme de la UdG figuren en el segon lloc del rànquing de docència del diari El Mundo, mentre que la Universitat és 
la tercera d’Espanya en qualitat global de la recerca segons la FECyT
Una exposició mostra la història de les dones durant la II República, el Franquisme i la Transició
Del dia 27 de maig al 16 de juny té lloc, al vestíbul de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, l’exposició itinerant “La 
lluita per l’oportunitat de viure”.
Signatura dels contractes-programa amb els Instituts de Recerca
Els directors i les directores dels Instituts de Recerca i la rectora de la UdG formalitzen els contractes-programa per al període 
2011-2013.
Primer Concurs de Receptes Saludables
Es convoca el 1er Concurs de Receptes saludables. Els guanyadors obtenen un cistell de productes saludables valorat en 100€.
Presentació i debat de l’Estatut de l’Estudiant
El dia 5 de té lloc la jornada de presentació i debat de l’Estatut de l’Estudiant, promoguda pel Consell d’Estudiants i el Vicerectorat 
d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, amb el suport del Ministeri d’Educació i el Consell Social.
La indústria farmacèutica i la justícia social: la visió de Thomas Pogge
El dia 12, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, Thomas Pogge explica el seu projecte per una justícia social en 
matèria de salut. L’acte és retransmès en directe pel CanalUdG.
Trobada de morfòlegs
Els dies 12 i 13, la Facultat de Lletres celebra la “VII Trobada de Morfòlegs”. Aquest esdeveniment de caràcter internacional acull 
especialistes en morfologia de diverses universitats amb l’objectiu de propiciar el debat científic i difondre la recerca més actual 
sobre morfologia.
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Cicle GIRONA/RECERCA al centre Cultural la Mercè
Al llarg de tres dimecres de maig es duen a terme debats sobre la investigació i la transferència, per tal de difondre a la ciutadania 
les grans línies de recerca de la Universitat de Girona.
Seminari-Workshop “Museus Inclusius i Alzheimer”
Els dies 12, 13 i 14, a la Facultat d’Educació i Psicologia, es du a terme el Seminari-Workshop Museus Inclusius i Alzheimer, amb la 
participació d’Amir Parsa, coordinador del The MoMA Alzheimer’s Project del Museu d’Art Modern de Nova York i Sandra Poudevida 
Jürschik, coordinadora del Programa de Recerca en Grups Terapèutics.
La UdG posa en funcionament 70 habitatges universitaris situats al campus
Els habitatges, que s’ofereixen als estudiants de la UdG en règim de lloguer, són una opció d’allotjament còmoda i pràctica que 
permet viure i estudiar a la Universitat sense necessitat de desplaçaments diaris.
La Fundació Esclerosi Múltiple premia el projecte AVALEM de la UdG i l’Hospital Josep Trueta
L’investigador de VICOROB, Xavi Lladó, i la doctora Laia Valls, de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, co-dirigeixen un projecte 
que ha de desenvolupar una eina informàtica que permeti avaluar l’atròfia en pacients d’esclerosi múltiple. La beca CEM-cat 
Miquel Martí i Pol està dotada amb 40.000 euros i la concedeix la Fundació Esclerosi Múltiple.
La investigadora Cristina García guanya un premi Sant Jordi 2011 pel seu treball de llicenciatura
L’Institut d’Estudis Catalans ha distingit amb un Premi Sant Jordi 2011 l’estudiant de doctorat de Química Cristina García pel seu 
treball de recerca “Nanocàpsules Metal·loporfiríniques per a Química Host-Guest”.
A favor d’una Universitat pública i de qualitat
La rectora Anna M. Geli fa una reflexió sobre el debat a l’entorn del sistema universitari i la crisi en què reivindica el valor del 
treball de la UdG per al territori.
Dos mil nens i nenes experimenten amb la ciència
La Fira de la Ciència ocupa dues places de la ciutat (Constitució i Josep Pla) en les quals s’hi apleguen prop de 2.000 nens i nenes 
d’educació infantil i primària que es converteixen, per unes hores, en petits grans científics.
Química: La nostra vida, el nostre futur
Els dies 19 i 26 de maig, 2, 9 i 16 de juny, Damià Barceló, Pilar González, Carme Carretero, Claudi Mans i Agustí Lledós participen 
en el cicle de conferències de divulgació de la Química. 
Esther Guerrero, esportista de la UdG, medalla de bronze
L’esportista de la UdG Esther Guerrero, obté la medalla de bronze als Campionats d’Espanya Universitaris d’Atletisme.
Creació de la Facultat d’Infermeria de la UdG
Atès l’article 2 de l’ordre 84/2011, de 2 de maig, s’aprova la transformació de l’Escola Universitària d’Infermeria en Facultat 
d’Infermeria de la Universitat de Girona.
Teatre Universitari a la Planeta, els dies 20 i 21 
La XI Mostra de Teatre de l’Eix es du a terme aquest any a Girona els dies 20 i 21, amb tres representacions de les Aules de Teatre 
universitari de Girona, Vic i Rovira i Virgili
La col·lecció Quaderns Blaus arriba als 26 títols publicats
L’any 2003, fruit de la relació de la Càtedra d’Estudis Marítims amb el Museu de la Pesca, va néixer la col·lecció Quaderns Blaus. 
L’objectiu de la publicació és el d’acostar el públic als diferents aspectes de la realitat marítima i pesquera.
Professors de la UdG assessoren els Estudis de Turisme de la Universitat d’Addis Abeba
Professors de la Facultat de Turisme assessoren els Estudis de Turisme i Desenvolupament que s’imparteixen a la universitat 
d’Addis Abeba. L’acció ha estat finançada per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i Desenvolupament (AECID).
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UdG Llengua. Guia lingüística i d’estil
El Servei de Llengües Modernes edita “UdG Llengua. Guia lingüística i d’estil”, que recull els criteris lingüístics que es pretén que 
siguin comuns i homogenis per a tota la Universitat de Girona.
Té lloc a Girona el CAIP’2011
Del 30 de maig al 3 de juny, a l’Escola Politècnica Superior, es du a terme la desena edició del “Congreso Interamericano de 
Computación Aplicada a la Industria de Procesos. CAIP’2011”. Hi participen 140 investigadors de 10 països diferents que presenten 
154 comunicacions.
El projecte “Productora audiovisual especialitzada en xarxes socials” guanya el 1er premi Ideàrium
En la convocatòria del 1er premi Ideàrium, que persegueix el foment de la emprenedoria, es proclama com a guanyador el projecte 
de David Lozano i Delfí Roca, “Productora audiovisual especialitzada en xarxes socials(PAEXS)”.
Lliurament de premis de la 2a edició dels Jocs d’Economia.
El dia 12 la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials lliura els Premis de la 2a Edició dels Jocs d’Economia, que han estat 
organitzats des del centre amb la col·laboració de Renta 4 i el suport del Consell Social de la UdG.
Els fluxos de treballadors i l’ajustament del mercat laboral: noves dades i factors determinants
El Departament d’Economia de la UdG organitza, un cop l’any, un Workshop relacionat amb el disseny de polítiques públiques. En la 
seva setena edició, que té lloc a la ciutat de Girona els dies 27 i 28, s’aborden diferents aspectes relacionats amb el funcionament 
del mercat de treball a diferents països.
La UdG aconsegueix ajut per a sis projectes de Millora de la Pràctica Docent
La resolució de 16 de maig de 2011, de concessió d’ajuts a la Millora de la Pràctica Docent, contempla 6 ajuts per a la UdG.
Una delegació de l’estat brasiler de Santa Catarina visita la UdG
La delegació brasilera l’encapçalen Renato Nunes de Oliveira, alcalde de la ciutat de Santa Catarina, i Marcelo Schlichting, director 
general de la Secretaria d’Afers Estratègics del Govern de l’estat de Santa Catarina. També l’integren diversos representants 
d’universitats, institucions i empreses vinculades al desenvolupament econòmic i tecnològic de l’estat.
Jorge Wagensberg, en la presentació de la “Revista de Pedagogia i Treball Social”
El dia 31 té lloc la presentació de la revista científica “Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades”, amb la 
conferència El Goig Intel·lectual, a càrrec de Jorge Wagensberg, director de COSMOCAIXA.
Sònia Font guanya el 1er concurs de fotografia UdG Flors
Per a l’ Exposició de Temps de Flors, la UdG, en col·laboració amb el Consell d’Estudiants, organitza un concurs de fotos a través del 
Twitter i Facebook. La convocatòria rep més de quaranta fotografies. 
Reunió dels rectors i rectores del PRES-PM per acordar una Agrupació Europea de Cooperació Territorial
Es reuneixen a la Universitat de Girona els rectors, les rectores i els representants polítics de les universitats fundadores del PRES-
PM per tal d’acordar la creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT).
L’Oficina de Cooperació edita devedés de testimonis de primera mà de les feines dels grups de cooperació
La campanya rep el nom de “Què hi feia l’Eduard, a l’India?”. Són 6 exemples de les tasques solidàries que en part es duen a terme 
gràcies al finançament de la convocatòria d’ajuts de cada any.
Enfortiment d’iniciatives ecoturístiques comunitàries a la ribera del riu Napo. Enginyeria Sense Fronteres / Estimulant la 
creativitat i el pensament crític dels infants de Shanti Bhavan a través de les TIC / Patrimoni arqueològic als territoris del Sàhara 
Occidental. Grup de Recerca al Sahara Occidental / Creació d’una Xarxa global d’I+D d’ajudes tècniques per a discapacitats. Joan 
Andreu Mayugo / Projecte de Menjador Social a Jujuy. Centre Cristià Universitari / Construcció d’un molí de gra per la millora de la 
producció agrícola i enfortiment del treball de la dona. Àfrica Viva. 
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Conferència de Ferran Adrià 
Unes 200 persones assisteixen el dia 1 a una nova edició de la Butaca Jaume Casademont que compta, aquesta vegada, amb la 
presència del prestigiós cuiner Ferran Adrià. A la xerrada, “Una conversa amb Ferran Adrià: Els perquès de la transformació”, s’hi 
apleguen més de 200 persones
Es presenta “L’art Barroc a Girona”
El dia 9 es presenta al CaixaForum de Girona “L’art Barroc a Girona”, nou títol de la col·lecció Quaderns de la Revista de Girona. En 
són autors Francesc Miralpeix i Xavier Solà que, amb el llibre, aconsegueixen una acurada síntesi entre la divulgació i la recerca 
de l’art barroc gironí.
Premi de la “Revista Pulso” per a Sandra Masdevall i Mariona Masgrau
Mariona Masgrau i Sandra Masdevall guanyen el IV Concurs d’Experiències Educatives de la “Revista Pulso”, que atorga l’Escola 
Universitària Cardenal Cisneros, adscrita a la Universitat d’Alcalá.
Sis curtmetratges d’estudiants de Publicitat i Relacions Públiques, al Truffaut
La gala té lloc el dia 9 al cinema Truffaut de Girona. S’hi projecten sis curtmetratges realitzats, editats i produïts al llarg del primer 
semestre d’aquest curs pels estudiants de tercer de grau de Publicitat i Relacions Públiques.
El Govern aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona
La modificació suposa adaptar-los al nou marc jurídic vigent amb la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC) i la Llei Orgànica 
d’Universitats (LOU).
Foment licita les obres de rehabilitació de la capella de la Mare de Déu del Roser
El Ministeri licita les obres per restaurar la capella i condicionar-la com espai polivalent de la Universitat de Girona. Les obres 
tenen un pressupost base de licitació d’1.004.943 Euros.

Comença el 
Campus PreBAT

Ferran Adrià 
a la UdG

Juny 2011
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Esferificacions i macarrons. La ciència a la cuina tradicional i moderna.
Claudi Mans, catedràtic emèrit de la UB, fa la xerrada Esferificacions i macarrons. La ciència a la cuina tradicional i moderna, amb 
la participació de Joan Roca, cuiner i doctor honoris causa per la UdG. 
Els col·legis d’advocats de Girona, Figueres i Vic col·laboren amb la Universitat
La rectora Anna M. Geli i els degans dels Col·legis d’Advocats de Girona, Figueres i Vic, Carles McGragh, Joan Ramon Puig i Antoni 
Molas, respectivament, formalitzen un conveni de col·laboració per a la posada en marxa de la formació específica per a l’accés a 
l’advocacia dels titulats en Dret.
La UdG vencedora absoluta al Campionat de Catalunya Universitari de Curses de Muntanya
Els esportistes de la UdG, Helio López i Naila Jornet, es classifiquen en primera posició en les categories masculina i femenina del 
Campionat de Catalunya Universitari de Curses de Muntanya, que té lloc a Alpens (Osona) el dia 7.
El grup de recerca de la UdG, LEQUIA, co-organitzador del congrés internacional WATERMATEX 2011
El Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental de la UdG, LEQUIA, organitza, conjuntament amb el Centro de Estudios e 
Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa, CEIT, i l’Institut Català en Recerca de l’Aigua (ICRA), el congrés internacional WATERMATEX 
2011 que té per objectiu replantejar l’ús dels models i les eines informàtiques en l’àmbit de l’aigua.
Quadern “L’expressió oral”
Es publica un nou quadern de la col·lecció “Guia per a l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior”.
L’autogestió de l’aprenentatge centra l’Univest 2011. 
Els dies 16 i 17 té lloc a la UdG la tercera edició del Congrés Internacional UNIVEST. Es tracta d’una proposta innovadora en la qual 
el professorat, els estudiants i el personal d’administració i serveis estan convidats a aportar-hi les seves idees, reflexions i punts 
de vista particulars respecte de diversos eixos temàtics relacionats amb l’educació.
M. Rosa Terradellas presideix el grup de treball de Cooperació Universitària al Desenvolupament
La decisió es pren en el marc de la reunió ordinària de la Comissió d’Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles 
(CICUE) de la CRUE, que té lloc a la Universidad de Vigo.
Posicionament de la UdG davant els fets ocorreguts a la seu del Parlament de Catalunya
La UdG fa una declaració institucional davant dels fets ocorreguts a la seu del Parlament de Catalunya: sobre la voluntat del Poble 
de Catalunya, la legítima representativitat dels parlamentaris, la feina legislativa i el respecte profund per les institucions del país 
i per la convivència pacífica.
Les universitats de Girona i Beijing signen un acord de cooperació acadèmica
El dia 14 es formalitza el conveni de cooperació entre la Universitat Xinesa de Beijing, el Beijing Institute of Fashion Technology 
BiFT i la Universitat de Girona UdG, conjuntament amb l’Escola Universitària ERAM.
VIIIè Col·loqui Internacional “Problemes i Mètodes d’Història de la Llengua: L’espai de les llengües”
Els dies 20, 21 i 22 té lloc a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona el VIIIè Col·loqui Internacional “Problemes i Mètodes 
d’Història de la Llengua”, que organitza el Grup d’Història de la Llengua de la Universitat de Girona.
Inauguració de l’exposició “A l’ombra de Josep Pla”
Inauguració de l’exposició “A l’ombra de Josep Pla. Cinc escriptors-periodistes gironins de la República. Claudi Ametlla, Manuel 
Brunet, Agustí Cabruja, Jaume Gascon i Emili Vigo”, el dissabte 18, a la Fundació Josep Pla de Palafrugell.
El grup LEQUIA negocia amb la Comissió Europea per acordar la subvenció del projecte SANITAS
El Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) encapçala el projecte europeu SANITAS, que té un pressupost inicial de 
3,5 milions d’euros i que ha estat presentat a la darrera convocatòria del programa PEOPLE, del Setè programa marc, i que agrupa 
set institucions acadèmiques de sis països europeus, dos empreses i una agència de gestió d’aigua.

memòria 2010-11 TOT.indb   103 27/09/11   10:44



2010-2011. Crònica d’un curs104

La Universitat de Girona i l’Associació PostScriptum promouen els vincles entre la institució i els seus antics estudiants
L’edifici Les Àligues, seu del Rectorat de la Universitat de Girona (UdG), és l’escenari de la signatura del conveni de col·laboració 
entre aquesta institució universitària i la seva associació d’exestudiants, PostScriptum.
Una obra de Fita amplia el Fons d’Art de la UdG
L’artista Domènec Fita medalla de la Universitat de Girona, dóna el quadre “Fragment 8”, una obra de l’any 2009, d’1 metre per 82 
cm. feta amb la tècnica de plòter sobre cartró ploma. 
Pràctiques emfitèutiques a l’època moderna i contemporània
L’emfiteusi en època moderna i contemporània centra els debats del XXIII Seminari d’Història Econòmica i Social, que té lloc dels 
dies 16 al 18 a la Facultat de Lletres de la UdG.
Lliurament dels Premis d’Honor del Servei d’Esports 2010-2011
Rosa M. Terradellas, vicerectora delegada d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, lliura el Premi d’Honor del Servei d’Esports 2010-
2011 a Robert Cèsar Cornfield Coll. L
La UdG atorga 50 ajuts Botet i Sisó per a la realització dels treballs de recerca d’estudiants de batxillerat
S’hi han presentat 152 sol·licituds de 27 centres de secundària de les comarques gironines, i les notes dels expedients acadèmics 
dels alumnes oscil·len entre 7’5 i 10.
La segona edició del VIBOT DAY posa en contacte estudiants de robòtica i empreses especialitzades
El grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) organitza la segona edició del VIBOT Day a Girona, per donar a 
conèixer la recerca dels estudiants del màster Erasmus Mundus VIBOT.
El Campus Internacional Pirineus-Mediterrània rep gairebé 1,2 milions d’Euros del Ministeri d’Educació
El projecte Campus Internacional Pirineus-Mediterrània: Sostenibilitat Turística, Aigua i Recerca Avançada, on participen la 
UdG, la UIB, el CSIC i l’ICRA, obté 1.159.611 euros per tirar endavant actuacions vinculades a la convocatòria del Subprograma 
d’Enfortiment.
16a edició dels premis EPS a Projectes Final de Carrera
La Sala d’actes de l’Escola Politècnica Superior acull, el dimecres 29, la setzena edició de l’acte de lliurament dels Premis Patronat 
EPS a Projectes Final de Carrera.
La Universitat de Girona aconsegueix finançament per impulsar la divulgació de la ciència
La convocatòria d’Ajuts per al Programa de Cultura Científica i de la Innovació 2011, de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la 
Tecnologia, finança amb un total de 42.600 euros la Unitat de Comunicació Científica i tres accions de divulgació científica de la 
UdG: la Nit de la Recerca, la Setmana de la Ciència i la FIRST Lego League.
Els reptes de la conservació i la gestió dels ecosistemes d’aigua dolça es debaten en un simposi a Girona
Del 27 de juny a l’1 de juliol té lloc a Girona el SEFS7, Symposium for European Freshwater Sciencies, que organitzen l’Associació 
Ibèrica de Limnologia, l’European Federation for Freshwater Sciencies, l’ICRA i la Universitat de Girona. A les sessions, hi assisteixen 
més de quatre-cents experts internacionals.
El director dels Museus Vaticans, a la Facultat de Lletres
El professor Antonio Paolucci disserta el dia 29 sobre Rafael i Caravaggio en el marc de la 31 edició de les Jornadas del Patrimonio 
Cultural de la Iglesia que es fan a la Facultat de Lletres, organitzades per la CEE.
Jornades, publicacions, gastronomia i recerca de la Càtedra d’Estudis Marítims
Èxit d’assistència en la sessió de treball dedicada a la metodologia de recerca etnològica organitzada per la Càtedra d’Estudis 
Marítims a Palamós. “Documents Tècnics”, nova col·lecció de la Càtedra d’Estudis Marítims. Recerca en viu, a l’Espai del Peix.
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Comença el Campus PreBAT
La Universitat de Girona acull per primer cop dotze estudiants de quart d’ESO, amb uns resultats acadèmics excel·lents, perquè 
participin en un seguit d’activitats pràctiques amb l’objectiu d’incentivar-los a iniciar-se en la recerca.
Joan Nogué rep el Premi Real Fundación de Toledo
L’Observatori del Paisatge de Catalunya, que dirigeix el professor Joan Nogué, rep el guardó de la categoria estatal de la quinzena 
edició dels Premis Real Fundación de Toledo. El premi l’ha entregat el rei Joan Carles I en un acte que ha tingut lloc al Teatro de 
Rojas de Toledo.
La Jove Big Band de Girona tanca el cicle Primavera Cultural UdG
Un concert de la Jove Big Band de Girona clou els actes del cicle Primavera Cultural UdG que, des del mes de febrer, ha programat 
una dotzena d’activitats a diferents espais de la Universitat.
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Una vintena d’estudiants de les comarques de Girona obtenen una qualificació superior al nou en la fase general de Selectivitat
Dels resultats de les proves d’accés destaca el fet que el tant per cent d’aprovats és del 91’75 (2.325 estudiants), gairebé un punt 
percentual superior a la mitjana a Catalunya (90,87%).
La UdG, ara també, a través del mòbil
La UdG facilita, des del mes de juliol, l’accés a la informació i als tràmits mitjançant un conjunt d’aplicacions que ha desenvolupat 
per a dispositius mòbils.
L’IRQV de la Universitat de Girona proposa una eina innovadora per valorar situacions de risc en infants i adolescents
El Simulador del Mòdul de Suport a la Gestió del Risc (MSGR), ha estat desenvolupat amb la col·laboració dels investigadors de la 
Universitat de Girona, Ferran Casas, Carme Montserrat, Marta Sadurní i Marc Pérez.
El grup de recerca VICOROB participa en la competició de robòtica submarina SAUC-E, a Itàlia
El grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) de la Universitat de Girona participa, per tercera vegada, en la 
competició europea de robots submarins autònoms construïts per estudiants (SAUC-E), que ha tingut lloc a la Spezia (Itàlia).
El Jove Campus de Recerca arriba a la seva quarta edició
Del 4 al 15 de juliol, uns 60 alumnes de primer de Batxillerat de diversos instituts de la demarcació intervenen en aquesta activitat 
plenament consolidada, que té com a principal objectiu posar la recerca a l’abast dels preuniversitaris.
Els menjadors de la Universitat de Girona són els primers de Catalunya als quals se’ls atorga l’acreditació AMED
“Amed, establiments promotors de l’alimentació mediterrània” és un projecte que té com objectiu la promoció de l’alimentació 
mediterrània com a model d’alimentació saludable en l’àmbit de la restauració col·lectiva.
La UdG produeix un vídeo per donar a conèixer els màsters. 
Amb l’objectiu de promocionar els màsters de la UdG, es produeix un vídeo que es distribueix a través del web institucional i les 
xarxes socials.

