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Presentació del rector
Aquest ha estat un curs que deixarà una petja que no es podrà esborrar de les nostres vides. Un any, el
2020, aquest primer semestre, en el qual hem viscut en una muntanya russa emocional, tant a nivell íntim
i particular com col·lectiu. Ens hem afrontat a una situació excepcional que ha generat, al mateix temps,
una gran dosi d’esforç i solidaritat.
La presentació de l’Impacte 2019-2020 hauria de parlar de docència i de recerca, de plans estratègics, de
campus i càtedres. I, de fet, també parlem de tot això, perquè són els trets que defineixen la Universitat:
coneixement, investigació, compromís amb la societat. La memòria d’un curs singular, estrany, amb alts
i baixos de tota mena, amb neguit pel futur, és farcida de bones notícies: de la situació de la UdG en el
context educatiu nacional i internacional, de nous projectes, de línies que van dibuixant el perfil que
volem en la perspectiva 2030.
Aquest és el missatge que he anat transmetent a la comunitat universitària al llarg de tota la crisi i el
que ara també vull recalcar. La Universitat de Girona és força i voluntat de seguir endavant, solidaritat,
cooperació. Una energia positiva que té a veure amb els fils invisibles, amb la proximitat, amb la sensació
real d’estar embrancats en un aventura apassionant.
La Universitat ha activat tot un seguit d’iniciatives que van en la direcció de protegir les persones més
vulnerables, des de la premissa que només podem garantir un dret, com el dret a l’educació, si aquest pot
ser exercit en plenitud per part de tothom. I com a institució pública al servei del país, tenim el deure i
l’obligació d’actuar amb responsabilitat i amb humanitat. Com a Universitat no dubto que sabrem estar
a l’alçada, que sabrem adaptar-nos a les qüestions particulars de cadascun dels membres de la nostra
comunitat, que sabrem acompanyar, ajudar i donar una resposta càlida i humana a les situacions que se’ns
plantegin en l’exercici de la nostra activitat.
Vull agrair de tot cor, i amb un gran orgull UdG, el compromís amb la institució de totes i tots, amb el coratge
de mantenir la nostra activitat de proximitat, amb el mateix rigor i professionalitat, com a treballadors
públics al servei dels nostres estudiants i de la societat. Demano a l'estudiantat, també, que participin com
a membres de la comunitat d'aquest viatge inesperat, que ha agafat un camí diferent, però que ens ha de
dur al destí que havíem preparat plegats.

Quim Salvi
Rector de la Universitat de Girona
Setembre de 2020
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La UdG en xifres

Docència
GRAUS

Campus i estructures

161.496 m2 de superfície construïda
3 campus
9 facultats i escoles
1 escola de doctorat
6 centres adscrits
24 departaments
12 instituts de recerca propis
3 instituts de recerca participats
(centres de recerca programa CERCA)

40 càtedres

46 titulacions de grau
12 dobles titulacions de grau
3 dobles titulacions internacionals

de grau

14 programes de doctorat (8

d'universitaris
i 6 d'interuniversitaris)

3.204 estudiants de grau – centres

822 estudiants de doctorat
102 tesis doctorals llegides (2019-2020)

1.761 titulats de grau – centres propis
597 titulats de grau – centres adscrits

FORMACIÓ CONTINUADA

propis

adscrits

MÀSTERS

23 màsters universitaris
17 màsters interuniversitaris
17 convenis de doble titulació de

Pressupost

40 màsters propis
858 estudiants de màster propi
3.239 estudiants matriculats en

activitats de formació continuada
ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

155 estudiants del Programa de

Formació Josep Torrellas per a més
grans de 50 anys

Recerca
PROJECTES I FINANÇAMENT

332 projectes de recerca actius el
2019 (56 d'internacionals)
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DOCTORAT

10.383 estudiants de grau – centres

màster internacional

97.113.720 € - Pressupost 2019
100.023.177 € - Pressupost 2020
56.300.686 € - Finançament bàsic de la Generalitat pressupostat l'any 2019
57.846.183 € - Finançament bàsic de la Generalitat pressupostat l'any 2020

929 estudiants de màster universitari
588 titulats de màster universitari

Comunitat universitària

67 grups de recerca SGR

15.338 estudiants de la UdG
1.347 personal docent i investigador
606 personal d'administració i serveis

RESULTATS

80 llibres de recerca
230 capítols de llibre
855 articles indexats ISI
217 contractats predoctorals

28 investigadors ICREA, Ramón y
Cajal, Beatriu de Pinós, Juan de la
Cierva i Marie Sklodowska-Curie
TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

7 grups TECNIO
1 patent europea
1 patent llicenciada
9 empreses de base tecnològica

participades per la UdG

7

Campus i centres
Campus Barri Vell

· Facultat de Lletres
www.udg.edu/fl
· Facultat d'Educació i Psicologia
www.udg.edu/fep
· Facultat de Turisme
www.udg.edu/ft

Campus Girona Centre
· Facultat de Medicina
www.udg.edu/fm
· Facultat d'Infermeria
www.udg.edu/inf

Parc Científic i Tecnològic

· Parc Científic i Tecnològic de la UdG
www.parcudg.com
· Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
www.fundacioudg.org
· Fundació Girona Regió del Coneixement
www.udg.edu/ca/coneix/Grup-UdG/Fundacions/
Fundació-Girona-Regió-de-Coneixement

Campus Montilivi

· Facultat de Ciències
www.udg.edu/fc
· Facultat de Dret
www.udg.edu/fd
· Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
www.udg.edu/fcee
· Escola Politècnica Superior
www.udg.edu/eps
· Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants
www.udg.edu/ciae
· Escola de Doctorat
www.udg.edu/ed
8

Centres
i escoles adscrites
Escola Universitària de la
Salut i l'Esport (EUSES)
www.euses.cat
Escola Universitària de
Turisme Euroaula
www.euroaula.com
Escola Universitària
d'Hoteleria i Turisme de Sant
Pol de Mar
www.santpol.edu.es
Escola Universitària ERAM
www.eram.cat
Escola Universitària Formatic
Barcelona
www.formatic-barna.com
Escola Universitària
Mediterrani
www.mediterrani.com
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Rànquings 2020-2021

79 universitats Estat
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1.400 universitats de 92 països

601-800

13a
24a
767 universitats de 85 països

49a

101-200

1.800 universitats

780 universitats mundials

93

51a

105a

105a

104a

801-900

2.000 universitats

Investigació

705

7a

Transferència de coneixement

76 universitats Estat

10

12a

12
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Pressupost 2020 - Quadre resum per capítols
ESTAT D'INGRESSOS

30.221.172

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents

62.110.081

CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
Subtotal corrent

223.054

0

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital

4.923.870

Subtotal capital

4.923.870

CAPÍTOL 8 - Actius financers

2.545.000

Subtotal financer
TOTAL INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES

0
2.545.000
100.023.177
euros

CAPÍTOL 1 - Despeses de personal

75.388.463

CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis

16.941.183

CAPÍTOL 3 - Despeses financeres
CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
CAPÍTOL 5 - Fons de contingències
Subtotal corrent
CAPÍTOL 6 - Inversions reals
CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
Subtotal capital

44.200
2.002.328
0
94.376.174
5.137.710
0
5.137.710

CAPÍTOL 8 - Actius financers

45.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers

464.293

Subtotal financer

509.293

TOTAL DESPESES

Pla Estratègic UdG2030

92.554.307

CAPÍTOL 6 - Venda d'inversions reals

CAPÍTOL 9 - Passius financers

12

euros

CAPÍTOL 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos

100.023.177
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Pla Estratègic UdG 2030:
la suma d’intel·ligències
El Pla Estratègic UdG2030: la suma d’intel·ligències va ser aprovat pels òrgans de govern de la Universitat
de Girona durant els primers mesos de l’any 2019 (sessió 3/2019 del Claustre de la UdG, de 14 de març;
sessió 2/2019 del Consell de Govern de la UdG, de 21 de març; sessió 2/2019 del Consell Social, d’11
d’abril). Aquest pla preveu que la UdG se singularitzi en la suma d’intel·ligències, entès aquest concepte
com a la combinació sinergètica de la intel·ligència natural, la intel·ligència artificial i la intel·ligència
col·lectiva. Pel que fa al desplegament, el pla s’estructura en 7 línies estratègiques, que contenen
cadascuna entre 2 i 4 objectius estratègics.
Per a la implementació de les accions que s’han d’anar derivant del Pla Estratègic, aquest contempla
la creació d’un grup de treball, integrat per persones de la mateixa Universitat i per persones del seu
entorn econòmic i social, que ha d’actuar com a impulsores del pla i contribuir a estimular les línies
estratègiques i a concretar accions que permetin assolir els objectius plantejats. En particular, el grup
de treball ha d’aportar visió, projectant la destinació que es vol assolir; construir una agenda, concretant
accions; definir iniciatives de captació de recursos; definir sistemes d’aliances, internes i externes; i
definir mecanismes d’avaluació i seguiment, incloent propostes d’indicadors on escaigui.
Cal ser conscients que la situació a tots els nivells (acadèmic, econòmic, social), arran de l’estat d’alarma
a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, no pot ser obviada en el desplegament del pla, almenys
durant aquest any. Per altra banda, la realitat és que algunes accions previstes s’han accelerat en la seva
concreció i posada en marxa precisament per la necessitat d’avançar decididament en la digitalització
de la Universitat.

Grup de treball impulsor del Pla Estratègic UdG2030: la suma d’intel·ligències
President
MARTÍ CASADESÚS FA (Departament OEGDP - UdG, director d’AQU Catalunya)
3 membres de la comunitat UdG
CRISTINA SANCHEZ-MIRET (Departament d’Empresa)
GEMMA BOIX XAMANÍ (cap del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció, SIGTE)
SANDRA WENTZINGER CASTRO (estudiant de Medicina, presidenta Xoriguers / Mallerengues)
2 membres que no formen part de la comunitat UdG
JOSEP M. MARTORELL RODON (director associat del BSC, ex-director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya)
JORDI BOSCH MOLINET (directiu d’ENDEMOL SHINE, GESTMUSIC)
1 representant de l’equip de govern de la UdG
JOSEP CALBÓ ANGRILL (vicerector de Projectes Estratègics)
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Eixos i accions vinculades al Pla Estratègic UdG2030: la suma d’intel·ligències
1.1 Impulsar projectes innovadors, en base al concepte de la suma d’intel·ligències, per al
sector social de Catalunya.
Eix 1
1.2 Promoure el coneixement i l’ús de la intel·ligència artificial (IA) i les anàlisis de grans
La suma
volums de dades (anomenades també dades massives o big data) entre les empreses
d’intel·ligències
catalanes.
per a l’impacte
social tot aportant 1.3 Atraure a Girona l’organització d’un gran esdeveniment (congrés, fira) que sigui una
referència nacional o internacional en IA o en suma d’intel·ligències.
innovació
1.4 Generar i liderar debat en l’entorn econòmic i social sobre les implicacions de la IA, i
sociocultural i
socioeconòmica al atraure a la UdG l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, previst en
l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya (Generalitat de Catalunya).
territori
1.5 Cercar i concretar aliances amb empreses del sector de la IA, amb universitats que fan
plantejaments similars als de la UdG, o amb associacions, clústers i xarxes.

Eix 2

Aprendre
en la suma
d’intel·ligències
i oferir un
aprenentatge
integral i de valor
per als estudiants

Eix 3

Fer recerca
des de la suma
d’intel·ligències i
assegurar talent
per a la suma
d’intel·ligències

Eix 4

Donar a conèixer
la Universitat
de la Suma
d’Intel·ligències

2.1 Promoure que els congressos d’innovació docent incloguin sessions, tallers, comissions
o etiquetes al voltant de la suma d’intel·ligències.
2.2 Organitzar formació específica en intel·ligència artificial i suma d’intel·ligències per a
PDI i PAS.
2.3 Promoure la creació de grups o xarxes d’innovació docent, integrats a l’ICE, que
experimentin la docència amb eines d’intel·ligència artificial.
2.4 Afegir a l’oferta de formació transversal per als investigadors en formació una activitat
a l’entorn de la suma d’intel·ligències.
2.5 Incorporar competències d’intel·ligència artificial en els estudis i facilitar la suma
d’intel·ligències entre àmbits diferents, incidint en l’organització i disseny dels estudis.
3.1 Detectar línies de recerca que presentin alt potencial per atraure projectes amb
finançament extern, amb aliances amb centres d’excel·lència o empreses de referència.
3.2 Incorporar talent investigador jove de primer nivell amb potencial per catalitzar
activitat de recerca fonamentada en la suma d’intel·ligències.
3.3 Alinear amb el Pla Estratègic UdG2030: la suma d’intel·ligències la política d’atracció,
contractació i estabilització de personal.
3.4 Organitzar les línies d’ajut intern (per a docència, per a recerca o per a personal) de
manera que s’alineïn amb el pla.
3.5 Integrar les diverses bases de dades de la Universitat i assegurar-ne la completesa i
fiabilitat, per tal de poder utilitzar-les amb garanties en la gestió universitària.
4.1 Establir una crida permanent a la comunitat universitària de propostes d’actuació i
impulsar els canals de comunicació interns.
4.2 Repensar les eines de gestió per a la digitalització de la Universitat i promoure les que
faciliten el treball en equip i la comunicació entre la comunitat.
4.3 Socialitzar el Pla Estratègic i les accions i projectes que se’n deriven entre les universitats
i estructures universitàries amb qui habitualment treballem.
4.4 Crear, difondre i impulsar la marca “UdG: la Universitat de la suma d’intel·ligències” i
fer-la visible, especialment entre els estudiants i futurs estudiants.
4.5 Enfortir els diversos canals de contacte amb l’entorn, per tal de detectar necessitats i
poder-hi donar respostes.
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S’han dut a terme un conjunt de trobades i reunions, algunes convocades a propòsit, altres aprofitant
reunions d’altres activitats, per tal de presentar el Pla Estratègic UdG2030. En aquestes reunions,
el rector i el vicerector de Projectes Estratègics han pogut descriure i debatre el pla amb persones
rellevants del sector social, polític i econòmic. L’objectiu és aconseguir que la Universitat de Girona
vagi essent coneguda com a “la Universitat de la Suma d’Intel·ligències”. A partir d’això, assentar
les bases per a futurs projectes compartits, com ara l’organització d’esdeveniments a l’entorn de la
intel·ligència artificial i de la intel·ligència col·laborativa, i el treball transversal i multidisciplinari.
També, lògicament, es pretén que aquestes aliances i xarxes puguin ser una font de finançament de
projectes i activitats. Entre d’altres, s’han mantingut trobades amb diverses empreses (en particular
de l’àmbit de la tecnologia, però també d’altres sectors econòmics) i institucions catalanes, que han
comptat amb la participació de més de 30 directius. També es va informant tots els consells assessors
dels diversos campus sectorials de la UdG.

Docència, aprenentatge
i inserció laboral

S’ha presentat el Pla Estratègic UdG2030 als responsables del Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, i en concret, a les persones que estan impulsant
l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya (Generalitat de Catalunya), CATALONIA.AI.
D’aquestes converses n’ha sorgit l’acord segons el qual la UdG crearà un Observatori d’Ètica en
Intel·ligència Artificial, en forma de Càtedra, el qual esdevindrà l’observatori a nivell català. L’acord
s’ha presentat públicament el dia 29 de juny de 2020.
El dia 26 de maig de 2020 s’ha organitzat el Congrés online: la Suma d’Intel·ligències. Ha comptat
amb 9 ponents d’un nivell excepcional, una gran assistència (més de 400 persones) i una presència i
impacte molt rellevant a les xarxes. Les ponències de tots els conferenciants s’han fet públiques via
YouTube en el canal de la UdG.
Val a dir que altres accions destacades, vinculades o alineades amb el Pla Estratègic, estan detallades
en la resta de seccions (per exemple, el Programa pilot d’ajuts per a la incorporació d’investigadors
postdoctorals a la UdG, el Programa d’Impuls per a la Innovació Docent o l’Escola de Competències,
entre d’altres).
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Graus
Titulacions de grau

Dobles titulacions de grau

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

Administració i Direcció d'Empreses / Dret
Biologia / Biotecnologia
Biologia / Ciències Ambientals
Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració
Dret / Criminologia
Economia / Administració i Direcció d'Empreses
Economia / Filosofia
Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica /
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i
Direcció d'Empreses
Mestre/a en Educació Infantil / Mestre/a en Educació
Primària

Estudis de grau centres adscrits
Arts Escèniques
Comunicació Audiovisual i Multimèdia
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Fisioteràpia
Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona
(interuniversitari)
Gestió Hotelera i Turística
Màrqueting
Logística Empresarial
Turisme
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia
Turisme / Màrqueting

Novetats curs 2020-2021
Grau en Psicologia (incorporació de la Menció en Psicologia
de la Salut)
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Màsters
Màsters universitaris

Màsters interuniversitaris

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Biologia Molecular i Biomedicina
Promoció de la Salut

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Ciència Cognitiva i Llenguatge
Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política
Filosofia Analítica
Filosofia Aplicada
Identitat Europea Medieval

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones
Llengües
Patrimoni (Especialitats en Patrimoni Cultural i en
Patrimoni Natural)
Recerca en Humanitats
Dret, Economia i Empresa
Advocacia
Dret de Danys
Economia de l'Empresa (Business Economics)
Educació i Psicologia
Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes
Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Psicologia General Sanitària
Medi Ambient i Química
Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió
Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling
Tecnologia
Arquitectura
Biotecnologia Alimentària
Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Enginyeria Industrial
Master in Mechanics of Materials and Structures (MMS)
Turisme
Direcció i Planificació del Turisme
Turisme Cultural
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Dret, Economia i Empresa
Criminologia i Execució Penal
Educació i Psicologia
Polítiques Socials i Acció Comunitària
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Gestió Cultural
Intervenció Psicosocial (MIPS)
Joventut i Societat (MIJS)
Psicologia de l’Educació (MIPE)
Medi Ambient i Química
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
Gestió d'Àrees de Muntanya
Tecnologia
Protecció Integrada de Cultius (PIC)
Joint Master in Medical Imaging and Applications (MAIA)
Enginyeria Agronòmica
Turisme
Erasmus Mundus European Master
in Tourism Management (EMTM)

Novetats curs 2020-2021
Màster Interuniversitari en Economia Laboral

Dobles titulacions internacionals de graus i màsters

Dobles titulacions internacionals de graus
Grau UdG

Grau internacional

Universitat col·laboradora

Grau en Dret

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Giurisprudenza

Università degli Studi di Palermo (Itàlia)

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Universidad de Talca (Xile)

Grau en Infermeria

Grado Académico de Licenciado en Enfermería

Universidad Andrés Bello (Xile)

Dobles titulacions internacionals de màsters
Màster UdG

Universitat participant

Màster internacional

Biologia Molecular i Biomedicina

Università Degli Studi di Genova (Itàlia)

Master's in Molecular and Health
Biology

Biologia Molecular i Biomedicina

Pontificia Universidad Católica del Perú

Maestría en Ingeniería Biomédica

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Pontificia Universidad Católica del Perú

Maestría en Química

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Universidad de Guanajuato (Mèxic)

Maestría en Química

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Universidad Técnica Particular de Loja
(Equador)

Maestría en Química Aplicada

Direcció i Planificació del Turisme

Azerbaijan Tourism and Management
University

Master's in Hotel Management

Direcció i Planificació del Turisme

Azerbaijan Technical University

Master's in Hospitality Management

Direcció i Planificació del Turisme

Gori State University (Georgia)

Master's in Hotel Management

Direcció i Planificació del Turisme

Georgian Technical University (Georgia)

Tourism Service Administration

Direcció i Planificació del Turisme

Universidad Tecnológica de Bolívar (Colòmbia)

Maestría en Dirección de Empresas y
Organizaciones Turísticas

Dret de Danys

Pontificia Universidad Católica del Perú

Maestría en Derecho Civil

Dret de Danys

Centro Universitario Curitiba - Unicuritiba
(Brasil)

Maestría en Derecho Empresarial y
Ciudadanía

Universidad Católica de la Santísima
Concepción (Xile)

Magíster en Derecho Privado

Mecànica de Materials

Universidad Pontificia Bolivariana (Colòmbia)

Maestría en Ingeniería

Mecànica de Materials

Universidad Austral de Chile

Magístia en Ingeniería Mecánica y
Materiales

Turisme Cultural

Universidad Tecnológica de Bolívar (Colòmbia)

Maestría en Dirección de Empresas y
Organizaciones Turísticas

Turisme Cultural

Universidad San Martín de Porres (Perú)

Maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo
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Graus

Màsters

ESTUDIANTS MATRICULATS

ESTUDIANTS MATRICULATS

13.587
13.513

2019-2020
2018-2019

13.597
13.648
13.599
10.664

2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015

ESTUDIANTS TITULATS

2.358

2017-2018

2.419
2.250
2.385

2016-2017
2015-2016

1.746

ESTUDIANTS MATRICULATS*

2019-2020

970
999
1.059
983

822
816

2019-2020

2018-2019
2017-2018

803

2017-2018

2016-2017

778
826
794

2016-2017

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015

ESTUDIANTS MATRICULATS

929

762

2015-2016
2014-2015

TESIS LLEGIDES

ESTUDIANTS TITULATS

2018-2019

2014-2015

2019-2020

Doctorat

Formació
continuada

2018-2019

588

2019-2020

2017-2018

604
595
591

2018-2019

2016-2017
2015-2016
2014-2015

439

3.239
2.774
2.542
3.203
3.191
2.280

2018-2019

2015-2016
2014-2015

ESTUDIANTS MATRICULATS 2019-2020*

102
117
101
120
106

2017-2018
2016-2017
2015-2016

Cursos
d'especialització

Cursos d'estiu

109

1.270

Diploma
de postgrau

316

Diplomes
d'especialització

293

Cursos
de postgrau

Màsters
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ESTUDIANTS MATRICULATS PER ÀMBITS 2019-2020
(GRAU)

Salut

Salut

14%

21%
Enginyeria i
Arquitectura

14%

Socials
i Jurídiques

48%

53%

7%

17%

Enginyeria
i Arquitectura

14%

Arts i Humanitats

6%

10%

Ciències

7%

Enginyeria i
Arquitectura

10%
Arts i Humanitats

Arts i Humanitats

ESTUDIANTS PER ÀREES 2019-2020*

Salut

Socials
i Jurídiques

Ciències
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ESTUDIANTS MATRICULATS 2019-2020
PER ÀMBITS DE DOCTORATS

ESTUDIANTS MATRICULATS
PER ÀMBITS 2019-2020

19%

858

Activitat
Física
i Esport

2%

Turisme
i Hostaleria

6%

Ciències
Ambientals

1%

Administració
Pública
i Desenvolupament
Local

16%
Humanitats i Socials

11%

Arquitectura
i Enginyeria

32%

Socials i Jurídiques

1%
Psicologia i Educació

3%
Ciències

Desenvolupament
Sostenible

Empresa,
Economia i Dret

9%

21%

28%

Arts Visuals

7%

Ciències de la Salut

21%

Comunicació
i Màrqueting

2%

* Inclou màsters propis, diplomes de postgrau, cursos de postgrau, diplomes
d'especialització i cursos d'especialització. Dades fins al juny del 2020.

