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Al llarg del curs 2011-2012, la Universitat de Girona ha compartit amb la societat gironina i la catalana la 
situació econòmica del país. Les mesures d’estalvi que totes les institucions públiques, i, en concret, les 
universitats, estem obligades a aplicar, han provocat inquietud i tensions a la comunitat universitària, que 

ha manifestat el seu malestar de diferents maneres.  
Davant de les retallades i els problemes que hem hagut d’afrontar, hem procurat d’esmerçar tots els esforços a 
mantenir el que, de cap manera, és negociable: una Universitat de Girona que treballa per estar a la primera fila 
de les institucions acadèmiques del país. En docència, en recerca, en transferència i en qualitat, i que prioritza el 
compromís amb el territori.
En aquest sentit, els projectes de Campus euro-Mediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA) i el Pol Trans-
fronterer Pirineus-Mediterrani de Recerca i Educació Superior han estat els eixos de la política que hem dut a 
terme aquest curs. Signifiquen un reforçament de la nostra identitat i de la nostra manera de situar-nos en un món 
cada cop més competitiu. I de marcar, en el context universitari europeu, les línies que en el futur, més enllà de la 
conjuntura actual, han de definir la UdG. 
La Universitat de Girona ha obert nous fronts d’excel·lència, com els que es deriven de la posada en marxa de 
l’Escola de Doctorat, que impulsa la formació investigadora en l’àmbit internacional; o la millora de la organitza-
ció interna, amb els contractes programes dels centres docents que n’afavoreixen l’autonomia i, al mateix temps, 
la cohesió institucional, en el marc de la planificació estratègica. També, la creixent activitat de la UdG 2.0, amb 
la presència a les xarxes socials i les activitats que generen (TED-UdG, etc) i la ubicació al PCT de noves entitats 
impulsores de clústers de coneixement.
La presència en el territori, a través de les càtedres universitàries, els vivers d’empreses o els cursos d’estiu, les 
activitats adreçades a d’altres nivells educatius: educació infantil, primària, secundària o Formació Professional, 
o els Congressos nacionals i internacionals que s’han fet al llarg del curs han procurat el dimensionament d’una 
imatge de la nostra institució, adaptada als canvis necessaris i fidel als principis que la conformen. 
La memòria del curs 2011-2012 recull l’activitat, la gestió, el dia a dia de la UdG. Un batec que ara queda certificat. 
Una garantia absoluta de continuïtat en l’esforç i en la millora del nostre servei a la societat. 

Anna M. Geli de Ciurana
Rectora 
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 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
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Estudis oficials de 2n cicle en centres docents integrats
Administració i direcció d’empreses
Economia
Psicopedagogia
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Enginyeria Informàtica
Ciència i Tecnologia dels aliments
Enginyeria Industrial
Publicitat i Relacions Públiques

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

Estudis propis
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 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
Màster en Promoció de la Salut

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 de les 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: tendència i Debats
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Màster interuniversitari en Filosofia Analítica

Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua
Màster en Medi Ambient
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
Màster interuniversitari en Catàlisi Homogènia

Turisme, Dret i Empresa
Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat
Màster en Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques
Màster en Economia de l’Empresa. Integració Econòmica Europea i Direcció d’Empreses
Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Màster en Turisme Cultural
Màster universitari en Gestió del Turisme (Erasmus Mundus)

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)

Relació de màsters propis, curs 2011-12

Primer curs:
Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local
Màster en Psicoteràpia
Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA)
Màster en Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia (Edició de Girona)
Màster en Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia (Edició de Barcelona)
Màster Integratiu en Artteràpia
Màster en Filosofia 3/18
Màster en Fotografia
Màster en Estudis Immobiliaris
Màster en Gestió Integral en l’Edificació i Consultoria Immobiliària: Project & Facility Manager
Máster Profesional UNIGIS en Gestión de Sistemas de Información Geográfica
Màster en Comunicació i Crítica d’Art
Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (Presencial)
Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (Semipresencial)
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Máster en Educación Médica - PIPEM
Màster de l’Advocacia
Màster en Dret Probatori
Màster en Comunicació, Relacions Públiques i Organització d’Esdeveniments
Màster in Hospitality Management
Màster en E-Commerce i Màrqueting Turístic
Màster en Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics
Màster en Planificació i Organització de Congressos, Reunions i Esdeveniments
Màster en Promoció i Publicitat Turístiques
Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques. Especialitat: Direcció Estratègica de Creuers
Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques. Especialitat: Direcció d’Esdeveniments i Congressos

Segon curs:
Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica- 2n curs (Presencial)
Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica- 2n curs (Semipresencial)
Màster en Avaluació i Tractament dels Trastorns Psicològics -2n curs
Màster en Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia- 2n curs (Edició de Girona)
Màster en Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia- 2n curs (Edició de Barcelona)
Màster en Psicoteràpia -2n curs
Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) -2n curs
Màster Integratiu en Artteràpia -2n curs
Máster en Ética Aplicada a la Intervención Social- 2n curs
Màster en Estudis Immobiliaris -2n curs
Màster en Comunicació i Crítica d’Art -2n curs

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





Estructures de la UdG 
i la UdG en xifres
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 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 ERAM (Salt)
Escola Universitària Social de l’Esport i la Salut EUSES (Salt)
Turisme EUHT Sant Pol de Mar (Sant Pol de Mar)
Turisme EUT CETA (Barcelona)
Turisme EUT Euroaula (Barcelona)
Turisme EUT Formàtic Barna (Barcelona)
Turisme EUT Mediterrani (Barcelona)

 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 
Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada 
Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte 
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Departament de Pedagogia 
Departament de Psicologia 
Departament de Química 

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

 Instituts de recerca (vg pàgina 21)

 Càtedres
Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis
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 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 

 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
Centre de Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica (ViRVIG-UdG)
Centre UdiGital
GALI (Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració)



Estructures de la UdG i la UdG en xifres16

 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
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La UdG en xifres 2011-2012
Centres docents 9

Escola de Doctorat 1

Departaments 24

Instituts de Recerca 11

Escoles adscrites 7

Càtedres 21

Graus 41

Màsters oficials 37

Programes de Doctorat 5

Estudiants 14.465

Personal docent i investigador 1.264

Personal d’administració i serveis 592

Pressupost 2012 83.973.692 €

Finançament Generalitat de Catalunya 2012 47.929.636 €

Graus

2011-2012 

2010-2011 

2009-2010

 2008-2009 

2007-2008 9.738

9.779

10.207

10.630

10.828

ESTUDIANTS MATRICULATS (GRAU I 1r I/O 2n CICLE)

ESTUDIANTS TITULATS (GRAU I 1r I/O 2n CICLE)

2010-2011 

2009-2010 

2008-2009 

2007-2008

1.519

1.534

1.771

1.438

ESTUDIANTS MATRICULATS 2011-2012 (GRAU I 1r I/O 2n CICLE) 

Enginyeria i Arquitectura 
24%

Socials 
i Jurídiques
49%

Ciències 
Experimentals
11%

Humanitats
9%Salut

7%

7a posició al rànquing de qualitat docent de les universitats de l’Estat (CYD 2010).

2 Màsters amb reconeixement Erasmus Mundus per la UE:
>  European Master’s in Tourism Management
> European Master’s in Vision and Robotics
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Màsters

2011-2012 

2010-2011

2009-2010 

2008-2009

2007-2008 398

515

698

725

788

ESTUDIANTS MATRICULATS

2010-2011

2009-2010 

2008-2009

2007-2008

238

383

376

174

ESTUDIANTS TITULATS

Enginyeria 
i Arquitectura 

17%

Socials 
i Jurídiques
50%

Ciències 
Experimentals
13%

Humanitats
14%Salut

6%

ESTUDIANTS MATRICULATS 2011-2012

5 Màsters en anglès:
> European Master’s in Tourism Management
> European Master’s in Vision and Robotics
> Joint Master’s in computer Vision and Robotics
> Bussines Innovation and Technology Management
> Joint Master’s in Planning and Policies for Cities, the Environment and the Landscape

Doctorat

Ciències Humanes 
i de la Cultura
16%

Tecnologia
20%

Ciències Socials, de 
l’Educació i de la Salut
19%

Turisme, Dret
i Empresa
16%

Ciències 
Experimentals 
i Sostenibilitat
29%

ESTUDIANTS MATRICULATS 2011-2012 PER PROGRAMES DE DOCTORATS
2011-2012 

2010-2011

2009-2010 

2008-2009

2007-2008 451

507

592

675

458

ESTUDIANTS MATRICULATS

2010-2011 

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007 41

55

46

68

36

TESIS LLEGIDES

3 Doctorats amb Menció de Qualitat pel Ministerio de Educación y Ciencia 2011:      
>Ciències Experimentals i Sostenibilitat 
> Ciències Humanes i de la Cultura 
> Tecnologia  Des del 2011, els doctorats s’organitzen a través de l’Escola de Doctorat.
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Formació Continuada

ESTUDIANTS MATRICULATS 2011-2012

Humanitats
322

Enginyeria 
i Arquitectura
102

Salut
305

Socials 
i jurídiques

1.168

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

ESTUDIANTS MATRICULATS 2011-2012 

Altres activitats
455

Cursos 
d’especialització
666

Màsters propis
433

Diplomes  
de postgrau

338

Cursos 
de postgrau

273
Diplomes 

d’especialització
187

2011-2012 

2010-2011

2009-2010 

2008-2009

2007-2008 2.599

2.326

2.287

2.304

2.516

ESTUDIANTS MATRICULATS*

* Inclou únicament màsters propis, diplomes de postgrau, cursos de post-
grau, diplomes d’especialització i cursos d’especialització.

Programa de Formació per a Majors de 50 anys

2010-2011

2009-2010 

2008-2009

2007-2008

113

121

53

95
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RECURSOS HUMANS

PAS
32%

Personal académic
68%

INCORPORACIONS ANUALS DE BECARIS PREDOCTORALS

PAS

PDI

2006-07 2009-102008-09 2010-112007-08

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

540

1.060

1.107

570

1.168

594

1.337

614

1.410

2011-12

1.264
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 Recerca i transferència del coneixement

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

Instituts de Recerca de la Generalitat de Catalunya (CERCA)-UdG
ICRA: Institut Català de Recerca de l’Aigua
ICRPC: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural
IDIBGI: Institut d’Investigació Biomèdica de Girona

Projectes i finançament
35 projectes del 7è Programa Marc Europeu (fins el 2011)
2 Starting Grants del European Research Council (2009-2011)
6 participacions en projectes Consolider (2011)
106 projectes de recerca del Ministeri de Ciència i Innovació / Economia i Competitivitat (projectes actius el 2011)
42 Grups de Recerca SGR (2009-2013)
31 altres projectes de recerca de gran abast (CENIT, INNPACTO, AVANZA, CIBER,...)(2009-2011)

Resultats
548 articles en revistes indexades al ISI Web of Knowledge (2011)
53% articles en 1er quartil (2001-2010, segons Rankings ISI de las Universidades Españolas)
51 llibres de recerca (2011)
186 capítols de llibre (2011)
4 investigadors ICREA i 3 professors amb reconeixement ICREA Acadèmia
261 becaris predoctorals (2011)
68 tesis doctorals (2010-2011)

Transferència tecnològica
11 grups TECNIO (2011)
4 patents, 1 patent llicenciada (2011)
21 empreses de base tecnològica (2011)
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ARTÍCLES INDEX ATS ISI PER ÀMBIT (2011)

Ciències Socials i jurídiques
7%

Ciències 
de la Salut
16%

Enginyeria i 
Arquitectura
26%

Humanitats
2%

Ciències 
Experimentals

49%

2006 2008 20102007 2009 2011

18.000.000

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

EVOLUCIÓ DEL FINANÇAMENT 
DE LA RECERCA ELS DARRERS ANYS

Públic Privat

EVOLUCIÓ DELS ARTÍCLES INDEX ATS ISI

2005 20072006 20092008 2010

600

500

400

300

200

100

0
2011

7a posició al rànquing en impacte normalitzat de les publicacions de 
recerca de les universitats de l’Estat (CYD 2011) 

10a posició al rànquing per % de publicacions de revistes Q1 de les 
universitats de l’Estat (CYD 2011)

INCORPORACIONS ANUALS DE BECARIS PREDOCTORALS

BEQUES ESTATALS:
FPI, FPU, PFIS i altres

BEQUES GENERALITAT: FI

BEQUES UdG: BR/BRAE

BEQUES GRUPS DE RECERCA:
BRGR/BRR

2005 20082007 2009 2010 20112006

30

25

20

15

10

5

0
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 Servei de Llengües Modernes

Cursos / alumnes
Anglès  921
Francès  89
Alemany  49
Català  511
Espanyol  35

Nombre de candidats a l’acreditació lingüística
Català  203
Anglès  2.177

Nombre d’intercanvis lingüístics  181

 Servei d’Esports

Socis del Servei d’Esports  4.162
Assignatures de lliure elecció ofertes pel Sd’E  38
Nombre d’estudiants matriculats en assignatures de lliure elecció ofertes pel Sd’E  1.372
Nombre d’inscrits en competicions esportives  2.616
Nombre de participants en activitats de lleure i promoció organitzades pel Sd’E  1.345
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 Biblioteca

La col·lecció
392.618 volums, (382.160 en paper) i (10.458 electrònics) 
Biblioteca Digital: Prop de 100 milions d’articles accessibles electrònicament
Revistes: 28.440 títols (2.182 subscripcions paper i 26.258 electròniques)
102 bases de dades 
16.661 documents al DUGi, el Repositori Digital de la UdG, 
2.617 incorporats al darrer curs
3.129 vídeos i 
2.729 àudios al DUGi,
3.186 hores de gravació audiovisual, 
234 gravacions incorporades el curs 2011-12
552 Tesis doctorals en xarxa al dipòsit  TDX
71 tesis incorporades darrer curs

L’ ús de la biblioteca 
1.595.256 visitants e les 3 biblioteques dels Campus
2.043 participants als cursos de formació i acollida
181.385 llibres prestats 
37.340 préstecs d’ordinadors portàtils 
250.366 articles baixats de la Biblioteca Digital
386.775 consultes a les bases de dades 
2.249.501 consultes al catàleg
3.226 moviments de préstec interbibliotecari

Espais i equipaments
10.141 m2 de lliure accés entre les tres biblioteques
1.767 places individuals 
364 punts de treball en grup i sales col·lecitves
16’164 Km de prestatgeria
1.480 hores d’ocupació dels espais del CRAI el curs passat
402 ordinadors, dels quals 99 portàtils per a préstec  

Inversions
1.037.371€ en material bibliogràfic i documental 

Personal
32 bibliotecaris
24 administratius
4 personal TIC
15 becaris ( equivalents a  6’43 FTE)
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 Cooperació i voluntariat

Pressupost: 50.000€
Nombre: 8 (3 consolidats/3 iniciats/2 iniciació)
Activitats solidàries: 143 activitats solidàries en aquest curs acadèmic 2011/12
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 Relacions institucionals

Convenis Cooperació Educativa 1.092
Interns (UdG)  249
Externs sense crèdits  741
Estades Entorn Laboral  76
Pràctiques Institucionals  1
Becas Santander  25

Els convenis que s’ha fet durant el curs acadèmic 2011-2012 són els següents:
Convenis Institucionals  484
Convenis Internacionals  121
Convenis de col·laboració científica  89
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ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS

2010-2011 

2009-2010

2008-2009 1.100

1.124

1.287

 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 21

 Beques

Beques generals del Ministeri d’Educació 
Sol·licitades 5.051
Concedides 2.774
Denegades 2.052
Renunciades 11
Revocades 71
Pendents de resoldre 87
Recursos 56
Beques de mobilitat del Ministeri d’Educació 
Sol·licitades 301
Concedides 139
Denegades 125
Renunciades 12
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Revocades 12
Recursos 13
Beques generals del Govern Basc 
Sol·licitades 14
Concedides 9
Denegades 2
Renunciades 3
Beques de col·laboració del Ministeri d’Educació 
Sol·licitades 52
Concedides 27
Denegades 25
Convocatòria AGAUR, exempció de recàrrec per segona titulació 
Sol·licitades 65
Concedides 33
Denegades 31
Revocades 1

 Inserció laboral i orientació
Inscrits Borsa  13.003
Homes 4.773 (1.692 estudiants i 3.081 titulats)
Dones 8.230 (2.297 estudiants i 5.933 titulades)
Ofertes de Treball: S’han tramitat  1.287 Ofertes de Treball
Orientació per a l’Ocupació  434 candidats atesos
Monogràfics realitzats 27
Tutories realitzades 29

Servei d’Allotjament Universitari:  S’han tramitat 1168 anuncis d’allotjament 
Servei d’Atenció Psicològica 84 visites realitzades

 Accions de promoció de la UdG

Fires i salons de promoció dels estudis amb participació de la UdG
Fira presentació de recursos educatius de la ciutat de Girona Girona 5 de setembre
Fira de Mostres  Girona del 28 d’octubre al 1 de novembre
Unitour  Mallorca 10 de novembre
Expojove  Girona del 24 al 26 de gener
Forum après BAC Perpinyà 9 de febrer
Espai de l’estudiant Valls (Tarragona) 15 i 16 de març 
Saló de l’Ensenyament  Barcelona del 21 al 25 de març
Espai Recerca en Acció Barcelona del 21 al 25 de març
Fira de les 40 hores Ripoll 23, 24 i 25 de març
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Jornades d’Orientació Universitària  
Jornada d’Orientació Universitària Tàrrega 1 de febrer
Jornada d’Orientació Universitària Igualada 9 de març
Jornada d’Orientació Universitària Cervera 14 de març
Jornada d’Orientació Universitària Martorelles 3 de maig
  
Fires de promoció dels estudis de Màster  
Futura - Saló dels màsters i postgraus Barcelona 23 i 24 de març
Fòrum Industrial - Escola Politècnica Superior  27 de març 
Fira dels màsters de la UdG (Campus Barri Vell) ( Campus Montilivi) 25 i 26 d’abril 
  
Participació amb tramesa de material informatiu  
Foire de l’Étudiant - Luxemburg  (conjunta de les univ. catalanes) Luxemburg 10 i 11 de novembre
Pamplona (participació conjunta de les universitats catalanes) Pamplona 26 i 27 de gener
Aula - Salón Int. del Est. Madrid (participació conjunta de les univ. catalanes) del 22 al 26 de febrer
Mostra d’Ensenyament Montcada i Reixac del 13 al 25 d’abril
Fira de l’Estudiant del Bages Manresa del 16 al 19 d’abril
Conf. Anual NAFSA  (participació conjunta de les univ. catalanes) Houston del 27 de maig a l’1 de juny
Enviament de material informatiu a diferents centres universitaris 
i de secundària espanyols i europeus, punts d’informació juvenil, ajuntaments, etc

Visites de promoció dels estudis a centres de secundària 
Centres visitats de Girona, comarques gironines i comarques properes 58
Centres que han visitat la UdG  8
Nombre aproximat d’estudiants que hi ha participat  3.300
Jornada de Portes Obertes (estudiants i centres):  24 de febrer
Nombre d’inscripcions de centres de secundària  51
Nombre d’estudiants participants  2.565
Nombre aproximat d’inscripcions per sessió informativa  4.261
Jornada de Portes Obertes (famílies i públic en general):  19 de maig
Nombre d’assistents  965
Jornada de Portes Obertes per a Professors de Secundària  1 de febrer
Nombre de professors participants  40
Campus Prebat (30 places):  del 25 al 28 de juny
Nombre d’inscripcions  180
Nombre de centres de secundària participants  50
Jove Campus de Recerca (60 places):  del 2 al 13 de juliol 
Nombre d’inscripcions  144
Nombre de centres de secundària participants  45
 
Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (prova pilot) 18 d’abril
Nombre de participants 22

Col·laboració amb les activitats organitzades per la UdG 
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First Lego League 26 de febrer 
Olimpada Geològica 2 de març
Olimpiada Química 28 de febrer
Proves Cangur de Matemàtiques 15 de març

 La UdG en m2

Superfície total construïda (m2)  173.534
Campus del Barri Vell  33.437
Campus de Montilivi  88.106
Campus Centre  9.269
Mercadal  669
PCiT  41.426
Campus Agroalimentari  627
Pla d’inversions universitàries 2007-2013
Import PIU (2011) per a RAM, TIC i adaptació a l’EEES:  1.52 M€
Import PIU (2011) per obres noves i acabament d’obres en curs: 0.95 M€

 Recursos econòmics
Pressupost liquidat 2011:
ingressos (€) drets reconeguts 95.077.267,13
Pressupost liquidat 2011:
despeses (€) obligacions reconegudes 101.583.465,54
Pressupost 2011 95.460.427,00

Balanç 2011
Actiu (en M€)  146.27
Immobilitzat immaterial 0.49
Immobilitzat material 100.58
Inversions financeres  0,19
Actiu circulant 45.01
Passiu (en M€)  146.27
Fons propis 49.74
Ingressos a distribuir en diversos exercicis  47,17
Provisions per a riscos i despeses 1.83
Creditors a llarg termini  8.28
Creditors a curt termini  39.25

  La UdG al territori. Accions de la UdG per municipis
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SANT FELIU DE GUÍXOLS
Càtedres 1
Centres de documentació 1
Formació de la Gent Gran 1
Formació FUdGIF 1
Jornades, Seminaris i altres esdeveniments 1
Projecte Rossinyol 1
Vivers d’empreses 1
Cursos d’estiu sobre salut 1

PALAMÓS
Projecte Rossinyol 1
Beques de recerca en acció especial 1
Càtedres 1
Centres de documentació 1
Fundacions i Consorcis externs 1
Jornades, Seminaris 
i altres esdeveniments 1

SANTA CRISTINA D’ARO 
Càtedres 1

CASTELL - PLATJA D’ARO 
Càtedres 1

PALAFRUGELL
Càtedres 1
Centres de documentació 1
Projecte Rossinyol 1
Formació FUdGIF 2
Fundacions i Consorcis externs 1

FORALLAC
Vivers d’empreses 1

LA BISBAL D’EMPORDÀ
Projecte Rossinyol 1

LA JONQUERA
Beques de recerca en acció 
especial 1
Fundacions i Consorcis 
externs 1

PERPINYÀ
Projectes transfronterers 7

BANYULS
Projectes transfronterers 1

PORTBOU 
Jornades, seminaris i altres 
esdeveniments 1

PUIGCERDÀ
Projectes transfronterers 1

ROSES
Beques de recerca en acció 
especial 1

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 
Jornades, seminaris i altres 
esdeveniments 1

TORROELLA DE MONTGRÍ
Càtedres 1

L’ESCALA
Vivers d’empreses 1

FIGUERES
Càtedres 2
Formació de 
la Gent Gran 1
Projecte 
Rossinyol 1
Projectes 
transfronterers 1

SANT JOAN 
LES ABADESSES
Vivers d’empreses 1

OLOT
Càtedres 1
Clúster d’empresa 1
Formació de la 
Gent Gran 1
Fundacions i 
Consorcis externs 1
Projecte Rossinyol 1
Cursos d’estiu sobre
el paisatge 1

RIPOLL
Fundacions i Consorcis
externs 1
Vivers d’empreses 1

LES PRESES
Vivers d’empreses 1

BANYOLES
Càtedres 1
Formació 
FUdGIF 1
Projecte 
Rossinyol 1
Vivers 
d’empreses 1
Jornades, 
Seminaris i altres 
esdeveniments 2

SALT
Centres adscrits 2

BLANES
Projecte 
Rossinyol 1

SANT POL
DE MAR
Centres 
adscrits 1

LLORET 
DE MAR
Projecte 
Rossinyol 1

TOSSA DE MAR
Jornades, 
Seminaris 
i altres 
esdeveniments 1

FOGARS DE 
MONCLÚS
Fundacions i 
Consorcis externs 1

BARCELONA
Centres adscrits 4

GIRONA
Centres de documentació 1
Formació de la Gent Gran 1
Vivers d’empreses 1
Jornades, Seminaris i altres 
esdeveniments 2
Fundacions i Consorcis externs 3
Projecte Rossinyol 3
Càtedres 14

HOSTALRIC
Jornades, 
Seminaris i altres 
esdeveniments 1

CELRÀ
Vivers d’empreses 1



Memòria del curs acadèmic 2011-2012 31

PALAMÓS
Projecte Rossinyol 1
Beques de recerca en acció especial 1
Càtedres 1
Centres de documentació 1
Fundacions i Consorcis externs 1
Jornades, Seminaris 
i altres esdeveniments 1

SANTA CRISTINA D’ARO 
Càtedres 1

CASTELL - PLATJA D’ARO 
Càtedres 1

PALAFRUGELL
Càtedres 1
Centres de documentació 1
Projecte Rossinyol 1
Formació FUdGIF 2
Fundacions i Consorcis externs 1

FORALLAC
Vivers d’empreses 1

Les 21 càtedres de la UdG són presents en 11 municipis de les comarques gironines. En estreta relació amb institucions i 
equipament culturals són potents instruments d’alta divulgació científica en tots els àmbits de coneixement.

 Consorci de Vivers d’Empresa

Centre d’Empreses de les Preses
Centre d’Iniciatives Empresarials del Pla de l’Estany - El Niu
Consorci de Vivers d’Empreses Territorials de la Demarcació de Girona
Nexes, Vivers d’empreses i Centre de Negocis Forallac
Viver d’empreses de Celrà
Viver d’empreses de l’Escala
Viver d’empreses de Ripoll
Viver d’empreses de Sant Feliu de Guíxols
Viver d’empreses de Sant Joan les Abadesses

La Xarxa de Vivers d’Empreses facilita el lligam empresa-universitat i complementa les tasques endegades del Parc Científic i 
Tecnològic. 
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 Acords del Consell de Govern

Consell de Govern

Acords del Consell de Govern, 27 de setembre (sessió 7/11)
· Concessió del Premis Extraordinaris de Doctorat de la Universitat de Girona 2010, eBOU-221. 
· Aprovació dels criteris de priorització de la convocatòria d’ajuts per a la contractació d’investigadors novells FI 2012, eBOU-222. 
· Aprovació del procediment de gestió del pressupost de manteniment d’infraestructures de recerca per a l’any 2011, eBOU-223. 
· Aprovació de la participació de la UdG en el programa anual de suport a esportistes d’alt nivell, per l’any 2012, del Consejo 

Superior de Deportes., eBOU-224. 
· Aprovació del Pla de prevenció de Riscos Laborals, eBOU-225. 
· Aprovació de l’informe al Consell Social d’autorització de constitució de l’agrupació europea de cooperació territorial pol de 

recerca i d’ensenyament superior Pirineus-Mediterrània (AECT PRES-PM), eBOU-226. 
· Aprovació de l’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 2011/12., eBOU-227. 
· Aprovació de l’informe favorable al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca 

corresponents a la convocatòria 2010 (funcionaris), eBOU-228. 
· Aprovació de l’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 2011, eBOU-229. 