Juliol 2011

Els menjadors 
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Universitat 
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memòria 2010-11 TOT.indb   106 27/09/11   10:44



Memòria del curs acadèmic 2010-2011 107

Seminari Internacional “AQUAE SACRAE. Agua y sacralidad en época antigua”
Investigadors europeus es reuneixen a la Universitat de Girona per estudiar el paper de l’aigua en època antiga com a força de la 
natura sempre envoltada d’una aura de sacralitat i objecte de culte.
L’Escola Universitària ERAM, centre adscrit a la UdG
Anna Maria Geli, rectora de la Universitat de Girona, i Eduard Bosch, president de la fundació Escola de Gestió Empresarial (EGE) 
formalitzen el protocol pel qual l’Escola Universitària ERAM esdevé un centre adscrit a la UdG. 
Un projecte de l’investigador Xavi Ribas és seleccionat en una convocatòria d’ajuts europea i formarà un nou grup de recerca
El projecte de Xavi Ribas, que du per nom SUSCATCU3, és un dels 350 seleccionats entre 4.000 sol·licituds presentades, i rebrà una 
aportació econòmica d’1,5 milions d’euros durant els propers cinc anys amb l’objectiu de formar un nou grup de recerca.
Es presenta l’Estudi sobre tendències actuals de comunicació en seguretat viària en l’àmbit internacional
El dia 13 es presenta a Barcelona, i en el marc de la IV Jornada de Publicitat i Seguretat Viària, “l’Estudi sobre tendències actuals 
de comunicació en seguretat viària en l’àmbit internacional”, elaborat pel Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional de 
la UdG.
La Universitat de Girona renova el conveni de col·laboració amb la Universitat de Cambridge
Es renova el conveni de col·laboració entre la UdG i la Universitat de Cambridge, per tal que la UdG continuï administrant els 
exàmens d’anglès de Cambridge, a través del Servei de Llengües Modernes.
Guia per a l’Avaluació dels Espais Familiars de Petita Infància, a càrrec de l’IRQV
La Guia és una publicació encarregada per la Diputació de Barcelona i duta a terme per tres investigadores de l’Institut de Recerca 
sobre Qualitat de Vida de la UdG.
Una escola d’estiu sobre agents intel·ligents
De l’11 al 15, l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona acull l’EASSS, un certamen anual que ha esdevingut un fòrum 
d’intercanvi de coneixement sobre aquest camp amb l’objectiu de formar futures generacions de professionals.
El 4t Jove Campus de Recerca estrena ‘Lip dub’
Els 60 alumnes participants en aquesta activitat plenament consolidada que organitza la Universitat de Girona protagonitzen un 
vídeo musical que es pot veure durant l’acte de cloenda, al Parc Científic i Tecnològic.
Èxit dels titulats de la UdG en el mercat laboral
El 90% dels titulats de la Universitat de Girona tenen feina tres anys després d’acabar els seus estudis.
La UdG acull les XXV Jornades internacionals per a Professors de Català
Del 18 al 21 de juliol la Universitat de Girona acull les XXV Jornades Internacionals per a Professors de Català. Els actes, organitzats 
per l’Institut Ramon Llull, compten amb la col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats i de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
Experts internacionals en modelatge se citen a Girona
Un grup de cent cinquanta experts internacionals en modelatge es reuneixen a Girona en el marc del 19è congrés UMAP.
Els joves que volen estudiar a la Universitat de Girona són prop d’un 5 % més que el 2010
La Universitat de Girona ofereix, per al curs 2011-2012, 3.570 places de nou accés per als 39 estudis de grau que imparteix, adaptats 
completament al nou model europeu. Per cobrir aquestes places, en aquesta primera assignació universitària, la UdG rep un 5% 
més d’estudiants, concretament 3.371 (2.215 dels quals en primera preferència).
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 Facultat de Ciències

Les activitats del curs acadèmic 2010-2011 s’inicien amb les sessions informatives i d’acollida, en les quals es dóna la benvinguda 
als nous estudiants, es presenta el Programa d’Acció Tutorial i se’ls fa partícips de la vida de la Facultat, tant acadèmicament com 
organitzativa. També fan una visita en què professors i estudiants de 4t curs els mostren les instal·lacions de la Facultat i del Cam-
pus de Montilivi.

El 27 d’octubre té lloc l’acte acadèmic d’inauguració del Curs 2010-2011 de la Facultat de Ciències. El Sr. Jordi Sargatal, zoòleg i 
naturalista, director general del “Observatorio del Medio Rural y la biodiversidad” i membre del Consell de Greenpeace a Espanya, 
pronuncia la conferència “Biodiversitat i Humans, trobades i topades”. L’acte compta amb la presència del Sr. Emili Santos, director 
dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya a Girona, que fa una pinzellada 
de l’estat actual en què es troben les lleis i les normatives que regulen el Medi Ambient. L’acte acadèmic també ha comptat amb 
la presència del vicerector Dr. Martí Casadesús, i del Sr. Manel Serra, vicepresident del Consell Social de la Universitat de Girona.

La celebració de la Diada de Sant Albert comença amb les activitats formatives dels estudiants de 2n de Batxillerat seleccionats com 
a becaris per a la Diada Sant Albert 2010, els dies 15, 16 i 17 de novembre. La Facultat de Ciències ha atorgat, com és tradició en la 
diada del seu patró, deu beques a estudiants de 2n de batxillerat perquè puguin conèixer els estudis de Ciències i la recerca que s’hi 
duu a terme, i a més, aprenguin dels tallers que ells mateixos han tutoritzat. El dia 18 de novembre (diada de Sant Albert Magne) 
s’han obert les portes de la Facultat i s’han dut a terme diferents activitats, com ara, visites guiades a la Facultat i tallers demos-
tratius relacionats amb els estudis de Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química. També ha tingut lloc una conferència 
que ha impartit el Sr. Pere Renom, biòleg i reporter del programa “Què Qui Com” de Televisió de Catalunya.

El Departament de Química, amb la col·laboració del Deganat, ha organitzat la VI Edició de la Fira de la Química, l’exposició “Ciència 
i Esport: nous materials en esports aquàtics”, l’exposició “Química entre fogons” i diversos tallers-demostració. En la jornada han 
participat unes tres-centes persones i el Consell Social de la Universitat de Girona ha sufragat les despeses de l’organització. A 
continuació ha tingut lloc l’acte acadèmic d’entrega de diplomes i premis extraordinaris de les titulacions de Química, Biologia i 
Ciències Ambientals del curs 2009-2010. 

El Dr. Jordi Espadaler Mazo, ex-estudiant de la Facultat i Cap de Recerca Bioquímica de AB_Biòtics, Produccions Industrials de 
Microbiotes S.L., ha impartit la conferència “De la Facultat al món laboral”. Es procedeix, també, al lliurament de la Distinció del 
Mèrit Científic i Acadèmic al Dr. Joan Miró i Ametller, que resulta un acte molt emotiu amb què la Facultat ha volgut retre-li un re-
coneixement per la seva tasca docent i la seva dedicació a la Universitat.

La Facultat ha estat seu de diverses exposicions, entre les quals destaquen, entre d’altres, l’exposició fotogràfica “Sentiments”, 
realitzada per la Plataforma de Dones de Blanes que pretén incitar a la reflexió i posar en evidència la violència psicològica que 
pateixen les dones sotmeses a violència masclista, l’exposició itinerant de l’Institut Català de les Dones “Dones de Ciència”, un 
reconeixement a les aportacions que han fet les primeres dones científiques i tècniques, transformadores dels espais tradicional-
ment assignats a homes i dones i l’exposició itinerant de l’Agència Catalana de l’Aigua “Les espècies invasores”, sobre les especies 
exòtiques que, en assolir ecosistemes locals, generen reaccions adverses.

Per a celebrar el Dia Mundial de l’Aigua el Dr. Davor Dolar, de la Universitat de Zagreb, Croàcia, ha impartit una conferència el 23 
de març.
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Durant tot l’any 2011, amb motiu de l’Any Internacional de la Química, la Facultat de Ciències participa i du a terme activitats 
commemoratives de tota mena, com ara exposicions, conferències, concursos i congressos. Per poder recopilar i difondre tota la 
informació relacionada amb aquest esdeveniment s’ha creat un espai web específic.

 Facultat de Dret

La relació d’esdeveniments que formen la Memòria Acadèmica de la Facultat de Dret, per al curs 2010-2011, la inicia l’acte de 
graduació dels llicenciats en Dret, Ciències del Treball, Criminologia i dels diplomats en Gestió i Administració Pública i màster en 
Dret dels Negocis i del Sector Privat, que ha tingut lloc el dia 16 de desembre. En ell s’ha dut a terme la lliçó magistral “Els límits a 
la lliure circulació de persones en el marc de la Unió Europea”, a càrrec de la Dra. Francina Esteve, professora titular de Dret Inter-
nacional Públic de la Universitat de Girona. Marta Alsina, vicedegana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, ha actuat com a 
padrina de la 17a promoció de la llicenciatura en Dret i de la 2a promoció del Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat. La Sra. 
Iolanda Pineda, alcaldessa de Salt, ha actuat com a padrina de la 7a promoció de la llicenciatura de Ciències del Treball. Finalment, 
el Sr. Marc Vidal, economista i director general de Cink, ha estat el padrí de la 5a promoció de la llicenciatura de Criminologia i 
de la 5a promoció de la diplomatura de Gestió i Administració Pública. Durant l’acte s’ha procedit al lliurament dels diplomes als 
graduats i, també, dels premis extraordinaris als millors estudiants de cada titulació, que han estat per Sonia Natalia Guidarelli 
Lepez (Dret), Maria Cristina Freixas Tortajada (Ciències del Treball), Maria Immaculada Blanco Bellón (Criminologia) i Lorenzo 
Martínez Adamuz (GAP).

El dia 18 de febrer s’ha dut a terme un judici simulat a l’aula de pràctica jurídica Tomàs Mieres, en el marc de la jornada de portes 
obertes de la UdG. L’activitat ha consistit en una breu explicació de la metodologia i la funció d’aquest tipus de pràctiques, a càr-
rec del professor Víctor Correas, que ha actuat com a jutge. Tot seguit s’ha fet la simulació d’un judici. Els estudiants, que havien 
estudiat l’expedient real del cas, han assumit el paper dels implicats en el cas (acusat, acusació, defensa i testimonis). El mateix 
dia i al mateix lloc ha tingut lloc la simulació d’un procés de negociació o mediació entre dues delegacions diplomàtiques dels EUA 
i la URSS, prenent com a punt de referència la crisi dels míssils cubans de 1963. L’activitat ha consistit en una breu explicació de la 
metodologia de la mediació a càrrec del doctor Agustí Bosch, per passar després a escenificar la negociació entre les delegacions. 
A més, s’hi han anat intercalant escenes de la pel·lícula “Trece Días” i les intervencions del mediador.

Dijous 7 d’abril ha tingut lloc, a la Sala de Graus de la Facultat, una xerrada sobre la fiscalia com a sortida professional dels estudis 
de Dret. S’ha fet especial referència a les recents novetats que s’han produït en l’oposició per accedir la carrera fiscal. Els fiscals 
que han intervingut han estat la Sra. Sandra Fagil Fraga, el Sr. Víctor Pillado Quintas i el Sr. Joaquim Soldevila Romero. La xerrada 
ha estat oberta a tots els estudiants de la Facultat.

 Facultat d’Educació I Psicologia 

La memòria acadèmica de la Facultat d’Educació i Psicologia recull la celebració, el mes de març, de les primeres jornades de-
dicades al desaparegut professor Lluís del Carmen. En aquesta ocasió les jornades han estat consagrades a “L’ensenyament de 
les Ciències Naturals al segle XXI” i tenen una clara vocació, per part dels estudis de mestre, d’esdevenir un punt de reunió entre 
professorat i estudiants, escoles i agents educatius del territori per parlar dels aspectes relacionats amb la formació dels mestres. 
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També s’ha dut a terme el cicle de debats en Treball Social i Política Social, organitzat pel Grau en Treball Social, el Col·legi Oficial 
de Diplomats en Treball Social, els Assistents Socials de Catalunya de la Delegació de Girona i DIXIT (Centre de documentació de 
Serveis Socials), que ha combinat la intervenció de professionals i experts amb la intenció de contrastar posicions i aportar punts 
de vista diversos sobre un mateix tema. D’aquesta manera es vol promoure la reflexió, el debat i l’intercanvi a l’entorn del Treball 
Social, i a més, generar espais de trobada entre professionals, docents i estudiants de Treball Social. El 24 de març ha tingut lloc 
el debat “A més Serveis Socials, menys Treball Social?”, a càrrec de Josep Manel Barbero, coordinador d’estudis de Treball Social i 
Esther Busquets, treballadora social d’atenció primària de l’Ajuntament de Girona; el 31 de març, “El retorn de la Beneficència?”, a 
càrrec de Amadeu Mora, treballador social, àrea de Política Social de l’Ajuntament de Catalunya i Dolors Juliol, treballadora social 
i responsable del Programa d’Aliments de Càritas Diocesana de Girona; el tercer i darrer debat, el 7 d’abril, “L’estat del Benestar 
en crisi? Els Serveis Públics en crisi?”, ha anat a càrrec de José Adelantado, professor de la UAB i Antoni Vilà, professor de la UdG.

Els dies 23 i 24 de març han tingut lloc les “Terceres jornades sobre la figura del psicopedagog o psicopedagoga” en què profes-
sionals de la psicopedagogia en actiu han presentat la realitat i la vivència laboral als estudiants. Han estat presents a les taules 
Mariona Grivé, del Consorci de Serveis Socials del Pla de l’Estany, Assumpta Roqueta, EAP del Gironès-Est, Jaume Torroella, Centre 
Cívic de Vidreres, Lluïsa Vera, Psicopedagoga de l’IES de Cassà de la Selva, Antònia Guillén, psicopedagoga a l’IES S’Agulla de Bla-
nes, Sílvia Oller, coordinadora PQPI de Girona, Carme Sala, Centre psicopedagògic PAUTA de Girona i Joan Serra, EAP de la Garrotxa.

El primer de desembre s’ha dut a terme la “Jornada sobre la cultura professional i els diferents àmbits de la Psicologia”, que ha 
servit per plantejar la necessitat de buscar un espai de trobada que faciliti la discussió sobre el tipus de professional que requereix 
la societat, les competències necessàries i els valors que cal posar a lloc dins del món professional i els seus diferents àmbits.

Programa de la jornada. La inauguració de les jornades ha anat a càrrec del degà de la FEP i el coordinador dels estudis de Psi-
cologia. Han impartit conferències la Dra. Laura Méndez, professora de la UNED, que ha parlat de “El papel del pràcticum en la 
formación del psicólogo/a, algunes cuestiones para la reflexión” i un representant del Col·legi Oficial de Psicòlegs, amb “Formació 
i identitat del professional psicòleg/psicòloga”. Hi ha hagut diverses taules de treball que, de manera simultània, han debatut di-
ferents aspectes com les que fan referència a l’àmbit educatiu, al de les organitzacions, al de la intervenció psicosocial amb temes 
d’infància i de gènere, al de la intervenció psicosocial amb gent gran, al de la clínica infantil o al de la clínica d’adults.

 Escola Politècnica Superior

Les activitats organitzades a l’EPS en el curs 2010-2011 han estat diverses. Per a la Memòria Acadèmica se’n recullen algunes, 
com ara, la 5a Edició del cicle de conferències “Arquitectura i Enginyeria”, en què han participat prestigiosos ponents nacionals 
i internacionals; o l’acte d’inauguració del curs 2010-2011 a l’EPS i el lliurament dels premis extraordinaris de les titulacions, un 
acte en què el Sr. Joan Vallvé, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, ha pronunciat la conferència “Per què 
estudiar enginyeria avui?”. En el mateix acte s’ha procedit al lliurament de reconeixements a la trajectòria professional i a la de-
dicació a l’Escola Politècnica Superior als professors Josep M. Corretger Carnós, Joan M. Gaya Fuertes, Ángel López Sánchez, Josep 
Sallent i Josep M. Vicens Estrach. També ha estat lliurada la medalla de reconeixement UdG a l’ex-rector Joan Batlle i la Distinció 
EPS a la Diputació de Girona.

Els dies 30 i 31 de març s’han dut a terme les jornades “Coneix la recerca que es fa a l’EPS”, amb exposició de pòsters i presenta-
cions orals dels diferents representants dels Grups de recerca de l’Escola. El 3 de febrer ha tingut lloc el Workshop d’arquitectura 
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“The Trace of the wall”, amb la presència dels arquitectes Johannes Kuehn i Fabrizio Barozzi. El 10 de març s’ha pogut assistir al 
cinefòrum “Cinema i ciutat: ROMA”, que ha inclòs una lliçó a cura de la Dra. Maria Luisa Fagiani per, posteriorment, debatre el 
desenvolupament del discurs urbanístic a la ciutat de Roma des de la postguerra fins als nostres dies. El 12 d’abril, l’Associació 
d’Estudiants d’Industrials, amb el recolzament de l’Escola, han organitzat la “XII edició del Fòrum Industrial”, que és una activitat 
que pretén fer de pont entre les empreses i els futurs professionals.

Al llarg del curs s’han dut diverses mostres a la sala d’exposicions Andreu Agustí a l’Edifici EPS, com ara “Le Corbusier a Mallorca”, 
“La història del prototipatge: el prototipatge en el desenvolupament del producte”, “Arquitectura Llatinoamericana”, “Coneix la 
recerca que es fa a l’EPS” i “Amb ulls del cooperant”.

 Escola Universitària d’Infermeria

Del 5 al 10 d’octubre diversos membres de l’Escola Universitària d’Infermeria de la UdG han assistit a la “18th Annual Florence 
Network Meeting”, que ha tingut lloc a Izmir, Turquia, per tal d’adherir-se a la xarxa, la qual cosa proporcionarà oportunitats per 
als intercanvis docents amb professors i estudiants en el marc del Programa Erasmus. Concretament, els assistents han estat el  
Sr. David Ballester Ferrando, la Sra. Josefina Patiño Masó i la Sra. Irene Prat González, juntament amb tres estudiants d’infermeria.

El 10 de desembre s’ha dut a terme una jornada sobre la “Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència (LAPAD) des de les perspectives sanitària i social”, organitzada per la Facultat d’Educació i Psicologia, els 
estudis d’Educació Social i l’Escola Universitària d’Infermeria, amb el suport del projecte ETFERSASO.