23

Doctorat
Programes de doctorat
· Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
· Ciència i Tecnologia de l'Aigua
· Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
· Educació
· Medi Ambient
· Psicologia, Salut i Qualitat de Vida
· Química
· Tecnologia

Ajuts a màsters
499.758 €
Ajut UdG – Banco Santander – Consell Social de la UdG per a estudiants nacionals
195.000 €
Ajut UdG – Banco Santander per a estudiants internacionals
80.000 €
Ajut UdG –Banco Santander «Becas Santander Erasmus»
18.950 €
Ajut Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona, per a
estudis de màster del sector alimentari
15.808 €
Ajuts UdG – Banco Santander per a la contractació de professors visitants
60.000 €
Ajuts UdG – Fundación Carolina, Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu Girona, Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge
130.000 €

· Interuniversitari en Arts i Educació
· Interuniversitari en Bioinformàtica
· Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa (coordinat per la UdG)
· Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques
· Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (DIPE)
· Interuniversitari en Turisme (coordinat per la UdG)

Doctorats industrials Resultats principals 2012-2019
36 projectes

Ajuts predoctorals a la Recerca
Ajuts de la UdG:
1.197.897,96 € € Investigadors en formació (IFUdG)
Ajuts de la Generalitat de Catalunya:
661.457,50 € Formació d'Investigadors (FI)
Ajuts del Ministeri de Ciència, Educació i Esport:
351.051,61 € Formació del Professorat Universitari (FPU)
558.985,02 € Formació del Personal Investigador (FPI)

TIC

21%
Ciències
Socials

17%
Biologia

28 investigadors

Enginyeria Civil i
Geoambiental /
Arquitectura

3%

Ciències i
Tecnologies
Químiques

17%
Ciències de la Vida

22%

6%
Ciències de la Salut
i Biomèdiques

14%
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33 empreses

Disseny i Producció
Industrial

22%

16 grups SGR

4 doctors

PIMES

Altres

47%

19%
Grans empreses

14%
Empreses emergents
(Start-ups)
Empreses derivades
(Spin-offs)

20%
25

Estudis propis i de formació continuada

Accions destacades
Noves titulacions de grau i de màster del curs 2020-2021

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació organitza i gestiona els estudis propis i de formació continuada de
la Universitat de Girona: màsters, postgraus, diplomes d'especialització i cursos d'especialització adaptats a les necessitats de
l'entorn econòmic i social. El nombre total d'estudiants matriculats, considerant també els cursos d’estiu, és de 3.239.

Estudis propis de la UdG
· Màsters propis
· Diplomes i cursos de postgrau
· Diplomes i cursos d'especialització

Estudis nous

El curs 2019-2020 la Fundació ha impulsat la realització de noves formacions en diversos camps, com el Màster en Direcció
Avançada de Plantes Industrials, el Màster en Atenció Oncològica Integral o el Màster en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys.
En postgraus, s’han iniciat formacions com el Diploma de Postgrau en Intervenció en Pèrdua, Dol i Crisi, el Diploma de Postgrau en Il·lustració Científica de Ciències Naturals i el Curs de Postgrau en Comunicació i Presentació Efectiva de la Informació: Infografia i Visualització de Dades.

Formació i acreditació d'idiomes
· Cambridge English Exams Centre ES448
KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC i YLE
· Cursos de preparació: FCE, CAE 2.1, CAE 2.2 i CPE
· Exàmens oficials d'espanyol DELE - Instituto Cervantes

Activitats
· Formació a mida per a empreses i institucions
· Jornades, congressos, seminaris i estudis
· La Universitat a l'Estiu
· Cursos d'extensió i divulgació
Les diferents activitats que desenvolupa i gestiona la Fundació s'agrupen en 12 àrees temàtiques de coneixement:
· Activitat física i esport
· Administració pública i desenvolupament local
· Arts visuals
· Ciències de la salut
· Comunicació i màrqueting
· Desenvolupament sostenible
· Empresa, economia i dret
· Enginyeria i arquitectura
· Humanitats i ciències socials
· Idiomes
· Psicologia i educació
· Turisme i hostaleria

Congressos i reunions organitzades
La Fundació ha col·laborat, el curs 2019-2020, en l’organització dels congressos següents: 7th ECCOMAS Thematic Conference
on the Mechanical Response of Composites, Composites 2019; Jornades Doctorials Transfrontereres 2019; jornada sobre el
model SCERTS i els Avenços Científics; Jornada Tècnica de Comerç de Lloret de Mar: Estratègies Urbanes per a la Dinamització
del Comerç; jornada sobre Serveis actuals i projectes innovadors en mediació i gestió de conflictes.
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Grau en Infermeria (reverificació, que extingeix el pla 2009); Màster en Economia Laboral / Labour Economics
Master (interuniversitari coordinat per la UB); el Màster Universitari en Moviments Migratoris en el Segle XXI:
Conceptes, Realitats i Accions ha estat verificat però no s’implantarà fins al curs 2021-2022.

Acreditació dels estudis
Durant el curs 2019-2020 s’ha dut a terme acreditacions de diferents estudis de grau i màster, totes amb resultat
favorable. A destacar el Màster en Mecànica de Materials i Estructures, que ha estat acreditat en progrés vers
l’excel·lència. També s’han acreditat el Grau en Innovació i Seguretat Alimentària i el Grau en Màrqueting del centre adscrit Escola Universitària Mediterrani. I continuen en curs d’acreditació els màsters en Treball, Relacions
Laborals i Recursos Humans, en Biologia Molecular i Biomedicina, en Patrimoni, en Advocacia i Dret de Danys,
en Promoció de la Salut, en Planificació del Turisme, i en Turisme Cultural. Pel que fa als graus, el centre adscrit
EUSES en té tres en vies d’acreditació: en Fisioteràpia, en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i en Physiotherapy (interuniversitari). Val a dir que algunes d’aquestes acreditacions s’han vist afectades per l’estat d’alarma a
conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, que ha dificultat les visites d’acreditació en les dates prefixades.
Pel que fa als estudis de doctorat, els 10 programes de doctorat propis o interuniversitaris coordinats per la UdG
han passat el procés d’acreditació. S’han rebut els informes favorables de l'AQU Catalunya per a tots els programes. La UdG és una de les dues universitats catalanes que els té tots acreditats.

Model UdG21
El model docent UdG21 planteja una reflexió profunda en el model docent de la UdG per a la propera dècada i té
per objectiu definir un model propi, sòlid, innovador, amb perspectives de futur que orientin la formació dels
estudiants a les necessitats reals de la societat i a personalitzar la proposta formativa de la UdG sobre la base d’un
aprenentatge marcat per la flexibilitat, el plantejament de reptes, la resolució de problemes i les aproximacions
multidisciplinàries. El moment que estem vivint no fa sinó reblar la necessitat que la Universitat desenvolupi
mecanismes adaptatius al nou context mundial i local que s’està conformant. Com a institució necessitem reinventar-nos però, sobretot, implicar-nos i assumir el lideratge que de nosaltres espera la societat.
El model comença a ser una realitat a partir del Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de
la Qualitat de la Docència. Amb una dotació pressupostària de 255.000 € té dos objectius complementaris: per
una banda, continuar impulsant la innovació docent i la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de
Girona, fomentant principalment l’ús de metodologies actives i innovadores; i per l’altra, afavorir la creació de
projectes transversals i interdisciplinaris col·laboratius entre centres docents, que explorin i se situïn en els nous
ecosistemes d’ensenyament i d’aprenentatge amb què ens trobem actualment professorat i estudiants a l’hora
d’afrontar, amb la complexitat que requereix, els reptes actuals de la nostra societat.

Màsters internacionals
A part de les accions de promoció internacional a nivell de màster descrites a La UdG internacional, destaquem el
disseny de diverses propostes de màster dins de la convocatòria Erasmus Mundus del Febrer 2020. Enguany s’han
enviat un total de 3 propostes: en l’àmbit de materials compòsits, robots autònoms, i gestió del turisme (EMTM).
La proposta en robòtica anomenada IFROS: Intelligent Field Robotic Systems, ha estat seleccionada amb un total de 65 beques de màster per 4 promocions d'estudiants. Actualment, la Universitat de Girona coordina tres
màsters Erasmus Mundus: Erasmus Mundus Master in Tourism Management (EMTM), el Medical Imaging and
Applications (MAIA) i el recent IFROS.
La UdG ha participat per primera vegada en el projecte Young Generation as Change Agents, projecte de mobilitat per a joves graduats marroquins per cursar un any de màster a la UdG i desenvolupar projectes empresarials
i d’emprenedoria de tornada al seu país. Enguany hi participen els màsters en Turisme Cultural i en Direcció i
Planificació del Turisme, i és previsible que el curs 2020-2021 es puguin afegir a la iniciativa altres màsters.
A causa de l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, actes com l’entrega de credencials de
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becari a estudiants nacionals i internacionals dins el programa de beques Santander Universidades i l’assistència
a fires de promoció de màsters internacionals han hagut de ser cancel·lats.

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)
Les accions més destacades de l’ICE el curs 2019-2020, en l’àmbit universitari, han estat la convocatòria de la
segona edició del Premi Innovació Docent ICEberg UdG, que a causa de l’estat d’alarma a conseqüència de la
pandèmia de la Covid-19 romandrà oberta fins al setembre del 2020; l’organització de l’11a edició del Simposi
Internacional CIDUI conjuntament amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i les universitats que en
formen part, i que s’ha hagut de celebrar en línia, els dies 1 i 2 de juliol de 2020; la creació d’espais de suport a la
docència en línia i avaluació en línia per al PDI, responent a la necessitat creada per la situació excepcional de
no presencialitat des de mitjan març; i el treball d’innovació docent realitzat per les xarxes d’innovació docent i
els 25 grups d’innovació docent actius a la UdG. També s’han dut a terme prop de 90 activitats de formació, tant
presencials com també en línia durant els mesos de confinament.
En l’àmbit no universitari (estudiants preuniversitaris dels tres cicles i també de cicles formatius de grau superior), destaca la Girobòtica, concurs adreçat a estudiants de primària de les escoles de les comarques gironines
i que enguany ha plantejat el repte de pensar i desenvolupar una idea que contribueixi a un món sense residus
plàstics; també les diverses jornades d’actualització curricular per a personal docent de secundària i batxillerat; i
la 6a convocatòria del Premi UdG – Empar Garrido (en el marc de Robolot). A més, s’han coordinat també més de
30 grups de treball amb professorat dels diferents nivells educatius de les comarques gironines i s’han organitzat
més de 70 activitats de formació i actualització.

Inserció laboral
Després d'un any en funcionament de la nova plataforma d'ofertes de feina (borsa de treball) UdG-JobTeaser s'hi
han registrat 4.285 usuaris i un total de 477 empreses hi han publicat 943 ofertes de feina. Els perfils més demanats han sigut de les àrees d'enginyeria, educació i administració.
Dins el programa d'orientació professional s'han realitzat activitats de currículum, carta de presentació, entrevista de feina i LinkedIn, entre d'altres, amb un total de 24 tallers i 653 participants. En format presencial se n'han
fet 14, amb una participació de 236 persones, i en els 10 tallers virtuals en línia hi han participat 417 persones. A
més de les activitats grupals s'han realitzat 84 tutories individuals d'orientació: 37 en modalitat presencial i 47 de
forma telemàtica.
En el programa formatiu de l’Escola de Competències s'han executat 42 càpsules en 9 competències transversals,
que han ajudat a tenir eines per marcar diferències a l’hora d’afrontar una selecció de personal: motivació, lideratge, autoconfiança, emprenedoria, networking, comunicació, negociació, creativitat i tecnologia. Les 30 sessions
presencials han tingut una participació de 920 assistents, mentre que les 12 sessions en línia han sumat fins a
1.250 participants. En total s'han sumat 2.135 assistències i 810 persones participants.
Des de la Universitat de Girona s’han gestionat més de 3.000 pràctiques en empreses, 600 de les quals han estat
extracurriculars, que han permès als estudiants complementar la formació rebuda a les aules i facilitar, així, la
inserció al món laboral.
La UdG ha signat un conveni amb la Fundació Autoocupació amb l’objectiu d'organitzar conjuntament cursos
de formació en emprenedoria i creació d’empreses i donar assessorament personalitzat a estudiants i/o titulats i
emprenedors amb interès en l’emprenedoria i la creació d’empreses.
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Notícies UdG
Premi a la creativitat del COEIC

El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya premia l’alumna de l’Escola Politècnica Superior Ariadna Manresa pel seu
projecte final de màster en Enginyeria Industrial, “Processat de poli(àcid làctic) (PLA) i poli(E-caprolactona) (PCL) amb la
tecnologia USM”, dirigit pels professors Inès Ferrer i José Alberto Méndez. El premi inclou un viatge per visitar l’experiment
científic de gran escala de l’ITER que tindrà lloc el dia 21 d’octubre a França.

Jornades Doctorials Transfrontereres

Del 21 al 25 d’octubre de 2019, 38 joves doctorands procedents de les universitats de Girona, Montpeller, Perpinyà, Tolosa,
Lleida i les Illes Balears es reuneixen i treballen en grup per desenvolupar una idea emprenedora, amb la metodologia Lean
Startup. Organitzades per l'Escola de Doctorat i l’Oficina Universitat-Empresa de la Universitat de Girona, tenen l’objectiu
d’augmentar l’ocupabilitat dels joves estudiants de doctorat, tant en el sector públic com en el privat, incloent la pròpia
activitat emprenedora, en empreses, centres de recerca o establint les seves pròpies empreses emergents (start-ups).

Premi al projecte InventEUrs sobre les millors pràctiques en educació 2019 a Europa

L’associació Informatics Europe, associació de departaments de ciències informàtiques i laboratoris de recerca d’Europa i
zones veïnes, atorga el Best Practices in Education Award de 2019 al projecte InventEUrs liderat pel grup de recerca Vicorob,
en el marc de la 15a cimera Europea de la Informàtica (ECSS 2019). El projecte Erasmus+ InventEUrs (I4EU) és considerat un
projecte amb un enfocament innovador a l’hora de connectar infants desfavorits en cooperació amb altres nens i nenes de
països i escoles diferents mitjançant l’ús de tecnologies innovadores i mitjans digitals per fomentar un aprenentatge creatiu.

Conveni de col·laboració per fomentar l’emprenedoria

El mes de novembre se signa un conveni amb la Fundació Autoocupació per organitzar conjuntament cursos de formació en
emprenedoria i creació d’empreses i assessorament personalitzat a estudiants i/o titulats i emprenedors amb interès en l’emprenedoria i creació d’empreses.

Segell de qualitat al Grau en Comptabilitat i Finances

La Comissió Nacional del Mercat de Valors del Ministeri d’Economia i Empresa atorga aquest segell de qualitat al Grau en
Compatibilitat i Finances, Menció de Banca i Finances, i la titulació es converteix en el primer grau impartit en universitats
catalanes que apareix a la llista de títols distingits. És un reconeixement –el primer de Catalunya i el segon de l’estat– que
permet exercir als graduats com a professionals qualificats per assessorar en matèria d’inversions. Quaranta estudiants de la
UdG segueixen la Menció aquest curs.

“Els infants, protagonistes de l’educació”

S’hi duen a terme visites guiades a les instal·lacions (aules, laboratoris, sales i tallers) i hi ha punts d’informació a les portes del
Centre d’Informació i Assessorament a l’Estudiant CIAE) i a l’exterior de l’edifici de Sant Domènec i la Biblioteca de la UdG.
Davant la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, es presenta l’exposició d’empreses i l’activitat “Una Facultat Internacional: Vine a parlar amb estudiants d’arreu d’Europa!”.

La UdG acull diverses fases a Girona de les olimpíades de coneixement científic

Al llarg del curs es duen a terme la setena edició de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya, amb la participació de 36 estudiants
d’11 instituts de les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès i la Selva. A la Facultat de Ciències, la jornada es completa amb la conferència “Estudi de la microbiota intestinal i aplicació al diagnòstic de malalties digestives”, a càrrec de la Dra.
Mireia López Siles alumni de la UdG i investigadora postdoctoral del Centro Nacional de Microbiología, amb seu a Madrid.
També es fan, a l’Escola Politècnica Superior, la 33a edició de l’Olimpíada de Química de Catalunya, amb 45 alumnes de
secundària, i a la Facultat de Ciències, la 49a Olimpíada de Física organitzada conjuntament amb la Societat Catalana de Física,
i l'11a fase territorial de l’Olimpíada de Geologia, amb 117 estudiants provinents de 18 centres educatius de la demarcació. En
acabar les proves, es procedeix a la inauguració de l’exposició “Les textures de les roques”, feta per l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya i la Facultat de Ciències de la Terra de la UB. Es fa una xerrada sobre “Evolució o involució humana”, a
càrrec del Dr. David Rabadà.
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La UdG participa en la Fira Virtual d’universitats catalanes en graus i màsters

A causa de l’ajornament del Saló de l’Ensenyament per motius d’alerta sanitària, la UdG, juntament amb la resta d’universitats catalanes, decideix impulsar una plataforma virtual per respondre a les necessitats d’informació i orientació dels futurs
universitaris que es du a terme del 19 al 21 de març. La UdG compta amb un estand virtual en el qual es pot obtenir informació
de l’oferta d’estudis, de les notes de tall, els preus, les beques, els pròxims esdeveniments i altres curiositats. A més s’ofereix
l’opció de participar en un xat online per resoldre consultes directes sobre la Universitat i el seu entorn.
També es fa, del 23 al 27 de març, la Fira Virtual de màsters universitaris (UNIferia Màsters). La UdG compta amb un estand
virtual en què dona a conèixer els diferents estudis de màster, els diferents sistemes d’accés, els preus i els passos a seguir per
fer la matrícula. A més, orientadors de la Universitat atenen les consultes de manera personalitzada a través d’un xat en línia.

Premi de l’IEC per a un projecte final de Grau en Enginyeria Agroalimentària

La Institució Catalana d’Estudis Agraris de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) concedeix el guardó a l’estudiant de l’Escola Politècnica Superior Cristina Prieto de 2020 pel treball “Caracterització morfològica d’aïllats d’Alternària associats a lesions en
pomera a les comarques de Girona”. La direcció ha anat a càrrec de la professora Concepció Moragrega.

15a edició dels Premis Manel Xifra i Boada

El mes de maig es fan públics els guanyadors de la 15a edició dels premis Manel Xifra i Boada del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials que reconeixen els millors Projectes Final de Grau del Patronat Politècnica. Els guardons són per a Aleix Ros Esteva, pel seu “Projecte de millora sobre la utilització de la línia de dissolvents en una indústria farmacèutica”; Mark Rüle Bosch,
pel seu treball “Disseny, fabricació i programació d’un controlador per a un braç robot industrial de 6 graus de llibertat”;
Marc Cañigueral Maurici, pel seu treball “Gestió activa d’energia en instal·lacions amb generació fotovoltaica”; Adrià Sánchez
Martínez, pel seu “Projecte de nau per a la neteja de camions que transporten bestiar”; i Clàudia Carabellido Noguer, pel seu
projecte de “Disseny d’una màquina extrusora per a la fabricació de filaments d’impressora 3D a partir de plàstics reciclats”. El
Premi a la Millor Trajectòria Professional es concedeix a Pere Bech Albans, pèrit industrial elèctric amb 57 anys de col·legiació,
i que va formar part de la Junta del Col·legi l’any 1976.
El Premi a la Transmissió del Coneixement Tècnic i Tecnològic correspon a Rafael Pous Andrés, enginyer de telecomunicacions i informàtica per la UPC. El Premi al Grup de Recerca Aplicada o Centre Tecnològic es concedeix a l’Institut de Ciències
Fotòniques (ICFO), representat pel seu director, Lluís Torner.