Acords del Consell de Govern, 27 d’octubre (sessió 8/11)
· Concessió del títol de doctor Honoris Causa de la UdG, eBOU-254. 
· Convocatòria d’ajuts a la identificació de noves oportunitats de transferència del coneixement (INOTC2011), eBOU-255. 
· Convocatòria 2011 d’ajuts a la contractació de personal de suport a l’activitat de R+D, eBOU-256. 
· Convocatòria 2011 d’ajuts a accions singulars d’R+D (ASING2011), eBOU-257. 
· Aprovació del programa d’ajuts al manteniment de la infraestructura docent (MID) per a l’any 2011, eBOU-258. 
· 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 corresponents comissions de selecció, eBOU-259. 
· Aprovació d’una plaça conjunta de la Universitat de Girona i l’Hospital Josep Trueta de Girona, d’una plaça vinculada dels cossos 

docents universitaris (titulars d’universitat), eBOU-260. 
· Inici d’exposició pública del Reglament de Consell de Govern de la Universitat de Girona, eBOU-261. 
· Inici d’exposició pública del Reglament de les Comissions delegades del Consell de Govern de la Universitat de Girona, eBOU-262. 

Acords del Consell de Govern, 21 de novembre (sessió 9/11)
· Modificació del Reglament de Règim Electoral del Claustre de la Universitat de Girona, eBOU-292. 
· Adhesió de la Universitat de Girona a la Carta Magna de les universitats europees, eBOU-293. 
· Memòries dels nous estudis de grau per al curs 2012-2013, eBOU-294. 
· Memòries dels nous estudis de màster per al curs 2013-2014 i següents, eBOU-295. 
· Concessió de la medalla de la Universitat de Girona, eBOU-296. 
· Modificació de l’acord per al qual es crea i es regula la figura d’investigador actiu de la Universitat de Girona, eBOU-297. 
· Autorització per donar de baixa a l’Associació Universitària d’Investigació Egiptològica en el registre d’associacions de la 
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Universitat de Girona, eBOU-298. 
Acords del Consell de Govern, 22 de desembre (sessió 10/11)
· Informe al Consell Social per a l’aprovació de la convocatòria de beques de recerca UdG 2012, eBOU-281. 
· Informe al Consell social per a l’aprovació de la planificació econòmica plurianual de la UdG per al període 2011-14, eBOU-282. 
· Memòria del nou estudi de grau en Arts Escèniques per al curs 2012-2013, eBOU-283. 
· Memòria del nou estudi de grau en Nutrició i Dietètica per al curs 2012-2013, eBOU-284. 
· Calendari d’eleccions a Claustre Universitari, eBOU-285. 
· calendari laboral per al personal d’administració i serveis de la Universitat de Girona, any 2012, eBOU-286. 
· Reglament d’organització i funcionament de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona., eBOU-287. 
· Directori de Grups de Recerca UdG 2011, eBOU-288. 
· Política Institucional d’accés obert de la Universitat de Girona, eBOU-289. 
· Reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs 2011-2012, eBOU-290. 
· Incorporació a la Normativa d’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts del requisit de coneixement de les 

llengües d’impartició de l’estudi per part dels estudiants procedents d’estudis estrangers, eBOU-291. 

Acords del Consell de Govern, 26 de gener (sessió 1/12)
· Aprovació del barem de puntuació a aplicar als diversos càrrecs i encàrrecs de gestió en les convocatòries públiques que realitzi la 

Universitat de Girona per a l’assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del seu personal docent i investigador 
funcionari i contractat, eBOU-307. 

· Aprovació dels Principis de Bon Govern i del Codi de Bones Pràctiques de la UdG, eBOU-308. 
· Aprovació del Reglament de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere, eBOU-309. 
· Nomenament dels representants dels estudiants al Consell Social i al Consell Interuniversitari de Catalunya, eBOU-310. 

Acords del Consell de Govern, 30 de març (sessió 2/12)
· Aprovació de la modificació del document de criteris d’assignació de recursos docents per als estudis de grau i màster aprovat pel Consell 

de govern de la Universitat de Girona en la sessió 10/2010, de 22 de desembre de 2010, eBOU-311. 
· Aprovació dels criteris d’oferta i adjudicació de places específiques de segon cicle als estudis de la Universitat de Girona per al curs 2012-

2013, eBOU-312. 
· Aprovació de la programació de graus i desprogramació d’estudis de primer i segon cicle per al curs 2012-2013, proposta de 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 2012-2013, i proposta de calendari i procediment d’elaboració i aprovació dels 
plans docents anuals per al curs 2012-2013, eBOU-313. 

· Aprovació de l’acord dels crèdits de rebaix per càrrecs acadèmics., eBOU-314. 
· Aprovació de l’acord de dedicació acadèmica del professorat a temps complet de la UdG, eBOU-315. 
· Aprovació de la convocatòria d’eleccions parcials a Claustre Universitari., eBOU-316. 
· Calendari acadèmic i administratiu per als estudis de primer i/o segon cicle, graus, màsters oficials i doctorat per al curs 2012-2013, 

eBOU-317. 
· Aprovació de l’acord de memòria del nou estudi de màster universitari d’accés a la professió d’advocat per al curs 2012-2013., eBOU-318. 
· Aprovació de l’acord de modificació de les memòries de les titulacions de màster que la UdG remetrà a verificació (AQU) per a ser 

implantades en el curs 2012-2013. , eBOU-319. 
· Aprovació de la Normativa acadèmica per als màsters universitaris., eBOU-320. 
· Aprovació de l’acord pel qual es deixa sense efectes la regulació de la simultaneïtat d’estudis per als estudis adaptats a l’EEES a la 
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Universitat de Girona., eBOU-321. 
· Aprovació de l’autorització d’inscripció UdGeeks al registre d’associacions de la UdG, eBOU-322. 
· Aprovació de l’autorització d’inscripció de l’Associació dels Fisioterapeutes Estudiants de l’EUSES, al registre d’associacions de 

la UdG, eBOU-323. 
· Aprovació de l’autorització d’inscripció de l’Associació d’Estudiants de Medicina de la UdG, al registre d’associacions de la UdG., 

eBOU-324. 
· Informe al Consell Social sobre els cursos del Study Abroad per a l’estiu de 2012, eBOU-325. 
· Informe al Consell Social sobre la proposta de normativa de permanència per als estudis de màster universitari, eBOU-326. 
· Programes de Màsters, Diplomes de Postgraus, Cursos de Postgraus i Diplomes d’especialització propis per al curs 2012-2013 (1a. 

convocatòria), i proposta d’informe favorable al Consell Social sobre els preus d’aquests programes., eBOU-327. 
· Informe al Consell Social per a l’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2011, eBOU-328. 

Acords del Consell de Govern, 26 d’abril (sessió 3/12)
· Normativa d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona., eBOU-329. 
· Criteris de programació i desprogramació de programes de doctorat a la Universitat de Girona, eBOU-330. 
· Memòries anuals de les Càtedres de la Universitat de Girona de l’any 2011, eBOU-331. 
· Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament de la Universitat de Girona (2012), eBOU-332. 
· Convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat (2012), eBOU-333. 
· Convocatòria d’ajuts per al foment associatiu (2012), eBOU-334. 
· Informe al Consell Social sobre el projecte de pressupost de l’exercici 2012., eBOU-335. 

Acords del Consell de Govern, 31 de maig (sessió 4/12)
· Modificació del Reglament de Consell de Govern de la Universitat de Girona, eBOU-336. 
· Reglament de comissions delegades del Consell de Govern, eBOU-337. 
· Reglament del Consell de degans o deganes de facultat i directors o directores d’escola, de directors o directores de departament 

i de directors o directores d’institut universitari de recerca, eBOU-338. 
· Reglament sobre el funcionament i la utilització de la plataforma de notificació electrònica de la UdG, eBOU-339. 
· Modificació de les normes sobre tractament de dades de caràcter personal a la Universitat de Girona, eBOU-340. 
· Acord sobre la dedicació acadèmica del professorat a temps complet de la UdG., eBOU-341. 
· Modificació dels crèdits de reconeixement per càrrecs acadèmics, eBOU-342. 
· Aprovació de les places d’accés als estudis de grau amb un mínim de trenta crèdits reconeguts i d’accés per trasllat entre estudis 

que comparteixin a primer curs un mínim de trenta crèdits per al curs acadèmic 2012/2013, eBOU-343. 

Acords del Consell de Govern, 27 de juny (sessió 5/12)
· Distribució del Pressupost d’Accions de Recerca i Transferència per al 2012, eBOU-346. 
· Convocatòria 2012 d’ajuts complementaris per a la mobilitat d’investigadors de la UdG , eBOU-347. 
· Acord per establir les condicions dels nous contractes previstos en la llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, eBOU-348. 
· Adaptació del Reglament de beques BR-GR a la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, eBOU-349. 
· Convocatòria de places de professorat associat, per els estudis de Medicina, i la composició de les corresponents comissions de 

selecció (conv. 1/2012), eBOU-350. 
· Aprovació dels plans docents dels ensenyaments homologats de la Universitat de Girona per al curs 2012-2013., eBOU-351. 
· Reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs 2012-2013, eBOU-352. 
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· Modificació de la normativa d’adscripció dels estudis de màster universitari de la UdG, aprovada pel Consell de Govern de la UdG 
en sessió de 18/10/2010 i pel qual s’adscriuen tres màsters universitaris a les corresponents unitats estructurals, eBOU-353. 

· Aprovació del marc dels contractes – programa amb centres docents, eBOU-354. 
· Creació del “Gabinet de Mentoria Social de la UdG: Projecte Rossinyol” com a altra estructura de recerca, eBOU-355. 
· Acord per donar de baixa associacions d’estudiants en el Registre d’Associacions de la Universitat de Girona., eBOU-356. 

Claustre

Acords del Claustre, 1 de desembre (sessió 2/11) 
· Informe de gestió de la rectora 2011, eBOU-263. 
· Modificació del Reglament del Claustre Universitari, eBOU-264. 
· Modificació del Reglament de Règim Electoral del Claustre Universitari, eBOU-265. 
· Revocació dels membres claustrals absents en les tres sessions anteriors al Claustre 2/11 a l’empara dels Articles 6 i 8 del 

Reglament del Claustre, eBOU-266. 

Acords del Claustre, 6 de juliol (sessió 1/12) 
· Elecció dels membres titulars i suplents de la Mesa i constitució del Claustre Universitari de la Universitat de Girona , eBOU-357. 
· Elecció dels membres titulars i suplents del Consell de Govern elegits per i entre els claustrals dels sectors del PDI doctor en 

vinculació permanent, de l’altre personal acadèmic, dels estudiants i del personal d’administració i serveis., eBOU-358. 
· Designació dels membres titulars i suplents dels representants del personal acadèmic, dels estudiants i del personal 

d’administració i serveis a la Comissió Electoral de la Universitat de Girona, eBOU-359. 
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 Vertebració de la recerca 

D’acord amb les mesures de vertebració de la recerca aprovades l’any 2009, i de forma periòdica, s’avalua el PDI a temps complet 
pel que fa a la seva activitat de recerca, i els Grups de recerca de la UdG pel que fa a la seva composició. De fet, durant aquest 
curs s’han aprovat algunes modificacions als criteris que regulen la figura d’Investigador actiu i Investigador actiu en formació, 
dirigides a adequar aquest darrer als requeriments del nou decret de Doctorat. Així, en l’avaluació del darrer trimestre de 2011 va 
resultar que, dels 894 PDI a temps complet que hi ha a la UdG, 210 són becaris predoctorals que, per tant, són considerats inves-
tigadors actius en formació; dels 684 restants, 544 (79,5%) es poden considerar investigadors actius, i 57, investigadors actius 
en formació. Pel que fa als grups de recerca, actualment hi ha un total de 94 grups que compleixen els criteris relatius al nombre 
de membres i d’investigadors actius, així com els requeriments demanats per a l’investigador responsable. També hi ha una altra 
vintena d’equips de recerca que no formen part del catàleg de grups UdG, en no complir la normativa, i als quals s’està animant 
a fer les accions necessàries per superar la situació. Tots els grups de recerca han estat també avaluats en relació a la distribució 
d’una part del pressupost que s’assigna als Departaments i Instituts de recerca en funció de l’activitat dels grups. En aquest sentit, 
cal destacar que, tal i com es va fer l’any passat, aquesta avaluació s’ha dut a terme amb l’aplicació d’uns indicadors més simples i 
macroscòpics, iguals als emprats per valorar la part de finançament lligat a objectius en els contractes programa de Departaments 
i Instituts de recerca. 

S’ha continuat treballant en la visualització del Catàleg de línies de recerca de la UdG, i, a hores d’ara, ja és possible cercar entre el 
conjunt de les 492 línies de recerca a partir de les paraules incloses en les denominacions, així com també és possible fer l’enllaç 
entre les línies de recerca i els grups que les desenvolupen. No obstant això, falta completar l’enllaç amb els programes de doc-
torat, i tots els enllaços en els dos sentits. Finalment, i com a detall més important, cal posar en marxa el formulari i el protocol 
d’actualització del catàleg de línies de recerca, actuació prevista durant el 2012. 

Pel que fa a les estructures de recerca, durant aquest curs els canvis més destacables són la integració de noves línies de recerca 
dins l’IQC, que passarà a denominar-se Institut de Química Computacional i Catàlisi; així com una certa reestructuració de l’àmbit 
de la informàtica i computació, amb dos grups que han deixat l’Institut d’Informàtica i Aplicacions per mantenir la seva activitat 
adscrita només als respectius departaments. Per altra banda, s’ha aprovat una nova “altra estructura de recerca”, denominada 
“Gabinet de mentoria social: Projecte Rossinyol” per tal de donar major visibilitat al projecte -de responsabilitat social- anome-
nat Rossinyol, i emmarcar més adequadament la recerca que es desenvolupa al voltant d’aquest projecte. Finalment, cal esmentar 
que es continua treballant en la millora de les sinergies entre la UdG i els instituts CERCA participats: IdIBGi, ICRA, ICRPC.

 Doctorat i Escola de Doctorat

El curs 2011-12 ha representat la posada en marxa efectiva de l’Escola de Doctorat. El 18 de novembre de 2011 es va inaugurar el 
curs acadèmic i els nous espais físics. El Dr. Ignacio Cirac, director de la Divisió de Teoria d’Òptica Quàntica de l’Institut Max Planck, 
va ser l’investigador convidat per pronunciar la lliçó inaugural, titulada: Quantum simulations of many-body systems. 

Els nous estudiants de doctorat (investigadors en formació) ja han començat la seva formació d’acord amb el que estableix el 
decret de 2011 i les regulacions UdG que el desenvolupen. Així, ja s’ha entrat en la dinàmica del pla d’investigació i el correspo-
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nent seguiment, per la qual cosa s’han hagut de posar a punt diversos programaris de gestió. Igualment, s’ha aprovat la normativa 
acadèmica dels estudis de doctorat a la UdG, adaptada al decret, i que entre d’altres novetats, modifica la concessió de la menció 
“cum laude”, la composició dels tribunals de tesis, els premis extraordinaris, els terminis per defensar una tesi des del moment en 
què és dipositada, les tesis que han de mantenir confidencialitat, etc. 

També s’han aprovat els Criteris de programació i desprogramació de Programes de doctorat, qüestió bàsica per permetre el des-
plegament de nous programes de doctorat, a través de la seva verificació. Així, en aquests moments s’estan elaborant les corres-
ponent memòries dels nous programes de doctorat, alguns dels quals mantenen una estructura molt similar a l’actual (Ciències 
Humanes i de la Cultura; Tecnologia), mentre que d’altres es modifiquen substancialment, especialment per fer emergir programes 
de doctorat vinculats als eixos temàtics del campus e-MTA: el PdD en Turisme (interuniversitari amb la UIB) i el PdD en ciència i 
tecnologia de l’Aigua, amb la col·laboració de l’ICRA i el CSIC. 

Durant el mes de maig de 2012 han tingut lloc a Girona les Jornades Doctorials Transfrontereres, amb la participació d’investiga-
dors en formació de diverses universitats catalanes (UPC, UVIC, UdG), la UIB i franceses (UPVD, UT). 

L’Escola de Doctorat ha organitzat les següents assignatures, impartides durant el segon semestre: Comunicació científica (1 
ECTS); Ètica aplicada a l’activitat científica i professional (1 ECTS); Expressió escrita de resultats (1 ECTS).

 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 captació de talent, cal esmentar que s’ha aprovat, un any més, la convoca-
tòria de beques predoctorals (un total de 19), fet especialment rellevant en moment d’estretors econòmiques. A més, es continuen 
incorporant diversos becaris de recerca finançats per fons propis dels grups de recerca (10 nous BR-GR), i s’ha endegat una nova 
beca d’accions especials (BRAE), cofinançada per la Diputació de Girona, per desenvolupar una tesi sobre la figura de Ferrater 
Mora. Si a aquestes beques internes, hi afegim les beques predoctorals del ministeri espanyol (FPI i FPU) i de l’AGAUR de la Gene-
ralitat de Catalunya (FI), resulta que en aquest cicle s’han incorporat a la UdG 55 nous becaris predoctorals.

Per altra banda, de nou al llarg de l’any 2011, s’han convocat i resolt ajuts per impulsar la mobilitat d’investigadors predoctorals i 
postdoctorals; per a la contractació de gestors de projectes i de tècnics de suport a la recerca, i per a la realització d’accions singu-
lars, d’especial urgència i interès per dinamitzar significativament l’activitat investigadora d’un grup de recerca. En aquest darrer 
cas, s’han tingut ben presents les restriccions pressupostàries que afecten les resolucions dels projectes del Pla Nacional, la qual 
cosa s’ha valorat per prioritzar els ajut interns. La majoria d’aquestes convocatòries es van obrir per acord del Consell de Govern 
d’octubre de 2011 i es va informar de la seva resolució en el mes de desembre de 2011.

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 projectes de 
gran abast, l’OITT ha seguit avançant en la seva voluntat de servir al client (bàsicament, els investigadors de la UdG) amb qualitat 
i professionalitat. En aquest sentit, l’OITT ha treballat en la cerca i difusió de convocatòries per atraure més finançament, sobretot 
en els àmbits de Projectes Europeus i Projectes Col·laboratius. 
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En relació a les infraestructures de recerca, es continua amb el desplegament del Pla d’equipaments i del Pla de valorització 
dels Serveis Tècnics de Recerca elaborats en anys anteriors. Així, s’ha estat treballant en desenvolupar 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, el calibratge i la verificació seguint unes pautes de sistema de qualitat que obeeix als 
requeriments de les acreditacions externes d’aquesta índole. Aquesta aplicació estarà en marxa el proper curs. També es treba-
lla en un programari pel sistema de gestió econòmica dels STR que ha de permetre un millor seguiment dels projectes que s’hi 
desenvolupen tant pels propis tècnics dels STR com pels seus clients. El programari també recull la possibilitat de gestionar les 
potencials noves Unitats Vinculades i Unitats Mixtes recollides en el reglament dels STR. S’han completat les obres d’ampliació 
de l’edifici Jaume Casademont, cosa que ha permès el trasllat de totes les unitats dels Serveis Tècnics de Recerca al Parc Científic i 
Tecnològic. La gestió centralitzada del pressupost de manteniment i reparació dels equipaments de recerca segueix essent satis-
factòria, atès que ha permès fer front a reparacions d’import elevat. Les resolucions favorables de les darreres convocatòries per a 
l’adquisició de gran equipament (INNPLANTA 2010 i FEDER 2010) han permès iniciar els processos per adquirir nous equipaments 
d’importància, tant pels grups de recerca com pels STR. A més, també han permès assegurar l’ampliació de laboratoris de grups 
de recerca que gaudeixen de grans projectes (QBIS i Lequia). En tots dos casos, la política d’optimització de les convocatòries, la 
implicació dels grups de recerca i el cofinançament des dels fons de foment de la recerca de la pròpia UdG, han estat factors clau 
pels resultats assolits.

 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, d’altra banda, 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 19 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 cal dir que la convocatòria de gestors de projectes valora notablement l’activitat 
dels grups en projectes consorciats, és a dir, els que compten amb la participació d’empreses. En el segon aspecte, el Parc Cien-
tífic i Tecnològic segueix consolidant el projecte, amb actuacions com la posada en marxa del centre Spurna (amb col·laboració 
amb BCDigital), les plataformes tecnològiques Bloom, centre 3D i tecnologies emergents, o la presència del centre tecnològic 
ASCAMM. Totes aquestes actuacions són possibles gràcies a la interacció i sinergia amb els grups de recerca de la UdG.  

Es continua treballant per millorar el marc de relacions entre la universitat i l’empresa. En aquest sentit, es considera molt impor-
tant la coordinació dels diversos agents. S’ha aconseguit un ajut del ministeri per posar en marxa una base de dades (tipus gestió 
de clients) que pugui contenir totes les interaccions amb l’empresa, siguin de la unitat de valorització de la recerca (que agrupa 
la secció de transferència de coneixement i el trampolí tecnològic) a l’OITT, o de l’Oficina de promoció de l’ocupació, la Fundació 
Universitat de Girona, innovació i formació, els centres docents, etc. Aquesta actuació, a més, s’està vinculant també al campus 
e-MTA, ja que aquest té entre les seves prioritats l’organització d’ecosistemes innovadors a l’entorn de les diverses línies que 
l’integren.
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 Comunicació i divulgació de la recerca

La UdG, conscient de la importància de la comunicació, divulgació i promoció de la investigació, impulsa un canvi estratègic en 
l’entorn operatiu de la seva comunicació, i el dota d’una estructura funcional amb cinc unitats específiques de treball: Publicaci-
ons, 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. 

La Unitat de Comunicació Científica (UCC) ha continuat treballant en la divulgació, comunicació i difusió dels resultats científics 
dels investigadors i investigadores de tots els àmbits de la recerca de la UdG, així com en la redacció de notícies científiques po-
sant especial èmfasis en les tesis doctorals. 

Pel que fa a l’àmbit de la promoció i divulgació de la recerca, la UCC coordina les accions de divulgació de la Universitat de Girona 
des de l’any 2004. La creixent demanda d’accions de promoció de 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 conjuntament pels 
grups de recerca, departaments, instituts i càtedres de la universitat amb la UCC. Fruit d’aquest treball conjunt, la UdG ha participat 
a: Setmana de la Ciència (novembre 2011), Marató de TV3 (desembre 2011), FIRST Lego League (febrer 2012), Jornada de Portes 
Obertes (febrer 2012), Congrés de Treballs de Recerca de Batxillerat (CRACS) (març 2012), la Universitat dels Nens i de les Nenes 
de Catalunya (febrer i maig de 2012), Fira de Màsters (abril 2012), Fira de la Ciència (maig 2012), Campus PreBAT (juny 2012) i 
Jove Campus de Recerca (juliol 2012).

 Biblioteca

Actuacions
L’any 2012 es pot donar per acabat el Projecte de Catalogació de la Biblioteca del Seminari de Girona. Aquest projecte s’inicia el 
2007, en base a un conveni signat el 5 de desembre de 2006 entre els Seminari de Girona, la Biblioteca de la UdG, el Consell Social 
i les entitats esponsoritzadores, Diputació de Girona i Fundació Caixa de Girona, que van aportar junt amb el Consell Social de la 
UdG, 200.000€ en quatre anualitats. 
S’ha dut a terme, en aquests anys, la catalogació de 40.400 volums (la pràctica totalitat del fons antic, 31.000 volums; i 9.400 del 
fons modern)

L’execució del projecte ha anat a càrrec de la Biblioteca de la UdG, des de la contractació a la formació dels catalogadors, l’estudi 
previ de les dades, l’organització amb els responsables de la biblioteca del Seminari per arribar a un acord sobre la catalogació i 
la supervisió per introduir-les als diferents catàlegs de la UdG i del CBUC ( Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes) i als 
catàlegs del patrimoni català i espanyol. S’ha comptat amb el suport de la Biblioteca de Catalunya.
Enmig de tot el procés es va produir la incorporació (prèvia selecció i transport dels documents) del fons de la Catedral, d’un 
incalculable valor. 

Els Fons Especials 
Nous fons digitalitzats i oferts en obert:
- Àudios Mestres de l’exili: 120 hores de gravació de 86 entrevistats pel professor Salomó Marquès
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- Papers Vicens Vives: S’han digitalitzat 252 documents pertanyents al seu fons, equivalents a uns 2.138 fulls 
- Fons Manuel Brunet: 2.370 documents amb un ajut concedit pel MEC.
- 3.000 Cartells turístics procedents del Sr. Marc Martí a través d’un conveni entre la Biblioteca i la Facultat de Turisme, amb un 

ajut parcial del MEC 
S’ha reforçat la catalogació del Fons de Raimon Pànikkar gràcies a la subvenció de 18.000€ atorgada pel Consell Social
S’ha realitzat la recepció del fons de Bartomeu Sigalés amb diverses primeres edicions (“Historia de Cataluña” de Bori i Fontestà, 
1898; “Instruccions per l’ensenyansa de minyons” de Baldiri Rexach 1825, ”Historia de Catalunya” d’A. Rovira i Virgili, 1933). 
S’està finalitzant la seva catalogació
S’ha rebut el Fons del Nucli Paulo Freire donat pel professor Sebastià Parra, de temàtica educativa i alfabetització d’adults
S’ha habilitat un nou espai a la Sala de Llegats per a la part del Fons Modest Prats més representativa de la seva trajectòria docent. 
S’ha habilitat una nova sala a la Biblioteca de Montilivi per acollir el Fons cedit pel professor Lluís Pallí en la seva jubilació (1.100 
separates/ 400 llibres/12.000 diapos + mapes)

El programa La Biblioteca Forma, s’adreça principalment als estudiants però també als professors que ho sol·liciten, a la carta o 
en petits grups 
Aquest curs s’han adaptat les sessions a graus i màsters 

Sessions per als Graus: 111 sessions per a 2.676 estudiants
Sessions per a Màsters: 11 sessions per a 275 estudiants
Total: 122 cursos per a 2.951 estudiants i 2.594 hores de dedicació.

En col·laboració amb l’ICE 
La Biblioteca és present en les dues Sessions institucionals de benvinguda i ofereix també assessoraments al personal docent de nova con-
tractació
-  En el programa de cursos de l’ICE s’ofereix la formació a grups reduïts totalment a la carta sobre recursos electrònics del seu interès, eines i 
sistemes de citació electrònica,
Actuacions de Promoció
1. Jornada de Portes Obertes: 18 de febrer i 14 de maig. Es manté la participació anual amb estand de la Biblioteca a la Fira Ho tens a la UdG I 
amb les visites guiades (4) als futurs estudiants de Dret i una a futurs estudiants d’Econòmiques. 
2. Jove Campus de Recerca: Participació en la Quarta edició amb un gran èxit d’inscripcions i de centres de secundària implicats, amb un Taller 
de recerques bibliogràfiques
3. Accions per als Instituts de Secundària. 6 Institucions. 215 persones ateses: 
- IES Narcís Xifra, 23 estudiants. Recursos d’informació per fer el treball de recerca. 
- IES Montilivi: 100 estudiants. Recursos d’ informació per fer el treball de recerca. 
- Campus Pre-Bat Prova pilot per 12 estudiants de 4t d’ESO. Sala Lluch per benvinguda i presentació de la UdG i sessió/visita de la Biblioteca. 
- 42 alumnes de BAC-2 de l’I.U.T. Bordea4x I, site d’Agen (França), de les especialitats de gestió, comerç i dret, acompanyats de 3 professors 

a la Biblioteca del Campus de Montilivi
- Alumnes becats per la Facultat de Ciències en la Diada de Sant Albert: 10 estudiants de 2on de batxillerat. Visita guiada i explicació sobre 

recursos d’informació. 
- Projecte ITINERA: 28 d’octubre 23 alumnes de l’IES A. Oliva de Figueres visiten la biblioteca i reben una sessió de formació sobre recursos 

d’informació. 
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Relacions exteriors i intercanvis professionals:
- S’ha participat en diverses reunions amb l’Euroinstitut Català Transfronterer per la col·laboració d’ambdues biblioteques 
- Col·laboració en l’impuls del projecte Red de Universidades Lectoras, d’acord amb el Servei de Llengües i presentació, el dia 27 d’abril, en una 

roda de premsa amb l’assistència del director de la Red. 
- S’han acollit 4 estades del Programa Tempus 
- Visita a la Biblioteca del Campus Salut de 30 bibliotecaris de l’àmbit de ciències i medicina de la Universitat de Lyon, interessats en el paper 

del documentalista en la docència ABP
- S’han acollit 2 estades Erasmus de la Universitat de Bielska, Polònia





Docència i aprenentatge
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 Estudis de grau

Durant el curs 2011-2012 s’ha prosseguit la implantació de les titulacions de grau, i s’ha culminat el desplegament del grau en 
Publicitat i Relacions Públiques, que va ser un dels primers a iniciar-se, en el curs 2008-2009. Aquests hauran estat per tant, 
pròpiament, els primers graduats oficials de la Universitat de Girona —a banda dels que ho han estat també per la via extraordinària 
de la retitulació.
 