En el marc de la 8a Setmana de la Salut, i amb el lema “No som tan diferents. Salut mental”, l’Escola ha organitzat un seguit d’ac-
tivitats que han començat el 26 d’abril amb una de promoguda pels estudiants d’infermeria, amb el suport de l’Escola, anomenada 
“Formació de drogues”, a l’IES Vicens Vives. El 27 d’abril, a l’IES Sobrequés i a l’IES Vallvera, s’han dut a terme uns tallers de rela-
xació, de memòria i alimentació i un de “Formació de drogues”. A l’Escola Universitària d’Infermeria el cinefòrum “Patch Adams”. 
A més, el 28 d’abril, a la Sala d’Actes de l’Escola Universitària d’Infermeria, s’ha dut a terme la taula rodona “Infermeria i salut”, 
en la qual hi han participat Lourdes Márquez, infermera del Servei d’Aguts i membre de la Societat Catalana d’Infermeria de Salut 
Mental; M. Pilar González, infermera de la URPI–Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Infantojuvenil; Susana Mantas, infermera del 
servei de Patologia Dual; Judith Guix, infermera del Sociosanitari–Psicogeriatria. També s’ha programat l’obra de teatre “Y ahora 
qué hacer”, presentada pel Colectivo de Mujeres de Matagalpa (Nicaragua) i diverses activitats esportives amb persones afecta-
des per trastorns mentals (Fundació Ramón Noguera). Uns altres actes que s’han inclòs en el programa de la 8a Setmana, han estat 
una gimcana al Parc del Migdia i un programa de ràdio en directe a càrrec de la companyia “Ens patina l’embragatge”.

 Facultat de Medicina

El curs acadèmic 2010-2011 l’inicia la Facultat de Medicina convidant Joan Roca perquè inauguri el curs acadèmic, el 15 d’octubre. 
El prestigiós cuiner, a més, pronuncia la conferència “La cuina i els estats d’ànim”.

El 19 de desembre, la Unitat de Divulgació Científica, juntament amb la Facultat de Medicina i l’Escola d’Infermeria participen en la 
Marató de TV3 amb “SalutAccions”, un espai de promoció de la salut en què els visitants han pogut prendre’s la pressió, fer-se un 
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test de glucèmia o participar en tallers infantils, que han tingut lloc en una carpa situada al centre comercial Espai Gironès de Salt. 
Aquest any la Marató de TV3 ha estat dedicada a les “Lesions a la medul·la i al cervell adquirides de manera sobtada”. 

El 6 de març, el Dr. Ramon Brugada, degà de la Facultat de Medicina, ha ingressat com a Membre Acadèmic Numerari de la Reial 
Acadèmica de Medicina de Catalunya per les comarques de Girona.

El 28 de març el Consell de Govern de la UdG aprova la creació de la Càtedra de Malalties Cardiovasculars que té, entre altres, l’ob-
jectiu de plantejar estratègies per millorar la detecció, la prevenció i el tractament de les malalties associades a la mort sobtada.

El 30 de març, la UdG i la Diputació de Girona, signen un conveni de col·laboració per al foment dels Estudis de Medicina a la UdG. 
El conveni en qüestió estableix que la Corporació, a través del Dipsalut, participarà en la implantació i dotació del laboratori d’ha-
bilitats clíniques en Ciències de la Salut mitjançant una subvenció de 600.000 euros.

El 29 d’abril ha tingut lloc a Barcelona el 1er Congrés de “Mort Sobtada”, organitzat pels cardiòlegs Pere, Josep i Ramon Brugada 
amb el suport de la Càtedra de Malalties Cardiovasculars. Al congrés hi assisteixen més de 300 especialistes en cardiologia i me-
dicina de l’esport.
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 Departament de Pedagogia 
El Departament de Pedagogia ha contribuït a l’organització de dues taules rodones en el marc del Màster Interuniversitari en 
Joventut i Societat que, a la universitat de Girona, dirigeix el professor Pere Soler. La primera, que du per nom “Les Polítiques de 
Joventut a Catalunya: una mirada històrica i de futur”, s’ha dut a terme el mes de març al Col·legi de Periodistes de Barcelona, i 
ha comptat amb la intervenció de Rosa M. Carrasco, directora general de Joventut entre l’any 1978 i el 1980, Enric Puig, director 
general entre 1980 i 1989, Rosa M. Pujol, secretària general de Joventut entre 1998 i 2004, Marta Rosàs, secretària general entre 
2004 i el 2006, Eugeni Villalbí, secretari de Joventut entre el 2006 i el 2011 i Toni Reig, director general de Joventut en l’actualitat; 
la segona, “Perspectives psicològiques sobre la joventut”, que ha tingut lloc el mes de novembre a la facultat d’Educació i 
Psicologia de la UdG, ha comptat amb la intervenció d’Adolf Tobeña, catedràtic de psicologia mèdica i psiquiatria de la UAB, Sara 
Malo, professora lectora del Departament de Psicologia de la UdG, Carles Rostan, professor titular del Departament de Psicologia 
de la UdG i Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista.

El Departament ha participat activament, amb implicació de professorat, en l’organització de la “2a Jornada Europea sobre 
mentoria”. Com a membres de la xarxa europea “Nightingale”, el mes de maig, s’ha dut a terme una jornada monogràfica sobre 
mentoria, oberta a mestres, professors, personal acadèmic i investigador i a tècnics d’educació i cultura de les comarques 
gironines. S’han treballat aspectes de la Mentoria Efectiva en l’espai universitari, així com també en altres espais educatius i 
socials. En aquesta jornada s’ha convidat al professor de la Harvard Medical School, Gil Noam, que ha parlat sobre projectes de 
mentoria a diferents punts d’Europa. S’han donat a conèixer diferents projectes de mentoria i s’han fet seminaris de treball.

En el marc del Projecte Educatiu de Ciutat, el Departament de Pedagogia, conjuntament amb l’Ajuntament de Girona, el Departament 
d’Ensenyament, el GRAMC i la Fundació SER.GI, aprofitant l’estada del professor Gil Noam, han organitzat una conferència a 
l’auditori Josep Irla que ha dut per nom “Programes d’acompanyament a l’escolaritat: Com promoure l’èxit educatiu i la resiliència 
de l’alumnat més vulnerable?”.

El Departament de Pedagogia ha col·laborat en l’organització de les XIX Jornades d’Història de l’Educació, que han tingut lloc a 
Olot del 18 al 20 de novembre, amb el lema “Dones i Educació”. Han estat organitzades per la Societat d’Història de l’Educació 
als Països de Llengua Catalana, filial de l’IEC, s’hi han presentat una trentena de comunicacions que han repassat la història de 
l’educació en clau femenina, des del segle XVII fins al segle XX. En la trobada han participat pedagogs, mestres i historiadors, i 
també un gran nombre d’estudiants. Les comunicacions presentades s’han publicat en un volum de més de cinc-centes pàgines, 
editat pel Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca.

Professors del Departament han col·laborat amb professorat d’altres universitats per publicar la nova revista electrònica 
“Pedagogia i treball Social, revista de ciències socials aplicades” , amb la intenció d’aconseguir que sigui una revista científica 
indexada, centrada en els camps de l’educació i el treball social. El primer número ha estat presentat el dia 31 de maig, a l’edifici 
del Mercadal de Girona, i l’acte l’ha presidit la rectora de la universitat de Girona. La conferència inaugural “El goig intel·lectual” 
ha anat a càrrec de J. Wagensberg, professor de la universitat de Barcelona i director del CosmoCaixa.

 Departament d’Infermeria
El Departament d’Infermeria de la Universitat de Girona ha organitzat diversos cursos, entre els quals, destaquen, el Curs d’Estiu 
en “Planificació d’Iniciatives en Promoció de la Salut amb Enfocament de Determinants Socials de la Salut”, impartit els dies 5,6 
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i 7 de juliol per la Dra. Amelia Fernández, de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colòmbia. El 8 i 9 de juliol, el curs “Enfocament i 
perspectives Globals de la Promoció de la Salut”, a càrrec del Dr. Hiram Arroyo, de la Universidad de Puerto Rico. Fora del programa 
d’estiu, els mesos de gener i febrer, Natàlia Adell i Maria Buxó han impartit el curs “Introducció a l’Estadística”; també ha estat 
organitzat un curs sobre “Programes de dinamització comunitària en l’ àmbit de la salut” realitzat durant els mesos de febrer i 
març.

El Departament ha elaborat l’informe “Estudi sobre la formació dels i les futurs/es professionals de l’Hospital transfronterer de 
la Cerdanya: elaboració de l’ informe final de l’ estudi i de la proposta formativa”. A més, ha tirat endavant les següents taules 
rodones: el 19 de novembre, “Infermeria i comitès de bioètica” (participants: Neus Brugada, Carme de Castro, Dolors Perpinyà, 
Gemma Serra i José Sobrino); el 31 de març, “Les noves tecnologies de la informació i comunicació en la pràctica clínica dels 
professionals de la salut” (participants: M. Jesús Labordena, Núria Vila, Engracia Soler, Pere Revilla). També s’ha dut a terme, el 
7 d’abril, la conferència “Present i el futur de les cures pal·liatives”, a càrrec del Dr. Antonio Pascual, amb l’assistència de vint 
professionals. 

Les Jornades també han tingut un espai preferent entre les activitats del Departament d’Infermeria, entre les quals destaca, el mes 
de desembre, “Reptes en Salut: Alimentació del Segle XXI”, que ha comptat amb la presència d’Abel Mariné, catedràtic de nutrició 
i bromatologia de la UB, que ha impartit la conferència inaugural. Seguidament, es van dur a terme diverses taules rodones, 
com ara “Visions actuals de l’alimentació” o “La salut mental de la nostra societat. La malaltia del segle XXI”, i es van elaborar 
diversos aliments i es van organitzar tallers sobre alimentació química, que van ser dinamitzats per professors i professores dels 
Departaments d’Infermeria i Química de la Universitat de Girona.

Encara dues jornades més, una que du per nom “Autonomia i Recerca Clínica 2010”, realitzada a Girona el quinze d’octubre amb 
la participació de dos experts de Catalunya i dos experts de França i que ha comptat amb l’assistència de 120 professionals i, 
una altra, anomenada “Llei de la dependència i autonomia personal des de la perspectiva sanitària i social”, duta a terme el deu 
d’octubre, amb l’assistència de cent estudiants d’ infermeria, educació social i treball social. 

 Departament de Dret Privat
Les activitats del Departament de Dret Privat de la Universitat de Girona es duen a terme a través de les estructures de recerca que 
existeixen al Departament, i que agrupen diverses àrees de coneixement. Són la Càtedra de Cultura Jurídica, l’Institut de Dret Privat 
Europeu i Comparat, i la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania, que disposen d’un programa propi d’activitats.

L’àrea de Filosofia del Dret organitza uns seminaris en què han estat tractades, essencialment, qüestions que fan referencia a la 
prova judicial o a l’analítica jurídica. La d’Història del Dret també ha organitzat seminaris en què s’ha fet referència a qüestions 
relacionades amb la història de l’exili polític, l’antropologia jurídica i la metodologia en la història del dret.

D’altra banda, l’Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social ha participat en un projecte docent impulsat per la Comissió Europea, 
a l’empara del qual, s’organitza anualment un Seminari Europeu d’estudiants de Dret del treball. El curs 2010-2011, la universitat 
organitzadora ha estat la d’Anvers, a Bèlgica, en la qual, durant una setmana, s’han reunit en sessions d’estudi i debat un conjunt 
de professors i estudiants de Dret de deu universitats per analitzar i debatre aspectes que feien referència als “Conflictes laborals: 
mediació i arbitratge com a mitjans de resolució extrajudicial d’aquests conflictes”. La Universitat de Girona ha estat representada 
pel Dr. Ferran Camas, catedràtic i professor de Dret del Treball, com a tutor, i per quatre estudiants de 4t curs de la Facultat de Dret, 
que han realitzat un treball en anglès que han presentat i defensat a Anvers davant la resta de participants europeus.
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 Departament de Química
El Departament de Química de la Universitat de Girona ha participat en diferents activitats adreçades a estudiants de secundària, 
com són la IV Fira de la Química, Diada de Sant Albert, el 18 de novembre; el taller de demostració “Què és un superconductor?”, 
el “Racó del fred: petrifiquem una flor”; l’exposició “Química entre fogons”, “Nous materials en esports aquàtics” (amb la 
col·laboració de la càtedra C4D) i la conferència “La metàfora i la ciència”, a cura de Pere Renom. També han dut a terme els VIII 
matins de la Química (els dies 19 de gener i 2 i 16 de febrer), el III Congrés de Docència de Química a Secundària (el 13 d’abril i el 
IV [Nano] Reacciona! (el 13 d’abril).

En el marc del Cicle Interdisciplinarium han tingut lloc les conferències “Teoria de l’Estat de Transició: infància difícil, joventut 
enriquidora, maduresa esplèndida”, a càrrec de la Dra. Àngels Gonzàlez, “ Anion-pi interactions: are they supramolecular bonding 
contacts?”, pel Dr. Patrick Gámez i “L’espectrometria de masses. Una eina indispensable en l’anàlisi mediambiental i alimentària” 
a càrrec de la professora. Mª Teresa Galceran, de la Universitat de Barcelona

El Departament ha participat en diferents activitats per commemorar l’Any Internacional de la Química, com són l’exposició Temps 
de Flors i el taller “El laboratori de les Olors”, l’objectiu principal del qual és transmetre la presència de la química a través de les 
plantes i flors.

Ha participat, també, en el cicle “Química: La nostra vida, el nostre futur”, en què s’han impartit diferents conferències, com 
ara, “Globalitat química. Compostos fluorats: de la cuina a l’Antàrtica” a cura del Dr. Damià Barceló (19 de maig), “El Món dels 
Elements i els Elements del Món”, a cura de la Dra. Pilar González (26 de maig), “Química als aliments, més enllà dels additius” 
a cura de la Dra. Carme Carretero (2 de juny), “Esferificacions i macarrons. La ciència a la cuina tradicional i moderna” a cura del 
Dr. Claudi Mans que ha comptat amb la participació del Sr. Joan Roca (9 de juny) i “Vull ser químic, ... per fer què?” a cura del Dr. 
Agustí Lledós (16 de juny).

Encara, els grups de recerca del Departament han organitzat diferents conferències, com ara “Complejos trans de platino como 
agentes antitumorales: factores que influyen en su mecanismo de acción” que ha impartit la professora Adoración Quiroga, del 
Departamento de Química Inorgánica, Universidad Autónoma de Madrid ( 12 de novembre), “Groundwater geochemistry and high 
arsenic in Bengal Delta Plain: An overview” a cura del prefessor Debashis Chatterjee, Department of Chemistry, University of 
Kalyani, West Bengal, India (6 d’octubre) i “Industrial applications of Mn and Fe based bleaching catalysts” a cura del Dr. Ronald 
Hage, Rahucat Catalytics (el 27 d’abril).

 Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada
El Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada (IMA) ha donat suport al congrés CAIP’2011 (Congreso Interamericano de 
Computación Aplicada a la Industria de Procesos), que ha tingut lloc dels dies 30 de maig al 3 de juny. Les sessions s’han dut a 
terme a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. S’hi han presentat 154 comunicacions de diverses àrees de la 
Computació Aplicada a la Indústria que han permès conèixer els avenços científics i tecnològics en aquest àmbit. 

El Grup de Recerca Equacions Diferencials, Modelització i Aplicacions del Departament d’IMA ha participat en l’exposició “Això que 
investigues, per a què serveix?”, que ha tingut lloc de l’11 al 25 de gener a Biblioteca Sagrada Família, a Barcelona, i que ha estat 
organitzada per l’Associació Catalana de Comunicació Científica i patrocinada pel Ministerio de Ciencia e Innovación, la Fundación 
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Española para la Ciencia y la Tecnología i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. A l’exposició s’hi ha mostrat, de 
manera divulgativa, la recerca en xarxes complexes, una de línies de recerca del grup. 

Els membres del grup de recerca Estadística i Anàlisi de Dades, referent internacional en l’anàlisi de Dades Composicionals (CODA) 
han desenvolupat diferents activitats, com ara una desena de seminaris de recerca en què han estat discutits diferents aspectes 
relacionats amb l’activitat investigadora del grup, com és la nova versió del programa de lliure distribució CoDaPack, la quarta 
edició del workshop internacional CoDaWork2011, la primera edició del CoDa-Course (oficialment acreditat per la International 
Association for Mathematical Geosciences) i l’edició del llibre Compositional Data Analysis: Theory and Applications” (Wiley) 
homenatge al professor John Aitchison.

 Departament de Física
El Departament de Física ha organitzat, els mesos d’abril i maig, conjuntament amb la Biblioteca del Campus Montilivi, un cicle de 
quatre pel·lícules amb l’energia nuclear com a tema central, a causa de la problemàtica generada per la central de Fukushima, al 
Japó. 

El professor Xavier Casamitjana ha estat convidat al National Institute for Space Research, organisme depenent del Ministeri de 
Ciència i Tecnologia del Govern del Brasil, per fer una estada de recerca i per impartir un seguit de seminaris de Limnologia Física 
durant el mes de Juliol.

Els professors del departament de Física Teresa Serra, Jordi Badosa i Imma Bastida han coordinat i participat l’acció de divulgació 
de la ciència Els enginys de Leonardo da Vinci, que ha tingut lloc en el marc de l’edició de la Nit de la Recerca. A més, els professors 
Teresa Serra, Lluïsa Escoda i Jaume Pitarch també van participar a la Fira de la Ciència de Girona que està destinada a la promoció 
de la física entre els infants. 

Els professors Jaume Pitarch, Lluïsa Escoda i Teresa Serra han impartit un curs d’estiu dedicat a la física general, des de l’antiguitat 
fins la física moderna, que ha dut per nom Per què el cel és blau? Per què els gats tenen set vides? Per què suren els vaixells? La 
física a la vida quotidiana. El curs anava adreçat a tots els públics.

El professor Javier García ha impartit el seminari La geometria de l’espai-temps. Els diagrames de Minkowski al detall, al Centre 
Guinardó, a Barcelona.

El mes d’abril, i des del departament de Física, s’ha participat per primera vegada en la co-organtizació de la cinquena sessió sobre 
“Llacs i Mars Interiors” en l’Assemblea General de la Unió Europea de Geociències (EGU) que té lloc a Viena. 

Pel que fa la innovació docent, professors del departament de física han participat en la publicació de diversos llibres, com són 
Programas de tutoría y mentoría: respondiendo al desafío de la Universidad, centrada en el estudiante, dels quals són autors Jordi 
Colomer, Leonor Santos, Raquel Casado Muñoz, Isabel del Arco y Rosa Maria Casellas; L’autonomia dels estudiants: es pot afavorir 
amb mecanismes d’interacció entre alumnes i docents? Per Rosa M. Casellas, Jordi Colomer, Teresa Puig, Montse Rodríguez, 
Marina Roldan, Teresa Serra i Xavier Vila; El treball autònom com a eina per a l’autonomia dels estudiants, per Jordi Colomer, Rosa 
M. Casellas, Teresa Puig, Montse Rodríguez, Marina Roldan, Teresa Serra i Xavier Vila; Processos de tutorització i benvinguda a la 
Facultat de Ciències de la UdG, Jordi Colomer, Rosa Maria Casellas, Victòria Salvadó, Xavier Vila i Joaquim Comas.
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A més, el professor Jordi Colomer ha estat el coordinador d’un Workshop en el VI CIDUI, Nous espais de qualitat en l’educació 
superior.

 Departament de Didàctiques Específiques
Els dies 12, 13 i 14 de maig s’ha dut a terme el seminari-workshop Museus Inclusius i Alzheimer amb la participació d’Amir 
Parsa, coordinador del The MoMA Alzheimer’s Project del Museu d¹Art Modern de Nova York; de Sandra Poudevida Jürschik, 
coordinadora del Programa de Recerca en Grups Terapèutics de la Fundació Pasqual Maragall; i la presentació comentada de la 
pel·lícula documental Bicicleta, cullera, poma, guanyadora d’un premi Goya 2011, a càrrec de Toni Marín, productor executiu, i 
Agnès Batllori, directora de producció. El seminari ha estat organitzat pel Màster Interuniversitari d’Arts Visuals i Educació: un 
enfocament construccionista del Departament de Didàctiques Específiques i el Grup de Recerca en Educació, Patrimoni i Arts 
Intermèdia (GREPAI).

El 13 de maig s’ha celebrat la IV Fira de la Ciència per Petits Grans Científics i Científiques, a les places Constitució i Josep Pla de 
Girona. Més de dos mil quatre-centes persones (dos mil escolars d’infantil i primària) han participat en els tallers i demostracions 
amb l’objectiu de promoure l’educació científica, tant a nivell escolar, com ciutadà. Es tracta d’un projecte comunitari organitzat 
pel Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental de la UdG (professors i professores del Departament de Didàctiques 
Específiques) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, el Departament d’Ensenyament i l’obra social de “La Caixa”. Enguany 
també hi han participat entitats i museus de Girona i Instituts de secundària.