Primera Fira Virtual d’Ocupació organitzada per la UdG

72 empreses expositores, amb 386 ofertes dins de cada un dels estands virtuals corporatius, participen en la primera Fira Virtual d’Ocupació organitzada per la Universitat de Girona els dies 13 i 14 de maig, amb un total de 1.403 visitants en cerca activa
de feina, on empreses i visitants poden establir connexions a través del xat i compartir material gràfic i audiovisual.
Durant els dos dies de la Fira, es comptabilitzen 143.398 visites al web creat especialment per l’esdeveniment i cada usuari fa
una sessió de 16 minuts de mitjana.
La Fira Virtual d’Ocupació compta també amb 29 activitats paral·leles en línia organitzades pel servei UdG Ocupació, amb més
de 1.300 visualitzacions.
Les càpsules i ponències organitzades tracten temes d’orientació, formació contínua, emprenedoria, autoocupació, habilitats
i competències, amb l’objectiu de donar un plus afegit a la fira i ser una eina útil també pels usuaris en la seva cerca de feina o
de desenvolupament d’un projecte personal.
A més, s’habilita un espai específic per a totes les firmes participants per tal que expliquin de forma directa als usuaris els seus
valors, programes i perfils buscats.

S’incrementa prop d'un 4% el nombre d’estudiants que accedeixen a la UdG

La Universitat de Girona rep, en el primer procés d’assignació de places, un total de 3.718 estudiants (prop d’un 3,5 % més que
el 2019, que varen ser 3.596).
Aquest any les sol·licituds rebudes en primera preferència han estat 3.936, mentre que al 2019 que varen ser 3.603, cosa que suposa un increment de més d’un 9 % . En total, la xifra total d’estudiants que han sol·licitat la UdG és de 21.211, cosa que suposa
un increment notable respecte de l’any passat, que van ser 17.384.
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Institut de Recerca en Turisme
2.766.035

9.005.383

Institut de Química Computacional i Catàlisi
Institut de Recerca Educativa

3.081.270
13.457.752
12.593.830
2.930.690
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12

No competitiu

0

Competitiu

20

13

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

(Imports concedits, xifres en euros)
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Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
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EVOLUCIÓ DEL FINANÇAMENT
DE LA RECERCA DURANT ELS DARRERS ANYS*
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2017
AJUTS UdG: IF / IFAE

2018

2019

AJUTS GRUPS DE RECERCA: BRGR/IFGR

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida

4.533.783

Institut de Tecnologia Agroalimentària
4.471.600

9.663.140

10.232.390

9.525.147

6.516.642

14.415.291

9.550.110

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

* No inclou autofinançament. Inclou beques. Inclou overheads. Dades 2019 provisionals.

Institut d'Ecologia Aquàtica
Institut d'Informàtica i Aplicacions

Centres de recerca adscrits
Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi)

Projectes i finançament

29 projectes de l'H2020 vius el 2019
10 projectes INTERREG vius el 2019
67 Grups de Recerca SGR (2017-2020)
18 Doctorats Industrials vius el 2019
14 altres projectes de recerca de gran abast vius el 2018
(RIS3CAT, PECT, Retos Colaboración...)

Resultats

80 llibres de recerca (2019)
230 capítols de llibre (2019)
130 tesis doctorals llegides a la UdG (2019).
D'aquestes, 41 són tesis doctorals internacionals.
EVOLUCIÓ DELS ARTICLES INDEXATS ISI

719

845

864

916

Incorporació de talent investigador

939
855

28 investigadors ICREA (5), Ramón y Cajal (2), Juan de la

Cierva (10), Marie Sklodowska-Curie (3), Techniospring (5),
Junior Leader Retaining (1) i Beatriz Galido (2).

217 contractats predoctorals (2019)

Doctors Honoris Causa
1997
Jerome S. Bruner, psicòleg
Fred M. Utter, ictiòleg
Jaume Aragall, tenor
2002
Miquel Batllori, historiador
2004
Robert Brian Tate, historiador
Joan Bertran, químic
Jaume Gil Aluja, economista
2008
Raimon Panikkar, filòsof
Carmina Virgili, geòloga
Joan Rodés, metge
Eric J. Hobsbawm, historiador
Miquel Roca Junyent, jurista
2010
Ferran Mir, economista
Joan Roca, cuiner
2012
Encarna Roca, jurista
George Steiner, filòsof
Josef Havel, químic
2013
Josep Fontana, historiador
Ramon Garrabou, historiador
Jordi Nadal, historiador

2014
Juan Carlos Tedesco, pedagog
David Jou, físic i poeta
2015
Ilona Kickbusch, promotora
de la salut
2016
Peter J. Balsells, enginyer i
emprenedor
2017
Miquel Martí i Pol, poeta
(in memoriam)
Lluís Llach, cantant
2018
Narcís Comadira, poeta i pintor
2019
Evert Jan Baerends, químic
Sovan Lek, ictiòleg
Aprovats 2020
Daniella Tilbury, pedagoga
Pere Portabella, cineasta
Josep Maria Casasús, periodista i assagista
Marina Subirats, sociòloga
Anna Ferrer, activista
i cooperant

Transferència tecnològica
7 grups TECNIO
1 patent europea
2014

34

2015

2016

2017

2018

2019

1 patent llicenciada

9 empreses de base tecnològica participades per la UdG
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Campus Sectorials
El Programa de Campus Sectorials de la Universitat de Girona té per objectiu principal facilitar la relació entre les empreses
i institucions i la UdG, i impulsar la transferència de tecnologia i coneixement per estimular el creixement econòmic i
social a través de la innovació. Els campus fan una prospecció de les necessitats de l’entorn, sobre la base del contacte proactiu
i el manteniment d’una relació continuada i d’una interlocució personalitzada i única amb la UdG. Des dels diversos campus
sectorials es dona visibilitat a l’activitat de la UdG vinculada a determinats sectors i es pretén guiar els actors socioeconòmics en
la seva interacció amb la UdG i orientar la formació i la recerca a la UdG a les demandes del sector.

Vicerectorat
de Projectes
Estratègics

Consell
Assessor
Sectorial

Director científic
del Campus

+

Clúster de recerca
(GR inscrits)

Agrupació
sectorial
(empreses i
institucions)

+

Director executiu
del Programa
de Campus

Empreses
Associacions
professionals
Clústers

Campus Sectorials

Sector
Públic

Proveïdors de
serveis sanitaris

Sector
Econòmic
Campus Salut

Dinamitzador tècnic

Ciutadans

Associacions
de pacients
Clúster de formació
especialitzada
(Fac./Esc., Dept.,
Inst., Càt. inscrits)

Administració reguladora

Col·legis
professionals

Societat
Civil

Coneixement
i Tecnologia
Recursos
Biobancs
Plataformes d’assaigs clínics
Registres poblacionals
Instituts i centres de recerca
IdIBGi
IDIAP Jordi Gol

Universitat
GR de la Universitat de Girona
Càtedra de Promoció de la Salut

Campus Aigua
Campus Turisme
Campus Alimentació i Gastronomia
Campus Comunicació Cultural i Corporativa
Campus Compòsits
Campus Salut
Campus Patrimoni Cultural i Natural
Campus Cohesió i Compromís Social
Campus Innovació i Tecnologia Industrial
en col·laboració amb el Patronat de l'EPS

Campus Robòtica
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Els campus sectorials han consolidat en el seu conjunt la seva estructuració i gaudeixen d’un dinamisme rellevant, impulsat
pel projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Girona, ecosistema innovador. Aquest projecte compta amb
recursos europeus FEDER i de la Diputació de Girona. La Universitat de Girona duu a terme l’operació Estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors estratègics de la demarcació de Girona.
Els campus dinamitzen les relacions amb el territori i aixequen projectes estratègics, sovint de caràcter transversal, que impliquen la col·laboració activa de grups i actors de diversos àmbits de coneixement de la UdG. En el conjunt dels campus actualment hi col·laboren un nombre molt significatiu d’agents:
120 membres dels consells assessors sectorials dels campus
295 empreses i institucions externes
136 grups de recerca, centres de recerca i altres estructures del grup UdG
721 investigadors de la UdG
411 assessors col·laboradors
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Participació en plataformes, associacions, xarxes o clústers

La Universitat de Girona, a través dels campus sectorials, és present en plataformes, associacions, xarxes o clústers dels diversos sectors, entre les quals destaquen les següents:

Lideratge de projectes

La UdG, a través dels campus sectorials i en col·laboració estreta amb la Diputació de Girona, ha coordinat la presentació de
tres projectes a la darrera convocatòria de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), vinculada a l’estratègia
RIS3CAT, juntament amb 26 socis, entre els quals destaquen diversos ajuntaments de les comarques gironines. Els projectes
presentats opten a un import total de 11,6M €, amb un cofinançament del 50% dels fons FEDER 2014-2020 i del 25% de la Diputació de Girona. Els ajuts sol·licitats per a les operacions que executaria la UdG han estat els següents:
- Girona, Sistema Alimentari Sostenible: 530.089,55 €
- Girona, Innovació Social i Digital: noves respostes davant els reptes del nou mil·lenni: 1.092.795,09 €
- Girona, Patrimoni Actiu: 750.086,53 €
Així mateix, els campus sectorials han exercit un paper de lideratge en la presentació de projectes conjunts o han dinamitzat
iniciatives col·laboratives amb altres entitats territorials:
- Erasmus+ Historic Gardens Help Labour, Arts and Nature Deepening European Roots (amb l’Ajuntament de Lloret de Mar i
diversos jardins històrics europeus).
- GEODELTA: Applying Geoethics to restore the social-ecological functionality of the Tordera Delta (conjuntament amb CEAB
i Associació Silene, presentat a una convocatòria d’investigació social de la Fundació “La Caixa”).
- Un projecte sobre el reciclatge de compòsits (presentat a la convocatòria Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU),
operada en el marc del programa H2020).
- Ajut e-Health COMG per a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut (convocat pel Campus Salut i el Col·legi
Oficial de Metges de Girona i dotat amb 12.000 €).
- Candidatura del projecte Costa Brava Reserva de la Biosfera, iniciativa impulsada pel Campus Patrimoni Cultural i Natural
conjuntament amb la Diputació de Girona i la Fundació Mar; es tracta d’una iniciativa altament estratègica per al territori de
la Costa Brava i compta amb un ampli suport territorial.
- Projecte Single-use plastic in tourism industry; aquest informe, en el qual col·labora la Fundació Travel Without Plastic, ha
estat encarregat pel United Nations Environment Programme i el World Travel and Tourism Council.

Jornades de reptes sectorials i altres reunions o seminaris

- Workshop New trends in composite materials (organitzat pel Campus Compòsits, el Clúster de Materials Avançats i l’Asociación Española de Materiales Compuestos).
- Conferència Observation of benefits arising from forest medicine, japanese research, impartida per la Dra. Hiroko Ochiai
(Tokyo Medical Center) en el marc del III Congrés Internacional sobre el potencial dels boscos en la salut (organitzada pel
Campus Patrimoni, l’Associació Sèlvans i la Xarxa de Custòdia de la Natura).
- Seminari I després del Glòria, què? La problemàtica de les platges i deltes des de la perspectiva de la Geoètica (organitzat pel
Campus Aigua i Campus Patrimoni).
- Jornada Reptes jurídics en els processos de suport a les persones amb discapacitats (organitzada pel Campus Cohesió i Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG mateixa).
- Jornada Innovem en envelliment saludable (organitzada pel Campus Salut i celebrada en format virtual).
- Jornada Mecanismes de democràcia directa: les consultes en l’àmbit local (organitzada pel Campus Cohesió el 2 de juliol).

Accions d’internacionalització

L’objectiu del Pla d’Internacionalització dels Campus Sectorials és promoure el contacte i coneixement mutu dels agents actius dels ecosistemes gironins amb altres ecosistemes i els seus agents a nivell internacional. Les activitats realitzades durant
el curs 2019-2020, gràcies al suport del projecte PECT Girona, ecosistema innovador, han estat les següents:
- Participació a l’Open Info Day, H2020 - Health, demographic change and wellbeing, celebrat a Brussel·les amb l’objectiu de
difondre informació sobre les convocatòries d’Horizon 2020 del Repte Social 1.
- Participació al Water Knowledge Europe Brokerage Event, organitzat per l’associació europea Water Europe i celebrat a
Brussel·les.
- Participació a la reunió de treball del grup 5.1 FRP (Fibre Reinforced Polymer) reinforcement for concrete structures de la
Fédération Internationale du Béton, celebrada a Nàpols amb l’objectiu de treballar sobre dues temàtiques: el reforç intern amb
FRP i l’enduriment per FRP.
- Participació a l’esdeveniment Societal Challenge 6 Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies
of Horizon 2020.
- Participació a l’esdeveniment Aerospace Additive Manufacturing Summit, celebrat a Tolosa, amb la participació dels principals agents relacionats amb la fabricació additiva destinada al sector aeroespacial del món.
- Assistència a l’International Symposium on Innovation Ecosystems, celebrat a Hamburg i centrat en les estratègies per potenciar ecosistemes innovadors en l’àmbit de les ciències de la vida.
- Assistència a la fira Biofit. Fostering innovation & transfer, celebrada a Marsella, amb la col·laboració dels principals clústers
del sector de les ciències de la vida de l’estat francès.
- Participació a la EU Water Innovation Conference, celebrada a Saragossa i organitzada pel European Innovation Partnership
on Water (EIP Water) amb l’objectiu de reunir els agents del sector per debatre al voltant dels grans reptes de l’aigua a Europa
davant del nou escenari de canvi climàtic.
- Assistència a la fira AgeingFit. Innovation driving the healthy ageing sector, esdeveniment internacional celebrat a Lilla i que
té la missió d’incentivar la innovació en el sector de l’envelliment saludable.
- Assistència a l’esdeveniment de clausura del Projecte RUNIN (The Role of Universities in Regional Development) en el marc
del congrés GEOINNO 2020, celebrat a Stavanger (Noruega).
- Assistència a l’esdeveniment Engaging citizens for good governance in cohesion policy, celebrat a Brussel·les.
- Assistència virtual a l’assemblea general de NECSTouR: Driving Behavioural Change through Interregional Cooperation:
Fostering Resilient Destinations Through Sustainability and Digitalisation.
Durant el curs 2019-2020 s’havien previst un nombre important d’accions internacionals que incloïen, entre altres, participació en fires, assistència a esdeveniments, organització de jornades amb ponents internacionals, etc. A partir de març del
2020 totes aquestes accions previstes s’han anul·lat o posposat degut a l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia de la
Covid-19.

Xarxes i associacions on la UdG és present

Accions impulsades arran de l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia de la
Covid-19

Durant el confinament, els campus sectorials han engegat els #DiàlegsSectorialsUdG, un espai de diàleg entre acadèmics i
professionals de diferents àmbits per donar visibilitat a les conseqüències més immediates de la crisi generada per l’estat
d’alarma a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i per apuntar possibles mesures per pal·liar-les. Per exemple, el Campus Cohesió ha realitzat el cicle "La cohesió social en temps de la Covid-19", amb la col·laboració d’ECAS Girona (Entitats Catalanes d’Acció Social); i el Campus Patrimoni i el Campus Turisme han engegat un cicle de diàlegs emmarcats sota el nom de
"Patrimoni i turisme en temps de la Covid-19" per tractar, de manera conjunta, temes d’actualitat que posen en relació l’àmbit
del patrimoni i l’àmbit del turisme i que tenen repercussió a la societat contemporània.
Per altra banda, diversos grups del clúster de recerca del Campus Compòsits han posat els seus recursos d’impressió 3D (impressores, material i extrusora de filament) a disposició de diverses iniciatives sorgides per tal de contribuir a la fabricació
d’equips de protecció individual necessaris per fer front a la Covid-19 (viseres facials i salvaorelles). S’ha participat activament
en la xarxa de Coronavirus Makers de la província de Girona, en la xarxa Industria vs Covid i també en la iniciativa de la Federación Nacional de Clústers d’impulsar un mapa de capacitats de fabricació additiva a nivell espanyol.
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El Parc Científic
i Tecnològic
de la UdG

Patrons fundadors
Universitat de Girona, Diputació de Girona, Ajuntament
de Girona, Cambra de Comerç de Girona, Federació
d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Algunes dades

75.000 m de parcel·la
40.000 m construïts
6 edificis: Jaume Casademont, Centre d'Empreses, Narcís
2

2

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'EMPRESES
140

Monturiol, H2O, Centre d'Investigació en Robòtica Submarina,
CENTA

120
100
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grups de recerca i centres de recerca i tecnologia, entre
els quals:

80
60
40

> 5 centres TECNIO de la UdG
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2017
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2019

2020

> 1 centre CERCA participat per la UdG: ICRA
> Serveis Tècnics de Recerca de la UdG
> 1 centre tecnològic: EURECAT

Conceptes d'innovació que els usuaris
poden trobar a l'entorn del Parc
> Oportunitats tecnològiques i serveis de transferència
de tecnologia
> Finançament de l'R+D i de la tecnologia
> Accés a personal qualificat
> Entorn d'emprenedoria
> Plataformes tecnològiques
> Networking
> Difusió de la ciència i la tecnologia
> Accés a la xarxa nacional i internacional de Parcs

Durant el curs 2019-2020 s’ha completat la tercera fase del concurs de liquidació de la Fundació Parc Científic i Tecnològic UdG,
que ha comportat la subhasta de les diferents unitats productives. Aquesta subhasta ha resultat amb l’adjudicació de 65% de
l’edifici H2O a l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (la resta de
l’edifici és propietat de la UdG) i l’adjudicació del 100% de l’edifici
Giroemprèn-Centre d’empreses al Banc Santander. La subhasta
de la resta d’unitats productives (edifici Narcís Monturiol, CENTA i 32% de l’edifici Jaume Casademont) ha quedat deserta. En
els propers mesos caldrà pactar amb l’administració concursal i
el jutjat competent els detalls de la reversió a la UdG de les unitats desertes, amb la Generalitat, l’absorció del personal que fins
ara eren treballadors de la Fundació Parc Científic i Tecnològic, i
amb les propietats dels edificis Giroemprèn i H2O, per arribar als
millors acords per a una gestió eficient del conjunt del parc; tot
plegat, amb l’objectiu de continuar mantenint el servei que aquesta infraestructura de recerca i innovació dona a la Universitat i al
conjunt de la societat gironina.
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institucions i entitats de servei, com l'Associació
d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), el
Clúster Català de l'Aigua (CWP) o la Fundació UdG: Innovació
i Formació

124 empreses ubicades al Parc, entre les quals:
> Diverses empreses derivades (spin-offs) de la UdG
> El Centre d'Innovació i Modernització d'Aplicacions de
l'empresa Hewlett Packard
> Empreses estrangeres d'alt contingut tecnològic

1.735 persones treballant al Parc
Serveis: 2 restaurants, 2 auditoris, 12 sales de reunions,
1 seminari, 8 aularis, 1 espai networking per a 50 persones.