En total, la Universitat de Girona oferia, en iniciar el curs 2011-2012, un total de 3.570 places en els 44 graus que imparteix: 36 
en les diverses facultats i a l’Escola Politècnica Superior, i 8 en els centres adscrits (755 places). La demanda en primera opció 
d’aquests estudis va arribar a 3.316 peticions, xifra que representa més del noranta per cent de l’oferta.

Durant el curs 2011-2012, i en paral·lel amb el desplegament progressiu dels graus, s’ha continuat avançat també en el disseny i 
en l’aprovació dels mecanismes i normes necessaris per facilitar la planificació docent i gestionar adequadament els nous estudis. 
S’han modificat algunes normatives i s’han treballat alguns aspectes conjuntament amb els estudis de màster. 

 Estudis de màster

En el curs 2011-2012 s’han impartit 43 màsters oficials, dels quals 20 amb caràcter interuniversitari. D’aquests estudis de màster, 
cinc s’han impartit íntegrament en llengua anglesa, i dos d’ells tenen la consideració internacional Erasmus Mundus: VIVOT i EMTM 
(coordinat des de la UdG). Els 28 màsters universitaris que requereixen matrícula a la UdG han acollit un total de 808 estudiants, 
dels quals 195 no eren catalans. Del total de no catalans, 157 eren estrangers no residents.

Durant el curs s’ha continuat el procés de regulació acadèmica dels estudis de màster que es va iniciar el curs anterior amb 
l’adscripció de tots els màsters a alguna facultat o escola, departament o institut de recerca, i amb la creació de la UTM (unitat 
tècnica de suport). Concretament, s’han desenvolupat i aprovat aquest any una Normativa Acadèmica de Màster, una Normativa 
de Permanència específica per als estudis de màster, i la Normativa que regula els Treballs Finals de Màster (comuna amb els de 
grau).
 
D’altra banda, la Comissió de Programació d’Estudis ha centrat la seva activitat durant aquest curs en l’anàlisi i la tramitació 
d’algunes noves propostes de màsters, o bé en la modificació de diversos dels màsters existents, per ajustar-los als requeriments 
del sistema, o bé per homologar-los als criteris prèviament establerts. També els màsters propis, que formen part de l’oferta de 
Formació Continuada, han estat analitzats i autoritzats des de la CPE, per tal de garantir, cada cop més, un tractament anàleg de 
tots els màsters de la UdG. 

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.
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 Formació continuada

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 departa-
ments, 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

Durant el curs 2011-2012 s’han impartit en total 168 títols propis de la Universitat de Girona, entre els quals 38 Màsters propis i 
26 Diplomes de Postgrau. El nombre total d’alumnes matriculats en els estudis propis, durant el curs 2011-2012, ha estat de 2.287.

 Gestió de la qualitat

Aquest ha estat el primer curs que s’ha fet el seguiment de totes les titulacions de grau i de màster, tant de centres integrats com 
adscrits, a través de les diferents Comissions de Qualitat de les unitats i la Comissió de Qualitat de la UdG. En aquest sentit, s’ha 
millorat considerablement l’aplicació web, de forma que tots els informes, així com el general de la UdG, estan disponibles per a 
tota la comunitat de forma molt senzilla. La valoració que ha fet AQU d’aquesta informació ha estat clau per anar millorant molts 
aspectes, en especial en la informació publicitada, com per exemple l’accés al CV de tot el professorat de cada estudi. 

Els procediments del sistema de gestió de la qualitat de graus, adaptat als Màsters que es van dissenyar durant el curs passat, 
han estat finalment aprovats per AQU, i per tant s’ha iniciat la seva implementació progressiva. Al mateix temps, s’han dissenyat i 
aprovat, per la Comissió de Qualitat de la UdG, els procediments del sistema de qualitat dels estudis de doctorat, imprescindibles 
per a la verificació dels nous programes. Entre aquests procediments, cal destacar especialment el llançament de l’enquesta de 
satisfacció dels estudiants de Màster. Tots aquests procediments estan disponibles de forma pública a la web de la UdG i a la de 
cadascun dels estudis relacionats. Cal afegir que durant aquest curs s’han introduït força millores en el Manual d’Avaluació Docent 
del professorat, per tal de facilitar-ne i aclarir-ne la seva utilització. La mateixa Comissió d’Avaluació Universitària ha proposat 
en paral·lel una millora en els criteris per a l’avaluació dels trams de gestió, aportació aprovada finalment pel Consell de Govern.
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 Cursos d’Estiu “La Universitat a l’Estiu”

El Programa de Cursos d’Estiu de la Universitat de Girona que gestiona directament la Fundació UdG: Innovació i Formació d’aquest curs 
acadèmic 2011-2012, ha suposat una oferta formativa de 50 cursos de curta durada i temàtica molt diversa i, set cursos més del Servei 
de Llengües Modernes de la UdG, i ha suposat la participació de 701 i 109 alumnes respectivament. Aquests cursos s’han realitzat en 
diversos espais de les Facultats dels Campus de Barri Vell i Montilivi, d’Escoles en Conveni i en poblacions de la demarcació on la UdG té 
establerts convenis de col·laboració amb els respectius Ajuntaments. Com cada any, la tipologia d’aquests cursos fa que s’hi matriculin 
alumnes procedents del públic en general, amb una preeminència de professionals vinculats a l’àmbit de l’educació i la docència. Així 
mateix, i per onzè any consecutiu, aquests cursos han format part de la programació global de la Xarxa Vives d’Universitats i han tingut 
el reconeixement amb Crèdits de Lliure Elecció per als alumnes de les universitats catalanes.
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 Promoció de la UdG

La Universitat de Girona, al llarg del curs, ha intensificat les seves campanyes de promoció, les xifres de les quals ja estan especi-
ficades en un altre apartat d’aquesta Memòria. Més enllà de la presència constant en les fires i exposicions dedicades a mostrar als 
nous estudiants les ofertes docents –graus, màsters i doctorats– i l’activitat de recerca de la universitat, el gruix dels esforços de 
promoció s’ha centrat en un continu acostament als centres de secundària (i també de primària), tant amb l’organització d’esde-
veniments rellevants (Jornades de Portes Obertes, per exemple) com en el dia a dia de visites i activitats acadèmiques i de lleure. 
Les relacions amb primària i secundària es concreten, per exemple, en la participació en la 2a edició del projecte “La Universitat 
dels Nens i Nenes de Catalunya” UdN2.cat, impulsat per l’ACUP juntament amb altres vuit universitats catalanes, 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. Un total de 186 alumnes de 5è de Primària han estat els protagonistes de la segona sessió de la UdN2.
cat, duta a terme en dues jornades, el 27 de març i el 16 de maig, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Els nens i 
nenes, procedents de les escoles Montserrat de Sarrià de Ter, El Pla de Salt, Joan Bruguera i el Bosc de la Pabordia de Girona, la ZER 
La Cerdanya i la Vall del Terri de Cornellà de Terri, han interactuat en tallers de robòtica i geometria conduïts pels investigadors dels 
grups de recerca: Visió per computador i robòtica (VICOROB); Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (EXIT); Grup de Recerca 
en Educació Científica i Ambiental (GRECA) i el Grup de Recerca en Educació, Patrimoni i Arts Intermèdia (GREPAI) de la UdG. 

La UdG, a través de els grups de recerca en Didàctiques de les Ciències i el GreTICE, la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació 
Digital i UdiGital.edu, col·labora amb l’Escola Carme Auguet, del barri del Pont Major, en un nou projecte que l’ha de convertir en un 
referent en l’ús de la ciència i la tecnologia en el procés d’aprenentatge a infantil i primària.

Enguany la Universitat de Girona ha col·laborat en l’organització de la fase catalana de les següents Olimpíades de Catalunya, diri-
gides a alumnes de secundària: XLVIII Olimpíada de Matemàtiques, el mes de desembre; la XXV Olimpíada Química de Catalunya, el 
mes de febrer; i durant el mes de març, la 3a Olimpíada de Geologia. 

 Societat i cultura

Amb motiu de la celebració del 20è aniversari de la UdG, es va presentar el 13 de desembre de 2011 a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
de Girona el llibre Universitat de Girona: Història, arquitectura i patrimoni. La presentació va anar a càrrec del Dr. Josep Gonzàlez 
Agapito. També dins els actes de celebració dels vint any de la UdG, el 16 de desembre de 2011, el vicerector Joaquim M. Puigvert va 
pronunciar la conferència “Passat i present de la UdG”. 

Les 21 càtedres de la UdG han continuat desplegant les seves activitats de foment de la recerca i la formació en els seus respectius 
àmbits temàtics. En el Consell de Govern del mes d’abril de 2012 es varen aprovar les memòries de les càtedres. Han organitzat 
337 jornades, seminaris i conferències, 40 congressos o simposis i 49 cursos (màsters propis, cursos d’estiu o de postgrau); han 
participat en 7 projectes de recerca; han signat 40 convenis; han generat 185 publicacions i 435 citacions en diversos mitjans de 
comunicació. Durant els darrers mesos del curs s’han endegat diverses accions dirigides a promoure la creació de noves càtedres: 
la Càtedra Walter Benjamin (vinculada a Portbou i la Jonquera) i la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània (vinculada a Santa 
Coloma de Farners). 
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 La revista Engega i l’Acadèmia de les Lletres, les Arts i les Ciències Socials de Girona

Durant el curs 2011-2012 la revista Engega ha continuat amb el seu programa d’acció, això sí, adaptat a les circumstàncies del 
moment, la qual cosa ha tingut com a conseqüència una reformulació de la publicació, que ha variat el format i la periodicitat. 
Tanmateix, ha augmentat la producció de notícies, gairebé tres-centes en total, que han estat difoses a través del portal web 
institucional de la UdG. Val a dir que ha explorat territoris nous, com l’extens monogràfic dedicat als màsters oficials de la UdG.
Les accions de l’Acadèmia de les Lletres, les Arts i les Ciències Socials, per la seva part, han mantingut el to amb el reforç del 
portal web propi, que ha estat consolidat amb la voluntat d’optimitzar els recursos disponibles. Ha estat aprofitat, per exemple, 
per difondre diferents activitats, com el cicle de conferències “La llengua avui, reptes i propostes actuals” o “Llengua i mitjans de 
comunicació”, ambdós en el marc de la commemoració del centenari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Per segon any s’ha celebrat el cicle Primavera Cultural, amb la col·laboració de l’Acadèmia de les Lletres, les Arts i les Ciències 
Socials. La programació cultural del cicle ha estat la següent: el 12 d’abril de 2012 s’ha celebrat la Trobada de Corals, en la qual van 
participar el Cor de la UdG i la Coral Juvenil la Sonatine, procedent d’Arlon (Bèlgica); el 27 d’abril es va celebrar la Diada de Sant 
Jordi amb l’acte “Fes sentir la teva llengua amb música”, en el qual varen participar els estudiants del Servei de Llengües Modernes 
i el quartet Gerhard; el 3 de maig l’Aula de teatre de la UdG va interpretar diversos fragments d’obres de Shakespeare sota el títol 
El món és un escenari, a la sala La Planeta; durant el període de Girona, temps de flors, el dissenyador de la UdG Marc Vicens, amb 
la col·laboració d’Ignasi Esteve, va projectar la Instal·lació La casa del jardiner, en el pati de Les Àligues, on l’Aula de Teatre de la 
UdG va representar la performance El bosc de Shakespeare el 15 i 17 de maig; el 18 i 31 de maig el Cor de la UdG va oferir un concert, 
respectivament, al Centre Bonastruc ça Porta i al Claustre de l’edifici de Sant Domènec; i en el claustre gòtic de Sant Domènec, la 
companyia de teatre Quart i Acció, el 8 i 9 de juny, va representar l’obra Les Fenícies d’Eurípides. 

Durant el mes de juliol, en col·laboració amb el Centre Cultural la Mercè, de l’Ajuntament de Girona, s’ha presentat l’exposició de 
fotografies i textos d’escriptors catalans EMPELTS, un muntatge produït per la Universitat de les Illes Balears. 
Des d’inicis del 2012 es pot consultar a la web de la UdG el mapa “La UdG en el territori”. Es tracta d’un mapa que dóna compte de 
les diverses accions que la UdG desplega en el territori: beques de recerca en accions especials, càtedres, formació de la gent gran, 
projecte Rossinyol, xarxa de vivers d’empreses, fundacions i Consorcis Externs, clústers d’empreses, centres de documentació i 
jornades i seminaris i cursos d’estiu. A través d’aquest mapa s’observa que actualment la UdG té lligams i accions amb 32 municipis 
del seu entorn geogràfic. Durant els dies 13, 14 i 15 de juliol ha tingut lloc a Girona el Plenario de las Universidades Lectoras. Com 
a activitat complementària els assistents al Plenari varen participarr en el curs d’estiu celebrat a Sant Feliu de Guíxols Aigua i salut, 
balnearis i banys de mar. 

Els Xoriguers han dut a terme les dues Diades Castelleres a la UdG. La d’hivern, durant el mes de desembre; i la de primavera, el 
mes de maig, amb l’èxit d’actuacions, entre d’altres, de 4d7, 4d7a, 3d7 i pd4. El mes de març la colla castellera Els Xoriguers de la 
UdG ha visitat diversos campus de la Universitat del País Basc, amb fantàstiques actuacions enmig d’una gran afluència de públic.

 Programa 2.0

El Programa UdG 2.0 s’ha anat consolidant durant el curs 2011-2012. S’ha continuat treballant dins la Comissió de Coordinació de 
Comunicació, que agrupa els diversos àmbits que treballen en comunicació electrònica i promoció de la UdG. 
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El compte de Twitter de la UdG ha assolit els 6.050 seguidors al juliol, i el compte de Facebook ha arribat als 6.892. En relació amb 
la resta d’universitats catalanes, la UdG ha arribat als primers llocs en nombre de seguidors, i encapçala la llista dels indicadors 
que mesuren la influència a la xarxa, com ara Klout o Peerindex. S’han penjat una cinquantena de vídeos al canal de Youtube, i una 
trentena d’àlbums de fotografies al canal de Flickr. 
S’ha continuat l’activitat diària d’amplificació a la xarxa de les activitats que tenen lloc a la UdG, de seguiment en directe dels 
actes i de monitorització de la xarxa. S’han ofert 15 serveis de streaming a través del Canal UdG de Livestream. S’ha posat en marxa 
una unitat de treball en recursos audiovisuals per tal d’ajudar a la difusió institucional a partir de vídeos promocionals i d’enre-
gistrament de testimonis. S’ha creat el Consell 2.0, que agrupa PAS i PDI amb una presència activa a la xarxa, amb les funcions 
d’assessorament i col·laboració en la difusió de l’activitat acadèmica i de recerca de la UdG. S’han iniciat els seminaris 2.0, amb 
periodicitat mensual, en els quals els integrants del Consell 2.0 tindran l’oportunitat de debatre sobre temes relacionats amb la 
comunicació a la xarxa amb una persona experta de l’àmbit. 

S’han fet plans de comunicació específica a demanda per a centres i òrgans de la UdG. S’ha col·laborat en la difusió dels programes 
de màster. S’ha elaborat una guia d’ús de les xarxes socials corporatives que es difondrà a tots els centres. S’ha començat a treba-
llar en plans de millora de la comunicació i aprofitament de recursos per al treball col·laboratiu amb col·lectius específics. S’han 
assessorat unitats estructurals per a la creació i manteniment de perfils a la xarxa. 

S’ha donat suport en l’àmbit de la comunicació a projectes estratègics de la UdG: Campus e-MTA, Euroinstitut Català Transfron-
terer… S’han dut a terme programes de formació en comunicació 2.0 per al personal d’administració i serveis de la UdG, de nivell 
bàsic i de nivell avançat, i s’ha iniciat formació externa en aquest àmbit. S’ha organitzat el primer TEDxUdG, el dia 10 de maig, amb 
la presentació d’11 ponències a càrrec d’investigadors de la UdG - udg.edu/tedxudg.S’ha posat en marxa el portal interuniversitari 
My University, per fomentar el debat entre els membres de la comunitat universitària. S’han preparat campanyes informatives i de 
benvinguda per als nous estudiants. S’ha començat a treballar en col·laboració amb la resta d’universitats catalanes i la Secretaria 
d’Universitats i Recerca en la coordinació de la difusió de l’activitat universitària a la xarxa.

 Política internacional

Sense oblidar la importància de l’entorn immediat, volem emfatitzar com n’és d’important fer conèixer al món les nostres singu-
laritats, fent de l’element local una eina d’internacionalització en la projecció exterior, en la generació d’una imatge corporativa 
externa i en l’augment del prestigi i reputació internacionals de la universitat. És aquesta projecció internacional la que ens per-
metrà avançar en aquests moments de complexitat que estem vivint.
És per aquest motiu que, durant aquest curs, s’ha focalitzat l’impuls de la política internacional per tal d’avançar en les línies 
identificades com a prioritàries i en les actuacions clau per a la internacionalització de la Universitat.
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 com 
intangibles, tant a curt com, sobretot, a mitjà i a llarg termini.
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La UdG Internacional. Accions 2011-2012

Inclouen: mobilitat d’estudiants, PDI i PAS beneficiaris d’ajudes; projectes de recerca, acadèmics i de cooperació al desenvolupament 
internacional.

Informació detallada a www.udg.edu/inter

Entre 239 i 60 accions

Entre 30 i 60 accions

Menys de 30 accions
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PROJECTES DE COOPERACIÓ FINANÇATS PER LA UdG
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Projectes transfronterers
Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus-Mediterrània 
Cultur Pro
Transversalis
Etfersaso
Euro Institut Català Transfronterer
Res’pir
Hospital Transfronterer de Puigcerdà

Membre d’associacions internacionals
EUA (European University Association) 
ACA (Academic Cooperation Association) 
AUIP (Asoc. de Universidades Iberoamericanas de Postgrado)
CGU (Compostela Group of Universities)
EAIE (European Association for International Education)
EMUNI (Euromediterranean University)

Projectes internacionals
29 projectes internacionals de recerca 
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Més de 25 projectes acadèmics (INTERREGS, TEMPUS, ERASMUS, EUROTOWNS UNIVERSITIES, Ponts internacionals amb Brasil...)
Més de 25 projectes de cooperació al desenvolupament amb països com Haití, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Burkina Faso i 
Marroc.

 Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua

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

Missió
Afrontar els reptes globals en Turisme i Aigua.

4 línies d’especialització:
Aigua; sostenibilitat turística; física, computació i aplicacions; alimentació i salut

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

Entitats promotores: Universitat de Girona, Universitat de les Illes Balears, Consejo Superior de Investigaciones Científicas i 
l’Institut Català de Recerca de l’Aigua.
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 Compromís Social i Cooperació per al Desenvolupament

En l’apartat de formació per a la cooperació, enguany des de l’Oficina de Cooperació s’han organitzat els següents cursos: Visions 
d’Amèrica Llatina (72 inscrits), Projecte Rossinyol (86 inscrits), Curs de Cooperació per al Desenvolupament (112 inscrits), curs En 
Plenes Facultats (45 inscrits), curs Joves Promotors de Salut (36 inscrits), Nit del Voluntariat (20 inscrits) i Curs al Centre Penitenciari 
(25 inscrits).

Per primera vegada s’ha organitzat com a prova pilot, conjuntament amb la Fundación General de la UIMP, un curs de cooperació online 
sobre els objectius per al desenvolupament del mil·leni, en el marc del programa UNIVERSITAS ODM, formant ciutadania. En aquest 
curs hi ha participat 30 estudiants de treball social.

Pel que fa la col·laboració de la UdG en participació en projectes i programes de cooperació conjunts amb altres universitats i institu-
cions cal destacar: el Projecte de Desenvolupament Institucional amb Universitats d’Àfrica - ACUP (200.000,00 €).
La UdG col·labora amb 54 entitats i associacions de voluntariat social, cooperació, escoles, salut, etc. que oferten més de 790 places 
de voluntariat. Actualment hi ha participat 709 estudiants.

Des de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament s’han organitzat les següents exposicions: “40 años de Acción Humanitaria 
Independiente de MSF”, “Comerç Just i banca ètica” i “Amb ulls de cooperant”.

Amb l’objectiu de donar coherència al rendiment de comptes i difusió de les accions de cooperació universitària al desenvolupament i, 
també, de divulgar-les, els dies 20 i 21 d’octubre de 2011, han tingut lloc a la UdG les Segones jornades de l’Observatorio de Coopera-
ción Universitaria al Desarrollo (OCUD-CRUe), a les quals han assistit més de 100 participants de 51 universitats espanyoles.
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La Universitat de Girona s’ha sumat per tercer any consecutiu al projecte solidari de La Marató de TV3, enguany dedicat a la rege-
neració i trasplantament d’òrgans i teixits, i amb totes les activitats que ha organitzat en favor d’aquesta causa ha assolit el seu 
rècord de recaptació. En aquesta edició hi ha participat també un total de 47 voluntaris, el que significa un nou rècord de partici-
pació estudiantil a La Marató. 

Enguany la UdG, a través de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament, ha col·laborat amb la Creu Roja Joventut en la cam-
panya de recollida de joguines, sota el lema “Joc apte per a tothom. Ara, més que mai, és el teu torn!”.

A finals de setembre, vàrem rebre institucionalment una delegació universitària mexicana, amb representants de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas UNICACH,  de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), de l’institut de recerca del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), i del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Aquesta visita s’emmarca en el projec-
te presentat a l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) per a l’enfortiment del Programa de 
Posgrado-Investigación 2010-2014 de la UNICACH.

El mes de març es varen adjudicar els premis de fotografia de la segona edició de “Amb ulls de cooperant” que organitza l’Oficina 
de Cooperació per al Desenvolupament. En l’edició d’aquest any van resultar guanyadors els projectes de cooperació: en la ca-
tegoria retrat “Emprendimientos de turismo rural en Sâo Luiz Do Puruná” de Sílvia Grau Parramont, amb la fotografia “Ofício em 
extinçao” (Brasil), en la categoria Paisatge “Senders cap a la sostenibilitat: enfortint la pràctica”, de Rubén Javier Mur Torrentó, 
amb la fotografia “Praia Itacarezinho” (Brasil) i finalment, en accèssit categoria retrat “ Senders cap a la sostenibilitat: enfortint 
la pràctica”, de la Berta Capdevila Codina. Amb la fotografia: “La bella Valdicèlia”. 

El passat mes de març, en el marc del programa de cooperació universitària de la Xarxa Vives, la UdG va rebre una delegació de 
la Universitat d’UniZambeze (Moçambic), amb la finalitat d’analitzar les possibilitats de col·laboració en cooperació entre les 
Facultats de Medicina, d’ambdues universitats. També es van establir contactes amb l’ICRA per a desenvolupar projectes conjunts 
entorn de l’aigua.

També durant el mes de març, un grup de professors i PAS de la UdG han visitat Haití per preparar diferents accions finançades 
per l’Agència Espanyola de Cooperació (AECID).  Es tracta de dos projectes. El primer, sobre gestió universitària, el lidera la UdG i 
hi participen la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M), la Universitat d’Alcalà de Henares (UAH), la Universitat de Las Palmas de 
Gran Canària (ULPGC) i la Universitat de Granada (UGR). En el segon projecte, liderat per la UPC i basat en l’aigua i el sanejament, 
hi participen la UdG i  la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El passat 8 de març es va fer l’acte de presentació d’Arquicoopera, el nou recurs de l’Oficina de Cooperació en l’àmbit de l’arquitec-
tura i l’enginyeria de l’edificació. L’acte va concloure amb la inauguració de l’exposició “Arquicoopera: Cooperació per al desenvo-
lupament en arquitectura i enginyeria d’edificació de la EPS”, on es mostren diversos projectes de cooperació vinculats als àmbits 
d’arquitectura i enginyeria d’edificació en els quals han participat professors, estudiants i PAS de l’EPS”.

El 17 de maig, coincidint amb la 2a Diada de la Solidaritat, es va fer un acte de signatura pública de convenis amb 27 entitats socials 
de la demarcació per a la realització activitats solidàries. Dins del programa d’activitats de la Diada, es va organitzar conjunta-
ment amb la Fundació Banc dels Aliments de Girona un recapte d’aliments solidari, arribant a una recaptació de més de 1.400 kg 
d’aliments. L’acte es va concloure amb la conferència “La Cooperación Universitaria al Desarrollo en tiempo de crisis”, a càrrec del 
professor Pedro Alonso, director de l’Institut de Salut Global de Barcelona (CRESIB), qui va analitzar la situació, al Tercer món de 
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les tres grans malalties que s’erigeixen avui en dia com la gran assignatura pendent de la ciència: el VIH, la malària i la tuberculosi.

La Universitat de Girona s’ha adherit a l’acció endegada per TV3, Catalunya Ràdio i la Fundació La Marató de TV3, La Marató per a 
la pobresa, duta a terme el mes de maig. Sota el lema “Que ningú es quedi fora de joc”, es vol contribuir a pal·liar els efectes que 
la crisi econòmica està causant en moltes llars i, en aquest sentit, les universitats públiques catalanes han dut a terme diverses 
activitats per contribuir a promoure la conscienciació de la societat.
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 Àmbit de Personal Docent i Investigador (PDI) 

D’acord amb el que estableix el Pla Estratègic de la UdG 2008-2013 així com el pla sectorial relatiu a les bases del desenvolupa-
ment professional del PDI de la UdG, els objectius principals que orienten les actuacions realitzades són els següents: millorar i 
consolidar la plantilla de la UdG, racionalitzar la plantilla amb relació a l’encàrrec acadèmic i definir una carrera professional tant 
en la progressió com en el seu perfil o orientació. 

Cal esmentar que el curs 2011 - 2012 ha estat marcat per les importants restriccions econòmiques com a conseqüència de la reta-
llada del finançament de la Generalitat. Aquestes restriccions, i la legislació aplicable que se’n deriva, han obligat a un conjunt de 
mesures definides en el marc del Pla de Sostenibilitat Econòmica (PSE). Així, ha estat necessari redefinir la capacitat acadèmica 
del professorat a temps complet de la UdG en base al RD 14/2012 i a les figures de l’investigador actiu i investigador actiu en 
formació i dels trams de recerca vius.  

