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Un univers de
càtedres

 Instrument

 La Universitat de Girona és la que ha creat
més càtedres de Catalunya i esdevé així un
referent pel que fa a implantació territorial

 Només el 2019, es van organitzar més de 500
activitats, amb un impacte directe o indirecte
sobre més de 50.000 persones
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Un dels actes de la Càtedra de Gastromonia i Turisme JOAN 
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Aquest 2020
es tancarà
amb 41
càtedres en
total a la UdG

La Uni ver si tat de Girona
(UdG) és cap da van tera a
Catalunya en nom bre de
càtedres i, amb tota se- 
gure tat, també a l’Estat.
Des de la primera, la
Càtedra Fer rater i Mora,
creada el 1989, la UdG ha manti ngut amb aquest
in stru ment un diàleg en riq uidor amb el ter ri tori
que con vida a sor tir dels seus murs per es tablir-
hi rela cions.

L’abast d’aque sta aposta es tradueix en 36
càtedres con sol i dades, amb la pre visió que
aquest any se’n con stitueixin cinc de noves. En
com paració amb al tres uni ver si tats, i per fer-se’n
una idea, la Uni ver si tat Autònoma de Barcelona
(UAB) en té 21; la Uni ver si tat Politècnica de
Catalunya (UPC) i la Rovira i Vir gili (URV), 20
cadas cuna, i la Ramon Llull, 18. Sílvia Llach,
vicerec tora de Ter ri tori i Com promís So cial, ex- 
plica que “aquest fet con stata la riquesa del ter ri- 
tori de les co mar ques de Girona en vol un tat i ca- 
pac i tat d’im pli cació en la re cerca, la for mació i la
di vul gació del coneix e ment”, i hi afegeix: “Les
càtedres són la nos tra ex tensió, la pen e tració en
el ter ri tori, i la relació i la vin cu lació que s’hi
manté.” I amb un diàleg po tent que, segons
Jaume Feliu, del e gat del rec tor de Ter ri tori i
Sosteni bil i tat, “per met generar coneix e ment a
través d’un in stru ment flex i ble, divers i trans ver- 
sal”. Aque sts in stru ments, pen sats per pro moure
l’es tudi i la re cerca a través de l’or gan ització
d’ac tiv i tats de re flexió, debat i di fusió, amb una
mar cada vol un tat de relació, s’han con ver tit en
un dels grans ali ats de la UdG per ar relar-se al
ter ri tori.

Les càtedres també han mar cat un abans i un
després pel que fa a la im pli cació d’en ti tats i ad- 
min is tra cions amb la UdG per de sen volu par
pro jectes. Ge ografia i pen sa ment ter ri to r ial,
aigua, natura, ben es tar, malal ties car dio vas cu- 



lars, viti cul tura i enolo gia, eco sis temes litorals
mediter ra nis, es port i ed u cació física, cul tura
científica i dig i tal, es tudis marítims, es tudi de
l’autisme, ed u cació... Són només una pe tita part
dels temes que es toquen en les 36 càtedres, que,
a més, obren un gran ven tall de pos si bil i tats
amb col·lo quis, sem i naris, con gres sos, cur sos,
con ferències i sor tides, entre al tres pro postes.

Un tre ball con stant

Una mostra del tre ball i la co mu ni cació que es fa
des de les càtedres, segons ex plica Feliu, la
podem veure clara ment amb les 549 ac tiv i tats
que s’han dut a terme el 2019, repar tides en di- 
verses modal i tats. L’es ti mació d’as sis tents i ben- 
e fi cia ris de les ac tiv i tats al llarg de l’any pas sat
ha estat de 50.000 per sones. “Hem de tenir en
compte que la com pat i bil ització d’un reg istre
d’aquest tipus és com plexa i re spon a di verses
pos si bil i tats i graus d’as sistència o de ben efici
per a les per sones”, ad verteix Feliu.

Les càtedres han or gan itzat un gran nom bre de
sem i naris, jor nades i con ferències. D’ex em ples,
n’hi ha molts: el cicle de con ferències Filosofia a
l’abast, el cicle de con ferències Pablo Pi casso,
vida i obra o La im plantació de l’en torn nat ural
als es pais ur bans, així com les jor nades de for- 
mació sobre ed u cació sex ual i afec tiva en
l’autisme, entre d’al tres.