 Departament de Filologia i Comunicació
El Departament de Filologia i Comunicació ha organitzat, el mes d’abril, conjuntament amb l’Asociación de Jóvenes Investigadores 
de Literatura Hispánica (ALEPH), el VIII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores de literatura hispánica 
(ALEPH): Fuentes, historia y tradición en la literatura hispànica. El congrés ha tingut per objectiu abordar diverses perspectives 
de l’estudi de la interrelació entre la història i la literatura, les fonts i la tradició en la literatura hispànica i hispanoamericana.

El Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI) ha inaugurat la seva tercera edició, el 24 de març, amb una taula rodona sobre 
adquisició de L1 i L2 a càrrec d’Elisabet Serrat (Universitat de Girona), Aurora Bel (Universitat Pompeu Fabra) i Llorenç Comajoan 
(Universitat de Vic). El SERELI ha realitzat un total de cinc sessions el curs 2010-2011, a càrrec de professors de la UdG i becaris 
doctorals de la UdG i de la UAB, amb la participació especial del professor californià Robert Blake.

El VIIIè Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d’Història de la Llengua ha estat organitzat per l’Institut de Llengua i Cultura 
Catalanes i s’ha dut a terme el mes de juny. L’objectiu dels organitzadors és fomentar el debat entre els especialistes en aspectes 
teòrics relatius a la història de les llengües. En aquesta ocasió, la reflexió es centra en l’emergència de noves llengües i en la mort 
d’unes altres, processos fonamentals que han esdevingut de gran actualitat, tant per entendre el context català com per entendre 
el paper de les llengües en un món globalitzat. 

Els dies 12 i 13 de maig, a la Facultat de Lletres, ha tingut lloc la “VII Trobada de Morfòlegs”, un esdeveniment que acull especialistes 
en morfologia de les universitats espanyoles amb l’objectiu de propiciar el debat científic i difondre la recerca més actual sobre 
morfologia. La trobada ha comptat amb una selecció de nou ponents de prestigi internacional, com són Jesús Pena, José Antonio 
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Pascual, Glòria Clavería, Bertha Gutiérrez Rodilla, David Pharies, Franz Rainer, Cristina Buenafuentes, Manuel Pérez Saldanya i 
Josep Martines.

 Departament d’Economia
El Departament d’Economia de la UdG ha iniciat, el curs acadèmic 2010-2011, amb l’organització de diversos seminaris. El 18 de 
novembre ha tingut lloc “The political cost of reforms”, a cura de Gino Gancia, del Centre de Recerca en Economia Internacional. CREI. 
El vint i cinc del mateix mes, Moshe Justman, de la Ben-Gurion University of the Negev (Israel), ha impartit “Equal Opportunity in 
Education: The Kibbutz Standard”. El 13 de gener, Lucila Berniell (Universidad Carlos III) ha fet el mateix amb “Sorting of Students 
by Cultural Traits: The Effects of Immigration”, com Judit Vall Castello (UPF), el dia 18, amb “The Employment Effect of Increasing 
Disability Benefits:A Regression Discontinuity Approach”. El dia vint, Joan Llull (CEMFI) ha impartit “Immigration, Wages, and 
Education: A Labor Market Equilibrium Structural Model” i el dijous 27, Omar Licandro, del Instituto de Analisis Económico (IAE-
CSIC), “Trade, Firm Selection, and Innovation: the Competition Channel”; el dia 1 de febrer ha estat el torn d’Antonio Di Paolo 
(UAB) amb “Knowledge of Catalan, Public/Private sector choice and earnings: Evidence from a doublé simple selection model”; 
el dia 3 de febrer, Leonel Muinelo (UAB) amb “Economic Growth and Inequality: The Role of Fiscal Policies”; el dia 10 de febrer, 
Sara Ayllon (UPF), amb “Poverty, employment and parental home emancipation among European youth”; el dia 17 de febrer, 
Jackeline Velazco (UdG) amb “Assessing the impact of rising food prices on household welfare: An application to Peru”; el dia 24 
de febrer, Fabio Castiglionesi, de la Tilburg University (Department of Finance) amb “Financial Integration and liquidity crisis”; 
el 24 de febrer, Marcello Sartarelli (EUI), amb “Do Performance Targets Affect Behaviour? Evidence from Discontinuities in Test 
Scores in England”; el 22 de febrer, Fabio Pieri, University Of Perugia (Dpt. of Economics, Finance and Statistics) amb “Vertical 
Integration and efficiency: Theory and evidence from the italian machine tool industry”; el 31 de març, Montse Vilalta (Universitat 
de Barcelona) amb “Is there a wage penaly for Horizontal and Vertical Mismatch”; el 6 d’abril, Tomás Lejagarra (Carnegie Mellon 
University) amb “Instance-based learning: A model of decisions from experience”; el 19 de maig, Javier Ordóñez (Universidad de 
Castellón) amb “If the United States sneezes, does the world need paracetamol?”; el 2 de juny, Junio Riste (Universitat Autónoma 
de Barcelona) amb “Classifying Finite Populations by their achievements”.

El mes de maig el Departament s’ha fet càrrec de l’organització del “VII Workshop in public policy design: worker flows and labor 
market adjustment: new evidence and determinants”, en el qual han presentat comunicacions diversos investigadors que treballen 
aspectes relacionats amb el disseny de polítiques públiques. En aquesta ocasió els debats s’han centrat en les dinàmiques i els 
ajustaments del mercat de treball a diferents països. Els conferenciants han estat Juan José Dolado (Universidad Carlos III), Iourii 
Manovskii (University of Pennsylvania, James Costain (Bank of Spain), Thijs van Rens (Universitat Pompeu Fabra), Mariano 
Bosh (Universidad de Alicante), Pedro Gomes (Universidad Carlos III), Regis Barnichon (Federal Reserve Board), Shigeru Fujita 
(Federal Reserve Bank of Philadelphia), Francesco Zanetti (Bank of England), Victoria Osuna (Universidad Pablo Olavide), Claudio 
Michelachi (CEMFI), Nezih Guner (Universitat Autònoma de Barcelona). Els organitzadors del workshop han estat els professors 
del Departament Elena del Rey i José Ignacio Silva

Al llarg del curs acadèmic 2010-2011 ens ha visitat la professora Valentina Hlebec, professora de la Facultat de Ciències Socials de 
la Universitat de Ljubljana.



Instituts



Instituts 124

 Institut de Recerca Educativa

L’Institut de Recerca Educativa destaca, entre les activitats que ha dut a terme el curs 2010-2011, per l’organització de la IV Fira 
de la Ciència per a Petits Grans Científics, que ha tingut lloc el mes de maig. La fira ha comptat amb la participació del Grup de 
Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA), de l’Ajuntament de Girona, el Departament d’Ensenyament, l’obra social de La 
Caixa i el Ministeri de Ciència i Innovació. La Fira ha aplegat més de dos mil quatre-centes persones que han participat en tallers i 
demostracions, organitzats amb la voluntat de promoure l’educació científica.

 Institut de Dret Europeu i Comparat

L’institut de Dret Europeu i Comparat ha organitzat, un setembre més, les Jornades de Dret català a Tossa, que arriben a la setzena 
edició. El tema central ha estat “Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d’obligacions al Codi Civil de Catalunya”. 
El director de l’Institut, Dr. Miquel Martín, ha presentat les Jornades amb la ponència “El contingut del Llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya: estat de la qüestió i perspectives de futur”, a més d’una ponència sobre “Principis per a una proposta de regulació de la 
responsabilitat extracontractual per al Codi Civil de Catalunya”. El Dr. Josep Solé ha presentat la ponència “La responsabilitat civil 
de l’empresari”. El Dr. Albert Ruda ha presentat la comunicació “El mal samarità. L’absorció de beneficis per la gestió impròpia de 
negocis aliens”, elaborada conjuntament amb el Dr. Martín. Els materials de les Jornades es publicaran properament en un llibre.
El Projecte Norma Civil ha progressat amb una actualització de la base de dades de legislació civil catalana i espanyola amb 
les darreres novetats legals, n’ha estat augmentat el nombre de textos en format PDF i se n’ha millorat la navegabilitat. El 
Projecte, realitzat per estudiants sota la supervisió de l’Institut, és una referència a la xarxa pel que fa a l’accés als textos legals i 
jurisprudencials de Dret Civil català i espanyol.

Gràcies a un conveni entre la UdG i la Direcció general d’assegurances i fons de pensions del Ministeri d’Economia i Hisenda del 
govern espanyol (DG), l’Institut, estudiarà una problemàtica de transcendència econòmica i, fins i tot, humana que és la que té 
per objecte dotar la societat d’un mecanisme legal just, eficient i modern de valoració de danys. La rellevància del fet ha provocat 
que el govern espanyol hagi inclòs l’afer en l’Estratègia de Seguretat Viària per al 2011. Amb la intenció d’actualitzar la informació 
sobre aquest tema, la DG d’assegurances i fons de pensions del MEH del govern espanyol ha signat un conveni amb la UdG per tal 
que l’IECPL col·labori en l’estudi d’aquesta matèria, que la DG es converteixi en EPO d’un dels projectes de recerca de l’Institut i 
que el seu director accidental, el Dr. Miquel Martín, s’incorpori a un Grup de treball. Finalment, es presentarà un informe definitiu 
a finals de 2012.

L’Institut ha establert una col·laboració amb l’European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL) de Viena. En virtut del conveni que 
uneix ambdues institucions, l’IECPL i l’ECTIL, han participat en diversos projectes. 

Els Drs. Miquel Martín i Josep Solé han elaborat l’informe sobre Responsabilitat mèdica a Espanya del llibre B.A. Koch, Medical 
Liability in Europe, Berlin, De Gruyter (en premsa).

Els Drs. Miquel Martín i Jordi Ribot han elaborat l’informe sobre Dany en el Dret espanyol en el llibre Koch/Koziol/Winiger/
Zimmermann, The Digest of European Tort Law. Vol 2. Essential Cases on Damage, Wien / New York, Springer (en premsa).
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El Dr. Albert Ruda ha presentat l’informe sobre Dret de danys a Espanya 2010 a la Conferència Anual sobre Dret de danys a Viena. 
Finalment, el Dr. Miquel Martín ha participat en les reunions de l’European Group on Tort Law, del qual és el membre espanyol i un 
dels tres coordinadors del grup, i en les reunions del Supervisory Board de l’ECTIL.

 Institut de Llengua i Cultura Catalanes

L’ILCC celebra aquest 2011 el 25è aniversari, una llarga i fecunda trajectòria que l’ha convertit en l’únic institut de recerca del 
sistema universitari català destinat a la filologia catalana i la unitat de recerca més antiga de la Universitat de Girona. L’ILCC afronta 
una nova etapa amb energies renovades, i amb la voluntat de continuar essent una institució de referència en l’estudi de la llengua 
i la literatura catalanes. Actualment compta amb nombrosos projectes de recerca de diferents nivells, i està impulsant una línia de 
projecció exterior que ha de donar una dimensió més àmplia a la feina que s’està duent a terme.

La relació d’activitats que es presenta a continuació forma part dels actes de celebració d’aquests 25 anys, que es clouran el 22 de 
desembre de 2011 en un acte en què s’espera comptar amb la presència del màxim nombre de persones que han format part de la 
comunitat de l’ILCC durant aquests 25 anys.

Pel que fa a congressos, s’ha dut a terme el VIII Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d’Història de la Llengua, dels dies 20 al 
22 de juny, que impulsa el Grup d’Història de la Llengua. Amb la cita d’enguany s’assoleix la vuitena edició, que ha estat dedicada 
a “L’espai de les llengües”. En l’organització també hi ha col·laborat l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i l’Observatori de les 
Llengües d’Europa i, també, el Departament de Filologia i Comunicació. Les reflexions i debats del col·loqui han aplegat estudiosos 
de tot l’àmbit romànic, a banda de la participació d’alguns especialistes del món anglosaxó, i s’han centrat al voltant dels següents 
temes de debat: el concepte de llengua, la distància lingüística i la magnitud de les llengües, i la relació entre llengua i dialectes: 
un procés d’ocultació.

Entre els dies 25 i 27 de novembre ha tingut lloc el col·loqui internacional “Literatura en la Guerra de los Treinta Años”, que ha 
organitzat el “Grupo de Literatura Española de la Edad Moderna” i en què han estat abordades diverses perspectives de l’estudi de 
la interrelació entre la literatura del Barroc, la història de les idees polítiques i un dels esdeveniments que van marcar tot el segle 
XVII: la Guerra dels Trenta Anys.

El Seminari Internacional “La fi dels trobadors? L’espai occitanocatalà als segles XIII i XIV: velles preguntes i noves interpretacions” 
ha estat un altre dels actes que s’han dut a terme en el si de l’Institut. El seminari internacional, que ha tingut lloc els dies 25 i 36 
de novembre, organitzat pel Grup de Literatura Medieval (Secció de Llengua i Literatura Occitanes) ha aplegat especialistes de 
renom en l’àmbit de l’estudi de la literatura trobadoresca, que han discutit i actualitzat els plantejaments i punts de vista a través 
dels quals cal abordar l’estudi d’aquest període de la literatura. Està previst que les conclusions dels debats apareguin en un volum 
col·lectiu.

Durant el curs 2010-2011 han continuat els seminaris de recerca de l’ILCC, com a part important de la celebració dels 25 anys de 
l’ILCC. Aquestes sessions metodològiques s’han convertit en espais debat interdisciplinar en què els membres de l’ILCC i altres 
investigadors convidats exposen els temes i projectes sobre els quals treballen, 
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La nòmina de seminaris la inicia Marina Navàs (UdG) amb “El cançoner Registre Cornet i la lírica del primer Tres-cents” i M. 
Victòria Rodríguez Winiarski (UdG): “El cançoner de Carpentràs i la narrativa catalana en vers”. Segueixen Eulàlia Miralles (UOC-
UdG) amb “La memòria de les dones a l’Edat Moderna”, Xavier Luna i Batlle (UAB) amb “Els textos rossellonesos no literaris de 
l’època moderna i el projecte Scripta”, Jordi Sala (UdG-ILCC): “La relació entre El Ben cofat i l’Altre i el Misterio de Quanaxhuata 
de Josep Carner: l’autotraducció del text com un exercici de reescriptura”, Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata) amb “La 
storiografia dell’epoca di Alfonso il Magnanimo: studio della tradizione catalana e le innovazioni umanistiche”, Víctor Martínez-
Gil (UAB) amb “L’edició crítica de Salvador Espriu” i Agostino Bistarelli (U. La Sapienza, Roma) amb “Le ‘scritture’ dell’esilio: 
militari ed intellettuali italiani in Catalogna durante il trienio liberal”.

Pel que fa a la publicació de textos, una de les funcions principals del l’ILCC, els curs acadèmic 2010-2011 ha contemplat les 
següents publicacions: Francesc X. Rodríguez (ed.), Obra Completa de Pere Torroella, en 2 volums, publicada per la col·lecció 
“Els Nostres Clàssics” de l’editorial Barcino; Eulàlia Miralles (cur.), Del Cinccents al Setcents. Tres-cents anys de literatura 
catalana. Bellcaire d’E.: Edicions Vitel·la, 2011, volum col·lectiu d’estudis sobre la literatura catalana de l’Edat Moderna, que 
actualitza el punt de vista estètic sobre aquesta època de la literatura catalana; Arxiu de Textos Catalans Antics, núm. 29, la 
importància d’aquest volum rau en l’article col·lectiu de més de 800 pàgines amb el catàleg de manuscrits d’Eiximenis conservat 
en biblioteques públiques, en la redacció del qual hi han participat nombrosos membres de l’ILCC; Xavier Pla (ed.), Jorge Semprún 
o las espirales de la memoria. Kassel: Ed. Reichenberger, 2010, correspon als resultats del congrés celebrat a la Facultat de Lletres 
amb el mateix nom, que va comptar amb la presència del mateix escriptor; Mariàngela Vilallonga (cur.), Poemes francesos, de 
Rainer Maria Rilke. Girona: Edicions de la El·la Geminada, Trivium, 2011; Margarida Casacuberta, Els Jocs Florals de Girona (1902-
1935). Girona: CCG Edicions � Fundació Valvi, 2010; Jordi García (ed.), Alexandre. Barcelona: Crítica, 2010, edició d’un dels textos 
més influents de la literatura medieval europea. D’altra banda, hem d’afegir que han estat publicats dos volums més que inclouen 
estudis d’investigadors de l’ILCC; Òscar Jané (ed.), Del tractat dels Pirineus [1659] a l’Europa del segle XXI. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya-Museu d’Història de Catalunya, 2010, que inclou estudis de Pep Valsalobre i Eulàlia Miralles; Blai Bonet, El mar. 
Barcelona: Club Editor, 2011, que conté un epíleg de Xavier Pla sobre les vicissituds d’una novel·la que va ser censurada pel jurat 
del Joanot Martorell i aprovada pels censors del règim franquista.

L’ILCC ha adquirit una llicència del programa Classical Text Editor disponible per a tots els seus investigadors. Aquest software 
d’edició de textos està orientat a facilitar als investigadors el treball amb edicions crítiques o amb textos acompanyats de 
comentari o traducció i facilitar la preparació d’originals aptes per a la impremta o per a la seva publicació digital. El control del 
text és total i permet estalviar molts costos, sobretot en la correcció de proves. La finalitat principal del software és automatitzar 
una part considerable de la preparació de les edicions crítiques, que fins ara ocupava un temps ingent dels estudiosos, i deixar-los 
concentrar en els aspectes realment científics.

D’altra banda, l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes també ha contractat aquest curs una subscripció al Library of Latin Texts 
(Sèries A+B), antigament conegut com a CLCLT, disponible per a tota la comunitat universitària de la UdG.

La Library of Latin Texts (LLT) consta de dues parts. LLT-A és el nom de la base de dades coneguda fins ara com a CLCLT, i mentre 
aquesta base de dades continua creixent, es complementa amb la nova base de dades LLT-B. Si LLT-A és el resultat d’una feina de 
recerca intensiva sobre el CTLO, LLT-B incorpora materials d’edicions existents.  

Aquest recurs en línia, a més, permet fer cerques conjuntes entre les dues bases de dades, utilitzant l’aplicació de cerques 
creuades (CDS).
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L’ILCC ha col·laborat amb l’ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Institut d’Estudis Catalans. Des de l’any 2000, l’ILCC duu a terme 
una fructífera col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’impuls del festival Terra de Trobadors. En aquest 
sentit, el mes de setembre va aparèixer el novè volum de Mot so razo, una revista especialitzada d’estudis trobadorescos que edita 
anualment l’Institut en col·laboració amb l’Ajuntament, que incloïa un dossier dedicat a l’espiritualitat en la vida quotidiana durant 
l’Edat mitjana. D’altra banda, l’ILCC participa al festival a través de l’organització del cicle de conferències paral·lel, que aplega 
investigadors i estudiosos de reconegut prestigi, convertint-lo en una cita de referència en l’àmbit dels estudis trobadorescos. 
En relació amb l’Institut d’Estudis Catalans, l’ILCC ha signat un conveni per a l’edició en dos volums del Catàleg de Manuscrits de 
Francesc Eiximenis, un estudi que suposarà una fita molt important per a l’estudi del frare franciscà gironí.

 Institut de Medi Ambient

L’Institut, amb el suport de la Fundació Privada Girona: Universitat i Futur, ha organitzat el “ISSE (International Summer School On 
Environment) 2010: biodiversitat marina i activitats humanes”, que ha representat una nova edició dels Seminaris Internacionals 
de Medi Ambient, que organitza anualment l’Institut de Medi Ambient. Ha tingut lloc els dies 17 i 18 de setembre, a l’auditori 
del Parc Científic i Tecnològic de la UdG, i l’ha coordinat les Dres. Margarida Casadevall i Marta Muñoz, del Grup de Recerca en 
Ictiologia del Departament de Ciències Ambientals. La intenció dels organitzadors ha estat mostrar els efectes que tenen les 
activitats humanes sobre la biodiversitat marina, molts dels quals són perjudicials perquè del mar en prenem recursos, sorra, aigua 
i n’hi afegim contaminants, soroll o en removem les espècies. Un panorama molt complex en què es fa difícil assenyalar un únic 
responsable, però en què les conseqüències són cada vegada més evidents. Al seminari, que ha comptat amb un important ressò 
als mitjans de comunicació i amb la participació de més vuitanta inscrits, hi han participat ponents de prestigi que han explicat què 
és el que està passant, per exemple, en els ambients portuaris, i de com les aigües de llast dels vaixells han estat causants de la 
introducció d’espècies invasores; o com el soroll dels vaixells pot afectar algunes espècies marines, entre moltes altres qüestions.
Ha estat publicat el llibre Home vs. mar, que és el segon volum de la col·lecció “Quaderns de Medi Ambient” que impulsa 
l’Institut de Medi Ambient des de l’any 2009. L’obra aglutina la novena i desena edició de la International Summer School on 
the Environment (ISSE, que s’ha centrat en la biodiversitat marina, tot i que també posa èmfasi en dos perspectives diferents, 
íntimament interrelacionades, com són la salut humana (2009) i les activitats humanes (2010). De l’edició de l’obra n’han tingut 
cura els coordinadors dels dos Seminaris, la Dra Margarida Casadevall, el Dr. Josep Lloret i la Dra. Marta Muñoz.