Per un altre costat, s’ha aprovat per Consell de Govern la definició dels criteris d’assignació de rebaixos docents. Igualment, i 
d’acord amb l’esperit del mateix PSE, s’han reduït càrrecs vinculats al Rectorat i als centres docents. Tot això ha comportat, tot i el 
desplegament dels estudis de grau, una disminució dels crèdits a contractar de professorat a temps parcial. 

Si bé el PSE fixava una reducció de la despesa en PDI de 1,20 M€ per l’any 2011, les mesures descrites anteriorment han comportat 
una menor despesa de 0,72 M€. No obstant això, s’ha treballat en una planificació del curs 2012-2013 que permeti garantir aquest 
objectiu per a l’any 2012.

Finalment, cal recalcar la participació de la UdG en el nou pla Serra Húnter, amb una dotació per a l’any 2012 de 5 places.  

 Àmbit de Personal d’Administració i Serveis (PAS)

El curs 2011-12 ha estat un curs condicionat per la situació econòmica general i l’aplicació de les mesures relatives 
a la política retributiva i de personal de la legislació autonòmica i estatal. La crisi sobrevinguda a mitjan 2010 i 
sobretot el 2011 han forçat al mateix temps l’ajornament d’algunes actuacions previstes en el pla que va conduir, 
l’any 2010, a una nova descripció i valoració dels llocs de treball, amb una important inversió econòmica. Entre les 
mesures ajornades l’any 2011 destaca la implantació de la carrera professional del PAS.
El Pla de Sostenibilitat Econòmica de la UdG (PSE), presentat al Claustre el mes de juny de 2011, fixava l’objectiu 
d’ajustar les despeses relatives al capítol I a les disponibilitat pressupostàries. Les actuacions dutes a terme són 
les previstes al Pla, per bé que la seva aplicació s’ha pogut anar modulant en funció dels resultats en cadascuna 
d’elles. L’estalvi forçat per l’obligada reducció dels imports del Fons d’Acció Social o del pla de pensions, 
o la no cobertura de llocs de treball, que ha afectat a totes les categories id’una manera destacable a llocs de 
comandament, han permès una aplicació més suau de mesures com la no renovació de contractes de funcionari 
interí o laborals temporals.
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El PSE preveu també l’impuls de polítiques de consolidació de llocs de treball interins corresponents a places 
estructurals, el rebaix de l’índex de provisionalitat i la racionalització de la plantilla aplicant instruments de 
mobilitat, major flexibilitat i polivalència funcional. Durant el 2011, s’ha dut a terme l’anàlisi de la plantilla de 
PAS per tal de determinar, servei a servei, la situació de tots els llocs de treball i poder identificar aquells llocs 
de treball que, malgrat estar coberts interinament o temporalment, seran consolidats progressivament dins de 
l’estructura de la Universitat.
El Pla d’ordenació del PAS de la UdG ha de permetre contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels 
serveis i de l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels 
efectius, la seva millor distribució, formació professional i mobilitat.
Durant l’any 2011, s’han convocat dos processos selectius interns que partien de l’oferta pública del 2010 
(convocatòria 17/3/2011). Quant a personal funcionari, s’han realitzat 5 trasllats, 3 comissions de serveis i 2 
ofertes internes. Amb relació al personal laboral, s’han realitzat 4 ofertes internes per a personal en la condició 
de fix i s’han realitzat 109 convocatòries de processos selectius per contractar personal a càrrec de projectes de
recerca.
Enguany s’ha realitzat 47 accions formatives, de les quals 2 de virtuals, 1 semipresencial i 44 presencials. S’han 
efectuat 33 actuacions fora de la planificació inicial en resposta a sol·licituds específiques. Pel que fa a la formació 
en idiomes, aquest any s’han inscrit 99 persones del PAS en els diferents nivells d’anglès i 17 en els dos nivells de 
francès.
Cal destacar els acords entre la gerència i la junta de PAS-F sobre el Procediment per a la provisió de llocs de 
treball pel sistema de permuta, o sobre el Reglament de funcionament de les borses de treball del personal 
interí d’administració i serveis. S’ha fet la refosa del document del Pla Concilia, que recull tot el que fa referència 
a permisos, reduccions de jornada, excedències i llicències d’aplicació al PAS i al PDI per a la seva tramitació 
electrònica.
S’ha creat un espai a la intranet on es fan públiques les actes de les reunions realitzades amb els representants dels 
treballadors, per donar més divulgació i transparència als temes tractats. Així mateix, s’ha creat un nou sistema 
d’informació i comunicació de la gerència a tot el PAS, que complementa les notícies que es difonen a través de la 
La meva UdG.

 Política lingüística 

Les dades del Servei de Llengües Modernes (SLM) del curs 2011-2012, ja esmentades en aquesta Memòria, demostren un augment 
de la seva activitat en tots els seus àmbits de treball. Entre les xifres més significatives, destaca per exemple el nombre els candidats 
a les proves de la Universitat de Cambridge que l’SLM administra: els curs 2010-2011 s’han superat els 2.000 candidats, fet que li ha 
valgut la consideració de platinum centre.

L’SLM ha aconseguit l’acreditació de qualitat de l’Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior. Gràcies a aquesta 
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acreditació, els exàmens i certificats de domini de llengües de l’SLM són reconeguts per la majoria d’universitats espanyoles i euro-
pees. L’SLM també ha treballat intensament en el desenvolupament d’eines de suport al professorat i a l’estudiantat per a l’assoliment 
i l’avaluació de les competències transversals sobre comunicació oral i escrita. En aquest sentit, destaca la seva participació en el 
projecte Com Comunicar, juntament amb la UAB i la UPC, en l’àmbit de la comunicació escrita.

 Servei d’Esports 

El curs 2011-12 el Servei d’Esports ha ampliat el nombre de socis, fins a 4.162 (62% homes i 38% dones). El programa d’activitats 
amb reconeixement acadèmic ha abastat 38 assignatures, en les quals s’hi han inscrit un total de 1.372 estudiants (45% homes i 
55% dones). Pel que fa a la participació en competicions esportives, s’ha comptat amb 2.616 esportistes en 32 modalitats dife-
rents, 1.991 dels quals ho han fet en campionats interns de la UdG, mentre que la resta ha representat la universitat als Campionats 
de Catalunya Universitaris (387), d’Espanya (66), i en diferents competicions internacionals (172).

Dels Campionats d’Espanya, cal destacar la medalla de bronze per equips de tennis taula aconseguida per Anna Badosa i Clàudia 
Cejas. A més, Badosa es va proclamar subcampiona en la modalitat individual. En tir amb arc, per tercer any consecutiu, Aleix 
Morillas va pujar al podi. En aquesta ocasió ha obtingut una medalla de plata, especialment valuosa, perquè ha competit amb 
equips d’universitats molt grans. L’equip de bàsquet masculí ha obtingut una medalla de plata als campionats que han tingut lloc a 
Almeria, només batut en la final per la potent UCAM, que competia amb alguns jugadors professionals a les seves files.

Fora de l’àmbit competitiu, més de 1.350 usuaris s’han inscrit en alguna de les més de 40 activitats de lleure i promoció ofertes 
durant el curs, com són caiac, esquí, submarinisme, karts o btt, entre d’altres.

La novetat més destacable del curs, però, ha estat la utilització del Mòdul M8, que ha fet funcions de sala polivalent, la qual cosa 
ha permès al Servei d’Esports, per primera vegada, oferir un bon nombre d’activitats dirigides a la comunitat universitària, que 
han pogut fer-se al Campus Montilivi.

Finalment, també convé recordar la vessant més solidària dels usuaris del Servei d’Esports, que han respost de manera generosa 
a les dues crides que han estat convocades per tal de participar en competicions que tenien finalitats solidàries. Accions dutes a 
terme el desembre, per a la Marató de TV3, i el mes de maig, per a la Fundació Banc dels Aliments. En total, es van recaptar més 
d’un miler d’euros.

 Estudiants

Des del Vicerectorat d’Estudiants s’han atorgat 19 beques de col·laboració vinculades al Consell d’Estudiants i al Consell d’Associa-
cions, amb la finalitat de fomentar la participació dels estudiants en les delegacions generals, delegacions de centres docents, en 
comissions i de suport a accions del Consell d’Estudiants, per així permetre la col·laboració entre els estudiants i els seus òrgans 
de representació. 
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El mes de març es va acordar per Consell de Govern la inscripció de les associacions: UdGeeks, Associació de Fisioterapeutes Estu-
diants de l’EUSES (AFEE) i l’Associació d’Estudiants de Medicina de la UdG (AEMUdG) per ser incloses en el registre d’associacions 
de la UdG. Les associacions d’estudiants es poden consultar a: http://www.udg.edu/coneix/MonUdG/Associacions/tabid/1181/
language/ca-ES/Default.aspx

El Consell de Govern, el mes d’abril, va aprovar la convocatòria d’ajuts per al foment associatiu 2011 destinats a les associacions 
inscrites al Registre d’Associacions de la UdG.
El mes d’abril també es va aprovar en el Consell de Govern, la X convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudi-
ants de batxillerat 2012 que convoca cada any el Vicerectorat d’Estudiants. Enguany, s’han presentat 141 sol·licituds d’un total de 
26 centres de secundària de les comarques de gironines i s’han atorgat 50 beques. 

La UdG, juntament amb més de 850 universitats europees ha participat, per segon any, en l’estudi 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. 

També ha participat en l’edició d’enguany del Global Management Challenge (GMC), una prestigiosa competició internacional 
d’estratègia i gestió, en què cada any participen estudiants universitaris i de postgrau de 35 països de tot el món. Cinc equips, 
cada un d’ells integrat per 5 estudiants (tots ells estudien a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials) han representat 
la UdG en aquesta competició.

Dins de la convocatòria de Beques EnginyCat 2011 de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), el Vicerecto-
rat d’Estudiants i l’Escola Politècnica Superior han cofinançat enguany un total de 5 beques amb una durada de 6 mesos cada una 
d’elles. Sota el guiatge d’un professor universitari o una professora universitària (tutor/a), cada estudiant que gaudeix d’una beca 
dins el marc d’aquesta convocatòria (mentor o mentora) ha d’ajudar a orientar l’alumnat d’enginyeria de primer curs, preferent-
ment de la mateixa titulació, per facilitar-li l’adaptació a l’educació superior, i contribuir així a millorar la superació dels crèdits 
del primer curs d’enginyeria i, en general, la progressió acadèmica del nou alumnat.

El mes d’abril es va inaugurar la nova seu del Consell d’Estudiants, ubicada al mòdul M20 del Campus Montilivi. L’actual seu disposa 
d’una sala diàfana i una sala de reunions anomenada espai “Àgora“.

El juny s’ha editat un nou tríptic amb informació detallada sobre les associacions de la UdG , amb l’objectiu de donar a conèixer les 
activitats de les mateixes, així com per a promoure l’associacionisme. 

Per segon any consecutiu, la UdG ha col·laborat en el concurs UNI>PROYECTA, organitzat per UNIVERSIA i la RUNAE i que té per 
objectiu fomentar l’esperit emprenedor entre la comunitat universitària i, així, contribuir al desenvolupament econòmic i social i a 
la consolidació del teixit empresarial relacionat amb l’explotació del coneixement i la innovació tecnològica. El concurs està obert 
a estudiants i titulats universitaris.

El mes de juny han tingut lloc les XII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo, organitzades per l’Oficina de Promoció de 
l’Ocupació de la Universitat, juntament amb la Red Nacional de Asuntos Estudiantiles (RUNAE-CRUE). Per primer cop, s’han fet a 
Girona, amb la participació de 63 assistents en representació de 40 universitats espanyoles.
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A finals de setembre, el Banc Santander va fer públic un acord amb la CRUE i LA CEPYME per al patrocini de beques de pràctiques 
en empreses per a estudiants de grau i de postgrau de les universitats espanyoles, amb una durada de tres mesos, amb la finalitat 
de facilitar la seva inserció laboral. La UdG, en aquesta primera convocatòria ha ofert 25 beques. S’han rebut 268 sol·licituds d’es-
tudiants interessats i 45 empreses que han manifestat interès a participar-hi.

Tres estudiantes de la UdG, Ester Noguer, Sandra Ricart i Alexandra Simón, han estat becades per la Universitat de Cantabria, per 
assistir a la trobada universitària “Cantabria Campus Nobel 2012” durant una setmana al mes de juny a Santander. La finalitat 
d’aquesta trobada és contribuir a atraure talent i incentivar la creativitat i la vocació científica dels joves universitaris, així com 
fomentar la relació dels joves investigadors amb els màxims exponents del coneixement científic.

 Igualtat oportunitats. 

Discapacitat
Per donar continuïtat al projecte PIS AMIC, el mes d’octubre de 2011 es va iniciar la segona edició del projecte, gràcies a la convo-
catòria 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 la Fundació Astrid-21, que té com a objectiu preparar a 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  2011-2012, hi han participat la Laia Èlia i en Robert (estudiants de la UdG) i l’Anna (que treballa a la UdG), la Nadina, en 
Jordi (treballa a la Diputació), l’Anna (treballa al col·legi de metges), la Jenni i en Dani (tots sis membres d’Astrid).

Amb el finançament obtingut de l’AGAUR en la convocatòria d’ajuts a les universitats de Catalunya per col·laborar en el finan-
çament de recursos materials, ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d’oportunitats de l’estudiant amb discapacitat 
(UNIDISCAT), aquest any s’han realitzat obres per a la supressió de barreres arquitectòniques a la Facultat de Dret, a la Facultat de 
Lletres i a la Biblioteca de Montilivi, s’ha ofert el servei de suport i assistència personal a estudiants amb greu discapacitat física, 
s’ha continuat el procés d’accessibilitat de la pàgina web per a persones usuàries de llengua de signes i s’ha adquirit un software 
que permet l’estudi, la lectura de documents en format Word o PDF, transformant-los en documents d’àudio, la realització de 
treballs i presentacions, una eina bàsica per a estudiants dislèctics i també per aquells que tenen un Trastorn de Dèficit d’Atenció

El mes de maig es va convocar un concurs de cartells en matèria de discapacitat per sensibilitzar tots aquells que aparquin en 
places reservades per a persones amb discapacitat i no presentin la identificació corresponent. El concurs ha quedat desert i es 
preveu tornar a realitzar una nova convocatòria properament.

Gènere
Per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, des de la Unitat d’Igualtat de Gènere s’ha organitzat la V Generathló 
2012 i per primer cop, un Concurs de Relats Curts. 

A la gimcana de la Generathló d’aquest any, hi han participat 9 grups. L’equip guanyador de les proves ha estat “Zetkin el retorn” 
format per Kira Martín Urbón, David Baixeras Marin, Andrea Vilella Royo, tots ells estudiants del Grau en Psicologia. La gimcana 
d’aquest any, consistia en 4 proves relacionades amb aspectes de gènere. Al I Concurs de relats curts, amb el lema “La Dona que 
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més admiro és ...” s’han presentat un total de 39 relats curts, i ha guanyat Montse Linde, Personal d’Administració i Serveis, sota 
el pseudònim de “Clàudia Antist” i amb el relat “Brunyols de sucre”.
Aquest any també s’ha fet una aposta per les xarxes socials des de la Unitat d’Igualtat de Gènere amb la intenció de fer arribar les 
informacions al major nombre de persones creant-se una pàgina al Facebook i una al Twitter.

Inclusió Social
El mes d’abril es va informar al Consell de Govern sobre les recomanacions i propostes del Grup de Treball d’Inclusió sobre la 
creació del Pla d’Igualtat. Les valoracions i propostes que es desprenen, un cop analitzat l’estudi, són: promoure un pla d’inclusió 
social com a tercer eix de la igualtat (gènere, discapacitat, social); impulsar els plans i accions d’aquests des dels centres docents 
i en coordinació amb els centres de secundària i, refondre les comissions d’igualtat existents en una única Comissió d’Igualtat.
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 Governança

Per tal d’implementar les recomanacions de tipus normatiu que establia l’Informe d’anàlisi i recomanacions per a la millora del 
model de governança de la UdG, de 25 de maig de 2010, que cloïa una part del procés de revisió de la normativa vigent a la UdG que 
s’ha acompanyat d’altres actuacions i mesures per tal d’afavorir una efectiva millora de la governança, la Comissió de Governança va 
treballar durant els darrers mesos, i acabà la seva tasca en una última reunió  el dia 9 de febrer de 2012. A mode de balanç final del 
procés de millora del model de governança que s’ha portat a terme a la UdG durant el 2011, podem destacar les següents conclusions 
i resultats assolits.

S’ha desenvolupat un procés participatiu i planificat d’anàlisi i debat intern amb la implicació de representants de tots els sectors 
que integren la comunitat universitària. S’han definit uns Principis de Bon Govern i un Codi de Bones Pràctiques de la UdG que han 
de servir de guia per establir i/o millorar determinats aspectes relacionats amb la governança, l’acció de govern i l’exercici de la 
funció directiva de la Universitat. S’han elaborat nous reglaments i se n’han modificat d’altres relacionats amb els òrgans de govern 
col·legiats de la UdG (Claustre, Consell de Govern, Comissions Delegades del CdG, Consell Assessor, Consells de degans i directors 
de Facultat o Escola, de directors de Departament i de directors d’Instituts Universitaris de Recerca), amb l’objectiu de clarificar 
les seves funcions, diferenciar les funcions delegades de les assessores o consultives, garantir la representativitat i participació i  
simplificar i fer més eficients els processos de presa de decisió de la Universitat, entre altres. El funcionament del Consell Assessor 
està pendent d’aprovació pel CdG. S’han formulat propostes concretes per millorar el lideratge i el desenvolupament del rol directiu 
i dels càrrecs de responsabilitat de la UdG, que es portaran a terme a través del Programa de Desenvolupament de la Funció Directiva 
de la UdG.

En aquest sentit, el Claustre Universitari i el Consell de Govern de la Universitat de Girona han dedicat els seus esforços a intentar 
millorar la governança i la participació institucional de tota la comunitat universitària en la presa de decisions, cosa que s’ha reflectit 
en:
· L’aprovació de la modificació del Reglament del Claustre Universitari (en la sessió de Claustre 2/11, de 1 de desembre de 2011).
· L’aprovació de la modificació del Reglament de règim electoral del Claustre Universitari (aprovat per Consell de Govern 9/11 de data 

21.11.2011  i en la sessió de Claustre 2/11, de 1 de desembre de 2011).
· L’aprovació dels Principis de Bon Govern i Codi de Bones Pràctiques de Governança de la UdG (en la sessió de CdG 1/12 de 26.01.2012).
· L’aprovació de la modificació del Reglament del Consell de Govern (CdG 04/12 de 31 de maig de 2012).
· L’aprovació del Reglament de les Comissions delegades del Consell de Govern (CdG 04/12 de 31 de maig de 2012).
· L’aprovació del Reglament dels Consells de degans/es de Facultat i directors/es d’Escola, directors/es de Departament i directors/

es d’Institut Universitari de Recerca (CdG 04/12 de 31 de maig de 2012).

Pel que fa al Consell Assessor, s’ha analitzat per la Comissió de Governança i està pendent de ser aprovat pel CdG. El Consell Assessor 
és un òrgan consultiu de la Universitat creat pel claustre en aprovar els arts. 69 i 70 dels Estatuts de la UdG. El seu objectiu és im-
pulsar la projecció acadèmica i científica de la UdG captant l’assessorament d’experts en els diferents àmbits del coneixement i de 
la societat en general, tant nacional com internacional.

A partir del mes de juny s’inicien els treballs conjunts amb els agents implicats per introduir les modificacions en els Reglaments 
de les Facultats i Escoles, dels Departaments i dels Instituts Universitaris de Recerca amb l’objectiu de millorar-ne la governança i 
d’adaptar-se a la modificació dels Estatuts de la UdG.
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 Planificació

Durant el curs 2011-2012, 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 concretant durant els darrers anys cal afegir-hi, 
com a novetat, l’elaboració per primer cop dels contractes programes amb els nou centres docents de la UdG. Pel que fa als plans 
sectorials, responsabilitat del Consell de Direcció, s’ha prosseguit amb el seu llançament, execució i seguiment. Durant l’any 2012, 
s’han establert 19 objectius clars a acomplir. Tota la informació és a la plana web dissenyada a tal efecte.

Pel que fa als contractes programa, tenen un objectiu doble: per un costat, vincular el seu finançament a la millora d’uns deter-
minats indicadors, estretament relacionats amb els utilitzats per la Generalitat de Catalunya per al finançament de la Universitat; 
i, per un altre, impulsar aquelles accions o activitats pròpies de cadascuna de les unitats estructurals que la fan diferent. Durant 
aquest curs, a més d’establir el marc dels contractes-programa amb els centres docents, en el qual s’estableixen els indicadors de 
seguiment de totes les titulacions, també s’han signat els contractes-programa en concret on s’estableixen els objectius de cada 
centre per a aquest curs. D’altra banda, també s’ha dut a terme la revisió dels contractes-programa amb els 11 instituts de recerca 
i 24 departaments, que ja s’havien signat durant el curs passat. En aquesta revisió, s’han analitzat les tasques desenvolupades 
durant el període anterior i fixat nous objectius per al proper. A la mateixa plana web del Pla estratègic, es pot tenir accés ja que 
l’objectiu és la màxima transparència als contractes programa de totes les unitats estructurals amb el Consell de Direcció.

 L’administració electrònica. El projecte a la UdG 

En el marc de la cooperació entre universitats públiques catalanes (ACUP) per facilitar el pas de l’administració presencial a l’elec-
trònica (e-Administració) podem oferir aquest any 2012 una sèrie de tràmits electrònics als membres de la comunitat universitària 
i d’aquesta manera poder donar visibilitat als treballs realitzats. També de forma col·laborativa s’ha iniciat un treball per poder 
definir una identitat universitària comuna que faciliti la gestió d’estudis interuniversitaris.

En l’àmbit intern, els treballs s’han centrat a consolidar les diverses eines adquirides durant l’exercici 2010-2011 i a oferir els 
primers resultats: diversos tràmits d’RRHH ja es poden realitzar de forma íntegrament electrònica, el registre telemàtic ja és 
operatiu, s’ha desenvolupat un tauler d’anuncis electrònic i una plataforma de notificació electrònica, s’han desenvolupat diversos 
tràmits en la plataforma OPENSAT que pròximament es posaran en explotació, s’està estenent de forma progressiva l’ús del gestor 
de convocatòries, l’ús de la plataforma de vot electrònic s’ha consolidat i totes les eleccions celebrades a la UdG s’han realitzat 
utilitzant aquesta plataforma. S’ha adaptat el procediment de votació electrònica a la regulació prevista en el Reglament de règim 
electoral de la UdG a les especificitats pròpies de la Normativa tècnica de procediment de votació electrònica, de manera que tots 
els processos electorals convocats durant el curs 2011-2012, i entre ells les eleccions a Claustre Universitari, s’han efectuat pel 
sistema de votació electrònica o e-vot, com a alternativa a les formes tradicionals de votació a la UdG.

Els treballs continuaran centrant-se a consolidar les eines implantades. S’ha iniciat el desenvolupament d’un portasignatura per 
centralitzar i facilitar la realització de signatures electròniques, i especialment ens centrarem a oferir més tràmits electrònics a 
tots els membres de la Comunitat Universitària.
- Serveis per als estudiants: sol·licitud de títol, anul·lació de matrícules, trasllat d’expedient, convocatòria de beques d’intercanvi 

o de mobilitat, certificats acadèmics.
- Serveis al PAS/PDI: sol·licitud de llicències, permisos i vacances, reconeixement de triennis antics, reducció de jornada amb 
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repercussió a la nòmina, certificat de serveis prestats, signatura d’actes.
- Serveis a empreses: contractació electrònica i factura electrònica (en desenvolupament).

 Servei Informàtic 

A banda del registre electrònic i de les eleccions electròniques, ja esmentats, el Servei Informàtic destaca per la posada en funcio-
nament de la gestió de tràmits electrònics del Servei de Recursos Humans i per la modificació del Servei de Correu dels Estudiants. 
Després de la signatura del conveni amb Google s’ha dut a terme una adaptació del servei de correu que s’ofereix als estudiants. 
S’ha iniciat amb un canvi de política en la comunicació per correu amb els estudiants, als quals se’ls ha demanat que informin la 
Universitat del seu correu de contacte. S’ha fet el mateix amb altres dades relacionades amb la comunicació entre la UdG i els 
estudiants. A hores d’ara, s’ofereix a l’estudiant la possibilitat de donar-se d’alta amb el correu que la Universitat té acordat amb 
Google (Gmail), tot i que també es respecta un format d’adreça del tipus udg.edu. L’èxit d’aquesta iniciativa es demostra pel fet 
que s’han donat d’alta unes 11.000 adreces de correu amb el Gmail de la UdG.
El Servei Informàtic de la UdG ha rebut la certificació ISO20000 per quatre dels seus serveis: Secretaria en Xarxa, UdGMoodle, 
Hosting virtual, i Correu i Agenda.També s’ha participat en la FASE I de la planificació de la proposta de Serveis Consorciats per 
les Universitats públiques catalanes. Segons l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del passat mes de novembre, que 
suposava l’impuls a la creació d’una oferta de serveis consorciats pel sistema públic universitari, va correspondre la direcció de la 
FASE I del mateix a la Direcció del Servei Informàtic de la Universitat de Girona. L’objectiu de la primera FASE, que s’ha dut a terme 
entre els mesos d’octubre i desembre, ha consistit a fer una exploració de la demanda de les institucions considerades per tal de 
determinar la viabilitat del projecte en si, així com la priorització dels serveis que es considera que cal consorciar. 

La UdG ha estat líder i universitat capdavantera en l’aprofitament de tecnologies de virtualització, i va ser la primera que va assolir 
la total virtualització dels seus sistemes d’explotació. Seguint aquest full de ruta, durant el 2011 es va substituir l’antic servei de 
terminal server pel nou servei de VDI, que posa a disposició de l’usuari l’accés a un desktop virtual amb el màxim nivell de rendi-
ment, seguretat, confidencialitat de dades, continuïtat del servei i independència del dispositiu des del qual s’accedeix. Al servei 
hi tenen accés tots els usuaris necessiten equips amb mobilitat.

De manera paral·lela, i centrada en la docència, s’ha dut a terme una prova pilot per a aules informàtiques, que ha suposat reforçar 
la cobertura WiFi del espais considerats. També s’ha finalitzat, el mes d’abril, el trasllat del Servei Informàtic a la nova seu de 
Montilivi, situada a l’edifici de l’Aulari Comú.

 Pressupost i economia 

Pressupost 2012
En la sessió del mes de juliol de 2012, el Consell de Govern va aprovar elevar al Consell Social els comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2011, 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 2012 aprovat pel 
Consell Social ha estat de 83,9 milions d’euros, amb un decrement del 12 % respecte del pressupost de l’any 2011. El pressupost 
de l’exercici 2011 continua desplegant el pressupost per programes, organitzat entorn a cinc programes pressupostaris corres-
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ponents 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 2011 que el desenvolupen.