Biblioteca de la UdG
La Biblioteca en xifres
Espais i equipaments
1.094.996 visites a les tres biblioteques de Campus
3.438 hores d’ocupació dels espais per actes i jornades
114 actes institucionals gravats i dipositats al repositori
10.347 m2. 1.876 places. 12.368 km de prestatgeries
269 ordinadors
59 ordinadors portàtils
Ús dels recursos i serveis
84.916 préstecs de documents
8.170 préstecs d’ordinadors portàtils
3.611 documents prestats a usuaris d'altres biblioteques
325.107 consultes a bases de dades
342.922 articles científics descarregats de la biblioteca digital
Formació i assessorament sobre recerca bibliogràfica
4.149 estudiants (Grau, Màster, doctorands) han rebut un curs formació (1 de cada 3 estudiants)
89 cursos impartits que corresponen a 379 hores impartides
814 assessoraments documentals personalitzats
La col·lecció
Mig milió de llibres: 446.560 en paper i 17.838 electrònics
24.155 revistes: 7.375 en paper i 16.780 revistes electròniques
24.165 mapes
40 bases de dades
Repositoris digitals
15.688 documents, 4.881 audiovisuals, 11.760 documents de fons patrimonials i 8.921 imatges producte de
l’activitat acadèmica, investigadora i de docència de la Universitat.
1.259 tesis en xarxa al TDX

La Cartoteca de la UdG
Ofereix més de 24.165 mapes en paper i unes 6.500
fotografies aèries.
Dona suport a la comunitat universitària en la
cerca i ús del material cartogràfic.
Difon i estimula l’ús de la cartografia com a font
d'informació científica.
Participa i cedeix material en qualsevol activitat
de la Universitat i col·labora amb les institucions i
organismes relacionats amb la cartografia.
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Principals actuacions dutes a terme dins el Pla Estratègic Orbita 18-22
Som Biblioteca
- S’aprova el Pla de gestió de la col·lecció i el Pla de comunicació de la Biblioteca.
- S’han adquirit 419 manuals amb el pressupost extraordinari que l'equip de govern de la UdG
ha atorgat per actualitzar la bibliografia recomanada en les assignatures dels estudis de Grau.
- Es milloren els espais i equipaments amb la instal·lació d'armaris compactes, remodelant
els espais de lectura distesa i unificant la retolació dels nivells de silenci a les tres biblioteques
de Campus.
- Enguany s’han catalogat i processat 13.537 documents i s’han fet nombroses actuacions per
impulsar la transició al format electrònic.
Som Institució
- Amb la incorporació dels Treballs Final de Grau dels Estudis de la Facultat d’Educació i
Psicologia al DUGI tots els Estudis de Grau disposen d’una col·lecció dels seus TFG al
repositori institucional de la Universitat de Girona.
- Adquisició d'un fons de llibres en matèria de gènere a través d’un projecte de la Unitat de
Compromís Social amb el finançament del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les
Corts i Igualtat.
- La Biblioteca participa en el projecte “Nous materials per a l’elaboració dels TFG i de
Màster", que obté el Premi d'Innovació Docent ICEberg UdG 2019.
- Organitzem, juntament amb UdGSalut, la “pausa saludable” a la Biblioteca durant les
èpoques d’exàmens.
- Ampliem el programa de formació en recerca d’informació als estudiants de les Escoles
Adscrites.
Som Territori
- Rebem la donació de la correspondència personal de Jaume Vicens Vives.
- Ingressem els Fons Joaquim Garriga i Jean i Pierre Vilar (fill i net de Pierre Vilar) i el Fons
M. Lluïsa Borràs.
- Avancem en l’assessorament a les biblioteques vinculades amb la publicació de la pàgina
web del Monestir de Sant Daniel, el suport en la catalogació a la Fundació Rafael Masó i la
nostra incorporació al grup assessor de patrimoni de la Fundació Karl Faust.
- Participem en el projecte “Rius de Llibres” amb la col·laboració de Biblioteques de Girona i
Connexió Papyrus.
- Publicació d’una carta de serveis específica per als col·legis professionals de la demarcació
Som Professionals
- Organitzem l'XI Workshop BiblioUdG, dedicat enguany a la suma d’intel·ligències.
- Publiquem quatre articles a revistes professionals i participem en cinc congressos i
workshops bibliotecaris.
- Les biblioteques del CSUC organitzen la “quinzena de l’intercanvi” per promoure i impulsar
l’intercanvi de coneixements entre el seu personal.
- Participem en la campanya “ 1 bibliotecari, 1 referència”, promoguda per l’Amical Wikimedia.
Servei destacat del curs: Suport a l'aprenentatge
Assessoraments personalitzats oferts pels bibliotecaris documentalistes
Suport en la confecció de bibliografies i cites de documents
Suport per a la realització de treballs de curs i pràctiques, especialment del treball final de
grau (TFG) i del treball final de màster (TFM)
Programa de formació dins els graus, màsters, programes de doctorat i cursos monogràfics
especialitzats pel personal investigador
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Accions destacades
Segell europeu HR Excellence in Research (HRS4R) per a la UdG
El 2 de juny la Universitat de Girona ha estat reconeguda per la Unió Europea (UE) amb el segell europeu HR
Excellence in Research, que respon a l'Estratègia de Recursos Humans per als Investigadors (Human Resources
Strategy for Researchers-HRS4R).
L'HRS4R és un procediment de millora continuada proposat per la UE per donar suport a la implementació de la
Carta europea dels investigadors i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors; el mètode HRS4R es
fonamenta en procediments d’autoavaluació dels models d’excel·lència i la institució -la UdG- analitza periòdicament les seves polítiques i pràctiques i defineix un pla d’acció per alinear-les progressivament amb els principis
establerts en la Carta i en el Codi. El Pla d'Acció de l'Estratègia de Recursos Humans per Investigadors (HRS4R)
de la Universitat de Girona, aprovat pel Consell de Govern i ara també per la Unió Europea, es desenvolupa en 22
accions, agrupades en 6 àmbits temàtics (Ètica i igualtat de gènere; Gestió de dades de recerca i accés obert; OTMR procés de contractació obert, transparent i basat en mèrits; Marc de la carrera professional en la investigació;
Avaluació i gestió de la recerca; i Comunicació).
La importància d'haver aconseguit el segell HRS4R rau, a nivell intern, en què contribueix a la millora de les condicions en què els investigadors desenvolupen la seva activitat, i a nivell extern, en què augmenta la visibilitat i la
confiança en la nostra Universitat com a pol d’atracció de talent, alhora que permet que la UdG concorri a convocatòries competitives externes en igualtat de condicions que la resta d’institucions europees que ja compten amb
aquest reconeixement.
L'informe dels avaluadors europeus ha valorat molt positivament 4 aspectes del procés: l'enfocament inclusiu i
participatiu en la definició del Pla (amb la participació d'investigadors, òrgans de govern, àrees de gestió i personal d'administració i serveis); l’anàlisi de bretxes precisa i exhaustiva; la utilització de diferents formats i eines
per a la consulta interna; i l'elevat nombre de voluntaris en la discussió sobre els resultats de l’anàlisi. Tot plegat
ha contribuït al fet que l'informe avaluador constati que la UdG ofereix un alt nivell de confiança en la posada en
pràctica amb èxit del Pla d’Acció i la incorporació de l'HRS4R a les polítiques generals de la UdG.

Suport als investigadors
S'ha establert un Programa pilot d'ajuts per a la incorporació d'investigadors postdoctorals a la UdG. Es tracta
de contractes d’un màxim de 2 anys que premien la participació en convocatòries competitives externes d'ajuts
postdoctorals com Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Marie Sklodowska-Curie, etc. per tal de
potenciar la incorporació d'aquest tipus de figures, especialment en departaments on es preveu la necessitat d'incorporació de personal docent i investigador. En la primera convocatòria POSTDOC-UdG2020 s’han convocat i
atorgat un total de 12 ajuts, que s’han incorporat als departaments de la UdG per desenvolupar activitats de recerca d'impacte internacional, alhora que reforçar les capacitats adquirides en la seva primera etapa de formació
investigadora.
Complementant l’activitat de l’OITT, els campus sectorials i la Fundació Girona, Regió de Coneixement, s’han
convocat ajuts per a la contractació de promotors de recerca i transferència UdG (PROMOTORS2019) que, des de
la proximitat als grups de recerca de la UdG, assumeixin tasques de captació de recursos i suport a la seva gestió
i comunicació. S’han atorgat 15 ajuts per a contractes de 2 anys, cofinançats pels grups de recerca (o agrupacions
de grups de recerca).
S’ha establert una plataforma conjunta de la UdG, els campus sectorials i l’IdIBGi per coordinar la recerca al servei
de la lluita contra la Covid-19. S’han recollit una trentena d’iniciatives que s’estan desenvolupant en aquest àmbit,
des del punt de vista més ampli (mèdic, social, econòmic, etc.) i es treballa per cercar sinergies entre els diferents
grups per tal d’estimular complementarietats, optimitzar recursos i bastir projectes transversals. En definitiva,
avançar en la recerca de manera col·laborativa.
S’ha elaborat un Protocol per a la protecció de la infància a la UdG, que recull el compromís de la UdG de vetllar
per tots els drets de nenes, nens i adolescents, en virtut de la Convenció dels Drets de la Infància de les Nacions
Unides (1989), i que estableix els procediments per tal de garantir-ho.
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Estudiants de doctorat i investigadors en formació
S’han aprovat les bases reguladores del Programa d’ajuts per a investigadors en formació de la UdG (IFUdG) 20192021 amb l’objectiu de captar talent predoctoral i contribuir a la realització de tesis doctorals a la UdG, i també
d’incentivar la captació d’investigadors experimentats, incrementar la qualitat dels programes de doctorat de la
UdG i avançar cap a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat. Novetats addicionals: els ajuts
d’accions especials poden ser cofinançats per grups de recerca de la UdG i les convocatòries es poden tramitar
totalment per via telemàtica. En la primera convocatòria s’han atorgat 21 ajuts. 12 dels beneficiaris s’han compromès a donar suport a la docència i podran optar als nous ajuts complementaris per a la mobilitat del personal investigador en formació IFMOB, amb condicions semblants als ajuts de mobilitat UdG predoctorals (IF MOB2019),
que també s’han convocat. A més, s’han aconseguit 15 ajuts de l’AGAUR FI-SDUR, de suport a departaments i
unitats de recerca per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació.
A principi del 2020 s’ha celebrat el curs "Direcció de grups de recerca i tesis doctorals", de set sessions ofert des
de l'ICE i pensat especialment, però no únicament, per a joves (potencials) directors de tesis doctorals a la UdG
(postdocs, RyC, lectors, agregats i titulars joves). Es parla de lideratge, tutorització, gestió del temps, finançament
públic i privat (transferència de tecnologia), gestió de projectes de recerca, publicació i divulgació de la recerca i
visibilitat, i funcionament administratiu del doctorat a la UdG. També, i per segona vegada, es fa l’acte de benvinguda a doctorands de primer any.
La UdG ha celebrat també la fase prèvia del concurs "Presenta la teva tesi en 4 minuts", enguany per videoconferència i en la qual van participar 17 doctorands. La guanyadora va ser Glòria Brugués Català amb la tesi Processos
psicològics implicats en la personalitat psicopàtica.
Finalment, la tercera setmana de juliol del 2020 s’han celebrat ja presencialment les IV Jornades d'Investigadors
Predoctorals de la Universitat de Girona, organitzades per l'Escola de Doctorat i l'Associació UdG.doc, en col·
laboració amb el Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement. S’hi han presentat unes 70 comunicacions de doctorands de la UdG i 15 comunicacions d'estudiants de màster de la UdG.
Des de l’inici de la crisi sanitària produïda per l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 la comunitat universitària de la UdG ha destacat per la seva solidaritat. Més de 350 estudiants de medicina i infermeria, principalment els de darrer curs i recentment graduats, s’han ofert a Salut per incorporar-se com a contractats
o voluntaris. Els grups de recerca han donat a l’Hospital Universitari Josep Trueta material de protecció personal,
desinfectants i reactius químics, i han imprès en 3D màscares i altre material necessari. S’han ofert també màquines de PCR i personal expert en aquesta tècnica, que ha donat suport al laboratori clínic de l’Hospital en una
iniciativa en col·laboració amb l’IdIBGi, les empreses GoodGut i Microbial, i Hipra, cosa que ha permès realitzar
conjuntament uns centenars d’anàlisis de SARS-CoV-2 diaris.
La Universitat de Girona, a través de l’Escola de Doctorat, forma part d’un consorci europeu al qual se li ha concedit un projecte de l’Horizon 2020 dins del programa Science with and for Society (SWAFS). El projecte s’anomena
ISPAS: Paths to Successful Innovations, i l’objectiu és oferir als investigadors en formació de la Universitat de
Girona cursos en anglès de Ciència Oberta, Emprenedoria i Innovació Oberta.

Notícies UdG
13a edició de la Nit de la Recerca

En aquesta nova edició i amb motiu de l’any internacional que s’hi dedica, l’esdeveniment ha girat a l’entorn de la Taula Periòdica dels Elements. La festa de la ciència, organitzada per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D), amb la
col·laboració del Consell Social, la Diputació i l’Ajuntament, té lloc el 27 de setembre a la Casa de Cultura per mostrar la feina
dels científics i científiques de la UdG a través de múltiples activitats: tallers i espectacles en un acte conduït pel divulgador
científic Dani Jiménez.
La Nit de la Recerca és un esdeveniment que té lloc de manera simultània a més de 300 ciutats europees, impulsat per la
Comissió Europea. Al projecte de La Nit Europea de la Recerca Catalana, a part de la Universitat de Girona, hi participen la
Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i ISGlobal. També compta amb la col·laboració de la delegació catalana del CSIC i l’Associació Catalana de la Comunicació Científica
(ACCC) entre moltes altres entitats.

El Campus Turisme exposa els resultats d'un estudi al Parlament Europeu

El Campus Turisme de la Universitat de Girona, la Universitat de Central Lancashire i la Universitat de Ljubljana presenten
els resultats d’una recerca sobre el turisme europeu davant el Comitè de Transport i Turisme al Parlament Europeu. La recerca – “European tourism – Recent Developments and Future Challanges” és la culminació d'un estudi encarregat pel Comitè
de Transport i Turisme, amb la idea de proporcionar una visió general de les perspectives, oportunitats i reptes del sector del
turisme a la Unió Europea, tenint en compte que Europa és la primera destinació mundial en arribades internacionals.

Químics de la UdG publiquen a "Nature Chemistry" sobre catalitzadors químics i enzims

Els químics de la UdG han treballat conjuntament amb investigadors d'Itàlia i l'Arabia Saudita. L'article s'ha publicat a Nature
Chemistry. L’equip ha comptat amb la tecnologia per trobar descriptors numèrics i correlacionar l’estructura (bio)molecular
amb la reactivitat. Això els ha permès crear mapes topogràfics que proporcionen una imatge 3D del lloc actiu del catalitzador,
és a dir, la zona on es produeix la reacció més ràpida o més selectiva. Aquesta eina en línia està disponible per a la comunitat
química per explorar ràpidament modificacions estructurals, especialment amb l’ajuda de càlculs de química quàntica basats
en la teoria funcional de la densitat, per racionalitzar el comportament dels catalitzadors coneguts i/o dissenyar catalitzadors
millorats.

Recerca sobre infants amb dèficit auditiu

El grup de recerca en Llenguatge i Cognició de la UdG conclou que el llenguatge formal i les habilitats lingüístiques i comunicatives juguen un paper fonamental en el desenvolupament del reconeixement emocional en el cas d’infants amb dèficit
auditiu. Els investigadors Francesc Sidera, Elisabet Serrat i Anna Amadó, juntament amb el professor de la Universitat de Londres Gary Morgan, han publicat els resultats de la seva recerca al llibre "Atypical Development in Romance Languages" (John
Benjamins Publishing Company, 2019).

Premi per al grup de Física Ambiental

Membres del grup de recerca en Fisica Ambiental de la UdG reben el Premi Internacional de Meteorologia i Climatologia
Eduard Fontsere 2019 de l’Associacio Catalana de Meteorologia per l’article "Fewer clouds in the Mediterranean: consistency
of observations and climate simulations”. El treball es va publicar l’any 2017 a la revista Scientific Reports. Aquest guardo té
com a objectiu promoure la recerca i el coneixement de la meteorologia i la climatologia de la Mediterrania, i s’atorga a aquell
article publicat entre els anys 2015 i 2017 en revistes d’investigacio de l’ambit de les ciencies atmosferiques que signifiqui una
aportacio rellevant en el coneixement de la meteorología i la climatologia de la Mediterrania.

Debat sobre la candidatura de la Costa Brava a Reserva de la Biosfera

Al llarg del novembre, té lloc la 2 edició del Seminari “Paisatges Salvats – Paisatges per Salvar”, organitzat per la Càtedra de
Geografia i Pensament Territorial de la UdG, el Departament de Geografia de la UdG, l’Associació Naturalistes de Girona i SOS
Costa Brava. La candidatura de la Costa Brava a Reserva de la Biosfera centra bona part dels debats, amb reflexions teòriques i
també visites als projectes urbanístics que s’han dut als tribunals, com la urbanització de la cala d’Aiguafreda, sa Riera Living
a Sa Riera, la pedrera s’Antiga i el macroxalet de Port des Pi.
Una vuitantena de persones inscrites confirmen l’interès acadèmic i social de posar en valor la tasca dels moviments socials
en defensa del territori de les comarques gironines.
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Treball del grup QBIS-CAT a la revista "CHEM"

El grup de recerca QBIS-CAT, adscrit a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC), descriu una nova estratègia sintètica per modificar esferes de carboni, com els ful·lerens, de manera selectiva. L’equip científic de la UdG, liderat per l’investigador Xavi Ribas, ha pogut encapsular dins una “gàbia nanoscòpica” el ful·lerè C60. Els resultats d’aquesta recerca del grup
QBIS-CAT es publiquen en la prestigiosa revista científica CHEM. És la primera vegada que s’aconsegueix formar ful·lerens
polifuncionalitzats purs. El descobriment, realitzat principalment per l’estudiant de doctorat Carles Fuertes, representa un
pas endavant sense precedents cap a la propera generació millorada de plaques solars, de les quals els ful·lerens en són components essencials. La recerca s’ha realitzat en estreta col·laboració amb l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN2), el sincrotró
ALBA-BCN i el Servei de RMN de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Químics de la UdG milloren l’eficiència de producció d’un fàrmac a partir d’un nou enzim

El grup de recerca CompBioLab de la Universitat de Girona i un centre de l’Institut de Biotecnologia Industrial de Tianjin
(Xina) han apostat pels enzims anomenats alcohol deshidrogenases (ADH), capaços de produir únicament el producte actiu
d’un medicament. Aquest fet incrementa de manera dràstica l’eficiència en el procés de producció de fàrmacs.
Molts medicaments presenten limitacions en el seu procés de producció: en la majoria dels casos, s’obtenen molts subproductes que no tenen activitat farmacològica i això redueix dràsticament l’eficiència de producció. Un estudi científic del grup de
recerca CompBioLab de la Universitat de Girona (UdG), adscrit a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC), publicat a la revista Nature Catalysis, s’ha proposat augmentar l’eficiència en la síntesi de fàrmacs i, concretament, ho ha fet amb
medicaments utilitzats com a hormones anticonceptives, com el Levonorgestrel o el Gestodene.
L’estudi s’ha realitzat en col·laboració amb el centre Engineering Research Center of Biocatalytic Technology, encapçalat per
l’investigador Dunming Zhu i adscrit a l’Institut de Biotecnologia Industrial de Tianjin (Xina). Els dos equips han dissenyat un
nou enzim capaç de produir només el producte actiu del medicament amb una gran eficiència catalítica. Les conclusions del
projecte evidencien la importància de la línia de recerca del grup CompBioLab, basada en estudiar la flexibilitat dels enzims.

Estudi sobre espècies animals en les aigües continentals

Investigadors del Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental (GRECO) de la Universitat de Girona (UdG) actualitzen la llista d’espècies animals introduïdes i establertes a les aigües continentals de la península Ibèrica. L’estudi considera totes les aigües
continentals, incloent-hi les aigües dolces, salabroses i estuarianes. En total, s’han identificat 125 espècies establertes, és a dir, que
ja tenen poblacions reproductores. Vint-i-quatre espècies més tenen un estatus incert, és a dir, encara no està clar si ja estan establertes o si són autòctones. D’aquestes 125 espècies, 27 no havien estat recollides a les revisions anteriors, la qual cosa representa un
augment del 30%.
L’investigador postdoctoral Rafael Muñoz Mas i el catedràtic d’Ecologia Emili García-Berthou, tots dos membres de l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la UdG, són els autors de l’estudi que s’ha publicat recentment a la prestigiosa revista Science of Total Environment.

La investigadora de la UdG Sara Ayllón analitza la pobresa infantil

El risc de pobresa infantil ancorada ha augmentat el 36,3% a les llars en què només treballa un dels progenitors. És una
de les conclusions del monogràfic “Objectiu: pal·liar la pobresa infantil”, publicat per l’Observatori Social de ”la Caixa”.
L’informe principal del dossier, «L’impacte persistent de la crisi econòmica en la pobresa infantil», està signat per Sara Ayllón,
investigadora del Departament d’Economia de la Universitat de Girona. L’autora destaca l’estreta relació entre pobresa infantil
i mercat de treball, i no solament com a conseqüència de la crisi econòmica.
L’article especifica que el risc de pobresa infantil varia segons la composició familiar i la situació laboral dels pares. Ayllón fa un
diagnòstic de l’evolució de la pobresa entre els anys 2008 i 2018, i examina com la recessió econòmica va tenir conseqüències
importants en els infants, agreujant una situació que ja era preocupant abans de la crisi.

Recerques sobre Ramon Muntaner

El volum 'Dits, fets i veres veritats. Estudis sobre Ramon Muntaner i el seu temps' aplega les darreres recerques sobre el cronista en les diverses facetes i sobre la seva 'Crònica', impulsades arran de la commemoració del 750 anys del naixement de
Muntaner. Després d'un congrés internacional impulsat per l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la Universitat
de Girona (UdG) que va tenir lloc el 2015 a Girona i Peralada arran de la commemoració del 750 anys del naixement de Muntaner, el conjunt d'estudis coordinats per Josep Antoni Aguilar, Sadurní Martí i Xavier Renedo, curadors del volum, aplega les
darreres recerques sobre el cronista en les diverses facetes, i sobre la seva 'Crònica'.

Nou mètode per fabricar superconductors

tèrmica dels materials i amb la posada a punt d’una de les vies de fabricació descobertes. El treball, que s’ha realitzat sota la direcció de la professora Teresa Puig de l’Institut de Ciència dels Materials de Barcelona (ICMAB – CSIC), obre grans perspectives per a
la producció industrial de cintes superconductores útils per a la producció i transport d’energia elèctrica.

Projecte internacional per a la investigadora Sílvia Osuna

Sílvia Osuna, professora ICREA de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la UdG, guanya un projecte de recerca del
Human Frontier Science Program (HFSP) en col·laboració amb tres grups internacionals per un import d'1,35 milions de dòlars. El projecte se centra en “l’evolució dels conjunts conformacionals i cinètics durant les transicions funcionals” i té una durada de tres anys.
A més d'Osuna, l'equip està format pel professor Tokuriki, de la University British Columbia (Canadà), que coordina la subvenció,
el professor Fraser, de la University of California, San Francisco (EUA) i el professor Noji, de la University of Tokyo (Japó). La sol·
licitud d'aquest equip internacional s'ha situat en el setè lloc dels 20 projectes concedits.