 Institut de Recerca Històrica

L’Institut de Recerca Històrica ha organitzat, entre setembre de 2010 i juliol de 2011, quatre cicles paral·lels de seminaris mensuals: 
història medieval, història rural, història contemporània i arqueologia; un seminari especialitzat en cultura escrita i visual; una 
jornada sobre Jaume Vicens Vives i els remences; el col·loqui de tardor sobre la Guerra del Francès al Pla de l’Estany; un congrés 
sobre l’aigua juntament amb la UB i tres seminaris internacionals: el Seminari d’Història Econòmica i Social sobre les pràctiques 
Emfitèutiques, el Seminari Water Shapes, organitzat a partir del projecte europeu del mateix nom, i les Jornades de món rural en 
època romana, que es desenvolupen anualment a Banyoles.

També ha organitzat diferents campanyes d’excavació arqueològica, fruit de diferents convenis, al monestir de Sant Feliu de 
Guíxols, al Pla de l’Horta de Sarrià de Ter, a la muntanya de Sant Julià de Ramis i a la cova de l’Arbreda (Serinyà).
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Durant aquest període s’han publicat diferents números de les col·leccions de la BHR (nº 5, 6 i 7), el darrer número del SRWRP(nº5), 
els dos darrers números de la revista Mestall (nº 27 i 28) i la monografia De l’oppidum a la civitas. La romanització inicial de la 
Indigècia, a cura de Josep Mª Nolla, Lluís Palahí i Jordi Vivo.

L’institut ha comptat amb un total de deu investigadors en formació de diferents convocatòries de beques de recerca.



Serveis



Comunitat universitària 130

 Biblioteca

La col·lecció
377.038 volums en paper (366.616) i electrònics (10.422).
32. 244 revistes (2.541 subscripcions paper i 29.703  electròniques).
40.314 recursos digitals (revistes, llibres i bases de dades (189).
105 milions d’articles accessibles a la Biblioteca Digital (105.327.915).
16.999 documents al Dipòsit Digital de la UdG (DUGI)
995 documents incorporats en el darrer curs.
2.401 vídeos.
1.211 àudios.
4.637 hores de gravació.
193 gravacions incorporades 2010-11.
477 Tesis doctorals en xarxa al dipòsit TDX.
65 tesis incorporades darrer curs.

Usuaris Curs Acadèmic 2010-2011
Estudiants: 11.228.
Professors: 1.337.
PAS: 594.
1.772.406 visitants en les 3 biblioteques dels Campus.
4.184 participants als cursos de formació i acollida.
188.817 llibres prestats.
207.427 articles baixats de la Biblioteca Digital.
655.563 consultes a les bases de dades.
2.742.353 consultes al catàleg.
6.417 moviments de préstec interbibliotecari.
41. 400 préstecs d’ordinadors portàtils.

Espais i equipaments
1.754 places.
16’164 Km de prestatgeria.
1.480 hores d’ocupació dels espais del CRAI el curs passat.
425 ordinadors, dels quals 120 portàtils per a préstec. 
10.141 m2 de lliure accés entre les tres biblioteques.

Inversions
1.148.897€ de despesa en material bibliogràfic i documental 
269.105 en equipament mobiliari i informàtic.
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Personal
32 bibliotecaris.
5 personal TIC.
15 becaris ( equivalents a 6’43 FTE).

Darreres Actuacions

Al 2010 es va crear la col·lecció mèdica digital amb 12.912 subscripcions.

Les Tesis doctorals es van incorporar a MetaArxive per assegurar la seva preservació.

S’han efectuat els tràmits i convenis per tal que els documents incorporats al DUGI, en obert, quedin indexats als dipòsits 
internacionals Recolecta, Europeana, Driver i Openaire amb l’objectiu d’ obtenir major visibilitat i major nombre de citacions.

Les darreres actuacions sobre els Fons Especials han suposat les següents catalogacions: 

S’ha acabat la catalogació dels 3.852 ítems i 236 revistes que formen el llegat de Pierre Vilar

S’han catalogat les 1.210 monografies i estan en procés de digitalització els 2.469 documents del fons Manuel Brunet.

S’han catalogat 944 volums del fons de l’ ICRPC , la pràctica totalitat del fons.

S’ha renovat per uns mesos la catalogació del fons del Seminari Conciliar. Actualment s’arriba ja als 34.200 volums.

Del llegat Panikkar s’ realitzat i col·locat un ex-libris, s’ha procedit a la magnetització i ubicació a la Sala de Llegats dels 10.736 
llibres del fons i s’ha iniciat la catalogació. Queden pendents de processar les 166 caixes de revistes i separates.

Amb motiu de l’any Vicens Vives s’han dut a terme diferents actuacions, com són la creació d’una pàgina web especial per celebrar 
l’aniversari. Es van cedir documents d’aquest fons per a diverses exposicions i es va col·laborar en l’ exposició de l’Institut de 
Recerca Històrica.

Del Fons per a la Història de l’Educació, s’ha realitzat l’hostatjament, adaptació i publicació de la base de dades del Libro de 
movimiento de maestros i el Libro de movimiento de maestras, fruit d’un projecte entre el Departament de Pedagogia de la UdG i 
l’Arxiu Històric de Girona.

Actualment esta en curs  de digitalització el fons d’Audiovisuals del professor Salomó Marquès i en procés de conveni la cessió del 
fons dels Mestres a l’Exili.

S’ha col·laborat en el projecte Babel amb el Servei de Llengües Modernes (SLM), per a l’auto aprenentatge, creant una pàgina web 
de suport enllaçada a la del SLM i des de la Biblioteca.

La Biblioteca i la societat
Jornada de Portes Obertes: 13 i 14 de febrer de 2009 i 19 de febrer de 2010. Actuacions efectuades:
- Participació a l’estand de la fira Ho tens a la UdG davant l’aulari de Ciències.
- S’organitzen visites guiades per a grups.
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- 2n Jove Campus de Recerca: aquesta activitat s’ha dut a terme a la Sala Ernest Lluch i està adreçada a estudiants de batxillerat per 
donar-los a conèixer la Universitat. Sessió formativa sobre cerques bibliogràfiques i com preparar el treball de recerca.
- Tallers de geografia: organitzats per la Unitat de Geografia en col·laboració amb la Cartoteca:
- Per als instituts de secundària, amb l’assistència de 124 estudiants.
- Per al Centre Excursionista de Banyoles sobre documentació cartogràfica de quatre hores, amb l’assistència de 14 persones.

Bibliovisites
Universitat de Talca: S’han acollit 40 estudiants de Disseny Industrial tutoritzats pel professor Narcís Verdaguer.

Bibliovisites i sessions d’acollida coordinades per l’Àrea de Comunicació de la Universitat. S’han atès un total de 329 persones de 
diferents centres:
- IES Ginebró (Llinars del Vallès, gener del 2010). Visita de 15 estudiants.
- IES Bosch de la Coma (Olot, març del 2010). Visita a la Biblioteca de 20 estudiants.
- IES Vilablareix (març del 2010). Visita a la Biblioteca de 29 estudiants.
- IES Santa Coloma de Farners (abril del 2010). Visita a la Biblioteca de 30 estudiants.
- IES Narcís Xifra (gener del 2009 i maig del 2010). Visita a la Biblioteca i Cartoteca de 46 estudiants i formació Com Preparar el 
Treball de Recerca a 25 estudiants.
- IES Carles Vallbona de Granollers (març del 2009). Visita a la Biblioteca i Cartoteca de 20 estudiants.
- Centre Excursionista de Banyoles (maig del 2009). Visita a la Cartoteca de 16 assistents.
- IES Maristes (març i abril del 2010). Visita a la Biblioteca de 70 estudiants.
- IES Ciutadella (març del 2010). Visita a la Biblioteca de 20 estudiants.
- St. George’s School (Fornells de la Selva, octubre del 2010). Formació Com Cercar Informació per Fer el Treball de Recerca de 
Batxillerat a 26 assistents.
- Jove Campus de Recerca (juliol i novembre del 2010). Formació a 12 estudiants.

Nous Convenis per accedir a les instal·lacions i als serveis de la Biblioteca.
Amb el Col·legi Oficial de Metges de Girona S’acorda que enviaran les seves publicacions.
Amb la Fundació Privada Quiropràctica de Barcelona 
Amb el Centre de Recerca d’Història Rural (CRHR) i l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines

Exposicions 
«Ecodisseny» (del 14 de desembre de 2009 al 22 de febrer de 2010). Exposició itinerant de les candidatures guanyadores del 
premi 2009 Disseny per al Reciclatge. Coordinat per l’Oficina Verda. Montilivi.
«Hahua: últim poble indígena d’El Salvador» (de l’11 de desembre de 2009 al 31 de gener de 2010) de la Xarxa Solidària: 10 anys 
de Cooperació Internacional. ONG Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols. Barri Vell.
«Vacances per la pau» (del 18 de febrer al 26 de març). Exposició fotogràfica cedida per l’Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí. Recull d’imatges fetes a l’estiu als nens dels campaments de refugiats de Tinduf (Algèria).
«16 científiques catalanes» (del 23 d’octubre al 23 de novembre). Exposició fotogràfica organitzada per l’Associació Catalana de 
Comunicació Científica (ACCC) i patrocinada pel Departament d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya. 



Memòria del curs acadèmic 2010-2011 133

«Petroli i persones» (del 15 d’octubre al 22 de novembre). Exposició organitzada per l’Associació Catalana d’Enginyers sense 
Fronteres.
«Bibliodiversitat» (del 12 al 23 de novembre de 2010). Exposició bibliogràfica en col·laboració amb els actes de la Setmana de la 
Ciència 2010.
Actes d’adhesió a l’Any Vicens Vives. La Biblioteca organitza una exposició de manuscrits de l’autor acompanyada d’un documental 
audiovisual i la dedicació d’una pàgina web.
«Martin Gardner: la màgia de la ciència» (del 27 d’octubre al 14 de novembre). Exposició bibliogràfica itinerant i virtual elaborada 
pel personal de la Biblioteca. Montilivi i Barri Vell.
«Girona temps de flors 2010». A proposta del vicerector Joaquim Maria Puigvert i en col·laboració amb l’EPS, estudiants 
d’Arquitectura presenten projectes de decoració del CRAI Barri Vell. Durant la setmana de l’exposició la Biblioteca obre les portes 
a milers de visitants.
Exposició de llibres per regalar als alumnes per la diada de Sant Jordi, 23 d’abril de 2010.

 Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT)

Projectes de col·laboració transfronterera
La Universitat de Girona participa com a soci en dos projectes del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-
Andorra (POCTEFA). D’una banda, el projecte EuroInstitut Català Transfronterer (EICT) pretén donar resposta a la creixent necessitat 
formativa d’una oferta específica en matèria de cooperació transfronterera i territorial. De l’altra, el projecte RES’PIR vol establir 
un procés de qualitat per a un turisme actiu sostenible en l’espai pirenaic transfronterer. 

En el marc del programa MED, Europa a la Mediterrània, la UdG també participa com a soci en el projecte de cooperació RESPONSIBLE 
MED, el qual avalua la responsabilitat social corporativa i el desenvolupament econòmic a l’àrea de la mediterrània. Dins del 
programa Cooperació territorial del sud-oest d’Europa (SUDOE), la UdG és part del projecte ECOTECH-SUDOE on s’establirà una 
xarxa de l’anàlisi del cicle de vida i ecodisseny per a la innovació ambiental de la tecnologia.

Ajuts per a la organització de reunions científiques
El mes d’abril, la Universitat de Girona ha estat la responsable de l’organització d’un Exploratory Workshop gràcies a l’ajut concedit 
per la European Science Foundation (ESF). Aquest ajut és una plataforma ideal per explorar nous camps de recerca amb impacte 
potencial en el desenvolupament de la ciència. En concret el workshop ha reunit un grup de científics internacionals del camp de 
les ciències ambientals, per tractar sobre la temàtica de l’avaluació i assessorament de riscos en mètodes i aplicacions per avaluar 
invasions biològiques.

Tres noves patents sol·licitades
Durant l’any 2010 s’ha sol·licitat la patent “Péptidos cíclicos inhibidores del crecimiento cel·lular”, de titularitat compartida entre 
la Universitat de Girona i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona. Els investigadors de la UdG que en formen part són les Dres. 
Marta Planas i Lídia Feliu, i els Drs. Emili Montesinos i Eduard Bardají. Per part de l’IdibGi, la Dra. Teresa Puig.

En la primera meitat de l’any 2011, s’han sol·licitat dues patents més: “Procedimiento para la obtención de un recubrimiento de 
óxido de cerio y recubrimiento de óxido de cerio obtenible a partir de dicho procedimiento”, de titularitat compartida entre el CSIC 
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i els investigadors de la UdG, Drs. Pere Roura i Jordi Farjas; i, “Proteinas recombinantes con efecto antitumoral”, de titularitat 
exclusiva de la UdG, la qual ha és fruit de la recerca dels investigadors del grup d’Enginyeria de Proteïnes, la Dra. Maria Vilanova, 
els Drs. Antonio Benito, Marc Ribó, la Dra. Jessica Castro, el Sr. Pere Tubert i la Sra. Anna Vert.

Ajuts cooperatius i de transferència
La Unitat de Valorització ha gestionat les sol·licituds dels ajuts cooperatius i de transferència d’àmbit espanyol i català. D’aquests 
han estat concedits dos Consolider (MICINN), un Cenit (CDTI), cinc INNPACTO (MICINN), cinc Plans Avanza (MITYC), quatre ajuts 
CDTI, un Nucli Cooperatiu R+D (ACC1Ó) i un Valor (ACC1Ó), per un import total concedit de 3.218.000€. 

Beques BTI, formació en transferència i innovació
Un any més s’han gestionat les Beques de Transferència i Innovació (BTI) per un valor de 159.200 €  que ha permès la concessió 
de 27 beques, amb l´objectiu de formar els estudiants en el camp de la Transferència i la Innovació i, alhora, potenciar aquesta 
activitat en els agents de recerca de la Universitat de Girona per millorar-ne la seva excel·lència i competitivitat.

La Fundació Esclerosi Múltiple premia el projecte AVALEM
El projecte AVALEM ha aconseguit la beca CEM-cat Miquel Martí i Pol, dotada amb 40.000 euros, i que concedeix la Fundació 
Esclerosi Múltiple. El Dr. Xavi Lladó, investigador del grup de recerca VICOROB de la UdG, i la doctora Laia Valls, de l’Hospital 
Universitari Dr. Josep Trueta, co-dirigeixen aquest projecte per desenvolupar una eina informàtica que permeti avaluar l’atrofia en 
pacients d’esclerosi múltiple. 

VI Trobada de la Red UGI
La Universitat de Girona ha organitzat la VI Trobada de la Red UGI, el mes d’abril. El Parc Científic i Tecnològic ha acollit aquesta 
trobada que ha aplegat més d’un centenar de gestors de la recerca de les universitats espanyoles. Al llarg de tres dies, les sessions 
que s’hi ha dut a terme han servit per intercanviar opinions i experiències amb la intenció de millorar la gestió de la recerca. La 
trobada ha estat retransmesa en directe pel Canal UdG de Livestream i també ha pogut ser seguida pel Twitter.

 Oficina de Relacions Exteriors ORE

Durant el curs 2010-2011 l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) ha posat en marxa la base de dades GEA-PONTOS. Avui per avui, 
GEAPONTOS inclou tots aquells convenis que signa la UdG en el marc dels programes ERASMUS i SICUE i aquells internacionals (que 
es gestionen dels de la Secretaria General) que han estat inclosos en el programa PROMETEU. També s’hi recull informació sobre 
projectes, amb finançament propi o extern, que tenen com a objectiu la formació. Els objectius de GEA-PONTOS són, d’una part, 
proporcionar notícia del tipus d’activitat “acadèmica” que la UdG manté amb diferents institucions, siguin nacionals o no, la gestió 
de les quals ha estat atribuïda a l’ORE i del nombre d’institucions amb les quals la UdG té conveni per a algun tipus d’activitat 
acadèmica, de l’altra.

Un altre projecte liderat per l’ORE, en col·laboració amb el Vicerectorat de Política Internacional, és el Registre de Convidats. 
Aquest Registre està dissenyat perquè proporcioni notícia de les persones que són convidades a la UdG i, per a les quals, la UdG 
no ha d’executar cap pagament. L’estada mínima ha de ser d’una setmana, encara que en queden exclosos els participants en 
congressos i jornades. Aquest Registre únic recollirà les dades que actualment s’incorporen per a la població -no de plantilla� 
ja identificada (RRHH, OITT, ORE...) i, a més, hauria de permetre recollir informació sobre persones que venen a la UdG i que, per 
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manca de relació contractual, no consten en els registres actuals. L’ús d’aquest registre ha de permetre que quan aquesta convidats 
arriben a la nostra Universitat ja trobin a la seva disposició un codi ID UdG, un password i una Tarja identificadora (no confondre 
amb el  carnet UdG).

Pel fet d’haver iniciat el projecte Acollida i la seva participació en el projecte IMPI, l’ORE, en un cert sentit, lidera el treball sobre 
la definició d’indicadors d’internacionalització en l’àmbit de la formació, un lideratge que abasta no només les universitats 
acollides en l’ACUP, sinó també �i per raó de les relacions ACUP/CIC� les que pertanyen al CIC. L’objectiu del treball és que els 
descriptors/indicadors que es triïn es consensuïn pel que fa al seu significat i que aportin valor afegit en la descripció general de la 
internacionalització de les institucions. La finalització del projecte acollida està prevista per al primer semestre del curs acadèmic 
2011-2012.

 Servei Informàtic

Administració electrònica
Després de la prova pilot que s’havia fet en la convocatòria de juny de 2010, en la convocatòria de febrer de 2011 han pogut ser 
signades, electrònicament, totes les actes de la FCEE amb segell d’òrgan. En la convocatòria de juny s’ha estès el procediment a 
tots els centres docents.

Plataforma de serveis de signatura i validació centralitzades
S’ha disposat un conjunt de serveis web que permeten que els sistemes d’informació de la universitat custodiïn els segells d’òrgan 
amb altes garanties de seguretat, emetin documents electrònics signats amb segell, validin documents electrònics signats i 
certificats tan propis com de tercers i tinguin una política comuna de signatura.

Àrea acadèmica
Mòdul de beques:
La gestió de beques ha estat integrada en el sistema de gestió acadèmica. Era la darrera peça del sistema antic que quedava per 
migrar.
Altres ampliacions del sistema de gestió acadèmica:
Matrícula de tutela de doctorat, transferència d’expedients i registre d’activitats extra curriculars. 
Registre de convenis de mobilitat
S’ha desenvolupat un nou mòdul de registre de convenis, com a primera fase de la posada al dia dels sistemes d’informació de 
l’ORE.
Registre de convidats:
Aplicació que mecanitza el procés d’acreditació de les persones convidades a la universitat.
Aplicació de recolzament a l’avaluació de les titulacions de grau i màster:
Ha estat implantat un sistema que permet l’avaluació de les titulacions de grau i màster mitjançant el càlcul dels indicadors 
d’avaluació, la càrrega dels valors de referència dels indicadors, l’enregistrament de les avaluacions i l’emissió dels informes de 
seguiment.
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Informació econòmica per a dispositius mòbils (àliga mòbil)
Un tret que caracteritza la nostra societat és la necessitat de disposar d’informació en tot moment i en qualsevol lloc, una 
necessitat a la qual no són alienes les persones ni els interessos de la Universitat de Girona. El desenvolupament dels anomenats 
“smartphones” i les “tablets” ha obert noves possibilitats en l’accés a la informació. En resposta a aquesta necessitat, el Servei 
Informàtic ha posat en marxa el projecte Àliga Mòbil que permet el consum de la informació econòmica de la UdG des de qualsevol 
dispositiu mòbil i, també, permetrà la realització dels tràmits econòmics (conformitat i autorització de la despesa) des d’aquests 
dispositius. En una primera fase, ja executada, es pot accedir a la informació econòmica des d’aparells equipats amb sistemes 
operatius iOs d’Apple (iPhone, iPad i iPod Touch), Android (Google) o RIM (Blackberry). Àliga Mòbil és una aplicació per navegador 
compatible amb aquests sistemes, i la podreu trobar a l’adreça aligamobil.udg.edu.