Economia
Aquest decrement afecta les despeses corrents en un rebaix del 7,5 % (passa de 82,7 M€ a 76,6 M€), les inversions en un 41 % 
(passa de 11,7 M€ a 6,9 M€) i l’àmbit financer en un 54 % (passa de 0,9 M€ a 0,4 M€)
Aprovació del pressupost 2012 amb una reducció inicial del 12 % respecte del 2011. La seva confecció té una clara intenció de 
mantenir la destinació dels nostres recursos en els aspectes clau del posicionament de la UdG en el sistema universitari català i 
espanyol. Cal esmentar l’elaboració del Pla de sostenibilitat Econòmica, iniciat el 2011, 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
Durant l’exercici 2011 es va renovar el conveni subscrit amb el Banc de Santander en el marc de col·laboració entre ambdues ins-
titucions. 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.
Durant el primer semestre de l’exercici 2012 s’ha signat un conveni amb Micro Bank (“la Caixa”) per al foment de l’emprenedoria 
mitjançant la concessió de microcrèdits a propostes empresarials sorgides de la comunitat universitària, alhora que s’està ultimant 
el conveni amb l’Obra Social “la Caixa” per al programa de consolidació de les càtedres territorials de la UdG i el cofinançament del 
Programa de beques predoctorals internacionals.

 Campus i infraestructures 

Aquest curs 2011-2012 s’ha mantingut en una notable recessió en les inversions en infraestructures. Malgrat això, dins del Pla 
d’Inversions Universitàries (PIU) s’han destinat a l’Objectiu 1, que inclou obres de Reforma d’Ampliació i Millora (RAM), Tecnolo-
gies de la Informació i la Comunicació (TIC) i l’Adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) un global de 3,2 M€. Les més 
destacades es resumeixen a continuació:

- L’Escola de Doctorat es posa en funcionament a finals de 2011, ubicada a la Biblioteca del Campus Montilivi.
- De l’inici del curs, cal remarcar la necessitat d’abandonar la seu de la Facultat de Turisme a Alemanys 4 i reubicar les seves 

instal·lacions en l’edifici de Sant Domènec, on s’han realitzat diverses actuacions de redistribució que, amb la recent ampliació 
del deganat de la Facultat de Lletres, permeten optimitzar i compartir els espais resultants. Aquesta operació de trasllat d’espais 
ha comportat també la reubicació del Consell d’Estudiants a la planta baixa del Mòdul 20 al Campus de Montilivi i la ubicació 
provisional dels despatxos d’una part del professorat de la Facultat de Turisme.

- Al Campus Barri Vell, en conveni amb el Bisbat de Girona, s’han adaptat tres aules del Seminari Major per a la seva utilització 
durant els matins i amb accés directe des de la Facultat d’Educació i Psicologia, pel pati.

- El trasllat de l’Institut de Ciències de l’Educació a les dependències del c/Peralada, on durant aquest curs s’han refet totalment 
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les instal·lacions de climatització, ha permès una actuació de redistribució i adequació d’espais per a la Facultat de Dret al nivell 
zero.

- S’ha finalitzat la darrera fase d’adequació i redistribució d’espais i instal·lacions associades a la Facultat de Ciències, derivades 
dels trasllats a l’Aulari Comú.

- A principi de curs es trasllada definitivament el laboratori d’anatomia de la Facultat de Medicina a Emili Grahit i a principis d’any 
es posa en marxa el laboratori d’habilitats clíniques, considerats peces fonamentals per a l’aprenentatge dels estudiants de 
Ciències de la Salut.

- El gener d’enguany s’inicien les obres de rehabilitació i condicionament de la capella de la Mare de Déu del Roser, com a sala 
polivalent amb capacitat per a 90 persones al complex de Sant Domènec, finançades per la Secretaria de Estado de Vivienda y 
Actuaciones Arquitectónicas del Ministerio de Fomento. Correspon a la UdG la direcció i coordinació de l’obra.

- S’ha seguit treballant amb els projectes d’adequació a requeriments de seguretat i normativa de bombers; en aquest sentit, s’han 
rebut, supervisat i avaluat favorablement els projectes d’Emili Grahit i de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, per 
executar-los a partir de l’agost 2012.

- També s’ha elaborat el projecte per a la definició i execució del Centre de Processament de Dades (CPD), annex al Servei Infor-
màtic. Està en fase de supervisió per iniciar el procediment de licitació.

En el mateix sentit s’han pogut acabar les tres obres significatives (Objectiu 2 del PIU) que permeten la consolidació dels serveis 
als Campus Barri Vell i Montilivi, així com la implementació transitòria dels estudis de Ciències de la Salut al Campus Centre:
- La finalització dels espais d’Alemanys 14, amb una inversió de 0,44 M€, contempla la connexió a través dels ascensors amb 

l’edifici de Les Àligues, que ha eliminat les barreres arquitectòniques existents i ha permès la resituació de la Secretaria General, 
la Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre i els Serveis Jurídics, així com la incorporació d’una nova sala de reunions amb 
capacitat per a 36 persones.

- L’adequació dels espais i instal·lacions del semisoterrani de l’Aulari a Montilivi, amb un cost d’1,05 M€, permet disposar final-
ment de la ubicació adient del Servei Informàtic, el Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment, els Magatzems Generals, l’Oficina 
Verda i l’Institut de Medi Ambient.

- La liquidació de les obres de rehabilitació de l’edifici d’Emili Grahit, amb un cost de 0,46 M€, per enquibir-hi els estudis de 
Medicina, que inclou part del Laboratori d’Habilitats Clíniques, cofinançat per la Diputació de Girona.

 Ambientalització i sostenibilitat

Les actuacions realitzades per l’Oficina Verda (OV) en els àmbits definits per les línies estratègiques del Pla d’Ambientalització de 
la UdG han estat les següents: 

Per a la promoció de la mobilitat sostenible, la revisió i actualització dels estudis de mobilitat per campus, les enquestes anuals i el 
treball amb els indicadors sobre la quota de mobilitat sostenible, han permès col·laborar amb l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament 
de Girona en la revisió de les freqüències i itineraris de les línies de bus urbà que accedeixen als campus universitaris, així com la 
renovació del conveni per a l’abonament “Vine a la UdG en bus”, específic per al col·lectiu d’estudiants; s’ha anat actualitzant la 
informació del “Web de mobilitat a la Carta” per a la planificació de la mobilitat en transport públic i les combinacions intermodals, 
així com la revisió de les freqüències i les parades de les operadores interurbanes en els Campus i al Parc Científic i Tecnològic; 
s’ha iniciat una nova etapa de col·laboració amb el Comitè de Clients de Rodalies de Catalunya per tal de canalitzar les demandes 
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de millora del servei de Girona i àrea d’influència; s’ha renovat i ampliat la flota del servei de préstec de bicicletes UdG procedents 
del dipòsit municipal de Girona fins a 50 unitats repartides pels tres campus, s’ha consolidat el servei fix de mecànica al campus de 
Montilivi i itinerant als altres campus, i s’ha participat en el “Estudio sobre el uso y la promoción de la bicicleta en las universidades 
españolas”, coordinat pel BACC i el Grup de treball de Mobilitat del CADEP/CRUE; s’ha implementat el projecte de carpooling “Fes 
edit” autoestop electrònic; el conveni de col·laboració específica amb l’spin off de la UdG Easy Innova ha permès introduir millores 
i altres prestacions al sistema a través del web i l’aplicació per mòbil; s’han adequat places d’aparcament específiques per als 900 
usuaris enregistrats; en paral·lel s’han dut a terme campanyes de comunicació en diferents mitjans, juntament amb el lipdub pel 
fes edit, la festa de la mobilitat sostenible i dos road show en els diferent campus, així com la presentació del projecte en diferents 
esdeveniments d’àmbit nacional, estatal i internacional (Setmana Mobilitat Sostenible i Segura 2011 Girona, Jornades sobre Mobi-
litat Sant Cugat del Vallès, Ciutadania 4.0, Smart City Expo, Premi Diskobolo del mercat digital europeu, Market Play de mobilitat, 
entre d’altres). 

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 seu disseny, gestió i manteniment; en el marc de la Comissió UdG Saludable s’han 
dissenyat dos itineraris de salut  de 30 minuts de durada, amb l’objectiu de fomentar hàbits saludables entre la comunitat UdG, que 
consisteixen en el disseny d’una xarxa de camins al voltant dels campus de la UdG (Montilivi i Barri Vell) aprofitant les potencialitats 
que ofereix el seu entorn immediat, i s’ha utilitzat el suport Google Earth per a web i aplicació per a mòbil. S’ha fet el seguiment de 
l’aplicació de les directrius marcades pel projecte de jardineria ecològica en el manteniment i l’ampliació de zones verdes.
En referència a la Gestió de Residus, s’han dut a terme estudis de quantificació dels residus generats als campus i caracteritzacions 
del residu resta al campus Montilivi, dels quals sorgirà una nova campanya d’informació i sensibilització per millorar la recollida 
selectiva i el Pla de Prevenció de Residus de la UdG; l’OV com a integrant de la Xarxa d’Universitats de l’Estratègia Catalana Residu 
Zero ha participat en el cicle de debats “Les comarques gironines cap al RZ”, organitzat per la Fundació per a la prevenció de 
residus i el consum responsable, i en l’organització del II Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero amb l’objectiu de replantejar el 
model vigent de gestió de residus. Dins el fòrum es va coordinar un taller per tal d’incentivar la recerca interdisciplinària enfocada 
a la prevenció, l’anàlisi del cicle de vida dels materials, el seu metabolisme, la desmaterialització i l’ecodisseny, i també es varen 
definir les bases per elaborar una borsa de projectes procedents de les demandes dels sectors empresa, administració i entitats 
socials, destinada a treballs de màster, grau, assignatures de projecte, etc, en la línia residu zero.

Seguint les directrius del Pla d’Ambientalització sobre l’estalvi i eficiència energètica, en referència a la Línia estratègica sobre 
l’Optimització de Recursos, l’OV juntament amb l’Oficina Tècnica i Manteniment (SOTIM) ha dut a terme estudis sobre els consums 
energètics derivats dels sistemes d’il·luminació, clima i aparells dels edificis, que han permès elaborar el Pla d’Estalvi Energètic 
2011. Paral·lelament s’han anat dissenyant campanyes encaminades a conscienciar la comunitat universitària sobre l’estalvi de 
fluids i materials a la universitat; després d’un any de l’adhesió al Programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya 
per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, el Departament de Territori i Sostenibilitat va lliurar el certificat d’adhesió a la 
UdG. Actualment s’està fent un inventari d’emissions 2011 d’acord amb metodologies contrastades sotmeses a control, verificació 
i certificació, i l’ampliació i revisió de les propostes de reducció en base als acords del Pla d’estalvi energètic 2011, com són el 
tancament d’edificis, la corresponsabilització dels consums i la gestió energètica dels edificis, i les mesures d’estalvi en aparells 
electrònics; per altra banda s’ha realitzat la revisió i ambientalització de contractes per tal d’anar avançant en la compra verda en 
productes com el paper i material d’oficina, els serveis de copisteria i manteniment, l’ecoetiquetatge i el comerç just.

En la línia estratègica sobre Formació per a la Sostenibilitat, s’ha realitzat l’assessorament ambiental i avaluació de projectes 
acadèmics i projectes de fi de carrera, la participació en cursos i assignatures amb l’objectiu d’introduir la dimensió ambiental 



Gestió i organització dels recursos76

en els currículums; s’ha col·laborat amb el Grup de Treball sobre Sostenibilización Curricular del CADEP/CRUE que ha elaborat el 
document “Orientaciones para la introducción de la sostenibilidad en el currículum”. 

Pel que fa a l’extensió i projecció externa, en l’àmbit universitari, i per cinquè 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’ha dut a terme l’assistència tècnica i administrativa a les reu-
nions del Plenari i del Comitè Executiu CADEP/CRUE a la Universidad de Zaragoza (juny 2011), Universidad de Sevilla (novembre 
2011), Universitat de València (març 2012) i Universidad de Salamanca (juny 2012), i s’han coordinat els Seminaris Permanents 
sobre  “Gestión eficiente en el uso del agua en la Universidad” (Universidad de Zaragoza), “El compromiso de la Universidad 
Española con el Desarrollo Sostenible” (Universidad de Sevilla), “Nuevos retos de la sostenibilidad universitaria” (Universitat 
de València) i “La Universidad sostenible como agente de cambio” (Universidad de Salamanca). També dins l’àmbit del CADEP 
s’ha redactat el nou Reglamento de la Comisión Sectorial CADEP, s’ha elaborat la Memoria de Actividades CADEP 2002-2011 i s’ha 
coordinat i elaborat el butlletí tècnic de la sectorial; amb el Grup de Treball de Evaluación de la Sostenibilidad del CADEP, la UdG 
ha participat en l’estudi “Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad como facilitadoras para el desarrollo de los 
Campus de Excelencia Internacional”. En l’àmbit de les administracions públiques, s’ha participat en la Taula de Mobilitat i els 
plenaris del Consell de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona i en les tasques de seguiment dels indicadors de l’Agenda 21 Local.
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 Setembre 2011

 

“Marie Curie” rep la visita de 2.000 persones en la Nit de la Recerca 
La cinquena edició d’aquest gran esdeveniment popular dedicat a la divulgació científica, dut a terme el 23 de setembre a la 
Casa de Cultura de Girona, enguany es dedica a la química i a la investigadora més important de la història.

La rectora de la UdG, Anna Maria Geli, presideix l’acte de presentació de PostScriptum–Alumni UdG 
La rectora de la UdG, Anna Maria Geli, presideix, el 15 de setembre, l’acte de presentació de PostScriptum–Alumni UdG, 
conjuntament amb el vicepresident del Consell Social, Miquel Matas, i Josep Maria Perramon, president de PostScriptum–
Alumni UdG.  

Isaki Lacuesta guanya la Conxa d’Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià 
El director Isaki Lacuesta, que imparteix l’assignatura de Creació Audiovisual a la Facultat de Lletres de la UdG, obté el premi 
per la pel·lícula Los pasos dobles. El director destaca per una combinació original i arriscada de la ficció i el documental. El 
mes de juliol de 2012 rebrà el Premi Nacional de Cultura. 
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Josep M. Terricabras és reelegit president del Comitè de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional 
Durant la celebració del 77è Congrés Internacional del PEN, a Belgrad, Josep M. Terricabras, com a membre del PEN Català, és 
reelegit president internacional del Comitè de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional. 

Es presenta a Girona l’Espai del Peix de Palamós 
El 29 de setembre, al Centre Cultural La Mercè, es presenta l’Espai del Peix de Palamós, amb la intervenció del director de la 
Càtedra d’Estudis Marítims de la UdG sobre “La cultura del peix”.  

Es commemoren els 50 anys dels estudis comercials i empresarials 
El dia 29 de setembre té lloc a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials la commemoració dels 50 anys dels estudis 
comercials i empresarials a Girona. 

El director de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG presidirà la Comissió d’Experts per estudiar la reforma del 
barem dels automòbils 
Els ministeris d’Economia i Hisenda i de Justícia creen una Comissió d’Experts per analitzar en profunditat la reforma del 
sistema de valoració de les indemnitzacions, que  presidirà el director de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la 
UdG, Dr. Miquel Martín-Casals. 

El professor Jordi Colomer rep el premi “Rei en Jaume” 2011
Jordi Colomer, professor del Departament de Física de la UdG, ha rebut,el 12 de setembre, el premi “Rei en Jaume” pel poe-
mari “La Pietat de l’Atzavara”, que atorga l’ajuntament de Calvià ( Illes Balears).
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 Octubre 2011

La UdG, present a la Fira de Mostres 
Entre els dies 28 d’octubre i 1 de novembre,la Universitat de Girona es fa present a la Fira de Mostres de Girona. L’estand 
presenta importants novetats per facilitar a la ciutadania el coneixement de la Universitat. 

Inauguració de Curs acadèmic 2011-2012 de la UdG
El 21 d’octubre, Carles Cruz, magistrat del Consejo General del Poder Judicial, inaugura solemnement el curs acadèmic 2011-
2012 de la Universitat de Girona amb la lliçó “I la Llei, què hi diu?”.

El Ministeri d’Educació concedeix el Campus Euromediterrani del Turisme i de l’Aigua 
El Ministeri d’Educació comunica la concessió del Campus d’Excel·lència Internacional d’àmbit regional europeu (CEIR) per a 
la Universitat de Girona, la Universitat de les Illes Balears, el CEAB-CSIC i l’ICRA. El CEI atorgat du per nom Campus Eurome-
diterrani del Turisme i de l’Aigua, basat en l’expertesa en els àmbits de l’aigua i el turisme. 

L’investigador de la UdG Xavi Ribas rep 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. 
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Dos estudiants de Publicitat i Relacions Públiques de la UdG, guardonats pel MEC 
David Lozano i Delfí Roca reben un ajut concedit pel Ministerio de Educación per desenvolupar el seu projecte emprenedor 
D2Visual, una productora de vídeos especialitzada en xarxes socials. 

Agnès Varda, a la Càtedra Ferrater i Mora de la UdG 
La reconeguda cineasta francesa Agnès Varda dirigeix un seminari sobre la seva obra artística, les seves influències i la seva 
estètica a la Facultat de Lletres. 

Presentació de l’Euroinstitut Català Transfronterer 
La Universitat de Girona acull, el 14 d’octubre, l’acte de presentació l’Euroinstitut Català Transfronterer (EICT), un projecte 
que té per objectiu respondre a la creixent necessitat d’una oferta formativa i de recerca específiques, en matèria de coope-
ració transfronterera, per als professionals del sector públic o privat. 

Químics de la UdG estudien els clústers d’àtoms i les seves inimaginables aplicacions en el futur 
L’estudi teòric desenvolupat per investigadors gironins, holandesos i mexicans pot aportar dades clau que permetin avançar 
en el disseny de nous materials diminuts. 

La Universitat de Girona acull les II Jornades de l’OCUD-CRUE 
Amb l’objectiu de passar comptes de les accions de cooperació universitària al desenvolupament i, també, de divulgar-les, 
els dies 20 i 21 d’octubre tenen lloc a la UdG les segones jornades de l’Observatorio de Cooperación Universitaria al Desar-
rollo (OCUD-CRUE)

La UdG rep la certificació ISO 20.000 
La Universitat de Girona (UdG) rep la certificació ISO 20.000 de la British Standards Institution (BSI) sota l’esquema de 
certificació itSMF, per a quatre serveis gestionats pel Servei Informàtic. 

Dia Mundial de la PROVA RÀPIDA de la SIDA a la UDG. 
Amb el motiu del Dia Mundial de la Prova Ràpida del VIH, el 20 d’octubre, l’Oficina de Cooperació de la UdG, la Càtedra de 
Promoció de la Salut, el projecte “En Plenes Facultats” i el Pla UdG Saludable organitzen una campanya informativa i la pos-
sibilitat de fer-se la prova ràpida de la SIDA a les instal·lacions de la UdG. 

El CIS encarrega l’anàlisi de les eleccions del 20N a la UdG 
El CIS és l’organisme del l’Estat espanyol responsable de l’estudi de l’opinió i de la conducta dels ciutadans. En cada elecció, 
el CIS publica una anàlisi dels resultats electorals que, al llarg dels anys, ha assolit un gran prestigi acadèmic i que enguany 
s’encarrega a la UdG. 

El Programa de Formació per a Majors de 50 anys de la UdG bat el seu rècord amb 114 persones inscrites 
La rectora de la Universitat de Girona presideix l’acte oficial d’inauguració del programa, el 25 d’octubre, a la Sala de Graus 
de la Facultat de Lletres. 

Projecte Itinera: un tastet de la Universitat 
Més d’una vintena estudiants de l’Institut Olivar Gran, de Figueres, assisteixen a classe a la Universitat de Girona. Es tracta 
d’una prova pilot que, per iniciativa del centre educatiu figuerenc, farà possible que els seus alumnes entrin en contacte amb 
les assignatures dels graus que tenen intenció de cursar quan arribin a la Universitat. 
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 Novembre 2011

L’Escola de Doctorat obre les portes 
El vicerector de Recerca i Transferència Tecnològica de la Universitat de Girona, Josep Calbó, inaugura l’Escola de Doctorat, 
que vol transformar la UdG en un centre d’excel·lència en la preparació dels investigadors del sud d’Europa. El Dr. Ignacio 
Cirac, investigador de l’Institut Max Planck, hi pronuncia la lliçó inaugural. 

Es presenta el “Programa anual de suport a esportistes d’alt nivell de la UdG” 
M. Rosa Terradellas, vicerectora delegada d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, presideix la presentació del Programa, que 
garantirà als estudiants que el segueixin el suport de la Universitat en les seves activitats esportives i acadèmiques amb 
l’assignació d’un tutor. 

Historiadors de la UdG participen en un llibre que recull l’evolució històrica del govern de la ciutat de Girona 
Quatre professors del Departament d’Història participen en una publicació dedicada a la divulgació del coneixement de 
l’evolució històrica del govern de la ciutat. L’edició de El govern de la ciutat: de la Gerunda romana a la Girona borbònica és 
una iniciativa de l’SGDAP, cooordinada pel professor Xavier Torres. 
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“La llengua, avui: reptes i propostes actuals”: un cicle de conferències a la UdG amb motiu del centenari de l’IEC 
La Universitat de Girona organitza un cicle de conferències dedicat a presentar, des de diferents angles, de quina manera 
s’està fixant i elaborant la llengua catalana actual. El motiu és el centenari de la creació de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 

El Dr. Lluís Pallí rep la distinció al mèrit acadèmic de la Facultat de Ciències 
La Distinció al Mèrit Científic i Acadèmic de la Facultat de Ciències pretén ser l’expressió de reconeixement a aquelles per-
sones o entitats que han contribuït amb la seva activitat acadèmica, científica, de gestió, de servei o institucional al progrés 
i evolució de la Facultat. 

La UdG subscriu la Carta Magna de les Universitats Europees 
La UdG comparteix els objectius de la Carta Magna de les Universitats Europees de vetllar pel respecte i la protecció dels va-
lors fonamentals de la Universitat: llibertat d’ensenyament, investigació i formació, i el convenciment que l’activitat docent 
és indissociable de la investigadora.  

Quinze projectes de la Universitat de Girona obtenen finançament per divulgar la recerca entre la societat 
La robòtica, la química, el medi ambient, les matemàtiques i el patrimoni cultural centren les temàtiques dels projectes de 
divulgació científica finançats per l’AGAUR. En total, la Universitat de Girona ha aconseguit un finançament de 54.500 euros 
per apropar la ciència a la ciutadania i, en especial, als infants i joves. 

La Universitat de Girona organitza la reunió anual del Consorci EMTM (European Master in Tourism Management) 
A la reunió, que té lloc a la Facultat de Turisme els dies 11 i 12 de novembre, hi assisteixen representants de l’agència europea 
EACEA, de la Universitat Ljubljana i de la Universitat Syddansk. 

Més de 500 tesis de la Universitat de Girona al TDX 
L’any 2001, la UdG va iniciar la seva contribució al TDX amb la tesi de Joan Torrent i Mas. Aquest mes de novembre, la recerca 
de Josep M. Aulinas es converteix en la tesi número 500 de la UdG en aquest repositori en línia. 

La UdG forma part de la Red-Intur, que acaba de crear un Sistema d’Informació 
Anna M. Geli, rectora de la UdG, assisteix a la signatura del conveni entre la Secretaria General de Turisme (SGT) i la Confe-
rència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que promourà la incorporació de Sictur a Intelitur i la transferència 
de la recerca científica en turisme. 

Marta Aymerich, professora de la UdG, nomenada responsable de recerca del Departament de Salut 
Marta Aymerich és nomenada responsable de recerca del Departament de Salut. Aymerich continua amb la seva tasca docent 
i manté la vinculació amb la Fundació UdG Medicina, en la qual exerceix la secretaria del Patronat. 

Menció d’excel·lència per a tres programes de doctorat de la UdG 
El Ministeri d’Educació atorga una menció d’excel·lència a tres dels cinc programes de doctorat que s’imparteixen a la UdG. 
Aquesta distinció reconeix els programes com a referents internacionals.  

Primera edició del Fòrum del Patrimoni Literari 
La Universitat de Girona i la Diputació de Girona, a través de la Càtedra M. Àngels Anglada, organitzen el primer Fòrum del 
Patrimoni Literari, amb l’objectiu d’aprofundir en l’anàlisi de la relació entre el territori i la literatura, amb assistència d’ex-
perts catalans, espanyols, francesos i italians. 
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 Desembre 2011

Artur Mas presideix l’acte de commemoració amb la societat gironina del vintè aniversari de la Universitat de Girona 
Té lloc a l’Aula Magna, a l’església de Sant Domènec, un acte institucional de celebració dels 20 anys de la UdG, dirigit espe-
cialment a la societat gironina, en agraïment pel suport rebut al llarg d’aquests anys. 

El projecte TECHNO (Erasmus Mundus partnership) portarà uns 17 estudiants/professors de 13 universitats asiàtiques a la UdG 
Estudiants de grau, màster, doctorat o personal dels àmbits científico-tècnics de 13 universitats de Cambodja, Vietnam, 
Laos, Indonèsia, Tailàndia i Xina poden optar a una beca per estudiar, obtenir un títol o fer una estada a la UdG o a cinc altres 
universitats europees. 

Xavier Antich, nou president del Patronat de la Fundació Tàpies 
El professor de la UdG manifesta que ha acceptat el càrrec  “perquè he valorat l’aposta decidida del patronat de la Tàpies, en 
aquesta nova etapa, pel coneixement, l’educació i l’atenció especial a la renovació innovadora dels públics en relació amb 
l’obra de Tàpies i l’art contemporani.” 
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La UdG, 20 anys a debat 
En una taula rodona a Caixaforum Girona, amb motiu del vintè aniversari de la UdG, es fa explícit el gran canvi experimentat 
per la societat gironina gràcies a l’impuls universitari. El futur es preveu en un marc competitiu i amb una imprescindible pri-
orització que ha de permetre potenciar els àmbits capaços de captar recursos. Es pot resumir el sentit de l’acte amb aquesta 
frase d’un dels professors participants: “La UdG ha tingut un efecte indiscutible sobre la prosperitat del país. S’hi han format 
ciutadans que empenyen la societat de diferents maneres”.

Presentació del llibre “Universitat de Girona: Història, Arquitectura i Patrimoni” 
El volum, coral, ja que hi han intervingut trenta autors, recull textos i imatges que descriuen el procés de creació i consoli-
dació de la Universitat de Girona i dels seus campus. Segons el vicerector de Relacions Institucionals, “ha d’ajudar a prendre 
consciència de la importància dels escenaris on es desenvolupa la vida universitària”. 

Gran èxit dels equips de la UdG als Campionats de Catalunya Universitaris 
Nou dels onze equips de la Universitat de Girona es classifiquen, de manera brillant, per a les fases finals dels Campionats 
de Catalunya Universitaris.

La UdG identifica dos tipus de fibromiàlgia en funció dels símptomes de depressió i ansietat 
Científics del grup de recerca de la UdG sobre Envelliment i Discapacitat, juntament amb neuròlegs de l’IAS, tenen en compte 
la depressió i l’ansietat per distingir dos tipus de pacients de fibromiàlgia.

La Fundació Ascamm presenta la seva nova seu al Parc Científic de la UdG 
Durant l’acte de presentació, la rectora, Anna Maria Geli, ha destacat que aquest centre tecnològic capdavanter “permetrà 
enllaçar la recerca i la investigació de la universitat amb la demanda del sector empresarial gironí”. 

Concert de Nadal del Cor de la UdG 
El pati de la Facultat d’Educació i Psicologia acull el 15 de desembre el tradicional Concert de Nadal de Cor de la UdG, amb la 
participació d’un trio de corda. 