Efectivitat de les mesures adoptades per a mitigar la Covid-19

Marc Sáez, Diego Varga i Maria Antònia Barceló, membres del Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS)
analitzen la influència de les mesures aplicades pel Govern espanyol per aplanar la corba epidèmica de la Covid-19, partint de la
hipòtesi que el comportament de la corba epidèmica ha estat molt similar en tots els països i emprant informació sobre nous casos
diaris de la Covid-19 a Espanya, la Xina i Itàlia des del 17 de gener al 5 d'abril. Després de mesos d’estudi han arribat a la conclusió
que les mesures adoptades el 14 de març van aconseguir aplanar la corba i iniciar el camí per a la reducció de l’afectació de la pandèmia. El treball es publica el mes d’abril a la revista Science of the Total Environment (STOTEN).

L'investigador Miquel Costas rep un important ajut de l'ERC

El European Research Council (ERC) fa públic el mes d’abril el nom dels investigadors europeus mereixedors dels projectes ERC
Advanced Grants. L'investigador de la UdG Miquel Costas, membre de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de
la UdG, és un dels seleccionats. Dels 14 concedits a Espanya, 10 van a parar a investigadors que desenvoluparan el projecte en
una institució catalana. L’ajut atorgat al Dr. Costas pel projecte “ECHO-GRACADE - Enantioselective C-H Oxidation Guided by
Rational Catalyst Design” està dotat amb 2,49 milions d’euros per desenvolupar un projecte de recerca puntera en el camp de la
química orgànica durant 5 anys. A més a més, el projecte també permetrà la contractació de 8 investigadors en l’etapa doctoral i
postdoctoral durant quatre anys que formaran part del seu equip d’investigació.

Xaquín González Veira participa en el reportatge "Disaster in the Pacific"

El periodista i estudiant de doctorat del grup de recerca GILab, Xaquín González Veira, ha format part de l'equip del reportatge
Disaster in the Pacific de T. Christian Miller, Megan Rose and Robert Faturechi, que rep un premi Pulitzer, en la categoria National
Reporting. Aquest reportatge ha estat publicat al mitjà ProPublica i investiga sobre els impressionants fracassos de lideratge que
van provocar accidents mortals a l'exèrcit de Marina dels EUA.

Mètode per a la millora del diagnòstic i monitoratge de la Covid-19

El mes de maig, l’investigador Pere Boadas-Vaello, membre del grup de recerca NEOMA (UdG), juntament amb el seu equip, és
seleccionat pel Fondo Supera Covid-19, que finança projectes de recerca que ajudin a comprendre el virus, promogut pel Banc
Santander, les universitats estatals i el Consell Superior d’Investigacions Científiques. Es concedeixen 79.737 euros per tal de
poder desenvolupar el projecte “Avaluació de perfils espectrals de mostres biològiques humanes per la millora del diagnòstic i
monitoratge de la malaltia Covid-19.” La intenció és desenvolupar un nou mètode d’anàlisi de mostres orals que combina tècniques quimicoanalítiques i estadístiques amb la intel·ligència artificial i podria permetre el diagnòstic ràpid de moltes persones al
mateix temps amb un cost més econòmic que les proves actuals.
Per altra banda, es pretén adaptar aquesta metodologia també a l’anàlisi de mostres sanguínies. En aquest cas, els resultats permetrien tenir un control ràpid de l’evolució de la malaltia en els pacients i ser d’utilitat al personal sanitari per a la decisió del
tractament durant l'hospitalització.

El grup eXiT, membre de la Xarxa Nacional sobre Intel·ligència Artificial en Biomedicina

El grup de recerca eXiT (Control Engineering and Intelligent Systems) i dotze grups més han posat en marxa la Xarxa Nacional
sobre Intel·ligència Artificial en Biomedicina (IABiomed-net) des de primers d'any. eXiT, un grup d'investigació interdisciplinari
de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona, s'ha involucrat en aquesta iniciativa amb un clar objectiu:
crear un espai per tal de promoure les relacions a nivell estatal, així com la seva prospecció a l'àmbit europeu.

El grup de Materials i Termodinàmica (GRMT) del departament participa en la descoberta d’un nou mètode per a la producció
de materials superconductors d’alta temperatura que ha estat publicat a la revista Nature Communications. El grup, format per
Jordi Farjas, Pere Roura i l’estudiant Sílvia Rasi, ha contribuït al projecte Ultrasupertape des de la seva expertesa en l’anàlisi
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El Programa ICREA Acadèmia concedeix 3 distincions a investigadors de la UdG

L’investigador del Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental de la UdG (LEQUIA), Sebastià Puig, i els investigadors de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC), Anna Company i Albert Poater, rebran 40.000 euros anuals durant els 5 anys que
perdura el programa.
L’objectiu del Programa ICREA Acadèmia, establert l’any 2008, és impulsar i premiar l’excel·lència de la recerca dels professors de
les universitats públiques de Catalunya.

Bons resultats en la concessió de trams de transferència

El 2020, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora ha acabat l’avaluació dels trams de transferència en 4 etapes, segons les àrees de coneixement. A la UdG s’han obtingut 58 avaluacions positives (44% de les sol·licituds): és la 4a universitat
catalana en nombre d’avaluacions positives. La UdG ha tingut un èxit destacable en humanitats i ciències socials.

El projecte “Eduparc Girona” guanya la 17a Beca Josep Pallach

El projecte “Eduparc Girona”, presentat per l’equip de professors i professores Meritxell Ribas, Khaled Matas i Olga Matas, guanya
17a Beca Josep Pallach. El guardó consisteix en una aportació econòmica total de 6.000 euros: d’aquest import, 3.000 euros
els aporta l’Ajuntament de Girona i s’hauran de destinar al desenvolupament del projecte, i els 3.000 euros restants els ofereix
l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la UdG. “Eduparc Girona” té com a objectiu dissenyar i desenvolupar un
projecte educatiu vinculat amb els parcs i jardins de la ciutat de Girona, dotant-los de valor paisatgístic, ambiental i social, de
manera que puguin esdevenir un recurs per a les escoles. Mitjançant el projecte, i a partir de diverses activitats i dinàmiques,
l’alumnat podrà treballar i experimentar diferents aspectes curriculars i competencials relacionats.

Grups de recerca de la UdG implicats en la lluita contra el coronavirus SARS

Un equip de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi és guardonat amb un projecte per realitzar simulacions computacionals al superordinador Piz Daint del Centre Suís de Càlcul Científic. Aquest projecte forma part d’una estratègia conjunta
dels centres de supercomputació europeus per mitigar l’impacte de la pandèmia Covid-19. D’altra banda, el grup de recerca en
Estadística, Econometria i Salut (GRECS) rep un ajut del Fondo Supera Covid-19 per la proposta “IMPSEROCovid19 / IMPacto y
SEROprevalencia de la enfermedad Covid-19", vinculat a una de les seves línies d'investigació.
Albert Poater, professor Serra Húnter de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat Girona, treballa
en el mètode per frenar l’activitat de la Covid-19 a través de fàrmacs, ja que actualment no hi ha tractaments terapèutics específics
i efectius per lluitar contra aquest virus. Es basa en la proteasa Covid (SARS-CoV-2 MPRO), en relació al seu bloqueig per inhibidors. El projecte s’emmarca en un de més ambiciós que va rebre hores de computació al superordinador Marenostrum de Barcelona a finals de juny, del qual els principals investigadors colíders són, per part de la UdG: Albert Poater, Javier Iglésias, Miquel Solà,
Sílvia Osuna, Lluís Blancafort i Sílvia Simon per la Universitat de Girona.
Aquesta primera publicació ha estat acceptada a la prestigiosa revista de l’American Chemical Society The Journal of Physical
Chemistry Letters.
Un estudi en què participa la Universitat de Girona a través de l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), ha estat seleccionat pel comitè avaluador del FONDO SUPERA COVID-19, un programa dotat de 8,5 milions d’euros, destinats a finançar projectes de recerca que ajudin a comprendre el virus. El projecte CARGENCORS (CARdiovascular GENetic risc score for Risk Stratification of patients positive for SAR-Cov-2 (COvid19) virus) ha rebut 250.000 euros, la segona dotació econòmica més elevada.

El Campus Aigua reflexiona a l'entorn de l'aigua i Covid-19

Els investigadors i investigadores del Campus Aigua de la Universitat de Girona posen a l’abast els coneixements, observacions i
reflexions sobre la situació única que ha comportat la pandèmia, des de diferents àmbits relacionats amb l’aigua, així com quin ha
de ser el futur i els reptes als quals s’haurà d’enfrontar el sector de l’aigua.

Comunitat universitària:
estudiantat, PDI i PAS

IV Jornades d'Investigadors Predoctorals de la Universitat de Girona

L’Escola de Doctorat i l’associació UdG.doc organitzen les IV Jornades d’Investigadors Predoctorals, en col·laboració amb el Vicerectorat de Recerca, el mes de juliol. Es duen a terme a l'aula M5-01 de la Facultat de Medicina i d'Infermeria, de tal manera que
aquest és el primer congrés organitzat de forma presencial a la UdG després del confinament per la Covid-19. Les Jornades tenen
la voluntat d'oferir un espai de formació, intercanvi de coneixement, difusió de la recerca i debat entre totes les investigadores i
els investigadors en formació de la nostra universitat.

Neix Tensormedical, una nova empresa de base tecnològica de la UdG

El 21 de juliol es constitueix, al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, una nova empresa de base tecnològica, Tensormedical, impulsada pels investigadors Sergi Valverde, Arnau Oliver i Xavier Lladó, membres del grup de recerca en Visió per Computador i
Robòtica (VICOROB) de la Universitat de Girona (UdG). Centrarà la seva activitat en el desenvolupament de programari i algorismes automàtics d’intel·ligència artificial per a la radiologia.
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Associacions de la UdG
Àligues i Aligots
Associació Alumnes Sèniors del Programa Josep Torrellas de la UdG
Associació Batucada UdG
Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres
Associació Cultural Aula Manga UdG. AMU
Associació d'Amics del Centre Cristià dels Universitaris de Girona
Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Politècnica de Girona
Associació de Debat de la Universitat de Girona
Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut de la UdG AECS
Associació d'Estudiants de Ciències Polítiques i de l'Administració de la UdG
Associació d'Estudiants de Medicina de la UdG
Associació Estudiants de Recerca i Promoció Psicològica. ARPP
Associació d'Estudiants d'Industrials AEdI
Associació Juvenil Kodama
Associació Multicapacitats
Associació Naturalista Bitxacs
Associació UdGeeks
Associació Universitària de Cultura Occitana de la UdG
Associació d'Estudiants de Mestres de la UdG. ASEM
Colla Castellera els Xoriguers
Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans
Erasmus Student Network-Girona (ESN)
Associació de Personal Investigador en Formació Vinculat a la UdG. UdG.Doc
VENS Viure Experiències Noves i Socials
Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos

Accions destacades
PDI
Per fer front a les necessitats de professorat, i per anticipar-nos al relleu generacional, durant el 2019 i 2020 es completarà la
contractació de 17 professors lectors nous, i s’iniciarà el procés selectiu per cobrir 8 places addicionals de professorat lector.
Addicionalment, des del 2019 s’han contractat 18 professors temporals a temps complet gràcies a la flexibilització de les
directrius de contractació en els nostres departaments. La UdG ha continuat fent un esforç en la consolidació del personal
docent i investigador: la gestió activa de la taxa de reposició del PDI ha permès 20 transformacions de places de professorat en
règim d’interinatge a contractacions permanents durant el 2019 i estan en marxa 16 transformacions de la mateixa naturalesa
durant el 2020. Pel que fa a la promoció de places, també s’ha de destacar que durant el 2020 es crearan fins a 18 noves places
de professorat catedràtic.

PAS
Per tal de donar compliment al programa de l’equip de govern de la UdG el Consell de Govern ha aprovat el Reglament de
formació del PAS de la UdG, incrementant de 50 a 90 les hores de formació; també ha aprovat el Programa de Teletreball per al
PAS de la UdG, pel qual el pla pilot iniciat el curs 2015-2016 passa a ser un programa definitiu.
El Consell de Govern també ha aprovat la modificació de les Bases generals dels processos selectius per a l’accés al personal
d’administració i serveis funcionari de la Universitat de Girona. Igualment s’ha iniciat el procés d’estabilització de les places
afectades per l’oferta pública d’ocupació. En aquest sentit s’han realitzat concursos de promoció interna i s’han iniciat
oposicions per torn restringit i per torn lliure, tant per al personal d’administració i serveis funcionari com per al laboral, de
la manera següent:
- PAS Funcionari: concursos interns de provisió: 9 (7 carrera professional i 2 trasllat); convocatòries d’accés: 5 (4 de grup
A1 i 1 de grup E)
- PAS Laboral: concursos interns de trasllat i promoció: 5; convocatòries de concursos de nou ingrés: 6
Finalment, per mantenir l’activitat del PAS de la Universitat de Girona durant l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia
de la Covid-19, s’ha estès el teletreball a pràcticament la totalitat del PAS i s’ha garantit que tot el personal disposi d’ordinador
portàtil per portar-lo a terme.

Estudiantat
Aquest any la Festa Major de la UdG ha hagut de posposar-se però el Consell d’Estudiants ha programat un tastet musical, a
través dels directes per Instagram, de Lildami, Miquel Abras, La Banda del Coche Rojo i Dj Animal. A més a més, s’ha convocat
un concurs fotogràfic del confinament i un concurs de representació escènica a càrrec del Consell d’Estudiants i de l’Aula de
Teatre de la UdG, respectivament.
En la Convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona per a l’any 2019, s’han atorgat 3 ajuts
d’emergència per a matrícula, per un import de 5.064,16 €, i 11 ajuts per a desplaçament, per un import de 9.200 €. Mitjançant
un conveni, la Fundació "La Caixa" ha aportat 15.000 € per ajudar a resoldre situacions d'emergència a la UdG.
Aquest any, excepcionalment, l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 ha traslladat l'activitat docent
de les aules als domicilis. Aquesta situació ha generat noves necessitats i ha posat de manifest la vulnerabilitat d'una part
de l'estudiantat, que no té els mitjans tecnològics per seguir adequadament l'activitat docent, pateix una bretxa digital. Per
atendre aquestes necessitats sobrevingudes s'ha articulat un procediment urgent per detectar les necessitats i donar resposta
a través del préstec de material. A finals de maig s'havien atès unes cent peticions, entre ordinadors portàtils i dispositius de
connexió.

Beques i ajuts del curs 2019-2020
El curs 2019-2020 s’han concedit 20 beques salari, de 6.000€ cadascuna, de les quals 19 són genèriques de la UdG i una és de
la Fundació Carreu per a estudiants del Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Pel que fa al suport al Consell d’Estudiants
amb relació a activitats, despeses corrents i suport a la gestió, s’hi ha destinat 34.350 €. Finalment, els ajuts al foment de la
participació, els ajuts al foment associatiu i els ajuts del Consell d’Associacions s’han dotat d’un crèdit global de 37.000 €, dels
quals s’ha disposat de 23.222 € en conjunt.

Cor de la UdG
A part de la inauguració de curs i del Sopar de Nadal, cal destacar que, malgrat el confinament, el cor s’ha anat trobant, en
línia, setmanalment, i han enregistrat diversos vídeos d’interpretacions confinades així com el Concert de Sant Jordi, amb
actuacions individuals i en petits grups.
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Aula de Teatre
L’Aula de Teatre ha estat treballant durant tot el curs amb sessions d’entrenament actoral, assajos, classes de dicció i interpretació
i preparació de dos muntatges. El primer, amb motiu de la inauguració de curs, va ser l’espectacle gestual Una mirada a la
igualtat de gènere. El segon, l’adaptació de l’obra La guerra no té cara de dona, de Svetlana Aleksiévitx, que s’havia d’estrenar
a la Biennal de Teatre Universitari de la Xarxa Vives i que s’ha hagut de portar a escena a través d’un muntatge audiovisual.
A nivell de xarxes socials, l’aula ha participat en el Dia Internacional del Teatre, ha organitzat el 1r concurs d’interpretació
actoral a Instagram en el marc de la Festa Major virtual de la UdG i ha participat en el vídeo promocional del Grau en Llengua
i Literatura Catalanes i de la Facultat de Lletres.

Alumni UdG
UdG Alumni, amb el suport de la Unitat de Compromís Social, el Servei d'Esports, la Fundació UdG: Innovació i Formació,
l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES), i la col·laboració d'Anela Fruits i Poma de Girona ha organitzat la 1a Ruta
Solidària UdG, que va aplegar més de 350 participants. També va participar molt activament en l’organització del primer Sopar
de Nadal de la UdG, que va vestir de gala l’aula magna de Sant Domènec amb prop de 400 persones, entre estudiantat, PAS i
PDI; es va compartir la cantada de nadales del Cor de la UdG, un sopar a peu dret i l’actuació musical amb ball del grup Her
Majesty.

Servei d’Esports
El nombre total de socis del Servei d’Esports el curs 2019-2020 ha estat de 3.145. D’entre aquests, 617 han participat en activitats
de reconeixement acadèmic, 135 en voluntariat esportiu, 211 en activitats de promoció, salut i lleure, i 791 en activitats dirigides;
pel que fa al Programa de suport als esportistes d’alt nivell, el curs 2019-2020 ha acollit 55 estudiants; finalment, quant a les
competicions a la UdG, han comptat amb 489 participants i als Campionats de Catalunya Universitaris han participat 386
esportistes de la UdG, que han guanyat 4 medalles d’or, 3 de plata i 3 de bronze. Enguany no s’ha participat ni als Campionats
d’Espanya Universitaris ni a cap competició internacional, a causa de l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia de la
Covid-19.

Servei de Llengües Modernes
Les dades del Servei de Llengües, al llarg del curs 2019-2020, són les següents: 437 matriculats a cursos de català, 244 matriculats
a cursos d’anglès, 26 matriculats a cursos de francès, 16 matriculats a cursos d’alemany, 148 membres del personal acadèmic
i d’administració i serveis que han participat en activitats formatives específiques, 60 examinands de català, 182 examinands
d’anglès, i 293 participants en intercanvis lingüístics. A més, ha tingut 65 voluntaris.
Aquest curs s’han publicat (conjuntament amb altres universitats) les guies Escriure Turisme a la universitat (en català,
anglès, francès i alemany) i Escriure Enginyeria Informàtica a la universitat (en català i anglès). I s’ha participat en la redacció
de l’informe La internacionalización de las universidades españolas: impacto en la enseñanza y la acreditación de lenguas,
publicat per l’Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior.
A més, s'ha participat en la II Jornada del Grupo de Interés en Evaluación de Lenguas en España (GIELE) (Procesos de
validación: Retos y oportunidades) i en el XI Congreso ACLES: Mediación, interculturalidad e internacionalización en casa,
on s'han presentat comunicacions i s'han impartit tallers.

Ambientalització
Després que el Claustre aprovés la declaració d’emergència climàtica i la necessitat d’actualitzar el pla d’ambientalització,
s’ha aprovat per Consell de Govern i ha començat a treballar la Comissió Tècnica per a la revisió del Pla d'Ambientalització
de la Universitat de Girona. Té com a finalitat l’assessorament en els objectius, estructura i accions del nou pla i el seguiment
del desenvolupament i acompliment del pla. La revisió del Pla d’Ambientalització i les diferents accions que es promouen en
l’àmbit de la sostenibilitat es troben alineades amb l’esperit del Pla Estratègic UdG2030: la suma d’intel·ligències, en tant que
la comunitat universitària va considerar, en el procés participatiu obert, que la sostenibilitat havia de ser un valor cabdal a la
nostra Universitat.

Notícies UdG
Miquel Solà, nomenat membre honorífic de la Societat Polonesa de Química

El mes de setembre, la presidenta de la institució, Izabela Nowak, lliura la distinció a Miquel Solà en el marc de la 62a Reunió
Anual que té lloc a Varsòvia. Miquel Solà, investigador de la UdG i membre de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi,
ha col·laborat amb químics polonesos i, conjuntament, han publicat 23 articles en revistes científiques. La Societat Polonesa de
Química en destaca “els seus èxits científics i els serveis” a aquesta institució.
La col·laboració de Miquel Solà amb químics polonesos va començar l’any 2003. Des d’aleshores, ha visitat els laboratoris del
professor Krygowski, el professor Cyranski i el doctor Zborowski i ha estat convidat a diversos congressos organitzats per químics
polonesos. A més, deu químics polonesos (Dariusz Szczepanik, Halina Szatylowicz, Marcin Palusiak, Marcin Buchowiecki,
Mirosław Jabonski, Krzysztof Zborowski, Antony Stasyuk, Olga Stasyuk, Paulina H. Marek i Kamila Pruszkowska) han visitat el
seu laboratori.