Fons d’acció social
Ha estat implantada una aplicació per a la gestió dels ajuts del Fons d’Acció Social, del Casal d’Estiu i de la Xarxa de Vacances. El 
desenvolupament contempla els estàndards amb .NET, FRAMEWORK 3.5 sobre motor de base de dades SQL i està integrat amb La+ 
Meva. L’aplicació permet fer una còmoda inscripció i una àgil gestió dels ajuts.

Carta de Serveis i Eines de Suport
El servei informàtic ha definit formalment l’oferta de serveis a la comunitat universitària Ha confeccionat una Carta de Serveis com 
un primer pas per oferir-se com prestador de serveis interns de la UdG. A partir d’aquesta Carta, ha redissenyat el web del servei 
informàtic, l’oferta de serveis del qual ha tractat de fer més clara i entenedora. També ha implantat una nova eina de suport, que 
substitueix a l’antic sistema d’incidències, que millora les prestacions del Servei Informàtic, per exemple, perquè es facilitarà als 
usuaris el seguiment i la valoració de les incidències i les peticions de servei.

Pla Renovi 2011
Aquest curs, i en el marc del Pla Renovi 2011, ha estat renovat una bona part de l’equipament microinformàtic que utilitza el govern 
i l’administració de la UdG. L’actualització de maquinari ha estat acompanyada d’una modernització dels sistemes operatius i de 
l’ofimàtica, amb la intenció de dotar el personal d’eines més modernes que millorin l’eficiència i la productivitat. Al procés l’ha 
acompanyat un Pla de Formació per facilitar el coneixement i l’adaptació a les novetats.

Prova Pilot de Vot Electrònic
La prova pilot de vot electrònic duta a terme entre els dies 8 i 11 d’abril en les eleccions a director del Departament d’Informàtica 
i Matemàtica Aplicada, en el marc del projecte d’impuls de l’administració electrònica de l’ACUP, ha finalitzat amb èxit. La primera 
experiència de vot electrònic celebrada a la UdG s’ha desenvolupat amb normalitat després que tots els vots es van emetre 
telemàticament mitjançant la plataforma informàtica PNYX de Scytl, que es troba hostatjada al Cesca. La participació ha estat del 
86.6 %, superior a la registrada en el procés de 2008, que havia estat d’un 81 % del cens amb dret a vot. Es preveu que la prova pilot 
s’ampliï a nous processos electorals, per tal que actuï com a mecanisme d’agilització de la participació i de la presa de decisions 
a la UdG.
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 Servei de Llengües Modernes. SLM
Al marge de la seva activitat normal (docència de llengües, suport lingüístic, promoció de les llengües, suport als estudiants de programes 
de mobilitat, etc.), els objectius del Servei de Llengües Modernes (SLM) el curs 2010-2011 s’han centrat en el desplegament Pla de política 
lingüística de la UdG 2008-2013 i en la Normativa sobre la tercera llengua en els estudis de grau.

Aquests objectius s’han materialitzat en dos productes que tenen un impacte significatiu en la comunitat universitària. D’una banda, l’SLM ha 
editat UdG Llengua. Guia lingüística i d’estil, publicació que recull els criteris lingüístics que es pretén que siguin comuns i homogenis per a tota la 
Universitat de Girona. D’altra banda, juntament amb la Biblioteca de la UdG, s’ha posat a disposició de la comunitat el portal de recursos lingüístics 
UdGBabel. Es tracta d’un recurs transversal que neix amb la voluntat d’oferir recursos que ajudin els membres de la comunitat universitària en les 
seves necessitats comunicatives.

 Servei d’Esports

El curs en xifres:

Socis del Servei d’Esports 3.925

Assignatures de lliure elecció ofertes pel Sd’E 35

Nombre d’estudiants matriculats en assignatures de lliure elecció ofertes pel Sd’E 883

Nombre d’inscrits en competicions esportives 2.575

Nombre de participants en activitats de lleure i promoció organitzades pel Sd’E 1.345

El Servei d’Esports, el curs 2010-2011, ha crescut fins els 3.925 socis (63% homes i 37% dones). 

El programa d’activitats amb reconeixement acadèmic ha desenvolupat 35 assignatures amb un total de 883 inscripcions, de les que el 50% han 
estat de nois i el 50% de noies.

Pel que fa a les competicions esportives, s’ha comptat amb la participació de 2.575 esportistes en 32 modalitats diferents, 1.979 dels quals ho han 
fet en campionats interns de la UdG, mentre que, la resta, ha representat la nostra universitat als Campionats de Catalunya Universitaris (348), 
d’Espanya (66), i d’altres competicions internacionals (182). 

Als Campionats d’Espanya cal destacar les medalles de bronze aconseguides per l’atleta Esther Guerrero en 800 metres lliures, i per Anna Badosa 
en tennis taula, que ha estat seleccionada per competir a la Universíada de Xina. En tir amb arc, per segon any consecutiu, medalla d’or per Àlex 
Morillas.

Fora de l’àmbit competitiu, més de 1.300 usuaris s’han inscrit en alguna de les més de 40 activitats de lleure i promoció que han estat ofertes 
durant el curs, com són caiac, esquí, submarinisme, karts, btt, etc.

Pel que fa a les novetats, les més destacades fan referència al fet que hem publicat la nostra Carta de Serveis i ja som a Facebook, a Twiter i a 
Youtube, amb l’objectiu de relacionar el Servei amb els usuaris d’una manera més eficient. 



Comunitat universitària 138

També, es disposa des d’aquest curs, d’una sala d’activitats dirigides pròpia al Mòdul M8 del campus de Montilivi, que s’ha 
estrenat amb el curs “Ioga i Meditació”, que ha impartit el prestigiós monjo budista Ricard Rotllan, amb un èxit de participació 
sense precedents en aquests tipus d’activitat.

Per últim es destaca la innovació que representa el programa UdG Saludable que s’ha iniciat amb “UdG en forma”, destinat a la 
formació del PAS i del PDI. La intenció és promoure l’activitat física i la nutrició saludable amb l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida.

 Servei de Publicacions

Relació de llibres publicats de setembre de 2010 a agost de 2011

Sèrie Plurals, Aula (coeditats amb Documenta Universitaria)
- Dialogant amb els clàssics, Jordi Sala 
- Recerca en Psicologia de la salut, Montserrat Planes i M. Eugènia Gras
- L’aprenentatge basat en problemes en els estudis d’Infermeria, David Ballester i Concepció Fuentes
- Manual de Tècniques i Procediments d’Infermeria, Concepció Fuentes i David Ballester
- Manual d’Infermeria Intensiva, Concepció Fuentes
- Estadística Aplicada a l’economia, l’empresa i les finances, Germà Coenders
- Passatge a Amsterdam, Maria Pia i Bet Capdeferro
- La realitat de l’aparença, Jörg Zimmer
- Gestió d’Infermeria, Jordi Doltra i  Carme Beltran 

Quaderns de Medi Ambient  (coeditats amb Documenta Universitaria)
- Home vs. Mar, Margarida Casadevall et al.

Altres col·leccions (coeditats amb Documenta Universitaria)
- Època de canvis. Als inicis de la romanització, Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l’Estany (Ed.)
- Entre la vida i la mort,  Miquel Verdaguer i M. Farners Riera
- Materials per a l’estudi de la masia, Josep Danès
- Escrits d’arquitectura, Luigi Cosenza
- Museus d’avui, Gabriel Alcalde et al.
- Constructing Cultural and Natural Heritage,  Xavier Roigé i Joan Frigolé
- Disseny del Producte a les PIMES,  Narcís Verdaguer et al.
- Creatividad y diseño del producto, Fernando Julián et al.
- Producte i Responsabilitat Social, Xavier Espinach et al.
- Estrategias de comunicación en el diseño de envases, Ana Serrano et al.
- IX Workshop in G/MPLS Networks, Ramon Fabregat et al.
- La Filosofia d’Eduard Nicol, Josep M. Terricabras (Ed.)
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- Els pensaments d’Eugeni d’Ors, Josep M. Terricabras
- Narraciones de un contexto, Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació
- Guia del autoestopista Salutogénico, Bengt Lindström, Monica Eriksson
- Product design projects at the University of Girona, Narcís Verdaguer et al.
- From the idea to the product, Josep Tresserras et al.
- Recerques en Medi Ambient, Josep Pintó fusalba (Coord.)
- Projectes Industrials, Josep Bellvehí et al.
- Joan Maragall, paraula i pensament, Josep M. Terricabras

Col·lecció Memoria Artium
- Imatges d’atac. Art i conflictes als segles XVI I XVII, Cristina Foncuberta

Col·lecció Diversitas
- Multilingüisme i pràctica educativa, diversos autors
- El desenvolupament personal i professional dels estudiants d’educació social, Judit Fullana i Maria Pallisera
- Evolución del Marco Jurídico de las políticas de igualdad por razón de sexo en la Unión Europea y en España: especial referencia 
al sector público, Mariona Illamola i Francina Esteve

CD-ROM
- VI CIDUI. Nous Espais de Qualitat en l’Educació Superior, diversos autors - resums
- VI CIDUI. Nous Espais de Qualitat en l’Educació Superior, diversos autors - textos complerts
- Univest 2011. III Congrés Internacional, diversos autors, edita: ICE Josep Pallach
- 2es. Jornades de Bones Pràctiques 2011, diversos autors, edita: ICE Josep Pallach
- 10 Congreso Interamericano de computación Aplicada a la Industria de Procesos. CAIP, diversos autors

Monografies
- Ripoll. Itinerari literari autoguiat, Jordi Mascarella i Francesca R. Uccella
- 10 Congreso Interamericano de computación Aplicada a la Industria de Procesos. CAIP, diversos autors
- Coneixement empresarial: Empresa, Innovació i emprenedoria, Josep Tresserras
- Girona-Ginebra-Bolonya. Educació Mèdica Integral en el Segle XXI, discurs Ramon Brugada
- Propostes per a Celrà, Camil Confan i Nadia Fava
- Propostes per a Colera, Camil Cofan i Nadia Fava
- Llibre de la Facultat de Dret – UdG, diversos autors
- De l’oppidum a la ciuitas, Josep M. Nolla, Lluís Palahí i Jordi Vivo

Publicacions electròniques
- Introducció a la biotecnología pràctica, Montse Aulinas, Sílvia Barrabés et al.
- Introducció al disseny experimental i pràctiques de laboratori i de camp per a biòlegs, Sílvia Barrabés et al.
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Publicacions Institucionals
- Memòria Consell Social,  curs 2009 - 010
- Memòria del curs acadèmic  2009 - 2010
- Memòria Acadèmica EPS, curs 2009 - 2010  

Revistes 
- Quaderns d’Italià 15 (coeditada juntament amb la UB, la UAB i l’Instituto Italiano di cultura)
- Documents d’Anàlisi Geogràfica, número 57(1) (coedició entre el Dept. de Geografia de la UAB i el Dept. de Geografia de la UdG)
- Documents d’Anàlisi Geogràfica, número 57(2) (coedició entre el Dept. de Geografia de la UAB i el Dept. de Geografia de la UdG)

Revistes Electròniques:
- Pedagogia i treball Social, número 1, Oscar Prieto i Jordi Feu

Engega 16, octubre 2010
Un nou curs; Formant treballadors socials a la UdG; Els Campus d’Excel·lència i el futur de la UdG: una visió estratègica; Inauguració 
del curs acadèmic 2010-2011; UdG: Una universitat transfronterera; Als mars de l’Àsia Central; El gran dia de Girona, un quadre 
singular; L’SPARUS; L’entrevista: Rosa Cullell; Vint anys de la Càtedra Ferrater Mora; Coure, el veí dels costat; Els abaixen els fums; 
“El Mediterrani no té cap intenció de morir”; L’estadística és present al nostre món; El risc del fumador passiu; Talent per al futur; 
Els riscos de netejar massa; La UdG a la universitat dels nens i les nenes de Catalunya; UdGExpress; Serveis Tècnics de Recerca: 
Unitat d’Anàlisi Química i Estructural (II); Perfils: Evert Jan Baerends i la densitat electrònica de molècules

Engega 17, abril 2011
Editorial; Les causes socials i polítiques en immigració: perspectives de solució; Un primer balanç de la implantació dels graus; 
Consciència transfronterera; Càtedra de Pensament Contemporani Ferrater Mora; Tots som Fargnoli; Albert Bou, president del 
Consell Social de la UdG; Anem a jugar a la universitat?; Doctors honoris causa; L’entrevista: Joan Roca; L’entrevista: Ferran Mir; 
L’ampli ventall de la inserció laboral; Són reals perquè havien estat vius; El copagament: el moment del colze a colze?; Quan ho 
podrem explicar tot?; Explica’m un conte; L’economia de l’aigua; Pis amic: benvinguda convivència; Llibres; Roses explicarà el 
seu patrimoni; UdG Express; Serveis Tècnics de Recerca: Unitat de Biotecnologia i Biomedicina; Perfils. Randy Barker: mestre de 
metges

Engega 18, juny 2011
Editorial: Enfortiment de la Universitat; L’alfabetisme matemàtic; Màsters; Premis a la recerca de batxillerat; Servei d’Esports: 
Obert per vacances; Babel: comuniqueu-vos bé, que no és difícil!; Entrevista: Jaume Pagès, conseller delegat d’Universia; 
Rehabilitació de la capella de la Mare de Déu del Roser, joia del Barroc; 3r Congrés Univest; La ràdio que parlava femení; Els 
mitjans de comunicació i la deriva punitiva; Girona, ciutat llavor de ciència; Disseny per evitar efectes secundaris; Miquel Rigola: 
“La història de la ciència és una assignatura pendent a casa nostra”; Gent UdG a la Fundació Astrid-21; 6 mesos de tesis; Associació 
PostScriptum-Alumni UdG; UdG Express; Perfils: Robert J. Blake
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 Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE)

El SIGTE de la UdG ha dut a terme tot un seguit d’activitats durant el curs acadèmic 2010-2011. Una de les més destacades ha estat 
la “V Jornades de SIG Lliure”, que han tingut lloc els dies 23, 24 i 25 de març. L’edició ha comptat amb la presència de reconeguts 
professionals de l’àmbit dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) que, amb l’assistència a les Jornades, han demostrat 
el seu compromís amb la promoció de la transferència de coneixement dels SIG. Ha destacat la presència de Stephen Downes, 
investigador del Canada National Research Council. En el seu conjunt, les V Jornades de SIG Lliure han convocat més de cent 
cinquanta investigadors i els organitzadors han produït un vídeo commemoratiu.

Del 28 de juny al 7 de juliol s’ha dut a terme la II Open Source Opportunities in GIS Summer School que, més enllà de mostrar els 
avantatges de l’ús del SIG Lliure, s’ha convertit en un espai de coneixement i capacitació, divulgació de mètodes i d’aplicacions, 
per tal de fer front a un entorn professional caracteritzat per una forta internacionalització i amb diversos competidors emergents. 
La iniciativa ha comptat amb la participació del Center for Geospatial Science de la University of Nottingham i el Projecte Sextante, 
així com també amb la col·laboració de la Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), l’Associació gvSIG i el Departament de 
Geografia de la Universitat de Girona. 

El poder de la Informació Geogràfica és un audiovisual que té per objectiu la difusió de les tecnologies de la informació geogràfica 
entre la societat amb un enfocament divulgatiu. Es tracta d’una iniciativa pionera a nivell europeu a la qual s’hi suma el SIGTE. A 
més, és un projecte amb projecció internacional que ha comptat amb el recolzament de diverses entitats i empreses vinculades al 
món dels SIG. 

El SIGTE ha col·laborat amb el Vicerectorat de Política Internacional per tal de tirar endavant el Mapa de la Internacionalització de 
la Universitat de Girona (UdG), amb l’objectiu de visualitzar els indicadors d’internacionalització de la UdG. El resultat ha estat 
el desenvolupament d’una eina per publicar, en format web, les dades de mobilitat tant dels estudiants com del personal de la 
universitat. La participació del SIGTE ha consistit en el desenvolupament d’una aplicació basada en l’API de OpenLayers per poder 
visualitzar, en format de mapa, les dades de cada indicador. La informació que ofereixen els mapes ha estat completada amb 
gràfics vectorials (pastís, barres i línies).

Una altra col·laboració del SIGTE, aquest cop amb l’Associació de Naturalistes de Girona, ha permès la representació de l’itinerari 
de descoberta “Els efectes del canvi climàtic al Baix Ter Montgrí. El mapa resultant permet visualitzar el recorregut a peu o en 
bicicleta de les rutes i de les seves característiques tècniques, consultar els trets característics de la flora i la fauna de cada punt 
d’interès de la ruta, identificar els efectes del canvi climàtic en cadascun d’aquests punts i descarregar la cartografia base de 
referència, l’itinerari (tracks) i els punts d’interès de la ruta per a la visualització en dispositius mòbils.

 Unitat de gestió Documental, Arxiu i Registre

Secció de Gestió Documental i Arxiu
Implantació d’una plataforma de gestió documental

Entre els mesos de desembre de 2010 i abril de 2011 s’ha incoat l’expedient i s’ha adjudicat la contractació del servei d’implantació 
d’una Plataforma de Gestió Documental per la Universitat de Girona, més el servei de manteniment del primer any, a l’empres 
Smail Ibéria SL per un import total de 101.183,82 €. 
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La plataforma es construirà amb el gestor documental i de documents d’arxiu Alfresco, softw de codi obert. El model documental 
haurà de ser integral. O sigui, haurà de gestionar la documentació administrativa de la Universitat durant tot el seu cicle de 
vida (tramitació, vigència i arxiu de documents i expedients), tant per documents convencionals (en suports físics) com pels 
electrònics. Haurà de garantir igualment les mesures de seguretat pertinents en correspondència amb els diferents valors i 
continguts informatius dels documents i la seva preservació de conformitat amb la normativa d’accés i conservació documental. 

Durant els mesos de maig i juliol s’han iniciat els treballs de les primeres fases del projecte consistents en el disseny tecnològic 
de la plataforma i la definició del model documental a implantar.

Fons fotogràfics.
S’ha elaborat l’anàlisi de necessitats, l’estructura i les funcionalitats per a l’emmagatzemament, la gestió i l’explotació 
automatitzada dels arxius d’imatges de la Universitat. A aquests efectes s’ha contractat l’adquisició del software corresponent ( 
programari de codi obert i WEB) i s’ha encarregat a Cran Consulting la seva adaptació de conformitat amb l’anàlisi de necessitats 
esmentat abans i la càrrega inicial dels fitxers.

Programa de documents essencials
S’han digitalitzat, microfilmat, i enquadernat les actes de les sessions del Ple del Consell Social de l’any 2010 i de les seves 
comissions, del període 2005-2010, (15 volums) i les actes de qualificacions acadèmiques que custodiava el Servei de Gestió 
Acadèmica i Estudiants (SGAiE) i Escola de Postgrau dels cursos 2007-2008 i 2008-2009 (68 volums)

Fundacions
S’ha assessorat a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació en matèria de gestió documental i arxius i s’ha organitzat 
i tractat arxivísticament (identificació, classificació, descripció i senyalització) el fons documental generat per Fundació Girona 
Universitat i Futur des de 1992 a 2010 (28 capses). 
Ingressos de documentació més destacables:
- Documentació pressupostària i extrapressupostària dels exercicis econòmics de 2006 i 2007 (570 capses), procedent del Servei 
d’Economia, Patrimoni i Contractació.
- Expedients acadèmics (400 capses amb 7200 expedients) procedents del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants.
- Nòmines dels exercicis de 2007 a 2009 (68 capses) procedents de la Secció de Tresoreria (SEPIC) i de la Secció de Nòmines del 
Servei de Recursos Humans.
- Expedients de contractació administrativa dels anys 2000 a 2003 (77 capses) procedent de la Secció de Contractació i Patrimoni 
(SEPIC)
- Expedients de beques del curs 2009-2010 (51 capses) procedents de  la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants (SGAiE).
- Actes de qualificacions acadèmiques de cursos de català (7 capses) procedents de Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach.
- Fotografies digitals de les activitats de l’Escola Politècnica Superior dels anys 2001 a 2009, transferides per la Direcció de 
l’Escola.