3.500 euros per a La Marató 
La Universitat de Girona se suma per tercer any consecutiu al projecte solidari de La Marató de TV3, enguany dedicat a la 
regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits, i amb totes les activitats que organitza assoleix el seu rècord de recaptació.  
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 Gener 2012

La UdG, present en una nova edició del Saló de Formació i Ocupació, l’EXPOJOVE, de Girona 
La presència institucional de la Universitat de Girona en aquesta fira pretén donar a conèixer als estudiants de 4t d’ESO, 
Batxillerat i Cicles Formatius de les comarques gironines la globalitat de l’oferta acadèmica i de serveis de la UdG.

José Antonio Donaire, distingit per la qualitat en la pràctica docent 
José Antonio Donaire rep la Distinció de la Qualitat de la Pràctica Docent de la Universitat de Girona. Donaire, adscrit al de-
partament de Geografia, és professor de la Facultat de Turisme i destacat especialista en aquesta matèria. 

La UdG coorganitza el III Congrés Europeu de Tecnologies en l’Educació 
El Congrés, que tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de febrer a Barcelona, analitzarà amb una mirada crítica l’impacte i les oportunitats 
educatives emergents de les TIC en la societat actual. La UdG ha participat en l’organització del TIES 2012 conjuntament amb 
sis altres universitats catalanes. 

El grup de recerca ONIT durà a terme el Pla Estratègic de Sarrià de Ter 
L’alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, i la rectora de la UdG, Anna Maria Geli, han signat recentment un conveni de col-
laboració científica per a la redacció del “Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic de Sarrià de Ter”. 
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 El Campus e-MTA de la UdG i la UIB col·laboraran amb la Universitat de Tolosa (França) per impulsar accions acadèmiques i de 
recerca conjuntes 
Anna Maria Geli, rectora de la UdG, i Montserrat Casas, rectora de la UIB, es reuneixen a Tolosa de Llenguadoc amb Gilbert 
Casamatta, president de la universitat d’aquella ciutat. La reunió serveix per impulsar un conveni de col·laboració acadèmica 
i de recerca en el marc del Campus e-MTA. 

Els darrers masovers de Girona a “Forçats a foc i llum” 
Coordinats per Enric Saguer, historiadors del Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Gironal, amb la col-
laboració de l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines i l’Associació dels Masos de Torroella de Montgrí i 
l’Estartit, publiquen Forçats a foc i llum, una història oral dels últims masovers de la regió de Girona. 

Cinc equips d’estudiants representaran la UdG en la competició d’enguany del Global Management Challenge Spain 
El Global Management Challenge (GMC) és una prestigiosa competició internacional d’estratègia i gestió, en què cada any 
participen estudiants universitaris i de postgrau de 35 països de tot el món. 

Impuls a l’accés obert a les publicacions digitals de la UdG 
El Consell de Govern de la UdG, en sessió de 22 de desembre de 2011, aprova la política institucional d’accés obert a publi-
cacions, amb l’objectiu de promoure la difusió de la producció científica i acadèmica, tot seguint les recomanacions de la 
Declaració de Berlín, signada per la Universitat de Girona el 26 d’abril de 2010. 

El CTESC atorga el premi Mercè Sala a la tesi doctoral d’Ernest Ruiz 
La tesi doctoral “Estratègies de finançament dels municipis turístics i competitivitat: el cas dels municipis catalans”, d’Er-
nest Ruiz, analitza els problemes financers dels pobles turístics catalans i fa propostes de solucions per ajudar a resoldre’ls. 
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 Febrer 2012

La doctora Anna Veiga, a la Butaca Casademont 
La prestigiosa doctora Anna Veiga és la primera dona convidada a la Butaca Casademont, una iniciativa de la UdG, la Fundació 
Jaume Casademont i el Centre Cultural la Mercè. 

Es consolida l’orientació estratègica de la UdG en l’àmbit del turisme 
El Grup de Recerca en Turisme promou una reunió a la qual assisteixen representants de disset grups de recerca de la UdG, 
per tal de consolidar l’orientació estratègica de la UdG en l’àmbit del Turisme. S’estableix una agenda de treball i s’acorda la 
creació d’una comissió que donarà suport a les possibles iniciatives de l’àmbit, en el context del Campus e-MTA.  

La UdG presenta el seu model docent i de recerca als inspectors d’Ensenyament de les comarques gironines 
La rectora de la Universitat de Girona, Anna M. Geli, presideix una trobada institucional amb els inspectors i inspectores 
d’Ensenyament de les comarques gironines. 
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Obert el portal “SIAPJove”, una eina d’avaluació de les polítiques de joventut 
Un grup format per professors del Departament de Pedagogia i per professionals de l’àmbit de les polítiques de joventut 
finalitza una recerca que dóna com a resultat el SIAPJove–Sistema d’Indicadors per Avaluar les Polítiques Municipals de 
Joventut, en el marc de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona. 

Químics de la UdG descriuen noves maneres de representar geomètricament els objectes quàntics 
En un article publicat a la revista Journal of Mathematical Chemistry, els investigadors Ramon Carbó-Dorca i Emili Besalú 
presenten un seguit de definicions que permeten avançar en el camp de la descripció virtual molecular discreta. 

Es presenta el llibre “Salomó Marquès Sureda. Una aproximació biogràfica”, que recull l’experiència vital del professor Salomó 
Marquès 
El llibre és fruit de la concessió al professor Marquès del premi Mestres 68 de l’any 2006, i es tracta d’una biografia es recull 
l’activitat duta a terme al llarg de la seva trajectòria humana i professional. 

La Universitat de Girona presenta la seva oferta acadèmica a milers de joves a la fira de Perpinyà 
La Universitat de Girona és present a la 27a edició del Forum des Études Supérieures et des Métiers dirigit a estudiants 
preuniversitaris i celebrat a Perpinyà. 

My University, un nou portal europeu per al debat universitari 
La Universitat de Girona se suma al nou portal europeu MyUniversity, que és una iniciativa que té com a objectiu promoure 
l’e-participació de la comunitat universitària en l‘àmbit europeu. 

La Càtedra Lluís Santaló divulga, en un llibre, l’obra de quatre matemàtics gironins 
Amb Santaló, Sunyer, Dou i Teixidor: quatre destacats matemàtics gironins de la dècada 1911-1920, la Càtedra vol deixar 
constància escrita “per mantenir la memòria històrica d’aquells matemàtics de les nostres comarques que han contribuït de 
forma destacada al progrés de la matemàtica.” 

Saida Palou obté un dels premis Ciutat de Barcelona 
La professora de la UdG Saida Palou obté el Premi Ciutat de Barcelona d’Història Agustí Duran i Sanpere per la seva tesi 
doctoral “Barcelona, destinació turística. Promoció pública, turismes, imatges i ciutat (1888-2010)”. Palou imparteix la 
docència a la Facultat de Turisme i al Màster en Turisme Cultural. 
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 Març 2012

Un centenar de nens i nenes fan tallers de geometria i robòtica a la UdN2.cat 
Alumnes de les escoles Montserrat de Sarrià de Ter, El Pla de Salt, CEIP Cornellà del Terri i el ZER La Cerdanya omplen el Parc 
Científic i Tecnològic de la UdG, on participen en l’activitat La Universitat dels Nens i les Nenes de Catalunya (UdN2.cat). 

Anna Maria Geli, rectora de la UdG, i Carles Puigdemont, alcalde de Girona, inauguren el Fòrum Industrial 
Anna M. Geli, rectora de la UdG, i Carles Puigdemont, alcalde de Girona, inauguren una nova edició del Fòrum Industrial a 
l’Escola Politècnica Superior. El Fòrum és una jornada destinada a propiciar la trobada entre els estudiants, les empreses i els 
grups de recerca de l’Escola Politècnica Superior. 

L’Obra Social de CatalunyaCaixa atorga beques per a dos màsters d’excel·lència de la Universitat de Girona 
La Universitat de Girona i l’Obra Social de CatalunyaCaixa signen un conveni en el marc del Programa de Beques per a Màsters 
d’Excel·lència que promou l’Obra Social. Els màsters becats són l’European Master in Computer Vision and Robotics (VIBOT) 
i el Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua (CTA).  
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Dia Mundial de l’Aigua, a la UdG 
En el marc del Dia Mundial de l’Aigua, la UdG convida investigadors i investigadores de diversos departaments a escriure un 
article a l’entorn de l’aigua. Amb motiu d’aquesta diada, l’auditori de l’edifici N. Monturiol del Parc Científic acull l’acte de 
presentació del Campus e-MTA a la UdG. 

Les Jornades de SIG Lliure esdevenen un referent a l’Estat espanyol 
Els dies 21, 22, i 23 de març té lloc a Girona una nova edició de les Jornades de SIG Lliure, una iniciativa del Servei de Sistemes 
d’Informació Geogràfica Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona, nascuda el 2007, i que està enfocada a la promoció 
i la difusió del programari lliure en el camp dels Sistemes d’Informació Geogràfica. 

Un miler de nois i noies participen en les proves Cangur a la Universitat de Girona 
Un miler d’estudiants d’ESO i Batxillerat del Gironès, el Pla de l’Estany i el Baix Empordà participen en les proves Cangur de 
lògica i matemàtiques a les facultats de Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials del Campus de Montilivi. 

El ple de l’Ajuntament de Girona aprova una moció en defensa de la Universitat de Girona  
En el ple del dia 12 de març, l’Ajuntament aprova una moció, presentada pel grup municipal del PSC, que consta de cinc 
acords a favor de la UdG. 

Els Xoriguers de la UdG aixequen castells al País Basc 
Els Xoriguers de la UdG visiten diversos campus de la Universitat del País Basc i aixequen castells, amb gran èxit de públic. El 
castells de l’agrupació, la fundació de la qual es remunta al 1998, assoleixen un elevat grau de bellesa i complexitat. 

“ERAM PRESENTA”. Mostra de projectes dels estudiants del Grau en Audiovisual i Multimèdia 
L’Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia presenta els millors treballs dels seus estudiants en una sessió que té lloc a 
la Sala Auditori de la Factoria Cultural Coma-Cros, a Salt. 

Les Olimpíades de Geologia reuneixen un centenar d’estudiants de Secundària al campus de Montilivi
Les proves apleguen el doble de participants de l’any passat, els quals responen preguntes específiques de Ciències de la 
Terra, i interpreten un tall geològic i identifiquen minerals, roques i fòssils. 

Més de 60 estudiants s’endinsen en la recerca que es fa a l’Escola Politècnica Superior de la UdG 
La tercera edició de la jornada “Coneix la recerca que es fa a l’EPS” presenta els projectes de diferents grups d’investigadors 
i investigadores de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. 
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 Abril 2012

La UdG és la primera universitat pública i presencial que organitza un TEDx a l’Estat espanyol
Els esdeveniments TEDx són molt especials. Se’n fan arreu del món des de fa 25 anys, i són trobades en les quals es convida 
pensadors i científics a exposar idees innovadores. La UdG és la primera universitat de les seves característiques que n’or-
ganitza un, amb un notable èxit a les xarxes socials. 

Un treball de recerca sobre l’ala d’un avió guanya el premi al Millor Pòster del Congrés CRACS  d’estudiants de secundària
L’estudiant Pep Rodeja, de l’institut Jaume Vicens Vives de Girona, s’endú el premi al Millor Pòster amb una anàlisi de les 
forces que genera una ala d’avió en circular per un fluid. El treball “Tintín, de la realitat a la ficció”, de Mercè Girbau és el 
Millor Disseny, i Júlia Serinyà ha fet la Millor Recerca amb “La llet: de la vaca al tetrabric”. 

La Universitat de Girona publica “Decisiones en los sistemas de saneamiento: un poco de ayuda” 
La Universitat de Girona publica un assaig que avalua la capacitat de decisió en l’àmbit dels sistemes de sanejament d’aigües 
residuals. Al llibre, hi col·laboren destacats experts de la UdG i d’altres centres, i s’emmarca dins els objectius que perse-
gueix l’ e-MTA. 
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La Dra. Encarna Roca és investida doctora honoris causa de la Universitat de Girona 
La Universitat de Girona incorpora la Dra. Encarna Roca al claustre de professors de la institució, en un acte solemne d’inves-
tidura com a doctora honoris causa que té lloc al Centre Cultural La Mercè. 

Al Campus de Montilivi, 2a Fira de Màsters de la UdG 
A la Fira es facilita informació de primera mà per resoldre els dubtes relacionats amb la inscripció i l’admissió a un màster 
universitari, tant oficial com propi. 

El Consell d’Estudiants de la UdG estrena nova seu 
L’òrgan de deliberació, representació i consulta per mitjà del qual els estudiants de la UdG participen en l’organització i 
l’extensió de la vida acadèmica s’instal·la al campus de Montilivi. 

La UdG dobla el nombre de donacions de sang 
La Comunitat de la UdG fa un total de 604 donacions de sang, en part gràcies a la campanya de comunicació que desenvolupa 
un grup d’estudiants de tercer de Publicitat i Relacions Públiques. 

Tres projectes de divulgació de la ciència i la tecnologia de la UdG opten als premis Engage Awards 
Un centenar de propostes d’universitats de tot Europa competeixen en aquest concurs convocat per la Universitat d’Oxford 
amb l’objectiu d’identificar activitats que apropin la ciència i la tecnologia a la ciutadania d’una manera innovadora i creati-
va. Tres grups de la UdG hi participen amb projectes de divulgació de la química i la robòtica. 
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 Maig 2012

La UdG firma convenis de col·laboració amb 24 entitats socials de la demarcació 
El 17 de maig, coincidint amb 2a Diada de la Solidaritat, es firmen públicament els convenis de col•laboració entre la Univer-
sitat de Girona i les entitats que participen en la realització d’Activitats Solidàries i de Cooperació. 

Les notícies i l’agenda de la UdG, al mòbil 
La Universitat de Girona activa dues noves funcionalitats a la seva web adaptada per a dispositius mòbils: les notícies i 
l’agenda. 

La UdG, amb La Marató per la pobresa 
La Universitat de Girona s’adhereix a l’acció endegada per TV3, Catalunya Ràdio i la Fundació La Marató de TV3.

Girona acull les Jornades Doctorials Transfrontereres 
Del 14 al 18 de maig té lloc a Girona la quarta edició de les “Jornades Doctorials per la Recerca”. A les Jornades hi participen 
estudiants de doctorat de les universitats de Girona, Montpeller, Tolosa, Perpinyà i les Illes Balears. 
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La UdG ensenya “La casa del jardiner” al pati de Les Àligues 
Es tracta d’un projecte conceptual pensat per l’artista Marc Vicens que participa en la mostra “Girona, Temps de Flors”.

La Facultat de Ciències s’adhereix a la celebració del Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes 
Sota el patrocini de l’EPSO (European Plant Science Organization), se celebra la primera Diada Internacional de la Fascinació 
per les Plantes. 

La Universitat de Girona signa un conveni amb l’Associació de Centres Educacionals de l’Estat de Santa Catalina, Brasil 
La Universitat de Girona rep la visita de la delegació de l’Associació de Fundacions Educacionals de Santa Catarina (ACAFE), 
una societat civil sense ànim de lucre que aplega 16 institucions d’educació universitària d’aquest estat brasiler. 

El projecte TECHNO (Erasmus Mundus Partnership) portarà vuit estudiants i professors del sud-est asiàtic a la UdG el proper 
curs 
Vuit estudiants i professors del sud-est asiàtic (sis de Cambodja, una indonèsia i una xinesa) estudiaran o investigaran a la 
UdG el proper curs 2012-2013 mitjançant la primera crida del projecte TECHNO. Concretament seran un estudiant de grau, 
tres de màster i dos de doctorat, una investigadora post-doctoral i un professor. 

Més de 2.000 petits grans científics fan experiments i tallers a la Fira de la Ciència 
La Fira de la Ciència per Petits Grans Científics i Científiques té lloc a les places Constitució i Josep Pla de Girona. S’hi realit-
zen tallers i demostracions amb l’objectiu de promoure l’educació científica i la divulgació de la ciència entre nens i nenes 
d’educació infantil i primària. 
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 Juny 2012

El Campus PreBAT clou amb una sessió debat sobre les xarxes socials
A finals de mes, té lloc a la Universitat de Girona (UdG) la segona edició del Campus PreBAT (Campus pre Batxillerat) amb la 
participació de trenta alumnes de 4rt d’ESO de tota la demarcació de Girona.

Les Jornades en TIC i Salut arriben a la 3a edició amb la incorporació dels àmbits de benestar social i qualitat de vida 
La trobada catalanofrancesa per a grups de recerca, empreses i centres tecnològics i assistencials és organitzada pel Parc Científic 
i Tecnològic de la Universitat de Girona i la Fundació TicSalut. 

La UdG, present a la Festa de la Ciència i la Tecnologia
Sis tallers de diferents àmbits dels coneixement conformen el programa d’activitats on la ciència i la tecnologia són les protago-
nistes de la festa, al Parc de la Ciutadella de Barcelona.

S’amplia el conveni de col·laboració amb la Universitat Sun Yat-Sen de Guangzhou, Xina
Professors de la Facultat de Turisme visiten la Sun Yat-Sen University, a Guangzhou, Xina, per ampliar el conveni de col·laboració 
acadèmica amb la UdG. 
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La Universitat de Girona acull l’assemblea general de la Conferència de Rectors de les Universitats (CRUE)
Una cinquantena de rectors d’universitats de l’Estat espanyol es reuneixen en assemblea general a la Universitat de Girona amb 
l’objectiu de debatre sobre els diversos temes que afecten l’actualitat de la política universitària.

IX Congrés Espanyol de Criminologia: Prevenir, Castigar, Reintegrar
Els dies 27, 28 i 29 de juny té lloc a l’Aula Magna de Sant Domènec, i a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, el IX Congrés 
Espanyol de Criminologia que organitza la Societat Espanyola d’Investigació Criminològica (SEIC), la Federació d’Associacions de 
Criminòlegs d’Espanya (FACE) i la Universitat de Girona.
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 Juliol 2012

La Xarxa Vives d’Universitats homenatja Maria Antònia Canals
El dia 13 té lloc a Vic l’acte de cloenda del curs 2011-2012 de la Xarxa Vives d’Universitats. En el transcurs de la celebració es 
ret homenatge a Maria Antonia Canals. Anna M. Geli, rectora de la UdG, en fa la Laudatio.

La muntanya de Sant Julià de Ramis, declarada bé cultural d’interès nacional
La Generalitat de Catalunya ha declarat la muntanya de Sant Julià de Ramis bé cultural d’interès nacional (BCIN). Els arqueòlegs 
del Grup d’Arqueologia i Prehistòria de la UdG hi treballen des de fa setze anys, de manera continuada, i amb les seves excavaci-
ons han contribuït a donar encara més valor al conjunt.

Emili Montesinos, catedràtic de la UdG, distingit amb la Medalla Narcís Monturiol
Aquest guardó, instaurat per la Generalitat de Catalunya el 1982, reconeix la contribució al desenvolupament de la ciència i la 
tecnologia a Catalunya de l’investigador del CIDSAV en el camp de la microbiologia agrícola i en la patologia vegetal.

La Xarxa d’Innovació Docent sobre TIC i docència de la UdG, finalista en el Premi a la Millor Comunicació en format Pòster al VII CIDUI
Amb la comunicació “Les competències informàtiques i informacionals bàsiques en els estudis universitaris: una proposta”, la 
Xarxa d’Innovació Docent sobre TIC i docència de la UdG, queda finalista del Premi a la Millor Comunicació en format Pòster del 
VII CIDUI. 
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El Jove Campus de Recerca arriba a la seva cinquena edició
60 alumnes de primer de Batxillerat de diversos instituts de la demarcació participen en aquesta activitat plenament consolidada, 
que té com a principal objectiu posar la recerca a l’abast dels estudiants preuniversitaris.

El professor de la UdG, Isaki Lacuesta, Premi Nacional de Cultura
El professor Isaki Lacuesta, que imparteix l’assignatura de Creació Audiovisual a la Facultat de Lletres de la UdG, obté el Premi 
Nacional de Cultura en la modalitat de Cinema. El director de cinema destaca per una combinació original i arriscada de la 
ficció i el documental.

Té lloc a la UdG el Plenari de la Red de Universidades Lectoras
La UdG acull el Plenari de la Red de Universidades Lectoras. Representants de la trentena d’universitats adherides debaten 
sobre diferents aspectes relacionats amb el foment de la lectura i l’escriptura a la universitat.

Dolors Muñoz guardonada amb el Falcó d’Or, que atorga el Fòrum Carlemany
La professora Dolors Muñoz, directora honorífica de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar, és guardonada pel Fòrum Car-
lemany amb el Falcó d’Or per la seva contribució al desenvolupament de projectes cívics i socials.



Facultats i escoles 
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 Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

El 24 de novembre s’ha dut a terme la Jornada dels Economistes 2011, que amb el lema “Empresa i economia, més 
i millor” ha debatut, a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG, les “Iniciatives empresarials 
a la Girona del segle XXI”. Les jornades han estat organitzades pel Departament d’Economia amb la col·laboració 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
El dia 23 de novembre del 2011, al Hall de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, ha tingut lloc 
l’International Day, una activitat promoguda des de la Facultat per l’ORI (Oficina de Relacions Internacionals) per 
donar a conèixer totes les activitats que oferim als estudiants de caire Internacional. 
El Departament d’Economia de la Universitat de Girona i la Xarxa d’Economia i Polítiques Públiques de la Generalitat 
de Catalunya han organitzat el VIII Workshop in Public Policy Design: Financial System Perspectives and the Crisis, 
dut a terme el dijous 31 de maig i divendres 1 de juny a l’Auditori Josep Irla de la seu del Govern de la Generalitat 
a Girona, i que ha reunit a una trentena d’especialistes d’àmbit nacional i internacional.
El 24 de maig s’ha dut a terme la segona edició del Cicle de Conferències de Girona al Món, que ha explicat la 
realitat de diferents iniciatives empresarials que encara es troben a les beceroles. Els participants han tingut 
l’oportunitat de compartir reflexions, idees i dubtes amb Dídac Lee, CEO d’Inspirit i diversos membres de la junta 
directiva del FC Barcelona.
Els mesos d’abril i maig ha tingut lloc la primera edició de la Competició amb Simuladors de Negocis, amb la 
finalitat de posar en pràctica tots els aspectes desenvolupats en la formació teòrica. A més, s’ha volgut consolidar 
diferents qüestions relacionades amb la pràctica docent, com el treball en equip, la visió de negoci o l’anàlisi de 
xifres i processos.

Juntament amb la Càtedra d’Empresa Familiar de la UdG, s’ha organitzat la iniciativa una jornada de captació de 
talent per part de l’empresa BonPreu. Sis representants de l’empresa, encapçalats per l’Estela Diez Vilafranca, 
cap de l’àrea de desenvolupament, van fer una presentació del projecte d’expansió de l’empresa i dels plans de 
carrera que ofereixen als titulats recents. La convocatòria va tenir força èxit en especial entre els estudiants de la 
comarca d’Osona.

 Facultat de Dret

El dia 27 d’octubre ha tingut lloc l’acte de graduació dels llicenciats en dret, ciències del treball, criminologia i dels 
diplomats en gestió i administració pública, màster en dret dels negocis i del sector privat i màster en dret públic. 
La celebració ha inclòs una lliçó magistral a càrrec de Ferran Camas i el lliurament de diplomes als graduats. També 
es van atorgar els premis extraordinaris als millors estudiants de cada titulació.
Els estudiants de dret de la UdG i els jutges en formació han fet simulacions de judici, a la Facultat de Dret, el 18 de 
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maig. L’activitat, que és una tradició a la Facultat, compta amb la col·laboració de l’Escola Judicial. Els estudiants 
simulen la celebració d’un judici, aquest curs, un plet iniciat pel comprador d’un habitatge que reclamava la 
resolució del contracte de compra per incompliment de certes obligacions del venedor.

 Facultat d’Educació i Psicologia

El 21 d’octubre ha tingut lloc l’acte de lliurament dels XVII Premi Mestres 68 que han recaigut en Rosa Gratacós 
i Massanella (Premi Personal), Amics UNESCO de Girona (Premi Institucional), Pilar Benejam i Argimbau (Premi 
Nacional). Les glosses dels guanyadors han anat a càrrec de Roser Juanola, professora de la FEP, Miquel Lluís 
Muntané, expresident de l’Associació Amics UNESCO de Catalunya i Roser Batllori, professora de la FEP. El 
lliurament de premis l’organitzen el Col·lectiu de Mestres 68, Associació de Mestres Rosa Sensat, Conselleria 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la UdG.
El 25 d’octubre s’ha dut a terme la xerrada “Una experiència de intervención educativa. Proyecto de vinculación 
comunitària en escuelas interculturales bilingües en Chiapas (México), a càrrec de María del Carmen Peña Cuanda, 
de la Universidad Intercultural de Chiapas (Mèxic).
Els dies 18 i 19 de novembre han tingut lloc les 1es Jornades de Didàctiques Específiques, organitzades amb l’objectiu 
de crear un espai per fomentar el contacte entre la universitat i l’escola. També, el d’encarar nous reptes, com són 
aprendre a treballar per capacitats i competències o buscar noves situacions que mobilitzin els coneixements en 
diferents situacions. La conferència inaugural, que ha dut per títol, “L’avaluació de les competències”, ha anat a 
càrrec de Neus Sanmartí (UAB).
Durant el mes de desembre la FEP ha participat en la Campanya de recollida d’aliments, en la qual s’han recollit 
noranta quilos d’aliments que han estat destinats al Banc d’Aliments de Girona. La iniciativa ha estat organitzada 
per Nuria Felip, professora del Departament de Pedagogia.
El 20 de desembre s’ha dut a terme el seminari final de presentació de resultats del projecte “DROM-IN. Immigració 
gitana a Espanya: els reptes de la inclusió social i la convivència”. El projecte I+D DROM-IN ha analitzat quines 
són les vies d’inclusió de la població gitana a Catalunya i a l’Estat espanyol. En aquest projecte, s’han elaborat 
orientacions per al desenvolupament de polítiques efectives en l’àmbit de la inclusió, que contribueixin també 
a una millora de la convivència, tenint en compte les seves necessitats i les particularitats de la situació del 
col·lectiu.
El 9 de febrer de 2012 s’ha presentat un nou llibre de la col·lecció Mestres 68, “Salomó Marquès i Sureda, en Món. 
Aproximació biogràfica”, escrit per Xavier Besalú, professor del Departament de Pedagogia. Anna M. Geli, Josep 
M. Nadal i Anna Pagans apropen a la vida i personalitat d’en Món Marquès i Xavier Besalú i Josep Callís, al llibre 
i al premi. El llibre ha estat editat amb la col·laboració de la Facultat d’Educació i Psicologia, del Departament 
d’Ensenyament, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i la Diputació de Girona.
L’11 i 12 d’abril, han tingut lloc lloc les V Converses Pedagògiques “Pedagogia, Educació i Cooperació per al 
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desenvolupament”. Rafael Grasa, professor de relacions internacionals de la UAB i president de l’Institut Català 
Internacional per la Pau, ha pronunciat la conferència inaugural “La cooperació per al desenvolupament en temps 
de crisi: reptes i possibilitats” Les converses han inclòs un seguit de taules rodones en què han participat destacats 
experts en educació i cooperació.
El 4 de maig ha tingut lloc la “V Fira de la ciència per petits grans científics i científiques” que s’ha dut a terme 
a la Plaça de la Constitució. Durant tot l’horari escolar s’hi ha realitzat tallers i demostracions amb l’objectiu de 
promoure l’educació científica i la divulgació de la ciència entre nens i nenes d’educació infantil i primària. Hi 
han participat gairebé 2.000 nens de diferents escoles de Girona i rodalia. La major part d’aquest tallers els han 
preparat i els conduiran estudiants universitaris dels estudis de mestre de la FEP. 
El mes de maig s’ha dut a terme la segona edició dels “Debats en Treball Social i Política Social: Perifèries”. 
Aquests debats proposen posar la mirada en els llenguatges i experiències emergents amb la voluntat de trobar 
nous enfocaments teòrics i pràctics que permetin repensar críticament la intervenció social. La conferència 
inaugural, “Dissolució de la ciutat i drets ciutadans”, ha anat a càrrec de Jordi Borja. La de cloenda, “Davant les 
crisis recurrents del capitalisme, la Renda Bàsica com un política social”, a càrrec de José Iglesias.
Amb motiu del 15è aniversari de la mort de Paulo Freire, el Nucli Paulo Freire, la FEP i la Biblioteca han organitzat, el 
mes de maig, diverses activitats, com ara les conferències “El cuarto saber. Guía para el aprendizaje experiencial”, 
a càrrec de Piergiorgio Regio i Xavier Besalú, “La formació de persones adultes i l’aprenentatge experiencial”, a 
càrrec de Piergiorgio Regio, Xavier Besalú i Muntsa Calbó. S’ha presentat, també, el fons documental Paulo Freire 
de la Biblioteca de la UdG, per part d’Isabel Planas i Laura Moré
Els dies 28 i 29 de juny han tingut lloc les XX Jornades Universitàries de Tecnologia Educativa (JUTE), organitzades 
pel GreTICE. La inauguració de les jornades ha anat a càrrec de Josep M. Serra, degà de la FEP, Manuel Area, 
president de l’associació RUTE i Meritxell Estebanell, del comitè organitzador de les jornades. La conferència 
inaugural “Mentes para el futuro: ¿Qué papel tiene la educación”, l’ha impartida Alfons Cornella, President 
d’Infonomia. En el decurs de les jornades han tingut lloc diferents taules rodones, col·loquis i debats.