Inauguració del curs 2019-2020

La Universitat de Girona inaugura el curs acadèmic 2019-2020 els dies 2 i 3 d’octubre amb dos actes oberts al conjunt de la
ciutadania. El primer té lloc al pati de l’edifici de Les Àligues, seu del rectorat, per reconèixer la trajectòria professional del
Personal d’Administració i Serveis (PAS) i el Personal Docent i Investigador jubilats durant el curs 2018-2019. El dia 3 d’octubre,
l’Aula Magna Modest Prats acull l'acte institucional que, aquest curs, gira a l’entorn de la igualtat de gènere. En el decurs de l'acte
es fa lliurament de la medalla de la Universitat al rector Sergi Bonet, en virtut de l'acord del Consell de Govern d’11 d’octubre de
2018.
La Universitat de Girona pretén que la inauguració de curs vagi més enllà d’un acte institucional. Per això, des del curs passat, s’ha
convertit en un espai de reflexió a l’entorn de qüestions que afecten profundament la societat i en què la universitat vol contribuir
i ser present. Si l’any passat es va dirigir la mirada cap al compromís social amb una lliçó del fundador i director de Proactiva Open
Arms, Òscar Camps, en aquesta ocasió l’enfocament se centra en la igualtat amb l’objectiu de comprometre’s amb la lluita contra
les injustícies de gènere. És per això que la UdG hi convida l’escriptora, periodista i impulsora de #Cuéntalo, Cristina Fallarás com
a ponent de la lliçó inaugural, que es titula “Nosotras contamos”.
La reflexió tindrà continuïtat en els propers anys, quan s’abordarà la sostenibilitat (2020-2021) i l’educació inclusiva (2021-2022).
D’aquesta manera, se seguiran posant els valors al centre d’aquest acte tan important per a la institució i que dona pas a noves
oportunitats per a la docència, la recerca i la transferència de coneixement, eixos principals de l'activitat universitària.

Una nova aplicació per a la Universitat de Girona

Des de l’inici d’aquest curs acadèmic la Universitat de Girona disposa d’una aplicació oficial per a mòbils. Es tracta d’un projecte
tecnològic desenvolupat per Universia que s’ha adaptat a les necessitats de la UdG. Es troba disponible per a dispositius Android
i Ios. L'aplicació ofereix informació general de la Universitat, així com adreces específiques sobre els serveis més sol·licitats, com
ara l’oferta acadèmica o la localització dels espais. Es preveu que es vagi actualitzant de manera continuada, tant en disseny com
en continguts. La principal novetat de l'aplicació és que incorpora el carnet de la UdG, que passa a ser TUI (Targeta Universitària
Intel·ligent). Durant el primer any conviuran el carnet físic i la targeta intel·ligent, però passat aquest temps només existirà el
carnet virtual.

El Claustre de la UdG aprova un manifest de rebuig a les condemnes dels presos polítics
catalans

El Claustre de la Universitat de Girona, reunit el 25 d’octubre, en sessió extraordinària, debat i aprova un manifest de rebuig a
les condemnes dels presos polítics catalans i a la judicialització de la política. El manifest rep el suport del 84% dels claustrals
presents. En el document, elaborat conjuntament amb les diferents universitats públiques catalanes, s’exigeix “la immediata
posada en llibertat de les persones injustament condemnades o en presó provisional i el sobreseïment de tots els processos penals
i administratius en curs relacionats, i el retorn de les persones exiliades".
D’altra banda, el Claustre aprova per assentiment un manifest que proposa incorporar de forma excepcional al sistema d’avaluació
establert (sense substituir-lo) un sistema d’avaluació alternatiu, que va ser desenvolupat i aprovat definitivament en una sessió
extraordinària del Consell de Govern.

Consell d’Amics i Amigues de la Universitat de Girona – Seguim Fent UdG
En la sessió 10/2019 del Consell de Govern es va crear el Consell d'Amics i Amigues de la Universitat de Girona – Seguim Fent
UdG (CASFU), que vol promoure i mantenir el vincle amb les persones que han prestat serveis a la universitat, però que ja no
hi treballen. Es manté així el seu compromís amb la institució, que d'aquesta manera segueix tenint a prop la seva expertesa,
saviesa i professionalitat. El CASFU dependrà orgànicament del vicerectorat que tingui les atribucions sobre compromís
social; i dependrà funcionalment de la Unitat de Compromís Social.
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El director de l’IQCC, Marcel Swart, és escollit nou membre de l'Acadèmia Europea

L'Acadèmia Europea és un organisme fundat l’any 1988 i format per científics de totes les disciplines que són experts i líders en
les seves àrees i així ho reconeixen els seus col·legues. L’Acadèmia pretén promoure la recerca i les beques europees, fomentar
beques interdisciplinàries i internacionals, identificar temes d’importància a nivell del continent, proposar accions i proporcionar
assessoraments independents i imparcials a institucions europees, governs i agències internacionals. El director de l'Institut de
Química Computacional i Catàlisi (IQCC), Marcel Swart, és el primer membre de la UdG a ser distingit amb aquest honor. L'acte
de reconeixement té lloc el 23 d'octubre, a Barcelona. Aquesta distinció per a Marcel Swart arriba després d’haver estat escollit
membre, l'any 2014, de la Young Academy Europe, institució en la que va exercir de president els anys 2017 i 2018.

Presentació del "Manual de Dret del Treball i Seguretat Social"

La Facultat de Dret acull la presentació del Manual de Dret del Treball i Seguretat Social, a càrrec del professor Ferran Camas,
que coordina el volum. Per primera vegada, un manual sobre dret del treball inclou un estudi dedicat als drets de la població
estrangera, la qual se sol desplaçar amb l’objectiu de trobar feina.

La UdG rep una distinció d'Argent en Promoció de la Salut

La Universitat de Girona rep el mes d’octubre un diploma amb el nivell d'Argent en l'acte de lliurament de diplomes al projecte
Empresa Promotora de Salut (EPS), emmarcat al Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública. La vicerectora de Territori
i Compromís Social, Sílvia Llach, recull una distinció que demostra que la UdG és una universitat que aposta per unes condicions
d'estudi i treball saludables, i per introduir la salut i la seva promoció com a eixos a tenir presents en tots els ensenyaments
universitaris. Les iniciatives es promouen a partir del programa Promoció de la Salut i UdGSalut, on hi ha implicats els serveis de
la Unitat de Compromís Social, Oficina de Salut Laboral i UdGEsports.

La Facultat d’Infermeria inaugura la Sala Carles Capdevila

El rector de la UdG, Quim Salvi; la degana de la Facultat d’Infermeria, Carme Bertran; i familiars directes del periodista assisteixen
el 4 de novembre a l’acte, on es recorda la figura de Carles Capdevila. L’espai és una nova sala de reunions que es bateja en honor
al periodista osonenc.
La degana subratlla com, amb el seu discurs, Capdevila va reforçar el valor personal i professional de les infermeres i infermers.
L’estudiant Kaoutar Ejdaa i la coordinadora del grau, Carme Malangón, llegeixen fragments d'articles i entrevistes on el periodista
elogiava la tasca de cura de les persones. El rector clou la cerimònia i destaca la importància que a partir d'ara la Facultat disposi
d'un espai permanent que recordi el periodista. Carles Capdevila, en paraules del rector, “ha deixat empremta per la seva
professionalitat, pel seu esforç, per l'estima a l'altre, per una humanitat i un optimisme desbordants”. Segons Quim Salvi, el
periodista va saber transmetre la profunditat del seu pensament en un format assequible i proper i va posar en valor l'educació,
una educació oberta i progressista, i la sanitat.
La Sala Carles Capdevila serà lloc de trobada i interrelació entre els membres de la comunitat universitària. La nova sala de
reunions s’ha dissenyat amb la voluntat que aquest espai tan especial esperoni el diàleg.

El Govern atorga la medalla Josep Trueta a Dolors Juvinyà

Els guardons, creats l’any 1998, reconeixen el mèrit sanitari de professionals i entitats que, per la seva tasca i trajectòria, han
contribuït de forma significativa a l’avenç i la millora de l’àmbit de la salut. La directora de la Càtedra de Promoció de la Salut de
la UdG, Dolors Juvinyà, rep aquest reconeixement el 29 de novembre, al Palau de la Generalitat.

La professora M. Rosa Terradellas, reconeguda amb la Medalla al Treball President Macià
El Govern de la Generalitat de Catalunya fa públic el 10 de desembre l’atorgament de la Medalla al Treball President Macià a quinze
persones. Aquests guardons reconeixen persones i institucions que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels
serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball. La professora M. Rosa Terradellas ha estat distingida
per la seva llarga trajectòria professional a la UdG en la docència, la recerca i la gestió universitàries.

La UdG entra al Top 100 de les universitats sostenibles segons el rànquing mundial
GreenMetric
En el rànquing internacional GreenMetric World University Ranking on Sustainability, que mesura el nivell de sostenibilitat de
les universitats d’arreu del món, la Universitat de Girona ha escalat 12 posicions a nivell mundial respecte de l’any passat i se situa
en les 100 primeres del món (la posició 93 de les 780 universitats dels 85 països que hi participen).
En les altres escales territorials, la UdG se situa com a 44a a nivell europeu, 7a en l’àmbit estatal i 2a de les universitats catalanes.
Dins d’aquest mateix rànquing, és la 51a universitat del món en gestió energètica i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Aquest indicador és el que més pondera del rànquing ja que té en compte les polítiques universitàries en temes d’energia i canvi
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climàtic, i la UdG ocupa la 35a posició de les universitats europees, la 5a de les espanyoles i la 3a de les catalanes.
Aquest resultat ha estat possible gràcies al Pla d’ambientalització, en vigència des de l’any 2000. I aquesta bona posició reforça
les futures accions que seran guiades pel nou Pla d’ambientalització, que inclourà el seguiment de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, un objectiu alineat amb les institucions i governs internacionals més implicats en la mitigació del canvi climàtic i
unes accions emmarcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

El Claustre de la Universitat de Girona aprova l'informe anual del rector

El 5 de desembre, en la sessió ordinària del Claustre de la Universitat de Girona, el rector exposa el seu informe anual i ressenya
les 212 accions de govern realitzades durant el 2019. L’informe del rector rep el suport de prop del 70% dels vots emesos, amb 48
vots a favor dels 69 emesos.
Aquesta és la segona vegada que Quim Salvi s’adreça al Claustre per retre comptes de l’acció de govern anual, i ho fa “perquè
ho preveu la normativa” i perquè fent balanç de l’any 2019 “s’obre una oportunitat de diàleg entre el govern i els claustrals” per
valorar la gestió, tant en la seva visió general com en els seus aspectes particulars.
Pel que fa a l’informe, Quim Salvi exposa el detall de les més de 200 accions de govern de 2019, estructurades a l’entorn de tres grans
eixos: en primer lloc, l’activitat universitària (el què), que comprèn la docència, la recerca i la transferència, i el compromís social;
en segon lloc, les accions orientades a les persones que integren la Universitat (el qui), estudiants, personal docent i investigador
(PDI), personal d’administració i serveis (PAS) i el conjunt de la societat; i, en tercer lloc, les accions relacionades amb el govern
(el com), que comprèn governança, serveis i campus, qualitat, i promoció i comunicació. A banda d’aquests tres eixos cabdals, tal
com preveuen els Estatuts, l’informe incorpora les línies generals del pressupost.
El rector destaca que amb les 212 accions de govern recollides en l’informe “s’arriba a més d’un 50% de compliment del programa
de govern” justament a la meitat del mandat.

La Festa de Nadal aplega 400 persones a l'Aula Magna Modest Prats

La Festa de Nadal de la Universitat de Girona reuneix unes 400 persones entre estudiants, PAS i PDI el dia 12 de desembre a l'Aula
Magna Modest Prats. Amb un ambient festiu, la vetllada inclou un sopar a peu dret i un repertori de cançons de Nadal tradicionals
a càrrec del Cor de la UdG.

Dolors Vidal, premiada per la seva trajectòria en l’àmbit del turisme

La professora i investigadora de la UdG Dolors Vidal rep la Medalla al Millor Projecte de Coneixement i Recerca, que premia el
seu esforç i dedicació en la promoció del turisme. Els premis tenen com a objectiu reconèixer l'esforç i la dedicació en favor del
turisme i ser un instrument per estimular comportaments professionals i actuacions que col·laborin a millorar la imatge turística
de Catalunya i dels serveis turístics.

Mor George Steiner, doctor Honoris Causa per la UdG

El 3 de febrer, a Cambridge (Gran Bretanya), a l’edat de 90 anys, mor el professor George Steiner, nomenat doctor Honoris Causa
de la Universitat de Girona l’any 2009 i professor convidat a la Cátedra d’Art i Cultura Contemporània l’any 2002.
La docència, però, va ser sempre una de les seves passions, exercint com a professor de Literatura Comparada a les universitats
de Princeton, Cambridge i Ginebra. Entre les seves principals publicacions destaquen obres tan importants com La Mort de la
tragèdia (1961), Anno Domini (1966), Llenguatge i silenci (1967), Extraterritorial (1971), Després de Babel (1975), Antígones (1984),
Presències reals (1989), En el castell de Barbablava. Notes per a una redefinició de la cultura (1991), Passió intacta (1996), Nostàlgia
de l’absolut (1974) o la seva autobiografia, Errata (1997). Steiner també era un enamorat de Girona. En el seu llibre autobiogràfic,
Errata, l’examen d’una vida, considera Girona com “a centre d’Europa”, “condensació i concentració de la presència palpable de
la temporalitat humana”, fet que va ratificar en el discurs que va deixar escrit amb motiu de la proclamació com a Honoris Causa
quan afirmava que “Girona era màgica. Els seus silencis no són semblants a qualsevol altra”. El seu llegat constitueix una ferma
reivindicació de l’humanisme intel·lectual.

Josep Maria Nadal, els germans Roca i Eduard Carbonell reben la Creu de Sant Jordi

El Govern de la Generalitat aprova el mes de març la concessió de la Creu de Sant Jordi a 30 personalitats, entre elles Josep Maria
Nadal, primer rector de la Universitat de Girona (1993-2002), els germans Roca (Celler de Can Roca) i l’historiador de l’art Eduard
Carbonell.
Nadal ha estat guardonat pel seu compromís permanent amb la llengua i la cultura catalanes, expressat a través de la docència
i la recerca, i per haver posat els fonaments de la descentralització de la docència i la recerca universitària a Catalunya. En tots
els camps que ha conreat ha excel·lit com a mestre, la qual cosa li és reconeguda per tota una generació de filòlegs i historiadors
de la llengua catalana. Ha estat un dels impulsors de la Universitat de Girona, de la qual ha estat el primer rector, i promotor de
diferents centres d’estudi de referència, com l’Observatori de les Llengües d’Europa i la Mediterrània (ODELLEUM) i de fòrums
de debat.
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Eduard Carbonell, catedràtic d’història de l’art de la Universitat de Girona, ara ja jubilat, ha estat distingit també per la seva
dilatada carrera investigadora i docent marcada pel rigor professional en el camp de la història de l’art medieval català. Les
aportacions que ha fet en el seu àmbit d’estudi són considerades una referència per nombrosos professionals del sector. És
igualment remarcable el seu paper en la redacció de diverses disposicions legislatives adreçades a la salvaguarda i custòdia del
patrimoni cultural i artístic català i a la museologia.
Finalment, els germans Roca, doctors Honoris Causa per la UdG i col·laboradors en nombroses iniciatives docents i de divulgació
de la UdG, han estat guardonats amb la Creu de Sant Jordi per la seva tasca en el terreny de la innovació, la formació i els projectes
de responsabilitat social en àmbits com el de la gestió emocional dels recursos humans, la captació i retenció del talent professional
i la incorporació de les novetats tecnològiques en el món de la cuina i la gastronomia.

La UdG, primera universitat catalana en tres dels indicadors ODS relacionats amb la
sostenibilitat
La Universitat de Girona és la primera universitat del territori català en 3 dels 17 indicadors ODS (Objectius de Desenvolupament
Sostenible) de les Nacions Unides segons el rànquing THE Impact. La UdG destaca concretament en educació, ciutat i comunitat
sostenibles i aigua i el sanejament. D’entre les universitats públiques catalanes, es posiciona en el primer lloc en els tres àmbits. A
nivell espanyol es col·loca al capdavant en ciutat i comunitat sostenibles i en segon lloc en aigua i sanejament i educació. A escala
mundial, se situa en la 13a posició en educació, en la 24a en aigua i sanejament i en la 49a en ciutat i comunitat sostenibles.
A nivell estatal, la UdG se situa en el novè lloc d’aquesta classificació que utilitza indicadors curosament calibrats per oferir
comparacions integrals i equilibrades de tres grans àrees –recerca, divulgació i administració– en aspectes com la salut, l'educació,
el gènere, la indústria, les desigualtats o el consum responsable.
La UdG apareix també classificada en les posicions 101-200 de les universitats més ben valorades del món d'acord amb la seva
implicació en els ODS.

La UdG es posiciona entre les millors universitats de l'Estat segons el rànquing CyD

En la nova edició del rànquing, feta pública el mes de maig, la institució universitària gironina és considerada la 7a millor
universitat en recerca a nivell estatal. El rànquing de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) ha avaluat 76 universitats
de l’Estat, 48 de públiques i 28 de privades. El rànquing CyD utilitza diferents indicadors per classificar les universitats en cinc
dimensions: ensenyament i aprenentatge, investigació, orientació internacional, contribució al desenvolupament regional i
transferència de coneixement. En el conjunt d'aquests indicadors, la UdG és considerada la 12a millor universitat de l'Estat.
Pel que fa a les diferents dimensions del rànquing institucional, la UdG destaca en investigació, en transferència del coneixement
i en dos àmbits concrets: d'ensenyament i aprenentatge. Dels 9 indicadors relatius a la investigació, la UdG obté la màxima
qualificació en 6 i es posiciona en el 7è lloc a nivell estatal (la 3a de Catalunya) millorant la 10a posició de l’any anterior. Dels
8 indicadors de transferència de coneixement, la UdG obté la màxima qualificació en 4, situant-se en el lloc dotze de 76. En el
capítol dedicat a l'ensenyament i l'aprenentatge, l'àmbit d’història se situa en la 5a posició i el de ciències de la terra, en la 6a.

La UdG participa en el concert "Música de poetes" en agraïment a la comunitat universitària

La Universitat de Girona col·labora en el concert online Música de poetes, organitzat per les universitats de la Xarxa Vives, per
agrair a tota la comunitat universitària l’esforç realitzat durant els darrers mesos arran de la crisi sanitària. Coincidint amb la
revetlla de Sant Joan, el concert es fa el 23 juny, a Instagram Live. La UdG hi participa amb el sabadellenc Xavi Múrcia al capdavant.
Des del compte d’Instagram de la @univgirona versiona els poemes “Cap a les deus”, “El temps”, “Vida vulnerable” i “La paraula”,
de Joan Vinyoli.

caracteritzat internacionalment per la qualitat i excel·lència del seu treball de recerca científica. Sílvia Osuna està especialitzada
en l'estudi de processos bioquímics relacionats amb la catàlisi enzimàtica i el desenvolupament de simulacions per ordinador i
eines per al disseny de nous enzims d'interès per a la indústria farmacèutica. Ha publicat més de 75 articles científics que s'han
citat més de 2.000 vegades.

La UdG aprova la concessió del Doctorat Honoris Causa a Marina Subirats i Anna Ferrer

Fins al moment, la UdG ha atorgat aquest màxim reconeixement acadèmic a 29 persones, 3 de les quals dones, i té aprovats –pendents de l’acte d’atorgament– els de Daniella Tilbury, Pere Portabella i Josep M. Casasús. Amb aquestes dues noves incorporacions, la llista de doctors Honoris Causa de la UdG comptarà amb 34 noms de referència, 6 dels quals dones.
La sociòloga Mariana Subirats Martori (Barcelona, 1943), que rebrà el títol a proposta del Departament de Pedagogia, és considerada una de les intel·lectuals més reconegudes del panorama universitari i cultural català i espanyol. L’activista i cooperant Anna
Ferrer (Southend-on-Sea, Essex, 1947), presidenta de la Fundació Vicenç Ferrer, serà distingida amb el títol de doctora Honoris
Causa a proposta del rector de la UdG, Quim Salvi, amb l’aval del Consell de Direcció. Per a la UdG, Anna Ferrer no és només un
exemple de dedicació vital a la millora de les condicions de vida de les persones més vulnerables i desprotegides del planeta, sinó
que també “posa en relleu el protagonisme invisibilitzat de tantes dones que han contribuït silenciosament a la construcció d’un
món més just, més humà i més responsable”.

El professor Ramon Brugada, Medalla Narcís Monturiol

El mes de juliol, el Govern de la Generalitat aprova la concessió de la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic al
professor i catedràtic de la Facultat de Medicina de la UdG Ramon Brugada. El doctor Brugada és llicenciat en Medicina per la
UAB i especialitzat en Medicina Interna per la Universitat d'Emory a Atlanta i en Cardiologia pel Baylor College of Medicine, a
Houston, Texas (EUA). Brugada va ser el primer degà de la Facultat de Medicina a la Universitat de Girona i l'encarregat de donar
forma a un model docent centrat en l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Actualment és cap de la Unitat de Cardiopaties
Familiars, director del Centre de Genètica Cardiovascular de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdIBGI) i catedràtic de
Medicina de la Facultat de Medicina de la UdG.

Josep M. Gómez Pallarès, nou gerent de la UdG

En la sessió extraordinària de 27 d’agost, de conformitat amb el que estableix l’article 102.1 dels Estatuts de la UdG, aprovats per
l’acord GOV/94/2011, el Consell Social de la Universitat de Girona aprova la proposta de nomenament de Josep Maria Gómez Pallarès com a nou gerent de la Universitat de Girona, en substitució d’Elena Ribera.
Josep Maria Gómez Pallarès és filòleg clàssic (UAB, 1985). La seva formació filològica, ampliada a nivell de màster (UAB, 1990) i de
doctorat (títol de suficiència investigadora, UAB, 1991) es complementa amb formació en l’àmbit de la gestió pública, de la qual
en destaquen els estudis en Direcció Estratègica de les Universitats (UPC, 2000), d’entre múltiples cursos i activitats de formació
continuada, des del l’any 2000 i fins a l’actualitat, en els àmbits de la direcció estratègica i lideratge d’organitzacions públiques,
gestió universitària i avaluació de la qualitat. Des del l’any 1993 treballa a la Universitat de Girona, en la qual ha ocupat diversos
càrrecs de gestió fins avui, com ara els d’adjunt a la Gerència (del 2000 al 2002), vicegerent de l’Àrea Acadèmica (del 2003 al 2008)
i gerent (del 2008 al 2013), càrrec al qual accedeix novament set anys després.