Secció de Registre
- L’1 de setembre de 2010 es va posar en funcionament de la nova oficina auxiliar de registre de l’Administració dels Estudis de 
Medicina creada per la Instrucció del secretari general 3/2010, de 19 de juliol de 2010, (DOGC 5685 de 4 d’agost de 2010).
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- Durant el primer trimestre de 2011el Servei Informàtic fa l’anàlisi funcional, elabora i implementa una modificació de l’aplicació 
informàtica del sistema d’informació del registre d’entrada i sortida de documents que permet produir i signar electrònicament els 
llibres registre anuals d’entrada, sortida i intern de documents als efectes de la seva custodia i preservació a la plataforma iArxiu.

- Conjuntament amb el Servei Informàtic, s’elabora el projecte (continguts i funcionalitats) del Registre Electrònic de documents 
de la UdG per a possibilitar la presentació per via electrònica d’escrits i sol·licituds signats adreçats a la Universitat. La nova 
aplicació del registre electrònic està connectada al sistema d’informació del registre general d’entrada i sortida de documents de 
la Universitat en el qual s’hi inscriuran els assentaments de tots els documents que es rebran telemàticament.

- Igualment s’ha fet la proposta de Reglament de creació, organització i funcionament del registre electrònic d’entrada i sortida 
de documents de la Universitat de Girona que fou aprovada per acord del Consell de Govern en la sessió tinguda el 28 de juliol. En 
síntesi els acords del Consell de Govern i el citat Reglament  estableixen la posada en marxa efectiva del registre electrònic de la 
Universitat el dia 1 d’octubre de 2011 el qual  permetrà presentar escrits i documents a la Universitat les 24 hores dels 365 dies de 
cada any.  El registre electrònic és una peça clau de l’arquitectura de serveis de l’administració electrònica ja que constitueix la 
porta d’entrada a la Universitat, des de la administrativament parlant. 

a) Organització i tractament de fons documentals inactius o històrics; actuacions principals:

Organització i descripció de fons

L’actuació més destacada la estat la Intervenció arxivística en el fons de “Escola Normal de Mestres” de Girona (1914 � 1975)

El darrer tractament realitzat ha consistit en la classificació, ordenació i descripció del fons i el seu arxivament. N’han resultat  
436 unitats d’instal·lació normalitzades i 43,72 metres lineals. Aquesta documentació està formada per 418 unitats documentals i 
6.379 expedients acadèmics en suport paper. Hi ha també 55 documents fotogràfics (29 positius i 26 negatius). El resultat final ha 
estat un inventari - catàleg de documents elaborat de conformitat amb la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).

Informatització i difusió dels fons històrics de l’Arxiu de la UdG

Conjuntament amb un suport tècnic extern s’ha elaborat l’anàlisi funcional per a la normalització de les bases de dades de control 
i explotació dels fons històrics actualment descrits i se’n ha elaborat l’aplicació informàtica corresponent als efectes de la seva 
explotació i actualització mitjançant WEB, cosa que permetrà la consulta telemàtica dels inventaris i catàlegs dels fons històrics 
de l’Arxiu de la Universitat.

b) Elaboració d’eines de gestió documental i arxiu.

Entre els mesos de setembre i desembre de 2010, com a continuació i aprofundiment dels treballs encomanats a la UdG el curs 
2009-2010 per la Comissió d’e-administració de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques), la Unitat de Gestió 
Documental, Arxiu i Registre ha dirigit i coordinat la consultoria de la segona fase del Projecte de Metadades - Eines de Gestió 
Documental - Descripció de sèries documentals de conservació permanent, consistent en el desenvolupament les fitxes de control 
dels elements específics de metadades i els corresponents esquemes, de 15 sèries d’expedients i documents.

De març a juliol de 2011 la UdG ha assumit els treballs inherents a l’ampliació de la fase II del projecte Metadades citat anteriorment, 
amb el desenvolupament dels elements complexos de les plantilles de metadades específiques.
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Igualment, ha participat en els equips dels projectes d’elaboració de noves Taules d’Accés i Avaluació Documental (TAADs) de les 
universitats i d’adaptació de TAADs d’altres administracions públiques a les universitats, dirigits i coordinats respectivament pels 
Arxius de la UPF i la UAB. 

Els projectes varen ser cofinançats entre el Comissionat d’Universitats (projecte e-administració ACUP) i la Subdirecció General 
d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de Catalunya.

c) Participació en organismes, comissions, congressos i conferències relatius a matèria de gestió documental, arxiu i registre i 
altres connexes
- El cap de la Unitat de Gestió Documental Arxiu i Registre és vocal de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD) de la Generalitat de Catalunya; de la Comissió d’e-administració de l’ACUP i coordinador del grup de treball de Gestió 
Documental i ‘iArxiu de la mateixa i del Consell de Redacció de la revista catalana d’arxivística Lligall editada per l’Associació 
d’Arxivers de Catalunya. Ha assistit a les reunions dels esmentats ens i ha participat en les seves activitats.

- El 27 d’octubre va intervenir en les Setenes Jornades de Signatura Electrònica de Catalunya organitzades per CATCert amb 
la ponència El recurs a iArxiu com a mecanisme de preservació dels documents electrònics. L’exemple dels volums d’actes de 
qualificacions acadèmiques de la Universitat de Girona en el marc de la secció Conferències: Cal realment preservar les signatures 
electròniques?” Mecanismes per garantir el valor evidencial dels documents electrònics del dit simposi

- El tècnic superior en gestió documental i arxius de la UGDAiR va participar a la cimera internacional del projecte InterPARES 3 
(projecte liderat per la Universitat British Columbia i que centra la recerca en la preservació de l’autenticitat de la documentació 
electrònica a llarg termini) que va tenir lloc a Oslo entre el 13 i el 17 de setembre de 2010 organitzada en el marc de la Conferència 
Internacional de la Taula Rodona d’Arxius (CITRA) en la qual també va participar.

- El cap i el tècnic de la Unitat varen presentar sengles comunicacions sobre els projectes de la Comissió d’Administració electrònica 
de l’ACUP en matèria de gestió documental i arxius i el projecte de proposta de Metadades, respectivament, en el decurs de les 
XVII Jornadas de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas de la CRUE que es varen celebrar els dies 26 i 27 de 
maig a la Universidad de Burgos.

d) Publicacions i altres activitats professionals 

- Salvador Bramón Sunyer, Daniel Cantalosella Font, Miquel Casademont Donay i Miquel Serra Fernández, els dos darrers, cap 
i tècnic superior de la UGDAiR,  han publicat a la Revista LLIGALL Núm 3, (Barcelona, 2010. Associació d’Arxivers i Gestors de 
Documents de Catalunya  Pàg. 162 -199), La generació de documents electrònics de conservació permanent i l’ús de la plataforma 
iArxiu, per preservar-los: primera experiència d’ús a la Universitat de Girona (UdG)

- El 24 de setembre de 2010 visiten l’Arxiu tècnics informàtics de la Diputació de Girona per conèixer l’estat d’automatització de 
l’arxiu i l’experiència amb iArxiu.

- De l’11 al 15 d’abril de 2011 dues arxiveres de l’arxiu Universitari de la Università IUAV di Venezia fan una estada a la UdG per 
conèixer l’experiència de custòdia i preservació dels arxius electrònics i altres aspectes de la pràctica arxivística.
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 Serveis Tècnics de Recerca 

Espais
L’any 2008 una part de les Unitats dels Serveis es traslladà a l’Edifici Jaume Casademont del PCiT de la UdG. El mes de novembre 2010 
s’inicià la construcció d’un mòdul d’ampliació d’aquest mateix de que ha de permetre donar cabuda a les Unitats dels Serveis que 
actualment encara resten instal·lades a l’edifici Politècnica II del Campus Universitari de Montilivi. Amb aquesta ampliació els STR 
comptaran al PCiT amb una superfície d’uns 900m2 que permetrà allotjar tota instrumentació científica, laboratoris i instal·lacions 
amb que compten, així com disposar de cert espai reservat en previsió que s’adquireixin nous instruments i/o s’incorporin noves 
Unitats funcionals. Els STR tenen previst haver dut a terme el trasllat als nous espais abans de finals d’any i tenir-les totes les 
instal·lacions en funcionament el gener del 2012.

Millores instrumentals
S’ha incorporat al Microscopi Electrònic de Rastreig (MER), un nou detector de Microanàlisi de raigs X per separació d’energies 
(EDX), en substitució del que hi havia. Es tracta d’un detector d’estat sòlid del tipus XFlash 4010 (Bruker Quantax 200), refrigerat 
per efecte Peltier, de <125eV de resolució (FWHM), 10mm2 d’àrea de detecció i 25mm de distància de treball. Permet dur a terme 
microanàlisi qualitativa i semiquantitativa simultània i fer “mapping múltiple”, entre altres. El programaria associat també permet 
l’enregistrament d’imatge digital tan d’electrons secundaris (SE) com d’electrons retrodispersats (BSE).

També s’ha dut a terme la millora de la dotació òptica del Microscopi Òptic Estereoscòpic Zeiss SteReo V11, incorporant un tercer 
objectiu. Es tracta d’un objectiu acromàtic de 0,3x i llarga distancia de treball (236mm), que amplia, per la banda baixa el rang 
d’augments de l’equip (2,4x a 30x) que permetrà l’enregistrament d’imatges de mostres grans.

Formació
Totes les Unitats dels STR contribueixen regularment en la formació, tan donant suport tècnic i instrumental a Màsters i a la 
formació teòrica i pràctica de diferents titulacions, com organitzant i/o impartint cursos i seminaris. En aquest sentit, enguany 
cal destacar la tasca duta a terme per la Unitat d’Assessorament Estadístic, participant en la organització dels cursos com: “Curs 
avançat de SVSIG i Sextante, “Curs d’introducció a l’entorn del Software R”, “Introducció als models mixtos en R i en R-INLA” i 
“Anàlisi Estadística de dades amb Stata 11”, i impartint classes en cursos organitzats per altres estructures de la UdG, com són: 
“Curs d’Estadística Descriptiva amb SPSS”, “Curs d’Estadística Inferencial amb SPSS” i “2on Curs ANOVA i Regressió amb SPSS”, 
organitzats per ICE Josep Pallach.

Durant el període comprès entre 1 de novembre de 2010 i 30 de juny de 2011 els STR han acollit a quatre becaris BTI (Beques 
de Transferència i Innovació UdG); dos a la Unitat de d’Anàlisi Química Elemental i Estructural, un a la Unitat d’Assessorament 
Estadístic i un a la Unitat associada d’Anàlisi Tèrmica.
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 Informe de seguiment de titulacions oficials curs 2009/2010

Aprovat per la Comissió de Qualitat sessió 04/2011 de 18 de juliol
Enviat a AQU Catalunya el dia 22 de juliol de 2011

Mapa de titulacions
Durant el curs 2009-10 la Universitat de Girona ha ofert un total de 27 titulacions de grau. Tots els graus provenien d’estudis previs 
de primer cicle, a excepció de “Comunicació Cultural”, “Biotecnologia”, “Ciències Polítiques i de l’Administració” i “Criminologia”.

Pel que fa referència als Màsters, dels 36 que s’han ofert, 19  son interuniversitaris. D’aquests darrers únicament el “Màster en 
Joventut i Societat” i l’”European Master in Tourism Management” son coordinats per la UdG; mentre que del “Erasmus Mundus 
European Masters in Vision and Robotics”, la UdG n’és el coordinador a nivell estatal. Justament l’”European Master in Tourism 
Management” ha obtingut la consideració d’Erasmus Mundus en la convocatòria 2009, fet que es desplegarà a partir del proper 
curs. Cinc d’aquests Màsters s’imparteixen totalment en anglès.

A les següents taules s’indica el curs d’inici de cada un dels actuals plans estudis. D’aquesta forma durant el curs 2009/10 tots els 
estudis de grau, exceptuant “Medicina” i “Publicitat i Relacions Públiques”, únicament han desplegat el primer curs.
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Estudis de grau

Centre Estudi Curs inici

Facultat d’Educació i Psicologia Grau en Psicologia (GPSIC) 2009-10

Grau en Educació Social (GES) 2009-10

Grau en Mestre Educació Primària (GMEP) 2009-10

Grau en Mestre Educació Infantil (GMEI) 2009-10

Facultat de Lletres Grau en Comunicació Cultural (GCOC) 2009-10

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient (GGEOG) 2009-10

Grau en Filosofia (GFILOS) 2009-10

Grau en Història (GHIST) 2009-10

Grau en Història de l’Art (GHA) 2009-10

Grau en Llengua i Literatura Catalanes (GLLC) 2009-10

Grau en Llengua i Literatura Espanyoles (GLLE) 2009-10

Facultat de Ciències Grau en Biologia (GBIOL) 2009-10

Grau en Biotecnologia (GBIOTEC) 2009-10

Grau en Ciències Ambientals (GCA) 2009-10

Grau en Química (GQUIM) 2009-10

Facultat de Dret Grau en Dret (GDR) 2009-10

Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració (GCPOL) 2009-10

Grau en Criminologia (GCRIM) 2009-10

Escola Politècnica Superior Grau en Arquitectura (GARQ) 2009-10

Grau en Enginyeria d’Edificació (GEEDIF) 2009-10

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (GEEIA) 2009-10

Grau en Enginyeria Mecànica (GEMEC) 2009-10

Grau en Enginyeria Química (GEQUI) 2009-10

Escola Universitària d’Infermeria Grau en Infermeria (GINFERM) 2009-10

Facultat de Turisme Grau en Turisme (GTUR) 2009-10

Grau en Publicitat i Relacions Públiques (GPRP) 2008-09

Facultat de Medicina Grau en Medicina (GM) 2008-09
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Estudis de màsters

Màsters universitaris UdG Crèdits Curs inici

Màster en Educació en la Diversitat 90 2007-08
Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura 60 2007-08

Màster en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a Segones Llengües / Llengües i Moviments de Població 90 2006-07

Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua 90 2006-07
Màster en Medi Ambient 60 2006-07
Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat 90 2007-08
Màster en Biotecnologia Alimentària 60 2006-07
Màster en Informàtica Industrial, Automàtica, Computació i Sistemes 120 2009-10
Màster en Mecànica de Materials i Estructures 60 2007-08
Business Innovation and Technology Management 60 2007-08
Màster en Promoció de la Salut 90 2007-08
Màster en Economia de l’Empresa. Integració Econòmica Europea i Direcció d’Empreses 120 2008-09
Màster en Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 60 2009-10
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local 60 2007-08
Màster en Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques 90 2009-10
Màster en Psicologia clínica de al salut i qualitat de vida 120 2009-10
Medicinal Chemistry and Molecular Design (MECHMOD) 120 2007-08
Màsters Interuniversitaris
Màster Interuniversitari en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania 120 2007-08
Màster Interuniversitari en Ecologia Fonamental i Aplicada 60 2007-08
Màster Interuniversitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica 120 2006-07
Màster Interuniversitari en Polímers i Biopolímers 120 2007-08
Màster interuniversitari en Química Teòrica i Computacional 120 2007-08
Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 60 2007-08
Màster Interuniversitari en Gestió Cultural 60 2009-10
Màster interuniversitari en Joventut i Societat 60 2007-08
Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació 90 2007-08
Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge 120 2006-07
Màster Interuniversitari en Filosofia Contemporània: Tendències i Debats 120 2007-08
Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política 60 2008-09
Màster interuniversitari en Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista 60 2008-09
Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial 90 2008-09
Màster Interuniversitari en Filosofia Analítica 60 2009-10
Màster Interuniversitari en Catàlisi Homogènia 60 2009-10
Màster Interuniversitari en Environmental Process Control Engineering 120 2008-09
European Master in Tourism Management 120 2007-08
Erasmus Mundus European Masters in Vision and Robotics 120 2006-07
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Procediment
Seguint les indicacions d’AQU Catalunya, la UdG va desenvolupar un procediment per al seguiment de les titulacions, inclòs en 
el Sistema de Gestió Intern de la Qualitat (SGIQ). Aquest procediment fou aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG.  A partir 
del document Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster es va definir el model d’informe i els indicadors. 
Amb aquesta finalitat la Universitat va crear un aplicatiu en què es poden veure els indicadors definits, que són lleugerament 
diferents per a graus i màsters. En el cas dels màsters s’ha pogut incloure un valor de referència que consisteix en els valors mitjans 
de tots els màsters de la UdG. En el cas dels graus, durant aquesta avaluació no s’ha utilitzat cap indicador de referència, si bé 
està previst introduir aquests valors a partir del seguiment del curs 2010/11 i tenint present les dades subministrades per la resta 
d’Universitats del SUC a la base de dades Uneix.

Durant els primers mesos de 2011 s’han constituït les comissions de qualitat de les unitats estructurals, segons el Reglament 
d’organització i funcionament de la estructura responsable del sistema de gestió intern de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la 
Universitat de Girona, del Consell de Govern de 28 d’octubre de 2010.

Són aquestes comissions les que han elaborat els informes de seguiment analitzant els indicadors proporcionats, i segons les 
indicacions del Vicerectorat de Planificació i Qualitat, i l’assessorament del Gabinet de Planificació i Avaluació. Els indicadors 
inclosos en els informes de seguiment s’han desglossat en els següents: 
- Accés i matrícula. S’estudia l’entrada dels alumnes segons diferents paràmetres: via d’accés, opció, nota d’accés, nota de tall, 
relació oferta/demanda.
- Característiques dels alumnes. Descriu els alumnes segons la procedència i nivell d’estudis dels pares.
- Professorat. Mostra la distribució per categories.
- Mètodes docents. Distribució dels estudiants segons el tipus de grup i l’activitat.
- Satisfacció. Únicament es disposa de la satisfacció dels estudiants segons les enquestes de docència. Es disposarà d’altres 
indicadors quan la titulació tingui graduats que puguin participar en l’estudi sobre la inserció laboral que AQU Catalunya,  
conjuntament amb les universitats porta a terme cada tres anys. 
- Resultats acadèmics. Es disposa d’informació anual. Atès que molts estudis encara no han finalitzat un cicle complet, no es pot 
tenir informació sobre els indicadors relacionats amb la graduació.
Aquests informes haurien d’haver estat aprovats pels òrgans de govern de les unitats estructurals, però per aquest curs, i per tal 
d’agilitar el procés, no ha estat així. 
Seguint indicacions d’AQU Catalunya, i per aquest primer any d’implementació del procediment, no s’han enviat els informes 
de totes les titulacions sinó únicament de 24 graus i 6 màsters tenint en compte l’any d’implantació. En el cas dels màsters és la 
universitat coordinadora qui s’ha de responsabilitzar de portar a terme aquest seguiment.
De tots els indicadors utilitzats a la següent taula se’n destaquen els més rellevants; assenyalant aquells als quals es considera que 
cal fer especial atenció (en verd els positius i en vermells els negatius).
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GPSIC 80 80 (54/6/20) 10.46 1.83 94.87 100.00 6.20 59,1 0.85 0.85 52.56 3.93
GES 60 61 (33/12/16) 9.20 1.63 84.75 98.33 6.05 57,05 0.86 0.86 67.29 4.26
GMEP 180 188 (111/42/35) 6.94 1.80 87.63 100.00 6.20 57,95 0.95 0.95 51.02 4.30
GMEI 80 81 (48/18/15) 11.91 3.20 98.77 100.00 6.35 54,14 0.99 0.99 49.56 4.28
GCOC 40 44 (21/4/19) 3.55 1.08 84.09 97.78 5.08 55,29 0.82 0.81 75.36 4.39
GGEOG 40 28 (19/0/9) 3.38 0.65 96.43 96.55 5.00 56,9 0.66 0.67 82.60 4.00
GFILOS 40 30 (19/2/9) 3.80 0.50 79.31 90.63 5.00 54 0.78 0.76 82.60 4.58
GHIST 60 57 (37/5/15) 3.05 0.82 88.89 94.74 5.00 55,77 0.75 0.75 76.17 4.08
GHA 60 44 (28/3/13) 2.92 0.77 95.35 97.73 5.00 56,27 0.59 0.58 79.71 4.22
GLLC 40 26 (18/1/7) 2.23 0.58 88.46 92.86 5.00 56,57 0.77 0.77 81.42 4.81
GLLE 40 27 (17/0/10) 1.93 0.58 96.15 96.30 5.00 56,57 0.70 0.71 81.42 4.69
GBIOL 105 123 (109/3/11) 3.58 0.88 59.35 96.85 5.97 58,96 0.72 0.72 72.77 4.63
GBIOTEC 60 61 (46/2/13) 3.95 0.98 85.00 100.00 6.03 56,41 0.78 0.78 73.45 4.57
GCA 80 85 (50/20/15) 3.15 0.84 75.00 90.32 5.00 54,77 0.56 0.56 73.02 3.75 
GQUIM 60 42 (28/7/7) 2.43 0.55 87.80 97.62 5.00 53,16 0.78 0.79 74.39 4.73
GDR 170 195 (154/5/36) 3.21 1.02 80.21 93.66 5.09 56,63 0.56 0.57 59.29 3.89
GCPOL 70 74 (34/11/29) 2.96 0.91 83.56 92.41 5.00 50,25 0.57 0.56 72.80 --
GCRIMb 60 65 (40/2/23) 8.22 2.02 82.54 98.44 6.11 53,09 0.75 0.75 76.91 3.94
GARQ 40 42 (33/3/6) 10.63 1.65 88.10 93.33 6.96 55,07 0.74 0.73 37.09 4.16
GEEDIF 90 89 (33/35/21) 4.26 0.93 91.28 91.98 5.06 48,98 0.84 0.82 30.84 3.92
GEEIA 60 63 (30/19/14) 2.83 1.05 98.41 86.30 5.00 48,57 0.49 0.49 49.99 --
GEMEC 100 103 (55/24/24) 2.50 1.09 96.12 81.10 5.00 53,33 0.52 0.53 49.99 --
GEQUI 40 20 (9/4/7) 1.88 0.35 89.47 82.61 5.00 51,29 0.69 0.61 49.99 --
GINFERM 130 136 (81/28/27) 5.45 1.66 76.47 95.77 6.01 58,33 0.96 0.95 15.17 4.13
GTUR 120 113 (66/22/25) 2.73 0.80 87.04 99.08 5.00 57,42 0.68 0.68 48.93 3.67
GPRP 80 82 (56/7/19) 6.29 1.25 83.95 52.94 6.21 60 0.91 0.91 48.24 3.72
GM 80 84 (66/5/13) 36.61 3.83 52.13 52.81 8.36 57,18 0.90 0.92 66.29 4.16

Títol: Indicadors més rellevants en els estudis de Grau de la UdG (2009/10) 
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A partir dels anteriors indicadors, així com dels informes de seguiment de cadascuna de les titulacions, es presenta un resum dels aspectes més 
destacables segons les anteriors categories:

Accés i matrícula 

Al igual que la resta del SUC, la demanda més elevada es centra en els estudis de “Medicina”. A més, 3 estudis més han tingut una relació de 
demanda sobre la oferta major de 10 (“Arquitectura”, “Psicologia”, “Mestre en Educació infantil”. 
A excepció de “Medicina”, únicament 8 estudis tenen una nota de tall superior a 6. A la resta la nota de tall és de 5. 