 Facultat d’Infermeria 

Tretze estudiants de la Facultat d’Infermeria han participat a la XV Setmana del Cor de Girona “GICOR”, els dies 13 
a 15 d’octubre. Organitzada per GICOR. Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor.
El 26 d’octubre s’han presentat diferents llibres relacionats amb l’àmbit de la infermeria: “Manual d’Infermeria 
intensiva”, per Concepció Fuentes Pumarola, Alfons Bonet Saris, Josep-Maria Sirvent, Neus Brugada Motjé 
(Coord); “Gestió d’Infermeria”, per Jordi Doltra Centellas, Neus Brugada Motjé (Coord); “Manual de Tècniques i 
procediments d’Infermeria”, per Concepció Fuentes Pumarola, David Ballester Ferrando (Coord); “L’aprenentatge 
basat en problemes en els estudis d’Infermeria”, per David Ballester Ferrando, Concepció Fuentes Pumarola 
(Coord). Tots ells han estat publicats per l’editorial Documenta Universitària
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El 23 de novembre ha tingut lloc la ”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, Estudis d’Educació Social i Treball Social i la Facultat d’Infermeria. El 24, la 
“Jornada de cooperació, la realitat d’un país: Gàmbia”, una trobada amb professionals infermers de Gàmbia que 
ha inclòs la taula rodona “ El sistema de salut a Gàmbia. Una experiència d’intercanvi cultural sanitari Gàmbia-
Catalunya”, amb Clara Michaud, Asa Dembaka, Mustapha Qaye, moderats per Cristina Bosch, professora de la 
Facultat d’Infermeria i cooperant.
S’ha participat en la 9a Setmana de la Salut. “Fem Salut!!!”, una activitat promoguda pels estudiants d’infermeria 
amb el suport de la Facultat d’Infermeria, que ha tingut lloc del 10 al 13 d’abril. Entre d’altres propostes, la Setmana 
ha inclòs diferents cursos, presentacions de llibres i xerrades.

 Facultat de Medicina 

El periodista Carles Capedvila ha inaugurat, el 3 de novembre, el curs acadèmic de les Facultats de Medicina i 
d’Infermeria. Ha impartit la conferència “La comunicació en l’àmbit de la Salut: possible tractament amb bon 
humor”.
El 18 de desembre, la Unitat de Divulgació Científica, juntament amb les Facultats de Medicina i d’Infermeria, han 
participat a la Marató de TV3, amb un espai de promoció de salut on els visitants s’ha pogut prendre la pressió 
arterial, fer-se un test de glucèmia o participar en tallers infantils, que han tingut lloc en una carpa situada al 
centre comercial Espai Gironès de Salt.
El 16 de gener s’ha inaugurat el Centre d’Habilitats Clíniques de la Facultat de Medicina, amb la presència d’Anna 
M. Geli, rectora de la UdG, el president de la Diputació de Girona, el delegat territorial de Salut a Girona,  el degà 
de la Facultat de Medicina i el responsable del Centre d’Habilitats Clíniques. Aquest centre s’ha pogut crear gràcies 
al mecenatge de la Diputació de Girona.
Al mes d’abril ha tingut lloc a Barcelona el 2nd Sudden Death Symposium, organitzat pels cardiòlegs Pere, Josep 
i Ramon Brugada amb el suport de la Càtedra de Malalties Cardiovasculars. Al congrés hi han assistit més de 200 
especialistes de cardiologia i medicina de l’esport.
Durant els mesos que van de març a juny han visitat la Facultat diverses institucions universitàries d’arreu del 
món. Entre d’altres, el 26 de març, han tingut lloc la visita de la delegació d’Unizambeze (Moçambic). El 4 de 
juny el Dr. Max Greig, rector del Campus de Puerto Vallarta-Mèxic i la Dra. Rocío Preciado González, directora del 
Departament de Ciències Mèdiques. 12 de juny el Dr. Juan Gestal, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Santiago de Compostela i del Dr. Víctor Arce, vicedegà d’aquesta mateixa Facultat de Medicina.
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 Facultat de Turisme

Han tingut lloc, entre els dies 1 i 14 de desembre, les “II Jornades internacionals de comunicació i societat: Cinema 
i publicitat”. Les sessions han comptat amb l’assistència d’unes vuitanta persones. Hi ha hagut ponències i 
comunicacions que han estat impartides per investigadors d’arreu de l’estat espanyol, entre els quals, destaquen, 
Cristina Gómez, directora del Clúster audiovisual Illes Balears/Mallorca Film Commission; Stefan Roesch, Film 
Tourism expert i senior consultant for Centourist al Market Research Institute de Baviera; Carlota Guerrero, 
Coordinadora de la Barcelona-Catalunya Film Commission. Les jornades han estat organitzades pel Grup de 
recerca de Comunicació Social i Institucional de la UdG.
Els estudiants del Grau han dut a terme, durant el curs 2011-2012, tot un seguit d’activitats, entre les quals, 
destaquen, la celebració de la Fira Street Marketing, les terceres jornades de RADIOART o el Festival KISS MY ADS.
S’han dut a terme, el mes de febrer, les III Jornades de Turisme Religiós que han tingut lloc a l’Abadia de Montserrat, 
organitzades conjuntament per la Facultat de Turisme de la UdG, la UB, la Facultat d’Humanitats de la Universitat 
Internacional de Catalunya i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.

 Escola de Doctorat

El 18 de novembre ha tingut lloc la inauguració del curs acadèmic i dels espais físics de l’Escola de Doctorat. El 
Dr. Ignacio Cirac, director de la Divisió de Teoria d’Òptica Quàntica de l’Institut Max Planck, va ser l’investigador 
convidat per pronunciar la lliçó inaugural titulada: “Quantum simulations of many-body systems”.

 Escola Politècnica Superior

El 7 d’octubre s’ha dut a terme l’acte d’inauguració del curs 2011-2012. En el transcurs de la sessió, el Sr. Christian 
Serarols i Tarrés, Director dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, ha pronunciat la conferència «Moments de crisi: el paper transformador de la Universitat».
La 6a edició Cicle de conferències EPS 2011-2012, que s’ha desenvolupat entre setembre i maig, ha programat 
diferents sessions, com ara, “R+D a Mercedes Benz Cars:  enginyeria en una gran empresa alemanya. Tu t’hi 
atreveixes?”, impartida per Ignasi Selga, Research ¬ Development Mercedes – Benz; “Moments de crisi: el paper 
transformador de la Universitat”, per Christian Serarols i Tarrés, Director dels Serveis Territorials a Girona del Dep. 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya; “Recursos energètics i crisi, la fi de 200 anys irrepetibles”, 
per Carles Riba Romeva, Prof. Dep. Enginyeria Mecànica de la UPC; “Ventilació, conceptes bàsics” , per un 
representant del Departament Tècnic de Caslas Ventilació; “Vols conèixer els ERP de nova generació? T’expliquem 
com serà el futur de la gestió empresarial Empresa SAGE” per un representant de Doriath Solutions.
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El dimarts 27 de març s’ha dut a terme el Fòrum Industrial, una activitat realitzada per alumnes destinada a tota la 
comunitat estudiantil de l’Escola Politècnica Superior, en la qual es donen cita les empreses més importants de les 
comarques gironines. El seu principal objectiu és crear un nexe entre les empreses i els futurs professionals per 
tal d’establir vincles de mutu benefici, ja siguin futures ofertes laborals o pràctiques en empreses.
Durant el curs 2011-2012 l’EPS ha acollit diverses exposicions, com són “Viollet-le-Duc i la catedral de Mirepoix” 
(20/09/11 al 30/10/11); “Conecta’t al món” (31/10/11 a 11/11/11); “Souvenirs” (01/11/11 al 07/01/12); 
“Morassutti” (23/01/12 al 06/03/12); “Arquicoopera” (06/03/12 a 29/03/12); “Aprenent la Volta Catalana” 
(07/05/12 a 11/05/12); “2ª diada de la solidaritat” (16/05/12 a 23/05/12); “Jornades de Recerca” (20/02/12 a 
02/03/12); “Amb ulls de cooperant” (25/04/12 al 02/05/12); “Projectes arquitectura curs 2010-11” (16/04/12 al 
08/06/12)
El 25 de juny ha tingut lloc l’acte de lliurament de la 17a Edició dels Premis Patronat EPS. A més de fer lliurament de 
guardons als millors projectes de recerca, el Sr. Manuel Cermeron, director general d’Aqualogy-AGBAR ha impartit 
la conferència “Innovació al sector de l’aigua i el Medi Ambient”.





Departaments



Departaments 110

 Departament de Biologia

El Departament ha participat en el Jove Campus de Recerca i ha tutoritzat les Beques Botet i Sisó.
El 20 de desembre, Carles Borrego, professor titular de l’Àrea de Microbiologia del Departament de Biologia de la 
UdG, s’ha incorporat a l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) com a investigador sènior, per a coordinar la 
línia de recerca de “Qualitat i Diversitat Microbiana”. 

 Departament de Ciències Ambientals

Diferents investigadors del Departament han participat en diversos congressos, workshops o jornades tècniques. 
A més, dels dies 18 al 20 d’abril ha tingut lloc, a la UdG, el congrés “Risk assessment analysis: methods and 
applications for evaluating biological invasions. Exploratory Workshops - European Science Foundation”, en què 
han participat Roura-Pascual, N., Sol, D., Kühn, I. & Rabitsch, W. 
Àrea de Botànica del departament ha organitzat el primer “Día Internacional de la Fascinación por las Plantas”, 
promogut per la European Plant Science Organization (EPSO “Fascination of Plants Day”), que ha inclòs una visita 
guiada als jardins de la Devesa de Girona, organitzada per l’Ajuntament de Girona

 Departament de Dret Privat

El Departament de Dret Privat ha dut a terme, durant el curs 2011-2012, tot un seguit de seminaris que s’ha iniciat 
l’octubre. Enumerades, les conferències, han estat les següents: “Normas Penales y Conflicto de Deberes. Una 
aplicación de Normative Systems al derecho penal”, a càrrec de Juan Pablo Alonso; “Interpretación y control 
de constitucionalidad. Repensando la objeción contramayoritaria”, a càrrec de Caludina Orunesu; “Motivación 
material y metamotivación material en la sentencia judicial”, a càrrec de Rafael Hernández; “Il contenuto minimo 
del realismo morale”, a càrrec de Giorgio Minarici. Han prosseguit el novembre amb la conferència “Principis de 
dret successori romà en el vigent Codi Civil de Catalunya”, impartida per Ángel Serrano, notari de Barcelona, en 
el marc de les activitats d’innovació docent del Departament de Dret Privat; amb les “Jornades d’Història Política, 
en què han tingut lloc les conferències “El paper del comunisme i de les seves divergències internes en la política 
espanyola dels anys 1930”, per d’Andy Durgan, “El PCE en los años 30”, a càrrec de Fernando Hernández i diverses 
taules rodones, que van completar el cicle; el seminari “Just say no to empathy” impartit per Noel Struchiner; 
el seminari “Legal Fictions Revisited”, a càrrec de Frederick Schauer; el seminari “The End of the Pure Theory 
of Law? Factors leading to Kelsen’s ‘Late Period’ with its Will Theory of Law”, a càrrec de Stanley Paulson. Al 
desembre ha tingut lloc les conferències “Reconeixement i execució de resolucions”, impartida per. Joaquim Joan 
Forner, “Les crisis matrimonials en el reglament Brussel·les”, impartida per Alegria Borràs, “L’herència política 
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de la monarquia”, impartida per Jordi Canal, “Norma de conflicte” impartida per Josep Maria de Dios, “Límites 
al soberano y democratización de la república: dos tendencias históricas confluyentes”, conferència sobre els 
orígens del constitucionalisme impartida per Ricardo Cueva ; Pel que fa als seminaris, s’han impartit “Creencias y 
responsabilidad moral”, a càrrec de Carlos Moya,i “Lex specialis derogat generali: specialità giuridica e deroga”, 
a càrrec de Silvia Zorzetto; 

 Departament de Dret Públic

L’Àrea de Dret Administratiu de la Facultat de Dret ha organitzat, el curs 2011-2012, diverses activitats acadèmiques, 
com són la conferència “Class actions, tutela d’interessos generals i del medi ambient” a càrrec del Prof. Marc 
Mihaly, director de l’Enviromental Law Center de la Universitat de Vermont (febrer 2012); També ha tingut lloc el 
Seminari de Dret Local, curs 2011-2012, en què hi ha impartit docència Fernando Lacaba, president de l’Audiència 
Provincial de Girona; Manuel Táboas Bentanachs, president de la secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa 
del TSJ de Catalunya; Àlex Bas Vilafranca, conseller del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de 
Catalunya; Blanca Lozano Cutanda, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat del País Basc; Roser Martínez 
Quirante, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i presidenta de la secció de Girona 
del Jurat d’Expropiació de Catalunya; Josep M. Aguirre Font, professor associat de Dret Administratiu i autor de 
l’obra L’ordenació del litoral català: els plans directors urbanístics del sistema costaner; i M. Mercè Darnaculleta 
Gardella, professora titular de Dret Administratiu.
L’Àrea de Dret Constitucional ha organitzat, entre d’altres, el Seminari “El poder judicial als Estats compostos” 
(novembre 2011): també, conjuntament amb la Càtedra de Cultura Jurídica, ha organitzat els seminaris “Les 
conseqüències de la sentència de l’Estatut sobre l’autonomia de Catalunya” (desembre de 2011), “Garanties dels 
drets lingüístics: experiències a Canadà i Bèlgica” (maig de 2012), a més de les conferències “Les relacions entre 
el Tribunal Constitucional i el legislador a Alemanya” (octubre de 2011) i “El control de constitucionalitat i la 
vinculació del legislador a la doctrina del Tribunal Constitucional” (desembre 2011).
Pe que fa a l’Àrea de Dret Eclesiàstic i de l’Estat, aquesta, ha promogut la conferència “El Dret Processal Matrimonial 
Canònic”, que ha impartit el professor Josep Casanova, per als alumnes de l’assignatura optativa Dret matrimonial 
canònic de la Llicenciatura en Dret (desembre 2011).
L’Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, i en el marc de l’assignatura “Polítiques econòmiques 
europees”, ha organitzat les conferències “Cooperació territorial europea. Balanç i perspectives de futur”, a càrrec 
de Mònica Plana, i “L’aplicació de la directiva local: l’exemple de Girona”, a càrrec de Marta Madrenas, 
L’Àrea de Dret Penal, durant el segon semestre de 2011 i el primer de 2012, ha dut a terme el “Seminari permanent 
de Criminologia: Universitat i Societat”. També ha tingut un paper destacat en l’organització del “IXè Congrés 
espanyol de Criminologia: prevenir, castigar, reintegrar”, que s’ha dut a terme a la UdG, el mes de juny.
L’Àrea de Dret Processal ha participat en l’organització del congrés “La convergència entre els processos civil 
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i penal, una bona direcció? Anàlisi comparada”, celebrat el mes de gener a la Facultat de Dret de la UdG; La 
professora Susanna. Oromí ha obtingut el segon premi amb la conferència “Los derechos de la víctima en las 
reformes del proceso penal en iberoamericà. Del Olvido al resurgimiento”, presentada al Premio Adolfo Gelsi 
Bidart de la I Conferencia Internacional y XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Procesos Colectivos/
Class Actions, el mes de juny.
L’Àrea de Ciència Política i de l’Administració ha realitzat, durant el curs 2011-2012, diversos seminaris que han 
tingut com a ponents, entre d’altres, Germà Bel, John Bartle, Josep Martí Gómez, Pere Vilanova. A més, l’Àrea ha 
guanyat el concurs convocat pel “Centro de Investigaciones Sociológicas”, per a realitzar una recerca sobre les 
eleccions legislatives de 2011.

 Departament de Didàctiques Específiques

Els dies 18 i 19 de novembre, el Departament de Didàctiques Específiques de la UdG, ha organitzat les “Primeres 
Jornades de Didàctiques Específiques a les Comarques Gironines: Universitat i Escola” amb l’objectiu de crear un 
espai per fomentar el contacte entre la universitat i l’escola. Les “Jornades”, han estat un èxit de convocatòria, 
amb més de 100 mestres de diferents escoles de les comarques gironines. La conferència inaugural, “L’avaluació 
de les competències bàsiques,” ha anat a càrrec de Neus Sanmartí (UAB). A més, s’han organitzat tallers d’educació 
infantil, de consciència fonològica, d’escolta musical, entre d’altres.

 Departament d’Empresa

L’Àrea Sociologia del Departament d’Empresa, ha organitzat, el 14 de desembre, la conferència “L’experiència 
cooperativa de Mondragón”, a càrrec d’Iñaki Santa Cruz Ayo, professor d’Economia de l’Empresa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i membre de CREA-UB.

 Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

El grup de professors d’Automàtica Augmentada del grup de recerca EXIT del Departament d’Enginyeria Elèctrica, 
Electrònica i Automàtica de la Universitat de Girona ha realitzat dues sessions divulgatives per ensenyar als nens 
i nenes que participaven a l’UdN2.cat com muntar i fer funcionar un robot Lego Mindstorms®. La sessió s’ha 
estructurat en tres parts: a la primera se’ls ha mostrat un audiovisual en què se’ls ha explicat l’evolució del robots 
i la interacció d’aquest amb les persones. També, s’ha acompanyat d’aspectes lúdics quan s’ha fet un repàs dels 
robots que han estat protagonistes de diverses pel·lícules.
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 Departament de Física

El professor Josep Costa ha participat en l’organització “IX Congreso Nacional de Materiales Compuestos” que 
s’ha dut a terme a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona del 5 al 8 de Juliol del 2011. Durant el curs 
2011-2012, i en el marc del programa CLIMSEAS (Climate Change and Inland Seas: Phenomena, Feedback and 
Uncertainties. The Physical Science Basis,) que coordina Elena Roget, del Grup de Física Ambiental (GFA), han 
fet estades de recerca, d’un mes de durada, un total de deu investigadors del Shirshov Institut de Oceanologia de 
Moscou i Kaliningrad i del Hidrometeorological Research Center, de Moscow. En el mateix marc, els professors 
Imma Bastida, Jesús Planella, Elena Roget i Xavier Sánchez han fet estades de dos mesos en aquests centres. 
Per segon any consecutiu E. Roget ha participat en la organització de la sessió sobre Llacs i Mars interiors que 
s’organitza dins de la Assemblea General de la European Geosciences Union que es celebra cada any a Viena. 
El departament de Física ha organitzat, el mes de març, la conferència “Neutrinos: què sabem i què no sabem”, a 
càrrec de Domènec Espriu.

 Departament de Geografia

El 19 d’abril ha tingut lloc, a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, el Dia de la Geografia, organitzat 
pel Departament de Geografia. Durant tot el dia s’han organitzat xerrades, visites i experiències per tal d’acostar 
tothom que hi estigui interessat al món de la geografia. Entre els diferents actes celebrats, cal destacar la taula 
rodona sobre sortides professionals en Geografia, en la qual hi varen participar com a ponents Hermínia Pujol, del 
Col·legi de Geògrafs de Catalunya, Mar Oliva, tècnica de mobilitat de l’Ajuntament de Girona, i Narcís-Jordi Torra, 
agent d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament de Celrà
Les “V Jornades de Geografia Econòmica”, que han tingut lloc del 28 al 30 de juny, s’han desenvolupat sota el 
lema “Crisi econòmica i impactes territorials”, amb l’objectiu de reflexionar sobre les conseqüències de la crisi 
econòmica actual a diverses escales, especialment a nivell local, regional i estatal. L’exministre Joan Majó ha estat 
un dels ponents convidats a les Jornades.
La “Jornada de reflexió sobre l’activitat agrària i la seva implicació en la preservació dels espais naturals” s’ha dut 
a terme el 25 d’octubre a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències i ha comptat amb la col·laboració de la Fundació 
Agroterritori i el suport del Consell Social de la UdG. El centre d’interès ha recaigut en el contacte entre la pràctica 
de l’activitat agrària i la preservació dels espais naturals, un binomi generador de debat i, a voltes, de conflicte
El 17 de maig de 2012, Josefina Gómez Mendoza, catedràtica d’Anàlisi Geogràfica Regional de la Universidad 
Autónoma de Madrid, ha impartit la conferència “Paisaje y Patrimonio. Paradojas de Aranjuez como paisaje 
patrimonio de la humanidad” a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.
La conferència s’ha desenvolupat en el marc de les xerrades anuals que organitza la revista Documents d’Anàlisi 
Geogràfica, coeditada pels Departaments de Geografia de la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma de 
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Barcelona des de fa més de 20 anys.
Del 9 al 21 de juliol de 2012, s’ha dut a terme, a la seu de l’Observatori del Paisatge de Catalunya d’Olot, el wokshop 
“Paisatge i Canvi Climàtic”, activitat que s’emmarca en “l’European Master of Planning and Policies for the City, the 
Environment and the Landscape”. Hi ha participat estudiants i professors de les universitats de Sassari (Alguer), 
Venècia, Lisboa, Gant, Autònoma de Barcelona i Girona. El taller l’ha organitzat la Càtedra de Geografia i Pensament 
Territorial, el Departament de Geografia, la Universitat de Venezia i l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

 Departament d’Història i Història de l’Art

Durant el curs acadèmic 2011-2012 el Departament d’Història i Història de l’Art ha dut a terme diferents activitats, 
com ara el “VIII Seminari d’Antropologia Social”, o les conferències “Cervell, evolució i diversitat humana, a càrrec 
de Carles Salazar (UB), “Recerca antropològica aplicada a l’estudi del parentiu i la reproducció”, a càrrec de Joan 
Bestard (UB),  o “Entre la recerca acadèmica i l’aplicada: els riscos com a objecte d’estudi i d’intervenció (drogues, 
joves, migracions, ...)”, a càrrec d’Oriol Romaní (URV).
Ha tingut lloc, entre els dies 12 i 15 de desembre, el cicle de conferències “Paradojas de la Reforma Protestante. 
Cultura visual y experiència religiosa en la Europa Septentrional (s.XIV-XVI)”, a càrrec de Justin Kroesen 
(University of Groningen). Un altre cicle ha estat “Conceptes bàsics d’Antropologia Biològica”, del 19 al 21 de 
desembre, a càrrec d’Alejandro Pérez-Pérez (UB). També, “Seminari Arqueologia Funerària”, el 13 de gener, en 
què han participat els principals experts en la qüestió.
El “Seminari Internacional Polítiques d’arxiu. La noció d’arxiu i les pràctiques artístiques contemporànies” que 
ha tingut lloc del 19 al 21 de desembre, ha comptat amb la participació de Joan Fontcuberta, Joan Boadas, Suely 
Rolnik, Gustavo Germano i Carles Guerra, entre d’altres figures destacades del panorama fotogràfic internacional.
El “Symposium of the European Live Art Archive”, que ha tingut lloc de l’1 al 3 de febrer, ha dut a la UdG experts, 
teòrics i artistes de performance es reuneixen a Girona des d’avui fins divendres en motiu del primer simposi que 
s’organitza a l’Estat espanyol sobre arxiu, teoria i testimoni d’artistes de l’art d’acció europeus.
Col·laboració en la jornada “Les comptabilitats agràries: una font per a la història econòmica i social”, el 7 
d’octubre. L’objectiu de la jornada ha estat discutir sobre les possibilitats i limitacions d’aquestes fonts per a 
l’estudi de les societats rurals. 
Col·laboració “Seminari Internacional Les altres guerres de religió: Catalunya, Espanya, Europa (segles XVI-
XIX)”. Els dies 22 i 23 de setembre ha tingut lloc aquest seminari  en què s’ha buscat eixamplar un terme que 
la historiografia modernista ha reservat per designar un conjunt prou específic de conflictes que van enfrontar, 
dogmàticament i violentament, esglésies, governants i comunitats senceres. 
El “VIII Seminari Internacional de Cultura Escrita i Visual “Josepa Arnall i Juan”, Islam i Cristiandat. Contactes i 
conflictes a la Mediterrània Medieval” s’ha dut a terme els dies 15 i 16 de desembre, a la Facultat de Lletres de la 
UdG.
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 Departament d’Infermeria

El 15 de setembre ha tingut lloc, a la sala d’Actes de la Facultat d’Infermeria, la conferència “Donació d’òrgans en 
asistòlia. Transplantament a cor parat. És possible al nostre entorn?”, a càrrec de José Miguel Pérez, coordinador 
sectorial de transplantes del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
El 27 d’octubre s’ha dut a terme la taula rodona “Les cures d’infermeria en el malalt crític: fins on podem estalviar?”, 
a cura d’Alba Riera, Carles Cordón, Lídia Saló i Jaume Herèdia. La taula l’ha moderada Concepció Fuentes.
El 8 de novembre, la a jornada sobre la “Llei de dependència i autonomia personal des de la perspectiva sanitària 
i social”
El 23 de novembre, la jornada transfronterera “Beneficis potencials, riscos i molèsties en la investigació clínica”
El 16 de desembre, ha tingut lloc la jornada sobre “Ferides cròniques: aspectes fonamentals Identificar l’etiologia, 
fisiologia i epidemiologia de les diferents ferides cròniques, conèixer els principis bàsics de la cura”. També, la 
taula rodona “Nafres a l’extremitat inferior” a càrrec de Núria Serra, Daniel Chaverri, Jesús Portas. Tres tallers: 
“Prevenció UPP: el manejo de la presión”, “Infección y UPP”, “Úlceras de etiologia venosa: algo más que una 
herida”. Dues ponències: “Utilització dels antibacterians en el maneig de la càrrega bacteriana”, a càrrec de Joan 
Blanco i “Heridas crónicas: de donde venimos y hacia dónde vamos”, a càrrec de J. Rueda 
El 22 de febrer, taula de debat “Les noves tecnologies de la informació i comunicació en la pràctica clínica dels 
professionals de la salut”, en què hi ha participat Joan Cornet, Pere Revilla, M. Eulàlia Juvé i Olga Navarro.
El 27 de març, el Dr. Christer Alxesson, RN, AN, PhD, Medical Doctor en Prehospital Cardiac Care. Senior Lecturer at 
University of Boras, School of Healt Science, ha impartit la conferència “Nurses developement within the swedish 
prehospital care”.
Del 6 de març al 15 de maig, s’ha dut a terme la trobada transfrontera sobre envelliment actiu per a estudiants de 
Màster de Promoció de la Salut de la UdG i del Màster d’Intervenció Social de la Universitat de Perpinyà Via Domitia

 Departament de Pedagogia

El departament de Pedagogia ha col·laborat, conjuntament amb l’Institut de Recerca Educativa, en la realització 
d’unes xerrades organitzades pel Nucli Paulo Freire i la Facultat d’Educació i Psicologia en el marc del Programa 
“Lifelong Learning Programme”. Aquesta activitat, que s’ha realitzat el dia 16 de maig, ha comptat amb la presència 
del reconegut pedagog Piergiorgio Reggio, professor de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milà.