Dos professors de la UdG, al grup Catalunya 22 que impulsa el Govern

José Antonio Donaire, professor de Geografia i vicerector de la UdG, i Anna Garriga, professora d'Economia i degana de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials, formaran part del Grup de Treball Catalunya 2022, aprovat pel Govern de la Generalitat
el mes de juny amb l’objectiu d’analitzar els escenaris post-Covid-19 i els projectes de futur. El grup, compost per 30 experts de
diferents disciplines, elaborarà un primer document executiu analitzant possibles escenaris a partir del 2022 i, a la llum dels seus
resultats, decidir quins àmbits concrets es consideren cabdals per al futur del país i que, per tant, hauran de ser objecte d’un treball específic per identificar-ne els riscos, les oportunitats i les propostes d’acció.

La investigadora Sílvia Osuna guanya el Premi Nacional de Recerca Catalana pel Jove
Talent

La Fundació Catalana de Recerca i Innovació (FCRI) anuncia que la investigadora Sílvia Osuna ha rebut el premi Young Talent de
l’any 2020, consistent en una estatueta de l'escultor Jordi Serra i 10.000 euros. Cada any, la FCRI, amb el suport de Govern català,
organitza els Premis Nacionals de Recerca de Catalunya. Aquests prestigiosos premis reconeixen i reflecteixen diferents aspectes
de la recerca, la comunicació científica i la divulgació. Un d'aquests premis és per a Young Talent, en reconeixement a l'esforç
excel·lent d'un investigador júnior (menor de 40 anys) que treballa dins o fora de Catalunya, el qual la carrera professional s'ha
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Compromís social
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El compromís social
El compromís social és un dels 4 pilars de la universitat, juntament amb la docència, la recerca i la transferència del
coneixement. Amb l'objectiu que la universitat sigui clau en l'impuls per a un desenvolupament social, cultural econòmic i
ambiental socialment responsable i sostenible, la UdG compta amb un vicerectorat específic i amb la Unitat de Compromís
Social, que desplega la seva acció en set àrees: igualtat, inclusió, sostenibilitat, promoció de la salut, voluntariat, cooperació
universitària al desenvolupament i el Programa Josep Torrellas d’Estudis Universitaris per a Més Grans de 50 Anys. En tots
aquests àmbits s'interpreta el compromís social com a tota aquella iniciativa que busca la igualtat d'oportunitats en les
persones, les condicions d'una vida digna i plena, i el respecte i la cura del planeta. L'articulació d'aquests objectius necessita
la participació de tota la comunitat universitària i també la complicitat de tot el territori, perquè les iniciatives que es duen a
terme han de ser extrapolables a la vida professional dels estudiants quan deixin la UdG, i també a la vida ciutadana de tota
la comunitat UdG. Així doncs, durant el tot curs s'organitzen de manera continuada actes per a la sensibilització, formacions
específiques i accions solidàries, tant en el territori com en l'àmbit internacional. Aquesta formació vol incidir de manera
especial en el desenvolupament de competències transversals en l'estudiantat, amb l'objectiu que al llarg de la vida siguin
alhora professionals i ciutadans responsables socialment. Aquest compromís reflecteix una manera d’interpretar el paper
d’una universitat pública, que ha de retornar a la societat d’allò que rep, i que ha de vetllar pels valors que han de guiar la
ciutadania per al futur que tots volem. Ha de ser una institució compromesa èticament i socialment, i valuosa per la seva
contribució a la solidaritat, l'equitat i la justícia social. En aquesta adaptació constant, el compromís social a la UdG es
reinterpreta i redefineix en el marc de l'Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que són una crida
global per a la reflexió i l'acció.

Accions destacades
Voluntariat
La Universitat de Girona encapçala el rànquing d'institucions acadèmiques a l'Estat amb major nombre de projectes de
voluntariat. Així es desprèn del VII Estudi sobre Voluntariat Universitari realitzat per la Fundació Mutua Madrileña, en el qual
han participat 48 universitats, públiques i privades, de tot l’Estat espanyol. Amb els 24 nous convenis de col·laboració signats
entre la UdG i diferents entitats socials i ONG de la demarcació per dur a terme activitats solidàries, ja sumen un total de 154
les entitats i ONG que participen en el Programa d'Activitats Solidàries de l'Oficina de Cooperació des del 2010.
Cal destacar els 1.222 estudiants de la UdG que han participat en alguna de les 250 activitats solidàries (25/50 hores) o activitats
puntuals (5/10 hores), amb dades del mes de maig del 2020. També activitats d'acolliment, voluntariat del Servei d'Esports
(135), del Servei de Llengües (65), i les més de 9.690 hores que han dedicat els estudiants a fer activitats solidàries. A més, s’han
impartit 22 cursos de formació relacionats amb els diferents àmbits del compromís social.
A banda del voluntariat en el territori, la UdG ofereix la possibilitat de fer voluntariat internacional. Juntament amb l’Ajuntament
de Girona s’ofereix assessorament tècnic per dur a terme activitats solidàries de voluntariat europeu. Els estudiants de la UdG
reben atenció un dia a la Unitat de Compromís Social i un dia a l’Estació Jove. Aquest curs s’ha assessorat 210 estudiants.
Enguany, atès l’estat d’alarma conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, s’han hagut d’aturar totes les accions de voluntariat
presencial que s’estaven portant a terme i ràpidament s’han adaptat a voluntariats en línia per donar suport a les entitats
que ho demanaven. Per exemple, es van realitzar voluntariats de teleassistència a gent gran i altres col·lectius vulnerables,
activitats lúdiques amb infants amb cardiopatia, o suport de conversa en català per a persones nouvingudes. Tanmateix,
s’ha desenvolupat un mecanisme especial per al reconeixement d’accions realitzades durant el període de confinament, com
la confecció de mascaretes i pantalles o la compra d’aliments per a persones grans, que malgrat no formar part de l’oferta
regulada de voluntariat han estat molt necessàries en aquests moments de crisi i mereixien ser reconegudes.
Cursos de formació de la Unitat de Compromís Social per a estudiants relacionats amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

· Pack Salutacció - Taula de Salut de Girona
· Pack Intercanvis Lingüístics (1r i 2n semestre)
· Curs de Gestió de respostes a emergències humanitàries
· Curs en línia d’introducció a l’Agenda de Desenvolupament Sostenible (1r i 2n semestre)
· Curs d'Introducció a la Sostenibilitat
· Pack Centre Penitenciari
· Curs el dret a la mobilitat humana
· Curs d'introducció a la perspectiva de gènere
· Curs d'Introducció al Voluntariat
· Curs d'introducció al treball amb persones amb disCapacitat
· Pack Joves Promotors de la Salut
· Curs Visibilitzant el racisme: discursos, pràctiques i resistències
· Pack Construïm relacions afectivosexuals saludables!
· Curs Aigua, societat i territori. Drets i conflictes
· Pack ODS Patrimoni
· Curs d'introducció LGTBI
· Curs Ho pots deixar quan vulguis? Repensar (de nou) les addiccions
· Curs de Cooperació per al desenvolupament
· Jornades "Visions d'un Món Desigual"
· Curs en línia Això crema! Energia, tecnologia i societat
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Cooperació Universitària al Desenvolupament
La UdG és la cinquena universitat de l'Estat en aportació a l'Ajuda Oficial per al Desenvolupament, tal com es desprèn de
l’informe que promou de forma anual el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació i elaborat per l'Observatori de la Cooperació
Universitària per al Desenvolupament (OCUD) de la CRUE.
A la Convocatòria de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2020 (pendent de resolució) s’han presentat 14
projectes, en els àmbits de salut, sostenibilitat, inclusió, educació i noves tecnologies, desenvolupament sostenible, aigua,
migració i refugi. Aquests projectes impliquen 46 cooperants (PAS, PDI i estudiantat) i els països següents: Camerun,
Guatemala, Ruanda, l’Índia, Etiòpia, Colòmbia, Mèxic, Tanzània, el Marroc, Grècia i diversos camps de refugiats sahrauís.

Inclusió
En l’àmbit de la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual el curs 2019-2020 s’ha realitzat el primer curs del programa
UdGInclusiva. Es tracta del Diploma d’especialització en competències bàsiques per a la inclusió sociolaboral, de 30 crèdits,
en el qual un grup de persones amb discapacitat intel·lectual han compartit sessions dels graus de la Facultat d’Educació i
Psicologia de manera activa i conjuntament amb seu estudiantat. Aquest programa ha estat finançat per la Fundación ONCE.
Aquest curs també s’han engegat dos projectes més en col·laboració amb CaixaBank: un programa de seguiment tutoritzat
d’estudiantat amb trastorn de l’espectre autista a càrrec de SAGI i una assignatura als estudis d’Educació Social en la qual
participaran com a alumnes persones que han estat usuàries de serveis socials. També s’ha implementat un grup d’ajuda
mútua (GAM) amb l’associació La Foixarda per a estudiantat amb trastorn mental.
Per altra banda, la UdG ha organitzat el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb un seguit de tallers presidits
per una taula rodona en la qual s’han presentat experiències de vida i d’organitzacions. Al tancament d’aquesta memòria,
s’han fet més de 146 informes per a estudiants amb discapacitat o necessitats educatives.
A causa de l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 s’han adaptat la major part de les actuacions: el GAM
s’ha mantingut en un format virtual i s’han revisat els informes i els sistemes virtuals de docència i avaluació per a la seva
millor implementació entre l’estudiantat amb discapacitat.

Igualtat
El curs acadèmic 2019-2020 ha tingut la igualtat de gènere com a eix central dels actes institucionals i comunicacions
institucionals de la UdG. Entre aquests actes destaca especialment la inauguració oficial del curs acadèmic, que va comptar amb
la ponència de l’escriptora, periodista i impulsora del moviment #Cuéntalo, Cristina Fallaràs. S’hi va explicitar el compromís
de la comunitat universitària a favor de la igualtat i contra la violència de gènere, en les seves diferents manifestacions.
S’ha creat la xarxa de delegacions d’Igualtat de gènere a els nou centres docents, a l'Escola de Doctorat i a la Fundació
Universitat de Girona: Innovació i Formació, amb l’objectiu de promoure la projecció dels indicadors del marc general d’AQU
Catalunya sobre docència amb perspectiva de gènere en els diferents estudis. També s’ha constituït la nova Xarxa d’Innovació
Docent sobre Docència amb Perspectiva de Gènere de l’ICE, que aplega un ampli directori de professorat sensible a promoure
i difondre la reflexió crítica de gènere en la pràctica docent a l’aula. Igualment s’han programat cursos sobre docència en
perspectiva de gènere per al PDI i s’ha fet una campanya de sensibilització articulada a l’entorn de les Aules Obertes a la
Perspectiva de Gènere, impulsada en el marc dels actes del 8 de març.
La UdG ha endegat una campanya de sensibilització per donar a conèixer els continguts del Protocol de prevenció i actuació
davant situacions de violència o d’assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat; també s’ha establert un conveni de
col·laboració amb l’Àrea d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família per a la creació d’un Servei d’Atenció
Integral (SAI) adreçat a les persones LGTBI+. Per commemorar el dia contra la violència masclista, el 25 de novembre, s’ha
organitzat una conferència a càrrec de Carme Vinyoles, de l’Associació Valentes i Acompanyades, sobre els matrimonis forçats
i altres actes institucionals i seminaris adreçats a tota la comunitat universitària.
La UdG lidera el grup de treball de la Comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre protecció
de la maternitat en l’avaluació dels trams de recerca d’AQU Catalunya. En la mateixa línia, a la UdG s’ha posat a la pràctica
el reconeixement de les primeres exempcions docents previstes a la Normativa de la UdG d’exempcions docents per a la
intensificació de la recerca després d’un permís de maternitat aprovat el juliol de 2019. Aquesta mesura ha estat concebuda
amb l’objectiu de corregir el sostre de vidre que representa la maternitat per al ple desenvolupament, en condicions d’igualtat
d’oportunitats, de les carreres acadèmiques i investigadores del professorat.
En el marc dels actes commemoratius del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la Universitat de Girona ha organitzat la
Setmana de la Igualtat de Gènere, del 9 al 20 de març: una àmplia programació d’activitats adreçades a reflexionar críticament
sobre qüestions vinculades al gènere, analitzades des de diferents perspectives. Com a tret de sortida, la conferència d’Alba
Alfageme. La resta d’actes han quedat suspesos a causa de l’estat d’alarma conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.
El curs 2019-2020 ha vist completat el diagnòstic i disseny del nou Pla d’Igualtat de Gènere de la Universitat de Girona.
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Sostenibilitat
Un any més, la UdG ha renovat el seu compromís amb el Programa d’acords voluntaris per a la reducció de gasos d’efecte
hivernacle, que permet fer l’inventari de les emissions de CO2, les quals, gràcies a la compra d’electricitat 100% renovable,
s’han reduït fins a zero emissions associades al consum elèctric.
L’Hort Ecosolidari de la UdG ha continuat la seva activitat socioambiental amb la participació de 10 estudiants de la UdG
del programa de voluntariat, equivalents a 325 hores de voluntariat, i de 20 persones adultes amb discapacitat intel·lectual
usuàries del Grup Fundació Ramon Noguera. Quant a la producció ecològica, l’aportació de productes de l’hort als menjadors
socials de La Sopa ha estat al voltant de 290 caixes de verdura.
Avançant en la lluita contra el canvi climàtic, la mesura implementada enguany ha estat la posada en marxa del programa
d’electrificació de la flota pròpia de vehicles amb la substitució d’un vehicle de serveis, contaminant, per una furgoneta
elèctrica.
Les darreres enquestes anuals de mobilitat obligada indiquen que la quota modal de mobilitat sostenible de la UdG (QMMS)
s’ha situat en el 68%, és a dir, les opcions d’anar a peu, en transport públic i en bicicleta dupliquen l’ús del vehicle motoritzat.
Cal destacar que entre el col·lectiu d’estudiants aquesta quota se situa en el 78%, i l’opció de mobilitat a peu és la majoritària,
amb un 30% de l’estudiantat. Les persones usuàries de la plataforma Fes edit per compartir places del cotxe de la comunitat
UdG han augmentat fins a situar-se en 932, que han estalviat 24,3 tones de CO2 en els 3.210 viatges compartits. El servei de
préstec de bicicletes de la UdG ha fet 507 préstecs entre els tres campus, cosa que ha suposat un estalvi d’emissions de 2,42
tones de CO2. Finalment, també ha contribuït a la reducció d’emissions de CO2 equivalent el fet que 1.232 estudiants gaudeixen
de l’abonament del bus urbà Vine a la UdG amb bus.

Promoció de la Salut
Aquest curs s’han redissenyat i millorat els itineraris saludables als tres campus de la UdG, dins el grup de treball d’UdGSalut
i juntament amb el SIGTE; es presentaran en breu a tota la comunitat i es podran utilitzar amb dispositius mòbils; també
inclouen exercicis d’estiraments durant els itineraris.
Des de l’inici del confinament s’ha enviat a tota la comunitat universitària un menú saludable setmanal, que incorpora la llista
de la compra i consells per a la seva elaboració.
S’han realitzat diferents campanyes de sensibilització a la comunitat universitària conjuntament amb les diferents xarxes en
què participa la UdG, com REUS (Red Española de Universidades Saludables) o USCAT (Universitats Saludables Catalanes).
També s’ha coordinat el Grup de Treball d’Universitats Saludables i Sostenibles de la Xarxa Vives per tal d’establir una definició
d’entorn saludable i els objectius generals dels campus saludables. En base a això s’ha elaborat de forma col·laborativa un
Model Estratègic d’Universitat Saludable i Sostenible de referència per totes les universitats.
En un altre sentit, s’ha tancat un acord amb la Generalitat de Catalunya per obtenir el distintiu Q de Festa!, que reconeix aquells
espais de música i ball que compten amb un seguit de recursos i serveis relacionats amb la salut, el benestar i la qualitat.

Programa Josep Torrellas d’Estudis Universitaris per a Més Grans de 50 Anys
El curs 2019-2020 s’han matriculat 155 estudiants del programa (54 homes i 101 dones), amb un increment notable d’estudiants
al campus de Montilivi (11 nous estudiants). En el marc del subprograma Actualitza’t s’han impartit dos cursos: Introducció a
la Biblioteca i Introducció a les Xarxes Socials.
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Notícies UdG
Inici de la campanya “La teva roba té valor”

El mes de setembre comença a la UdG una campanya de recollida de roba a través de contenidors de cartró que s’instal·len
en diferents facultats i a l’Escola Politècnica Superior. Aquesta iniciativa forma part d’un projecte més ampli de marxandatge
tèxtil socialment responsable, per renovar el compromís de la institució amb la sostenibilitat i la inclusió social.
Sota el lema “La teva roba té valor. De la #udgent a la #udgent”, la campanya anima els membres de la comunitat universitària
a dipositar-hi peces de roba en desús. Un cop recollida la roba durant aquest mes, Càritas Diocesana en fa una selecció, i amb
la que ja no pugui tenir cap ús com a peça de vestir, anirà fabricant els elements de marxandatge que han estat escollits pels
mateixos estudiants i que han dissenyat els alumnes de l’escola de disseny, patronatge i confecció Qstura: estoigs, dessuadores,
bosses i targeters.

L'estudiant Isaac Padrós, primera persona cega a fer la volta a Menorca en caiac

L'activista social i estudiant de la UdG Isaac Padrós és la primera persona amb ceguesa que fa la volta a l'illa de Menorca amb
caiac. La seva aventura comença el setembre i és un repte que compta amb un recorregut d'uns 160 km. A Padrós, l’acompanya
un caiaquista expert, Rai Puig, que el guia cap a quin sentit remar i en quina direcció ha d'anar. L'expedició es divideix en 13
etapes d'entre 15 i 20 km cada una d'elles. Padrós afirma que aquesta sortida és un repte "per posar en valor les capacitats de
les persones que tenen discapacitat".
L'inici de l'aventura és el 22 de setembre, a prop de Maó. Durant l’expedició, els acompanya un càmera que enregistra material
per a un documental sobre el viatge. A més de la UdG, l’Associació Multicapacitats i la Fundació Eurofirms, el projecte compta
amb el suport del Consell Insular de Menorca que ha preparat un seguit d'activitats per a Padrós per tal que en el documental
es pugui difondre l'illa de Menorca com a destí accessible.

El Projecte Rossinyol inicia una nova edició i s'estén a Ripoll i Maçanet de la Selva

El Projecte Rossinyol de la Universitat de Girona (UdG), un projecte de mentoria social que implica estudiants de la UdG i
alumnes d’origen estranger amb problemes d’inclusió social, ja sigui per desconeixement de la llengua catalana o de l’entorn
cultural que els envolta, arriba a la 14a edició. Durant tot el curs, estudiants universitaris fan de mentors oferint suport als
infants i adolescents mentorats i els encaminen perquè creixin les seves expectatives formatives i educatives. Com a novetat,
aquest any dues noves poblacions s'afegeixen al projecte: Ripoll i Maçanet de la Selva. Les 132 parelles d’aquest curs procedeixen
de 13 localitats diferents, amb la participació de 29 instituts i 35 escoles de primària de les comarques de Girona.
Tot i la situació derivada de la pandèmia, el Projecte Rossinyol de la UdG acaba essent, el mes de juny, un dels programes
de mentoria amb més activitat virtual, tant a nivell estatal com europeu, segons la conferència europea de Programes de
Mentoria. Davant la crisi sanitària de la Covid-19, el Rossinyol ha hagut de fer un replantejament per donar continuïtat al
projecte garantint una mentoria d’èxit. Així doncs, les trobades físiques, que sempre han estat el pilar fonamental de la
mentoria, s’han vist reemplaçades per trobades telemàtiques. La idea de dur a terme una mentoria virtual ha suposat canviar
activitats i rutines, proposant fer trobades virtuals amb l’ús de diverses aplicacions. Gràcies a l’actitud proactiva tant de
mentors (estudiants universitaris) i mentorats (alumnes d’ESO), el resultat ha estat que pràcticament el 80% de les parelles de
mentoria ho han fet des de l’inici del confinament, essent un dels projectes de mentoria amb més activitat virtual, tant a nivell
estatal com europeu.