Sílvia Llach va voler destacar que les ac tiv i tats
de les càtedres que es de sen volu pen també
tenen, i això és rell e vant, una gran dis tribució
pel ter ri tori. Pel que fa a la lo cal ització de les
seus de càtedra, n’hi ha unes onze que tenen la
seu en un altre mu nicipi a part de Girona, com
ara Roses, Figueres, Tor roella de Montgrí,
Palamós, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de
Guíxols, Bany oles, Sant Hi lari Sacalm, Santa
Coloma de Farn ers o la Vall d’en Bas. Però és
clau també, si bé en menor grau, el tre ball in ter- 
na cional, es pe cial ment a Eu ropa i en certs punts



de l’Amèrica Llatina i Àfrica. Les càtedres que
mostren més in ter na cional ització són la Càtedra
de Re spon s abil i tat So cial Uni ver sitària; la
Càtedra Un esco de Polítiques Cul tur als i Co op- 
eració; la Càtedra de Pro moció de la Salut; la
Càtedra de Gas trono mia, Cul tura i Tur isme de
Ca longe; la Càtedra Cam bra de l’Em presa Fa mil- 
iar, i la Càtedra d’Art i Cul tura Con tem po ra- 
nis.Dins de Catalunya, l’abast de les càtedres
dibuixa una franja que abasta des del Pirineu,
totes les co mar ques Gironines i fins Barcelona.
Les ac tiv i tats piri nen ques són or gan itzades es pe- 
cial ment per la Càtedra de Med i c ina de
Muntanya, Urgències i Sim u lació Clínica, un ref- 
er ent in ter na cional en for mació per a pro fes- 
sion als de l’alta muntanya. A l’àrea de Barcelona
s’hi de sen volu pen nom broses ac tiv i tats, 60, en
difer ents es ce naris com l’Ateneu Barcelonès
(Càtedra Fer rater Mora de Pen sa ment Con tem- 
po rani, Càtedra Josep Pla), l’In sti tut d’Es tudis
Cata lans (Càtedra de Pat ri moni Lit er ari, Maria
AÌngels Anglada i Car les Fages de Cli ment), La
Uni ver si tat de Barcelona (Càtedra Lluís San taló
d’Apli ca cions de la Matemàtica, Càtedra de Re- 
spon s abil i tat So cial Uni ver sitària), o el Palau
Robert (Càtedra Josep Pla, Càtedra Víctor Català
d’Es tudis sobre el Mod ernisme).

Els patrons, la pedra
angular de les càtedres
La creació d’una càtedra pot respondre a
un acord del consell de govern o bé a un
conveni entre la UdG i altres entitats
públiques o privades. El �nançament, una
part clau de les càtedres, té tres vessants.
En primer lloc, les aportacions que fan les
entitats privades i públiques, que
s’anomenen “patrons” i que varien en
funció de les mateixes càtedres i dels
convenis signats. En segon lloc, i no menys



important, l’aportació que fa la fundació
privada Girona: Universitat i Futur, que té
com a patrons el Consell Social de la UdG,
la Diputació de Girona, l’Ajuntament de
Girona i la Fundació La Caixa. En tots els
casos, l’acord amb alguna institució pública
o privada aliena a la UdG és fonamental
per iniciar el procés de creació d’una
càtedra i la seva viabilitat.

Quan les eines petites són
elements essencials

J. TRILLAS
Una anàlisi simple podria consistir a
mesurar la importància de les càtedres
partint, per exemple, de dos paràmetres:
pressupost i activitats realitzades. Seria un
error. Sílvia Llach remarca que el que s’ha
de tenir molt present és l’impacte que té la
càtedra sobre el territori, més enllà del
pressupost, que, tanmateix, per a algunes
càtedres és vital. En seria un exemple clar
la Càtedra d’Ecosistemes Litorals
Mediterranis. Amb un pressupost reduït –si
es compara amb la Càtedra Roses
d’Arqueologia i Patrimoni–, va ser clau en
un projecte de referència en l’àmbit
europeu: el Life Pletera de l’Estartit.

El 1999 es va demanar el primer projecte
Life Pletera, una ambiciosa proposta que
plantejava recuperar amb la
desurbanització un sistema d’aiguamolls a
l’Estartit. Una iniciativa gestionada per
l’Ajuntament com a soci coordinador i la
Càtedra d’Ecosistemes Litorals
Mediterranis com a responsable de la
direcció cientí�ca. Aquest treball es va
iniciar el 2008 a conseqüència de l’encàrrec
inicial de l’Ajuntament per dirigir el
projecte. La Càtedra d’Ecosistemes Litorals
Mediterranis ha estat, doncs, una eina clau,



ja que ha permès disposar d’una entitat
que liderés les iniciatives municipals i
l’aportació cientí�ca de la UdG. D’aquesta
manera, es va aconseguir una estabilitat
institucional. La càtedra, en el seu
funcionament ordinari, va assumir la
responsabilitat de redactar el projecte i les
vies de �nançament. El Global Forum on
Human Settlements, organisme vinculat a
l’ONU, va concedir al projecte el guardó de
la categoria Global Low-Carbon Ecological
Scenic per la seva contribució com a
projecte desenvolupat entre els anys 2014 i
2018.
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