 Departament de Química
El Departament de Química ha participat en diferents activitats adreçades als estudiants de secundària, com són, 
la “VII Fira de la Química, Diada de Sant Albert”, el 18 de novembre; els “IX Matins de la Química, en dues sessions, 
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el 18 de gener i 8 de febrer; el “IV Congrés de Docència de Química a Secundària, el 21 de març; 
També ha tingut lloc el “Cicle de conferències Interdisciplinàrium”, en què s’ha impartit “CO2 un problema o 
una oportunitat”, a càrrec de Lourdes Vega, directora de Carburos Metálicos i MATGAS, 22 de gener; “Química 
combinatòria i modulació química de hits identificats: el cas d’interaccions proteïna-proteïna”, a càrrec d’Àngel 
Messeguer, del Dept. Chemical and Biomolecular Nanotechnology, IQAC-CSIC, Barcelona, el 27 de juny .
A més, el Departament ha organitzat diferents conferències i seminaris, com són “Can Coordination Chemistry be 
useful in Quantum Computing? - Synthesis of metal complexes as possible prototypes of Quantum Gates”, a càrrec 
de Guillem Aromí (14 d’octubre); “Plastic Crystals in Organometallic Chemistry: The Muetterties Complexes”, a 
càrrec de Klaus Pörschke, (28 d’octubre); “Crystallization as a Tool for Chemists”, a càrrec de Richard Goddard (24 
de novembre); “Phosphorus-containing dendrimers. Synthesis and an overview of their properties for catalysis, 
materials and biology”, a càrrec d’Anne-Marie Caminade (24 de febrer); “Exploring Chemical Reactivities to 
Maximize Structural Diversity: Application to Natural Product Total Synthesis”, a càrrec de Stellios Arseniyadis, 
(e 12 d’abril); “Strategies and methods. Access to complex heterocyclic compounds”, a càrrec de Janine Cossy 
(el 12 d’abril); “From Natural Product Synthesis to Methodology: Short Stories in Copper Catalysis”, a càrrec de 
Gwilherm Evano, (el 12 d’abril).
Ha tingut lloc, dels dies 1 a 4 de juliol, el congrés “QIES12, 15ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química 
Inorgánica y 9ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química del Estado Sólido de la Real Sociedad Española 
de Química”, organitzat pel Grup de Catàlisi Redox Bioinspirada del Departament de Química de la UdG
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 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).
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.
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 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, 
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 
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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).
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.
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 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).
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
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 Biblioteca

La col·lecció
392.618 volums, ( 366.616 en paper) i ( 10.422 electrònics) 
Biblioteca Digital: Prop de 100 milions  d’articles accessibles electrònicament
Revistes: 28.440 títols (2.182  subscripcions paper i  26.258 electròniques)
102 bases de dades 
16.661 documents al DUGi, el Repositori Digital de la UdG, 
2.617 incorporats al darrer curs
3.129 vídeos i 
2.729 àudios al DUGi,
3.186 hores de gravació audiovisual, 
234 gravacions incorporades el curs 2011-12
552 Tesis doctorals en xarxa al dipòsit  TDX
71 tesis incorporades darrer curs

L’ ús de la biblioteca 
1.595.256 visitants e les 3 biblioteques dels Campus
2.043 participants als cursos de formació i acollida
181.385 llibres prestats 
37.340  préstecs d’ordinadors portàtils 
250.366 articles baixats de la Biblioteca Digital
386.775  consultes a les bases de dades 
2.249.501 consultes al catàleg
3.226 moviments de préstec interbibliotecari

Espais i equipaments
10.141 m2 de lliure accés entre les tres biblioteques
1.767 places individuals 
364 punts de treball en grup i sales col·lecitves
16’164 Km de prestatgeria
1.480 hores d’ocupació dels espais del CRAI el curs passat
 402 ordinadors, dels quals 99 portàtils per a préstec  

Inversions
1.037.371€  en material bibliogràfic i documental 

Personal
32 bibliotecaris
24 administratius
4 personal TIC
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15 becaris ( equivalents a  6’43 FTE)

Actuacions
L’any 2012 es pot donar per acabat el Projecte de Catalogació de la Biblioteca del Seminari de Girona. Aquest projecte s’inicia el 2007, 
en base a un conveni signat el 5 de desembre de 2006 entre els Seminari de Girona, la Biblioteca de la UdG, el Consell Social i les 
entitats esponsoritzadores, Diputació de Girona i Fundació Caixa de Girona, que van aportar junt amb el Consell Social de la UdG,  
200.000€ en quatre anualitats. 
S’ha dut a terme, en aquests anys,  la catalogació de 40.400 volums (la pràctica totalitat del fons antic, 31.000 volums; i 9.400 del 
fons modern)
L’execució del projecte ha anat a càrrec de la Biblioteca de la UdG, des de la contractació a la formació dels catalogadors, l’estudi 
previ de les dades, l’organització amb els responsables de la biblioteca del Seminari per arribar a un acord sobre la catalogació i  la 
supervisió per introduir-les als diferents catàlegs de la  UdG i del CBUC ( Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes) i als 
catàlegs del patrimoni català i espanyol. S’ha comptat amb el suport de la Biblioteca de Catalunya.
Enmig de tot el procés  es va produir la incorporació (prèvia selecció i transport dels documents) del fons de la Catedral, d’un 
incalculable valor. 

Els Fons Especials 
Nous fons digitalitzats i oferts en obert:
- Àudios Mestres de l’exili: 120 hores de gravació de 86 entrevistats pel professor Salomó Marquès
- Papers Vicens Vives: S’han digitalitzat 252 documents pertanyents al seu fons,  equivalents a uns 2.138 fulls 
- Fons Manuel Brunet: 2.370 documents amb un ajut concedit pel MEC.
- 3.000 Cartells turístics procedents del Sr. Marc Martí a través d’un conveni entre la Biblioteca i la Facultat de Turisme, amb un 
ajut parcial del  MEC 
S’ha reforçat la catalogació del Fons de Raimon Pànikkar gràcies a la subvenció de 18.000€ atorgada pel Consell Social
S’ha realitzat la recepció del fons de Bartomeu Sigalés  amb diverses primeres edicions (“Historia de Cataluña” de Bori i Fontestà, 
1898; “Instruccions per l’ensenyansa de minyons” de Baldiri Rexach 1825, ”Historia de Catalunya” d’A. Rovira i Virgili, 1933).  
S’està finalitzant la seva catalogació
S’ha rebut el Fons del Nucli Paulo Freire donat pel professor Sebastià Parra, de temàtica educativa i alfabetització d’adults
S’ha habilitat un nou espai a la Sala de Llegats per a la part del Fons Modest Prats més representativa de la seva trajectòria docent. 
S’ha habilitat una nova sala a la Biblioteca de Montilivi per acollir el Fons cedit pel professor Lluís Pallí en la seva jubilació (1.100 
separates/ 400 llibres/12.000 diapos  + mapes)
El programa La Biblioteca Forma, s’adreça principalment als estudiants però també als professors que ho sol·liciten, a la carta o en 
petits grups 
Aquest curs s’han adaptat les sessions  a graus i màsters 
Sessions per als Graus: 111 sessions per a 2.676 estudiants
Sessions per a Màsters: 11 sessions per a 275 estudiants
Total: 122 cursos per a 2.951 estudiants i 2.594 hores de dedicació.
En col·laboració amb l’ICE 
La Biblioteca és present en les dues Sessions institucionals de benvinguda i ofereix també assessoraments al personal docent de 
nova contractació
 En el programa de cursos de l’ICE s’ofereix la formació a grups reduïts totalment a la carta sobre recursos electrònics del seu inte-
rès, eines i sistemes de citació electrònica,
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Actuacions de Promoció
1. Jornada de Portes Obertes: 18 de febrer i 14 de maig. Es manté la participació anual amb estand  de la Biblioteca a la Fira Ho tens 
a la UdG I amb les visites guiades (4) als futurs estudiants de Dret i una a futurs estudiants d’Econòmiques. 
2. Jove Campus de Recerca: Participació en la Quarta edició amb un gran èxit d’inscripcions i de centres de secundària implicats, 
amb un Taller de recerques bibliogràfiques
3. Accions per als Instituts de Secundària. 6 Institucions. 215 persones ateses: 
- IES Narcís Xifra, 23 estudiants. Recursos d’informació per fer el treball de recerca. 
- IES Montilivi: 100 estudiants. Recursos d’ informació per fer el treball de recerca. 
- Campus Pre-Bat Prova pilot per 12 estudiants de 4t d’ESO. Sala Lluch per benvinguda i presentació de la UdG i sessió/visita de la 
Biblioteca. 
- 42 alumnes de BAC-2 de l’I.U.T. Bordea4x I, site d’Agen (França), de les especialitats de gestió, comerç i dret, acompanyats de 3 
professors a la Biblioteca del Campus de Montilivi
- Alumnes becats per la Facultat de Ciències en la Diada de Sant Albert: 10 estudiants de 2on de batxillerat. Visita guiada i explicació 
sobre recursos d’informació. 
- Projecte ITINERA: 28 d’octubre 23 alumnes de l’IES A. Oliva de Figueres visiten la biblioteca i reben una sessió de formació sobre 
recursos d’informació. 
Relacions exteriors i intercanvis  professionals:
- S’ha participat en diverses reunions amb  l’Euroinstitut Català Transfronterer per la col·laboració d’ambdues biblioteques 
- Col·laboració en l’impuls del projecte  Red de Universidades Lectoras, d’acord amb el Servei de Llengües i presentació, el dia 27 
d’abril, en una roda de premsa amb l’assistència del director de la Red. 
- S’han acollit 4 estades del Programa Tempus 
- Visita a la Biblioteca del Campus Salut de 30 bibliotecaris de l’àmbit de ciències i medicina de la Universitat de Lyon, interessats 
en el paper del documentalista en la docència ABP
- S’han acollit 2 estades Erasmus de la Universitat de Bielska, Polònia

 Servei d’Esports

El curs 2011-2012, en xifres: 
Socis del Servei d’Esports 4.162
Assignatures de lliure elecció ofertes pel Servei d’Esports 38
Nombre d’estudiants matriculats en assignatures de lliure elecció ofertes pel Servei d’Esports 1.372
Nombre d’inscrits en competicions esportives 2.616
Nombre de participants en activitats de lleure i promoció organitzades pel Servei d’Esports 1.352

El curs 2011-12 el Servei d’Esports ha ampliat el nombre de socis, fins 4.162 (62% homes i 38% dones). 
El programa d’activitats amb reconeixement acadèmic ha abastat 38 assignatures, en les quals s’hi han inscrit un total de 1.372 
estudiants (45% homes i 55% dones).
Pel que fa a la participació en competicions esportives, s’ha comptat amb 2.616 esportistes en 32 modalitats diferents, 1.991 dels 
quals, ho han fet en campionats interns de la UdG, mentre que la resta ha representat la universitat als Campionats de Catalunya 
Universitaris (387), d’Espanya (66), i en diferents competicions internacionals (172). 
Dels Campionats d’Espanya cal destacar la medalla de bronze per equips de tennis taula aconseguida per Anna Badosa i Clàudia 
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Cejas. A més, Badosa es va proclamar subcampiona en la modalitat individual. 
En tir amb arc, per tercer any consecutiu, Aleix Morillas va pujar al podi. En aquesta ocasió ha obtingut una medalla de plata, es-
pecialment valuosa, perquè ha competit amb equips d’universitats molt grans. 
L’equip de bàsquet masculí ha obtingut una medalla de plata als campionats que han tingut lloc a Almeria, només batut en la final 
per la potent UCAM, que competia amb alguns jugadors professionals a les seves files.
Fora de l’àmbit competitiu, més de 1.350 usuaris s’han inscrit en alguna de les més de 40 activitats de lleure i promoció ofertes 
durant el curs, com són caiac, esquí, submarinisme, karts o btt, entre d’altres.
La novetat més destacable del curs, però, ha estat la utilització del Mòdul M8, que ha fet funcions de sala polivalent, la qual cosa 
ha permès al Servei d’Esports, per primera vegada, oferir un bon nombre d’activitats dirigides a la comunitat universitària, que han 
pogut realitzar-se al Campus Montilivi.
Finalment, també convé recordar la vessant més solidària dels usuaris del Servei d’Esports, que han respost de manera generosa 
a les dues crides que han estat convocades per tal de participar en competicions que tenien finalitats solidàries. Accions dutes a 
terme el desembre, per a la Marató de tv3, i el mes de maig, per a la Fundació Banc dels Aliments. En total, es van recaptar més 
d’un miler d’euros.

 Servei Informàtic

Registre Electrònic
El curs acadèmic 2011-2012, i dins del context dels projectes d’e-administració, el Servei Informàtic ha posat a punt una aplicació 
web que permet presentar de forma electrònica sol·licituds generals al Registre d’Entrades i Sortides de la Universitat. El pot fer 
servir qualsevol persona que tingui un certificat electrònic, tant del tipus targeta com DNIe, o CATCert, com un certificat emès per 
la FNMT. L’aplicació permet adjuntar qualsevol tipus de documentació electrònica amb la sol·licitud.

Eleccions Electròniques
Fins ara es disposava de dues plataformes per dur el control de les eleccions celebrades a la universitat. D’una banda, una aplicació 
web per les eleccions d’àmbit particular que portava el control de censos i candidatures i impressió de les actes, tant d’escrutini 
com de proclamació d’electes. Aquesta aplicació estava preparada per descentralitzar el tractament de les eleccions tant a facul-
tats com a departaments i instituts. De l’altra, per a les eleccions d’àmbit general, es comptava amb dues aplicacions de desktop, 
una per el manteniment de censos, candidatures i rols, i impressió de les actes destinada a usuaris de la Secretaria General i As-
sessoria Jurídica, i una altra per assistir a les meses amb la publicació de la participació i el recompte de vots. S’afegia, a més, una 
aplicació web per a la consulta de participació i escrutini. Tant amb l’una com amb l’altra, el procés de votació era convencional, 
amb urnes i paperetes.
Per tal de facilitar l’organització i l’escrutini de les eleccions celebrades a les universitats, el CESCA, amb l’ajut de diverses univer-
sitats catalanes, ha posat a disposició de les universitats una plataforma de votació electrònica segura. Fins ara, a les eleccions 
electròniques, se’ls presentava el problema de transvasar les dades existents, generades amb les plataformes pròpies, a l’eina 
de votació electrònica proporcionada pel CESCA. En una primera fase s’ha desenvolupat una aplicació que realitza aquesta tasca.
Durant l’any 2011 s’han celebrat de forma electrònica les eleccions següents:
· Eleccions a Director del Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada
· Eleccions a Consell de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
· Eleccions a Director de l’Institut de Recerca en Turisme
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· Eleccions a Director de l’Institut de Química Computacional
· Eleccions a la Comissió de Direcció de l’Escola de Doctorat
· Eleccions a Consell del Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
· Eleccions a Consell del Departament d’Infermeria
· Eleccions a Director del Departament d’Economia
· Eleccions a Junta de la Facultat d’Educació i Psicologia
· Eleccions a Junta de l’Escola Politècnica Superior
· Eleccions a Junta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
· Eleccions a Junta de la Facultat de Turisme

Posada en funcionament de la gestió de tràmits electrònics del Servei de Recursos Humans
S’ha posat en funcionament un instrument virtual que permet realitzar els tràmits habituals amb el Servei de Recursos Humans, en 
format d’autoservei, per tal que la relació es pugui dur a terme de manera mes àgil i còmoda amb un nivell de qualitat en la gestió 
molt mes elevat.

Modificació del Servei de Correu dels Estudiants
Desprès de la signatura del conveni amb Google s’ha dut a terme una adaptació del servei de correu que s’ofereix als estudiants. 
S’ha iniciat amb un canvi de política en la comunicació per correu amb els estudiants, als quals se’ls ha demanat que informin la 
Universitat del seu correu de contacte. S’ha fet el mateix amb altres dades relacionades amb la comunicació entre la UdG i els 
estudiants. Hores d’ara, s’ofereix a l’estudiant la possibilitat de donar-se d’alta amb el correu que la Universitat te acordat amb 
Google (Gmail), tot i que també es respecta un format d’adreça del tipus “udg.edu”. L’èxit d’aquesta iniciativa el demostra el fet 
que s’han donat d’alta unes 11.000 adreces de correu tipus Gmail a la UdG.

El Servei Informàtic de la UdG rep la certificació ISO20000 per 4 dels seus serveis
Com una part de l’aposta que el Servei Informàtic de la UdG fa per disposar d’un sistema de gestió de serveis fonamentat en pro-
cessos d’Information Technology Infrastructure Library (ITIL), recentment, ha fet un pas endavant perquè ha decidit utilitzar el 
model definit per la ISO20000 per implementar un Sistema de Gestió de Serveis.
La ISO20000 es un segell de certificació fonamentat en ITIL, que defineix el procediment de gestió de serveis en tot el seu context 
i en tots els seu aspecte. Tot i que s’aplica fonamentalment al comú dels serveis que ofereix el catàleg del Servei Informàtic, han 
estat certificats quatre serveis: Secretaria en Xarxa, UdGMoodle, Hosting Virtual, i Correu i Agenda.
El procés de preparació i adaptació dels processos de gestió ha estat realitzat entre els mesos de Gener i Octubre, en què s’ha fet 
l’auditoria que ha validat la conformitat de la gestió respecte la norma i que ha recomanat que fos concedit el segell de qualitat.

Participació de la UdG a la FASE I de la planificació de la proposta de Serveis Consorciats per a les Universitats públiques Catalanes
Segons acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, del passat mes de Novembre, que suposa l’impuls a la creació d’una oferta 
de serveis consorciats pel sistema públic universitari, ha correspost la direcció de la FASE I del mateix a la Direcció del Servei In-
formàtic de la Universitat de Girona. L’objectiu de la primera FASE, que s’ha dut a terme entre els mesos d’Octubre i Desembre, ha 
consistit en fer una exploració de la demanada de les institucions considerades per tal de determinar la viabilitat del projecte en 
si, així com la priorització dels serveis que es considera que cal consorciar. 

Virtualització dels Desktops
La UdG ha estat líder i universitat capdavantera en l’aprofitament de tecnologies de virtualització, essent la primera que ha assolit 
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la total virtualització dels seus sistemes d’explotació. Seguint aquest full de ruta, durant el 2011 s’ha substituït l’antic servei de 
terminal server pel nou servei de VDI, que posa a disposició de l’usuari l’accés a un desktop virtual amb el màxim nivell de rendi-
ment, seguretat, confidencialitat de dades, continuïtat del servei i independència del dispositiu des del qual s’accedeix. Al servei 
hi tenen accés tots els usuaris que precisen de mobilitat als seus equips.
De manera paral·lela, i centrat en la docència, s’ha dut a terme una prova pilot per a aules informàtiques, que ha suposat un reforç 
en la cobertura WiFi del espais involucrats, i que ha consistit amb un contenidor transportable amb 20 portàtils de baix cost que, 
a través de WiFi, es connecten a la xarxa i en concret a un desktop virtual per a la docència. Aquesta prova pilot, la primera que 
es realitza al sistema universitari català, ha donat molt bons resultats, la qual cosa reforça l’aposta per aquestes tecnologies que 
poden ser una eina que flexibilitzi l’accés als recursos tecnològics, i que animen el Servei Informàtic en la definició d’un full de 
ruta per a la seva utilització futura.

Canvis en els CPD’s del Servei Informàtic
Com una part del canvi cap al nou CPD central i el seu ús en combinació amb la contractació de serveis cloud, s’han millorat les 
condicions de les actuals sales tècniques tant a nivell de control d’accés, com de gestió del clima, així com la fiabilitat del submi-
nistrament elèctric.

Trasllat del Servei Informàtic
El mes d’Abril ha finalitzat el trasllat del Servei Informàtic a la nova seu de Montilivi situada a l’edifici de l’Aulari Comú.

 Servei de Llengües Modernes

Les dades del Servei de Llengües Modernes (SLM) del curs 2011-2012 demostren un augment de la seva activitat en tots els seus 
àmbits de treball. Entre les xifres més significatives, destaca per exemple el nombre els candidats a les proves de la Universitat 
de Cambridge que l’SLM administra: els curs 2010-2011 s’han superat els 2.000 candidats, fet que li ha valgut la consideració de 
platinum centre.
L’SLM ha aconseguit l’acreditació de qualitat de l’Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior. Gràcies a aquesta 
acreditació, els exàmens i certificats de domini de llengües de l’SLM són reconeguts per la majoria d’universitats espanyoles i 
europees.
L’SLM també ha treballat intensament en el desenvolupament d’eines de suport al professorat i a l’estudiantat per a l’assoliment 
i l’avaluació de les competències transversals sobre comunicació oral i escrita. En aquest sentit, destaca la seva participació en el 
projecte Com Comunicar, juntament amb la UAB i la UPC, en l’àmbit de la comunicació escrita.

 Servei de Publicacions

Relació de llibres publicats de setembre de 2011 a agost de 2012:

Sèrie Plurals, Aula (coeditats amb Documenta Universitaria)
- Estrès, salut i dolor, núm. 14
- La filosofia alemanya contemporània, núm.15    
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Quaderns de Medi Ambient (coeditats amb Documenta Universitaria) 
- Life cycle assessment and wàter management-related issues
Publicacions del ILCC (coeditats amb Documenta Universitaria) 
- Joaquim Ruyra, el petit Tolstoi. Sèrie Estudis i documents, núm.1
- Francesc Eiximenis i la casa reial. Estudis sobre Francesc Eiximenis, núm. 2
Col·lecció Memòria Artium
- San Baudelio de Berlanga, una encrucijada, núm. 10
- Pintura Catalana del Barroc, núm. 11
- Arte y reputación, núm. 12
Col·lecció Diversitas
- La igualdad por razón de sexo en la Unión Europea, núm. 71
- La tàctica individual en los deportes de equipo, núm. 72
- Convivència intercultural i educació antiracista, núm. 73
- Santaló, Sunyer, Dou i Teixidor: quatre destacats matemàtics gironins de la dècada 1911-1920, núm. 74 
- La carpeta de l’oncle: correspondència d’exili de Joan Roura-Parella, núm. 75
- Joan Solà. In memòria, núm. 77
Monografies
- Aquae Sacrae
- Decisiones en los sistemas de saneamiento: un poco de ayuda
- Materiales Compuestos 11. AEMAC
- Plant responses to UV radiation: from individuals to ecosystems.
- Post Mortem La vinya del Fuster: l’espai funerari de la uilla de Tolegassos
- Propostes per a Banyoles
- Recerca en didàctiques específiques: universitat i escola
- Retribución variable por unidades de obra. El destajo en construcción.
Estudis Arqueològics
- Els orígens de la basílica de Sant Feliu de Girona. Dades documentals i arqueològiques. Estat de la qüestió, núm. 9
Publicacions electròniques
- Aproximació a la docència bioquímica, biologia cel·lular,  i genètica emprant la metodologia basada en problemes
- Apunts de Física per a Fonaments de Física 2
- Programa tutorial PAT 1 i PAT 24
- Quadern d’exercicis d’economia aplicada en Excel
- Tècniques Científiques Integrades
- Tecnologia de Materials 2
Publicacions Institucionals
- 17a Edició Premis Patronat Escola Politècnica Superior
- Doctor Honoris Causa: Ferran Mir Estruch, Joan Roca Fontané
- Estatuts de la Universitat de Girona
- Memòria Acadèmica EPS. Curs 2010-2011
- Memòria del Consell Social. Curs Acadèmic 2010-2011
- Memòria del Curs Acadèmic 2010-2011
- Universitat de Girona: Història, Arquitectura i Patrimoni (coeditat amb Brau Edicions)
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Mestres 68
- Salomó Marquès Sureda. Aproximació biogràfica
Itineraris Autoguiats
- Els balnearis de la Selva
- La casa de la literatura
- Maria Àngels Anglada a Figueres

 Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE)

Dels dies 21 al 23 de març ha tingut lloc la 6a edició de les Jornades de Sistemes d’Informació Geogràfica Lliures. L’esdeveniment as-
sumeix el compromís de promoure la transferència de coneixement entorn els SIG i el programari lliure, com fomentar l’ús d’aquestes 
tecnologies. Les Jornades de SIG Lliure de Girona són un referent en Tecnologies de la Informació Geogràfica Lliures i, la 6a edició, ha 
reunit més de 150 professionals de l’àmbit de l’empresa i l’administració pública, tant de l’Estat espanyol com de la resta d’Europa.
Del 9 al 13 de juliol s’ha dut a terme la 3a edició de l’Escola d’Estiu, dedicada a les solucions lliures i de codi obert en l’àmbit de les 
Tecnologies de la Informació Geogràfica, en general, i dels Sistemes d’Informació Geogràfica, en particular (Open Web Map Services and 
Web Mapping). L’objectiu ha estat la creació d’un espai de coneixement i de capacitació que fomenti l’adquisició de les competències 
emergents al sector. La present edició s’ha centrat en el desenvolupament d’aplicacions i la creació de serveis webmap amb l’ús de les 
eines lliures i de codi obert més reconegudes.
El SIGTE a posat a punt el mapa “La Universitat de Girona al territori”. Es tracta d’un geoportal web dinàmic –un mashup de Google 
Maps– promogut pel Vicerectorat de Relacions Institucionals, Societat i Cultura. El mapa pretén donar visibilitat a les relacions que 
la UdG manté amb la comunitat i els agents del territori, així com definir un sistema d’informació que aglutini aquestes relacions i en 
permeti la seva gestió i actualització.
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