Dels 27 estudis, 23 d’ells han matriculat en primera preferència més del 80% dels estudiants, per la qual cosa es considera que la oferta s’adequa 
força a la demanda.

Els únics estudis amb una entrada inferior als 30 estudiants són els graus en “Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient”, 
“Llengua i Literatura Catalanes”, “Llengua i Literatura Espanyoles” i “Enginyeria Química”. Just amb 30 estudiants està l’estudi de “Filosofia”. 
En tot cas, és rellevant destacar l’increment del nombre d’estudiants d’entrada respecte al anterior estudi de “Geografia”, així com la tendència 
a l’alça de matricula d’estudis com “Llengua i Literatura Catalanes” o “Història”. De totes maneres el més destacable és la cobertura total del nou 
estudi de “Comunicació Cultural”. De fet, tots els estudis nous implantats no provinents de primers cicles (veure mapa de titulacions) han tingut 
un més que acceptable nombre d’entrada d’estudiants, cobrint pràcticament tota la oferta.

De forma general és destacable la millora en la entrada respecte als anys anteriors, en  particular als estudis organitzats per la Facultat de Lletres, 
el que es considera un bon disseny dels nous estudis adaptats al EEES. A més, en aquest cas, la majoria dels estudiants han matriculat el curs 
sencer, així como a d’altres estudis com per exemple “Mestre en Educació Infantil”.

En el cas d’”Infermeria”, aquest ha estat el primer curs amb una estrada prevista de 130 enlloc dels 90. A la pràctica l’entrada ha estat de 136 
estudiants.  Això ha comportat obrir dos grups grans, un al matí i un a la tarda.

En general es fa una bona valoració de les jornades d’acollida, si bé es reconeix que caldria millorar la informació (completar les guies docents o 
millorar la plana web de cada estudi)

Als estudis de “Biologia” i “Medicina”, tot i cobrir totes les places ofertades, el percentatge d’estudiants en primera opció és menor del 60%.

Característiques dels alumnes

A l’Escola Politècnica Superior és al centre on es detecta més diferència entre els diferents nivells dels estudiants segons la via d’accés utilitzada. 
També és el centre on, ja a primer curs, es detecta un menor nombre de crèdits matriculats per estudiant, concretament en els estudis d’”Enginyeria 
en Edificació” i en “Enginyeria en Electrònica i Automàtica”

Destaquen alguns estudis, com per exemple “Educació social”, amb un elevat percentatge d’estudiants (36%) no provinents de Girona. Tot i això, 
majoritàriament els estudiants de grau són de les comarques gironines en la gran majoria dels estudis, i per tant, en general, responen molt bé a 
la territorialitat dels estudis de grau a la nostra Universitat.

Es detecten alguns estudis,  com per exemple el “Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient” amb  un important accés d’estudiants 
no provinents de batxillerat, sinó d’altres vies, aspecte que podria explicar el rendiment d’aquest estudi comparativament amb la resta de la 
Facultat.
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Professorat

Es detecta força diferència entre estudis segons les hores impartides per doctors. En aquest sentit, el ventall va des de més del 
80% als estudis de “Filosofia” i “Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient”, fins a un mínim del 15,17%  als 
d’”Infermeria”. Aquest darrer estudi és el que més preocupa, atès que la resta d’estudis que provenen de diplomatures aquest 
percentatge ja és molt proper al 50% requerit, a excepció dels graus en “Arquitectura” i “Enginyeria de l’Edificació” amb el 37% i 
30% respectivament. De totes formes, als tres casos anteriors s’està treballant per tal que a curt termini el 50% dels crèdits puguin 
ser impartits per doctors.

En el cas de la Facultat d’Educació i Psicologia, hi ha un elevat percentatge de professorat provinent del mon laboral, el que es 
considera positiu malgrat la inestabilitat. Aquest percentatge de professorat no consolidat també és elevat a la Facultat de Dret i 
a la Facultat de Turisme, en especial en els estudis de “Ciències Polítiques i de l’Administració”.

En el cas de la Facultat de Turisme, s’espera una millora considerable en el percentatge de doctors en breu, atès que varis d’ells 
estan finalitzant els seus estudis de doctorat. 

La nova implantació de la Facultat de Medicina implica un nombre important de modificacions de professorat, aspecte que es vol 
millorar en els propers cursos.

Mètodes docents

A la Facultat d’Educació i Psicologia es fa necessària una millora en la coordinació i la planificació als estudis de “Psicologia”, 
evitant l’excessiva fragmentació d’algunes assignatures. En aquest mateix estudi també caldria millorar els PAT (Programa 
d’atenció tutorial), que en canvi són molt ben valorats a “Educació social”. 

A l’Escola Politècnica Superior es detecta un nombre massa elevat de competències transversals a les assignatures, aspecte en 
què s’està treballant mitjançant una modificació de les memòries, per tal d’ajustar-lo. Cal subratllar també que es valora molt 
positivament la figura del coordinador de curs. 

A la Facultat de Dret es considera que el nombre d’estudiants per grup és un dels aspectes a millorar, en especial en estudis com 
el de “Criminologia” i “Dret”. Aquest fet implica dificultats en portar a terme l’avaluació continuada de la millor forma possible. 
Complementàriament, a la Facultat de Medicina consideren molt positiu el fet de seguir treballant en grups molt reduïts. 

En general, algunes de les propostes de millora que es plantegen es centren en la necessitat d’unificar els criteris de valoració dins 
de cada mòdul. Al mateix temps, també hi ha l’objectiu generalitzat de augmentar les activitats realitzades en llengua anglesa.

En darrer lloc, remarcar que són  diversos els estudis que plantegen l’elaboració de rúbriques de correcció per augmentar i unificar 
el nivell d’exigència.

Tots els graus de la UdG utilitzen obligatòriament el Moodle com a plataforma de referència. En aquest sentit, varis estudis 
sol·liciten l’ adaptació d’aquest per tal de poder gestionar millor els grups petits, incloent l’avaluació de les competències que es 
treballen en les activitats de grups petits.



Memòria del curs acadèmic 2010-2011 155

Satisfacció

La satisfacció amb els estudis cursats és força adequada. En mitjana aquesta està al voltant de 4 punts sobre 5, sensiblement 
inferior en general als estudis de la Facultat de Dret i la Facultat de Turisme, i a “Ciències Ambientals”. 

Resultats acadèmics

No s’evidencia massa diferència entre els resultats acadèmics dels estudis de primer a la resta, en els dos estudis on estan 
implantats. 

Aquests resultats acadèmics, majoritàriament de primer curs, estan al voltant del 70-80%  o superiors, a excepció de 2 estudis de 
la Facultat de Lletres, Facultat de Dret i Escola Politècnica Superior: “Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient”, 
“Història de l’Art”, “Dret”, “Ciències Polítiques i de l’Administració”, “Enginyeria Mecànica” i  “Enginyeria Electrònica Industrial 
i Automàtica”.

El grau en “Mestre en Educació Infantil” té uns resultats acadèmics propers al 100%, el que planteja la necessitat d’establir uns 
criteris per a l’avaluació continuada (definint què es considera no presentat, o no, ..) que permeti al mateix temps discriminar i 
precisar l’avaluació.
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Dades i valoracions dels estudis de màster

De la mateixa forma que en els estudis de grau, i amb la mateixa codificació de colors, s’adjunten a la següent taula els indicadors 
més rellevants dels utilitzats pel cas dels Màsters. 
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European Masters In Vision And Robotics (IU - Erasmus Mundus) 0.55 22 42,0 40 75.87 0.65

Màster en Biotecnologia Alimentària 0.60 12 14,3 2 90.00 0.83 1.31 0.98 25.00

Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua 0.67 20 39,9 21 100.00 0.88 2.00 0.95 64.29

Màster en Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques 0.23 7 8,7 1 91.34 1.00
Màster en Economia de l’Empresa. Integració Econòmica Europea 
i Direcció d’Empreses 0.50 20 31,2 5 83.26 0.00 0.89

Màster en Educació en la Diversitat 0.06 3 13,0 2 97.50 0.73 2.38 0.96 0.00

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local 0.80 20 21,8 3 83.10 0.55 1.42 0.91 5.26
Màster en Informàtica Industrial, Automàtica, Computació i 
Sistemes 0.43 17 32,9 6 94.77 1.00 0.90 75.00

Màster en Iniciació a la Recerca de les Humanitats: Història, Art, 
Filosofia, Llengua i Literatura 0.46 23 25,0 2 97.71 0.35 1.18 0.77 63.64

Business Innovation & Technology Management 0.33 13 13,7 6 88.75 0.31 1.38 0.84 25.00

Màster en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social 0.40 12 26,0 5 86.15 0.53 2.33 0.84 55.56

Màster en Mecànica de Materials i Estructures 0.85 17 18,4 3 95.24 0.47 1.38 0.87 30.77

Màster en Medi Ambient 0.68 27 31,4 4 100.00 0.33 1.21 0.96 35.71

Màster en Promoció de la Salut 1.00 25 65,9 2 75.50 0.64 2.16 0.92 26.32

Màster en Psicologia Clínica, de la Salut i Qualitat de Vida 0.27 8 7,1 1 98.59 1.00

Màster Europeu en Gestió del Turisme 0.95 23 34,5 31 0.91

Màster Interuniversitari en Joventut i Societat 0.55 22 22,6 5 89.26 0.32 1.30 0.89 0.00
Màster universitari de Professorat d’ESO, Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes 0.73 131 126,5 3 42.09 0.67 1.00 0.96 0.00

Medicinal Chemistry and Molecular Design (MECHMOD) 0.35 8 13,7 1 100.00 1.00 2.33 0.90 66.67

Títol: Indicadors més rellevants en els estudis de Màster de la UdG (2009/10) 
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Més enllà dels canvis de plans d’estudi, aquest curs ha estat el primer en què s’han llançat els nous Màsters en “Professorat d’ESO 
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes” i en “Psicologia Clínica, de la Salut i Qualitat de Vida”.
De forma general cal destacar que hi ha diferències molt significatives entre els diferents Màsters que oferta la UdG. 

Accés i matrícula 

Majoritàriament per a tots els màsters, a excepció del “Màster en Promoció de la Salut”, la demanda és força menor a l’oferta. 
Aquesta és la principal debilitat de molts màsters, amb un contingut força específic. En el mateix sentit, també és clar que cal 
esmerçar esforços en una millora de la visibilitat de tots els màsters, i de la seva promoció, tant a nivell estatal com internacional. 
En aquest sentit, cal millorar la informació present al web dels màsters i  plantejar la possibilitat de facilitar molta més informació 
que l’estrictament oficial (horaris, tutories, pràcticums, divulgació TFM,...).

Un cas particular és el del “Màster universitari de Professorat d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes”, 
amb una primera edició molt exitosa respecte al nombre d’entrada, malgrat la desprogramació d’un itinerari en no arribar al mínim 
nombre d’estudiants establert pel CIC.

Els màsters en “Dret públic: Globalització i Cultures Jurídiques”, “Educació en la diversitat”, “Psicologia Clínica, de la Salut i Qualitat 
de Vida” i “Medicinal Chemistry and Molecular Design” tenen un nombre d’entrada inferior als 10 alumnes, el que pot afectar molt 
a la seva viabilitat futura. Aquests Màsters estan plantejant la reorientació cap a aspectes més específics, la modificació dels plans 
d’estudis (generalment de 120 a 60 crèdits), i en especial de millorar la qualitat i quantitat de publicitat.

Es proposa l’articulació de mecanismes per a evitar la preinscripció en Màsters sense tenir un interès ferm, atès que el nombre 
de preinscrits difereix sovint molt del nombre final de matriculats. També es fa necessari una millora en els mecanismes de 
matriculació dels estudiants no provinents de la mateixa Universitat, en especial fent referència als estrangers. De fet, aquest 
pot ser un dels aspectes que, en el cas dels estudiants estrangers, poden provocar que no s’acabin matriculant (burocràcia, tant 
interna com externa a la UdG).

Característiques dels alumnes

En alguns màsters, com per exemple el “Màster en Iniciació a la Recerca de les Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i 
Literatura” o el de “Màster en Biotecnologia Alimentària” hi ha un nombre elevat d’estudiants que compaginen estudis amb 
treball, amb la qual cosa ja de bon principi plantegen realitzar-lo en dos cursos.

Màsters com el “European Master in Tourism Management”, el de “Ciència i Tecnologia de l’Aigua” i, en menor mesura el “Business 
Innovation and Technology Management” i el “Màster en Informàtica Industrial, Automàtica, Computació i Sistemes”, consoliden 
un nombre d’estudiants estrangers, tot i que també n’hi ha un cert nombre en d’altres impartits en espanyol/català com per 
exemple el “Màster en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social”, o el “Màster en Biotecnologia Alimentària” que 
considera fonamental incrementar el nombre d’estudiants estrangers.

Per a la resta de màsters, l’alumnat és majoritàriament provinent de l’estat i de força titulacions diferents, aspecte que es valora 
molt positivament en molts de casos.
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Professorat

Pràcticament tot el professorat que participa en els Màsters, a excepció del “Màster universitari de Professorat d’ESO, Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes” és doctor. En els pocs casos que no ho són, en general es tracten de màster 
mixtos (professionalitzadors i de recerca) on s’ocupen de la direcció de treballs final de màster en l’itinerari professionalitzador, i 
on a més es valora molt positivament la seva aportació. El cas més accentuat és el “Màster en Promoció de la Salut”.

Es valora molt positivament la participació de professors externs en molts dels màsters. Aquests venen finançats generalment per 
convocatòries del Ministeri d’Educació, i es tem per la seva continuïtat en un moment de crisis com l’actual. En alguns màsters, 
la concessió d’aquestes ajudes al mes de gener implica dificultats per a gestionar els pagament dels professors implicats en 
assignatures del primer semestre.

Mètodes docents

En general es considera que els màsters porten a terme un bon seguiment dels estudiants, tant en el marc de les tutories com en 
el desenvolupament regular de les assignatures. 

En aquests moments, els màsters no disposen de normativa acadèmica específica (normativa d’avaluació, normativa de 
permanència, ...), i s’aplica la establerta pels graus. Caldrà establir-la en breu.

En varis màsters es faria necessari augmentar el nombre de convenis amb institucions, per tal de portar a terme un major nombre 
de pràctiques. De fet, la millora de l’oferta de pràcticum, tant en centres propis com a l’estranger, és un repte generalitzat en els 
que tenen aquesta tipologia de metodologia docent.

En aquests moments el Moodle no és obligatori en els màsters impartits a la UdG, però són varis els que es plantegen avançar la 
implantació ja per al proper curs, i algun com el “Màster en Biotecnologia Alimentària” que l’utilitza totalment.
 
Un dels reptes més habituals de varis dels màsters, és el de millorar la coordinació entre les assignatures, revisar la seqüència 
lògica i lineal de continguts, establir criteris comuns d’avaluació, i millorar les relacions entre el professorat del màster i els 
centres on es realitzen els pràcticums.

Satisfacció

En aquests moments no es disposa d’enquestes específiques per als estudiants de màster (ni per a les assignatures cursades, ni 
per al conjunt de l’estudi on s’hi inclouria l’ocupabilitat dels estudiants). El seu disseny és un repte per al proper curs, i de fet, són 
força els màsters que ho sol·liciten.

Per als pocs màsters que tenen un sistema propi de valoració de les assignatures o del Màster en concret,  com és el cas 
del’“European Master in Tourism Management”, l’“Erasmus Mundus European Masters in Vision and Robotics“ o el “Màster en 
Biotecnologia Alimentària” la valoració és força positiva.

Per contra, en altres màsters es considera que la satisfacció és sovint moderada, degut a la pròpia organització d’aquest 
(coordinació assignatures i horaris bàsicament).
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Resultats acadèmics

El percentatge d’estudiants que sol·licita l’entrada als estudis de doctorat de la UdG és força desigual entre màsters, si bé 
en mitjana és prou rellevant. Sembla que el nombre d’estudiants que porten a terme el doctorat és prou elevat respecte als 
estudiants de màster.

Diversos màsters consideren que un augment del seu pressupost de funcionament permetria millorar-ne la competitivitat i 
qualitat, mitjançant l’augment de la col·laboració de professorat estranger per exemple. 

També es fa necessària la implantació d’un sistema d’avaluació, tant de les assignatures del màster de forma individual com 
del conjunt d’aquest (als titulats), que permeti a la unitat acadèmica responsable conèixer de primera mà les seves febleses, i 
millorar-ne la implantació.

Sistema Intern de Garantia de Qualitat

La Universitat de Girona va participar en la convocatòria AUDIT de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
per al disseny del Sistema d’assegurament de la qualitat. El disseny del sistema ha estat aprovat per a la seva aplicació en l’Escola 
Universitària d’Infermeria, la Facultat de Ciències i la Facultat de Turisme, i actualment està essent avaluat per a la seva aplicació 
en la resta de centres docents de la Universitat. 

Per tal de procedir a una òptima implementació, a partir dels procediments ja dissenyats, de manera paral·lela cada procediment 
està essent aprovat per la comissió vinculada (Comissió de Qualitat, Comissió de Personal Acadèmic, ...) i adaptat de manera 
que abraci no només els estudis de grau com estava previst en un principi, sinó també els estudis de grau impartits en centres 
adscrits i els estudis de màster. En aquest sentit caldrà millorar alguns dels actuals procediments, com per exemple l’ampliació 
de les enquestes de docència als estudis de màster, o implementar-ne alguns de nous, com és la valoració dels estudis que en 
fan el PDI i el PAS relacionat. 

Tota la informació referent al SIGQ està recollida a la plana web de qualitat de la Universitat: http://www.udg.edu/udgqualitat
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