La UdG lidera un projecte internacional per canviar actituds davant la diversitat de
gènere

Finançat per la Unió Europea, el projecte “Diversity and Childhood: canviant les actituds socials respecte la diversitat de
gènere en la infància a Europa” aborda la diversitat sexual i de gènere en la infància en nou països europeus. El mes d’octubre
es tira endavant, coordinat per investigadores del Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA), de la UdG.
En el projecte, amb una durada de dos anys i una dotació de 528.410 € del programa de drets, igualtat i ciutadania de la Unió
Europea, hi participen Grècia, Polònia, Croàcia, Portugal, Eslovènia, Hongria, Bèlgica, Lituània i l’Estat espanyol –amb el
lideratge de la UdG i la participació de la UAB.
L’objectiu del treball és canviar les actituds i creences cap a les persones menors LGTBI i de gènere no normatiu pel fet de no
adherir-se a les normes de gènere establertes a la societat. El projecte inclou accions dirigides a criatures i adolescents així
com a professionals i persones rellevants en l’entorn de desenvolupament de la infància i l’adolescència, incloent mestres i
docents, personal sanitari, treballadores socials i famílies.
El projecte Diversity and Childhood es durà a terme de la mà de 10 socis: la Universitat de Girona (Catalunya), com a
coordinadora del projecte, la Universitat Autònoma de Barcelona (Catalunya), Çavaria (Bèlgica), el Centre de Estudos Sociais
CES (Portugal), Háttér Society (Hungria), KMOP (Grècia), Lambda Varsòvia (Polònia), l’Associació Nacional de Drets de
Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transgènere LGL (Lituània), la Universitat de Ljubljana (Eslovènia) i Zagreb Pride (Croàcia).
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La UdG estrena bicicletes elèctriques

La Universitat de Girona ofereix el préstec de bicicletes elèctriques al personal d'administració i serveis i al personal de
docència i investigació per desplaçar-se d'un campus a l'altre. A partir del desembre, el PAS i el PDI de la Universitat de Girona
podran moure's d'un campus a l'altre de manera ràpida i sostenible amb les noves bicicletes elèctriques "eBicis UdG". Les
eBicis UdG és una iniciativa de la Unitat de Compromís Social amb la col·laboració de la Biblioteca de la Universitat de Girona.

Investigadors de la UdG estudien l’impacte psicològic de la Covid-19 en els professionals
sanitaris

Els investigadors Mònica Cunill i Maria Aymerich, del Departament de Psicologia, i Josefina Patiño i Bernat Serdà, del
Departament d'Infermeria, impulsen aquesta recerca que pretén detectar els riscos potencials que pot comportar la implicació
emocional per part dels treballadors de la salut a l'hora d'atendre gent afectada pel virus i evitar, alhora, els possibles
problemes posteriors. L'anàlisi dels resultats permetrà una primera valoració del grau d'afectació emocional que poden
patir els professionals sanitaris a conseqüència de la pandèmia Covid-19 així com oferir mesures de prevenció ajustades a les
necessitats reals d'aquest col·lectiu.

L'estudiant Amin Bellaha guanya el primer premi de “Compromís i Participació”

Amin Bellaha, estudiant d'Enginyeria Informàtica, ha obtingut el primer premi de “Compromís i Participació”, organitzat pel
Patronat Politècnica i la Fundació Girona Est, amb suport de la Fundació Marlex. Amb aquest premi es pretén fomentar el
voluntariat entre els alumnes de la Politècnica, especialment en relació als barris de Girona Est.
L'Amin és voluntari de la Unitat de Compromís Social, ha participat en formacions com el curs “Visibilitzant els Racismes” i
ha realitzat activitats de voluntariat al Servei d'Intervenció Educativa del barri de Font de la Pólvora i de Salt, un projecte de
Càritas per donar suport a l’escolaritat a joves que cursen secundària, que presenten dificultats en el seu procés escolar i que
viuen en un entorn social o familiar desfavorit.
El segon i el tercer premi són per a Mireia Porta Regué, estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica, i Patrícia Carenys
Muntada, estudiant del Màster en Enginyeria Industrial, per les activitats solidàries de voluntariat al Servei d'Intervenció
Educativa de La Creueta.

La investigadora Gemma Viñas dona consells per als pacients oncològics en temps de
Covid-19
Membre de TargetsLab, el grup de recerca en Noves Dianes Terapèutiques de la UdG, la professora Gemma Viñas centra la seva
activitat en les àrees d'oncologia i neurociència, i publica un vídeo que conté consells per als pacients oncològics.

La UdG col·labora amb el projecte interuniversitari #GlobalChallenge

Estudiants de la Universitat de Girona s’han sumat al projecte interuniversitari #GlobalChallenge per llançar propostes de
canvi a la societat i a la universitat. Més de 70 estudiants de 9 universitats de tot l'Estat espanyol han presentat un manifest en
el qual tracten punts clau com la desigualtat, la crisi climàtica, els serveis públics i la importància de tenir cura de les persones.
El procés de reflexió i elaboració del manifest arrenca en plena crisi de la pandèmia, impulsat pels propis estudiants i facilitat
per l'equip de #GlobalChallenge, un programa interuniversitari de formació, participació i acció pel canvi social. Al llarg
d’aquest temps, se succeeixen les trobades digitals, els grups de treball i la col·laboració en línia. En el manifest els estudiants
reclamen una universitat que, a més de formació acadèmica, proporcioni espais per construir ciutadania i participar en
propostes de canvi, començant per formació en el funcionament dels impostos i les despeses i ingressos públics. Exigeixen
també que les Declaracions d'Emergència Climàtica emeses per moltes universitats espanyoles es tradueixin en compromisos
concrets, que van des de la reducció del consum energètic fins al tipus d'alimentació que s'ofereix a les cafeteries dels campus.
El resultat d'aquesta acció és el vídeo #TenimCosesADir, on els estudiants exposen què ha representat aquesta experiència, i
el manifest "Nosaltres també tenim coses a dir".

Diàlegs sobre responsabilitat social en temps de crisi

La Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG, a partir de la situació que es viu arran de la crisi de la Covid-19,
proposa un procés de reflexió compartit amb la ciutadania, amb diàlegs sobre alguns aspectes que preocupen des de la
responsabilitat social. Les xerrades s’emeten en directe a través de les plataformes socials del Facebook, del YouTube i del web
de la Càtedra RSU, els dimecres, a partir del 6 de maig i fins al 17 de juny. Hi participen: el Dr. Ramon Brugada, cap de servei
de cardiologia de l’Hospital Josep Trueta, catedràtic de Medicina de la UdG, director del centre de genètica cardiovascular de
l’IDIBGI, sobre la salut; la Sra. Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, amb idees sobre les situacions de
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vulnerabilitat i pobresa que pateix una part important de la població; el senyor Josep Lagares, president/CEO de Metalquímia
i president de la Fundació per a la Creativació, amb una reflexió sobre les empreses i la responsabilitat social; la senyora Fina
Surina, coordinadora de l’Institut Català de les Dones a Girona, sobre la violència; el senyor Josep Roca, sommelier, conjuntament
amb la Càtedra de Gastronomia i Turisme de la UdG, sobre gastronomia; la senyora Pepita Perich, gerent de la Fundació Ramon
Noguera, sobre discapacitat; i el Dr. Antón Costas, president de la Fundació Cercle d’Economia i Catedràtic de Política Econòmica
de la UB, sobre el paradigma econòmic que sorgirà després de la crisi.
Clouen el cicle, el 19 de juny, Federico Mayor Zaragoza, que va ser ministre d'Educació i Ciència, diputat al Parlament Europeu i
director general de la UNESCO del 1987 al 1999, i el professor Telémaco Talavera Siles, enginyer agrònom, impulsor i coordinador
del Grupo Kairós: equip per a la transformació educativa i social sostenible, exrector de l'UNA (Nicaragua) i president del Consejo
Nacional de Universidades de Nicaragua.

Relacions amb l'entorn
i projecció externa

El projecte SO-CLOSE, finançat amb 3 milions d'euros pel Programa Horizon de la UE

Maxi Fuentes, professor d'Història Contemporània de la UdG i director de la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili, és un dels
membres del SO-CLOSE (Enhancing Social Cohesion through Sharing the Cultural Heritage of Forced Migrations). El projecte,
del qual la UdG n’és membre, està finançat amb 3 milions d’euros pel Programa Horizon 2020 de la Unió Europea. El projecte vol
fer front a l’exclusió social contribuint a la cohesió social i la integració mitjançant la comprensió mútua entre els refugiats i les
societats europees que els acullen, ja que a la Unió Europea viuen al voltant d'un milió de persones refugiades reconegudes.
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Càtedres UdG
Les càtedres i la implantació territorial

Aigua, Natura i Benestar

Sant Hilari Sacalm (UdG, UVic)

Art i Cultura Contemporanis

Girona

Bellapart d’Estructures Lleugeres i Vidre

Les Preses

Cambra de l'Empresa Familiar

Girona

Ciències i Humanitats Dr. Bofill

Girona

Cultura Científica i Comunicació Digital

Girona

Cultura Jurídica

Girona

Ecosistemes Litorals Mediterranis

Torroella de Montgrí

Educació de l'Espectre Autista

Castell-Platja d'Aro

Esport i Educació Física

Banyoles

Estudis Marítims

Palamós

Ferrater Mora de Pensament Contemporani

Girona

Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni

Calonge

Geografia i Pensament Territorial

Olot

Immigració, Drets i Ciutadania

Girona

Joan Vinyoli de Poesia Contemporània

Sta. Coloma de Farners

Josep Pla de Literatura i Periodisme

Palafrugell

Joves Emprenedors

Girona

Lluís Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica

Girona

Malalties Cardiovasculars

Girona

Resum de la memòria

Manel Xifra Boada en Recerca i Innovació en Tecnologia de la Producció d'Envasos Flexibles

Girona (UdG) Barcelona (UPC)

Martí Casals de Medicina i Salut en l'Àmbit Rural

St Feliu de Guíxols Castell-Platja d'Aro Sta. Cristina d'Aro

de Càtedres 2019-2020

Medicina de Muntanya i del Medi Natural i Simulació Clínica

Puigcerdà

Oceans i Salut Humana

Roses

Nombre de càtedres

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent

Castelló d'Empúries / Figueres

Seminaris, jornades i conferències

245

Processos Industrials Sostenibles

Girona

Activitats docents

128

Promoció de la Salut

Girona

Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya

Girona

Renovació Pedagògica Can Trona

La Vall d’en Bas

Responsabilitat Social Universitària

Les càtedres de la Universitat de Girona són unitats que promouen l'estudi i la recerca a través de l'organització d'activitats
de reflexió, debat i difusió en els seus àmbits de coneixement. Tot i que cobreixen un ampli ventall d'interessos i branques
del coneixement, els seus objectius comuns estan centrats a desenvolupar de manera regular i continuada la presència de
la Universitat de Girona a les comarques gironines, a vertebrar les relacions amb els seus patrons –institucions d'abast local,
comarcal i nacional i empreses privades– i a desenvolupar una activa divulgació científica i cultural en el conjunt del territori.
Al llarg de l’any 2019 la xarxa de càtedres de la UdG ha portat a terme 560 activitats, especialment seminaris, jornades i
conferències, amb una progressiva diversificació territorial (150 activitats fora de les comarques gironines). Les càtedres han
tingut una presència notable als mitjans –833 notícies– i els seus patrons han fet aportacions per valor de 823.000 €. A tall
d’exemple, el VI Festival Domini Màgic de Poesia per part de la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània; el cicle de
conferències "Filosofia a l’abast" de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani; la Gala de Màgia i Ciència de la
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital; la publicació de L'hora de les decisions: cartes 1950-1960 (epistolari entre
Josep Pla i Jaume Vicens Vives) de la Càtedra Josep Pla; el cicle de conferències "Pablo Picasso, vida i obra" de la Càtedra de
Ciències i Humanitats Dr. Bofill; o l’exposició "Mar, salut i benestar" de la Càtedra Oceans i Salut Humana.

Cinc noves càtedres

L’aposta de la Universitat de Girona per la implicació amb l’entramat social i econòmic del territori es veu enfortida per la
creació de cinc càtedres noves. La Càtedra de Renovació i Innovació Pedagògica Can Trona, amb seu a la Vall d’en Bas, que
vol esdevenir un espai multidisciplinar d’investigació, formació i difusió de la renovació pedagògica i l’educació alternativa.
La Càtedra Tom Sharpe, amb seu a Palafrugell, que divulgarà l’obra i el llegat de l’autor britànic que va residir els seus darrers
vint anys a Llafranc. La Càtedra Bellapart d’Estructures Lleugeres i Vidre, que crearà sinergies amb l’empresa Bellapart de Les
Preses. La Càtedra Tekhné de Pensament, Tecnologia i Aprenentatge Creatiu, que promourà aquestes activitats d’aprenentatge
juntament amb l’Ajuntament de Salt. I, finalment, la Càtedra Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial, que rep l’encàrrec
de la Generalitat de Catalunya de ser el referent territorial en aquest àmbit innovador.

Congressos

40

23

Altres activitats

153

Girona

Llibres publicats

31

Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic

Roses

Capítols publicats

43

Smart City

Girona

Seguretat i Salut en el Treball

Girona

Articles científics

347

Tekhné

Salt

Tom Sharpe

Palafrugell

Comunicacions

225

UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible: Equitat, Participació i Educació Intercultural

Girona

Notícies a la premsa escrita

548

UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació

Girona

Notícies a la premsa audiovisual

285

Vi i Oli de l'Empordà

Figueres

Víctor Català d'Estudis del Modernisme

L'Escala

Walter Benjamin, Memòria i Exili

La Jonquera / Portbou

68

Articles de divulgació
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Accions destacades

La UdG internacional

Càtedres

MOBILITAT D'ESTUDIANTS
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Durant els mesos de febrer i març s’ha presentat al Palau Robert de Barcelona l'exposició "Mig Europa cau. Impressions de
Josep Pla sobre la Gran Guerra", organitzada per la Càtedra Josep Pla, i que recorda l'enorme impacte de la Primera Guerra
Mundial en l'evolució històrica, social i cultural del segle xx a través de la mirada de l'escriptor.
També s’ha inaugurat l'Espai Víctor Català a la seu de la Càtedra Víctor Català d’Estudis del Modernisme, a l'Alfolí de la Sal de
l’Escala: ha ser un espai de recerca i difusió de l'escriptora escalenca i de la seva obra a nivell internacional. També s'inaugura
el nou arxiu històric i fotogràfic del municipi.
S’ha presentat a l’auditori de Can Trona (la Vall d’en Bas) la Càtedra de Renovació i Innovació Pedagògica, la primera d’aquestes
característiques a Catalunya, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i la Universitat de Girona. La càtedra,
sota la direcció del professor Jordi Feu, es concep com un espai multidisciplinari d’investigació, formació, documentació i
difusió centrat en la renovació pedagògica i l’educació alternativa durant l’etapa dels 0 als 16 anys, tant en la vessant formal
com no formal.
La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona ha organitzat un acte
d'homenatge a Juli Soler, un debat sobre la Borgonya i com pot l'Empordà inspirar-s'hi. A l'acte van assistir professionals del
món gastronòmic com Ferran Centelles (ElBulliFoundation), Mounir Saouma (Domaine Lucien Le Moine, a Beaune), Carlos
Orta (Restaurant Villa Más, a Sant Pol-Sant Feliu de Guíxols), Laurent Brelin (Bistrôt La Dilettante, a Beaune), Delfí Sanahuja
(Caves Castell de Peralada) i Josep Roca (El Celler de Can Roca, a Girona).

Relacions amb el territori

Durant el curs 2019-2020 s'han continuat mantenint reunions de la Comissió de Territori (TER) i de la Comissió de Centres
d'Educació de Secundària (CES) del Consell Social. En el si de la TER s'ha donat a conèixer i s'ha debatut el projecte "Girona,
regió del coneixement", que vol impulsar tot el territori de la demarcació com a motor per a la generació del coneixement i per
a la innovació, sobretot en l'àmbit europeu. En la CES, la universitat s'ha ofert per coordinar el Consorci de Mobilitat Erasmus
per a pràctiques en centres d'educació superior; i també s'ha continuat treballant en la bidireccionalitat dels trasllats entre la
universitat i els centres formatius de grau superior, especialment desenvolupant el pas de la universitat cap als CFGS.

Butaca Casademont

Durant el mes de desembre de 2019 s'ha celebrat una nova edició de la Butaca Jaume Casademont, que ha tractat els lideratges
del segle xxi: Lideratges, poder i revolta. S'ha debatut el concepte de lideratge, com el percebem, de quina manera es consolida,
quina vinculació té amb l'autoritarisme, i fins a quin punt el dèficit de líders afavoreix la revolta. Aquestes sessions han
comptat amb la participació de Daniel Gamper, Íngrid Guardiola, Míriam Díez, Marina Garcés i Guiomar Rovira. L'organització
d'aquesta edició ha estat a càrrec de la Fundació Jaume Casademont, l'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona.

Estratègia d'Internacionalització 2020-2025

El Consell de Govern de la Universitat de Girona ha aprovat l'Estratègia d'Internacionalització de la Universitat de Girona
UdGGlobal per al període 2020-2025. Els objectius essencials de l'estratègia són l'increment de la mobilitat de l'estudiantat, del
PAS i del PDI, l'augment dels estudiants internacionals, l'adaptació de l'estratègia a la singularitat dels centres i l'estímul de les
accions d'internacionalització a casa, és a dir, aquelles que no impliquen mobilitat. Totes aquestes accions estan encaminades
a assolir l'objectiu que el 2025 tots els estudiants de la UdG tinguin accés a una experiència d'internacionalització.
L'estratègia incorpora 18 indicadors previstos per a l’assoliment del pla. A l'horitzó 2025, el pla preveu que com a mínim el 30%
de l'estudiantat, el 25% del PDI i el 5% del PAS hagin realitzat una acció de mobilitat. El pla també contempla un increment de
les pràctiques internacionals i de la cooperació internacional. L'estratègia ha previst la reactivació del RECI (Reconeixement
d'Estudiant amb Competència Internacional) i promou la dimensió addicional d'internacionalització de l'AQU en els estudis
de grau i màster. S'han acordat 25 mesures concretes per a la consecució dels objectius previstos en el pla.

La UdG, responsable de dues subxarxes d'UNIMED

La Universitat de Girona ha assumit la responsabilitat de la gestió de dues subxarxes d'UNIMED. UNIMED, una de les xarxes
estratègiques de la Universitat de Girona, està integrada per 130 universitats de 23 països i és el principal espai de col·laboració
universitària a la Mediterrània. La UdG té la responsabilitat de liderar les subxarxes de canvi ambiental i de turisme. En el
primer cas, la subxarxa integra el projecte Erasmus+ MEHMED, dirigit pel professor Josep Vila, del departament de Geografia
de la UdG, un projecte que té com a objectiu la formació superior en l'àmbit del canvi paisatgístic. La subxarxa de turisme
se centrarà en el desenvolupament de projectes de turisme sostenible a la Mediterrània i l'aplicació dels ODS a la pràctica
turística.
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Erasmus KA107

Durant el curs 2019-2020 la UdG ha continuat la bona trajectòria en el marc de l’acció KA107 del programa Erasmus+. S’han
tirat endavant les mobilitats concedides en els contractes vigents, arribant a quotes de realització de gairebé el 100 en 21 dels 25
països sol·licitats inicialment. Això ha comportat un finançament total de 525.615 €, que ha posicionat la UdG en el primer lloc,
en números absoluts, de les universitats del sistema català i en la quinzena posició en el total de les universitats espanyoles. Per
iniciar el curs que ve s’ha presentat una nova sol·licitud, que inclou 30 països i que supera el milió d’euros.

Setmana de la Internacionalització i del País Convidat

Un dels objectius de l’estratègia d’internacionalització de la UdG és incrementar les activitats d'internacionalització a casa. La
Setmana de la Internacionalització i del País Convidat són dues activitats que s'integren en aquesta modalitat. L'any 2018 es
va dedicar a Mèxic, el 2019 al Brasil i el 2020 als Països Bàltics. En aquesta edició, donat l’estat d’alarma a conseqüència de la
pandèmia de la Covid-19, totes les propostes han estat en format digital: s’han organitzat quatre seminaris web amb més de 150
participants i un seguit d’activitats permanents (una exposició virtual sobre les capitals bàltiques, una aportació en format escrit
sobre la història del primer català en viatjar als Països Bàltics, entrevistes a estudiants que han realitzat mobilitats –en format
escrit i en vídeo–, informació sobre els Països Bàltics i la seva cuina, i informació sobre les universitats bàltiques amb les quals la
UdG té conveni). Per portar a terme totes aquestes activitats s’ha comptat amb la col·laboració dels centres i serveis de la UdG, així
com de la Lliga de Debat de la UdG, l'Erasmus Student Network, l'European Law Student Association i les universitats de Tartu
(Estònia), Estocolm (Suècia) i la tecnològica de Tallin (Estònia).

Notícies UdG
La UdG col·laborarà amb una escola d’Etiòpia

El Departament de Física i el grup de recerca en Enginyeria de Fluids, Energia i Medi Ambient col·laboren amb una escola d’Etiòpia.
El projecte “Abay Mado 2019: Noves metodologies per a l’aprenentatge competencial a l’escola rural d’Abay Mado (Bahir Dar,
Etiòpia)” compta amb finançament obtingut en el marc dels ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament, convocats
per la Universitat de Girona. El projecte té l’objectiu de contribuir a l’adaptació del currículum actual, basat en el sistema educatiu
etíop, i incorporar-hi l’aprenentatge per competències, mètode reconegut per la UNESCO per assolir els reptes que exigeix la
societat actual.

El professor emèrit Ferran Casas assessora els programes d’infància del govern de Xile

El Programa per a la Cohesió Social a Amèrica Llatina de la Unió Europea (EUROSOCIAL) encarrega a diferents experts
internacionals que facin un assessorament amb l’objectiu de millorar les polítiques d’infància, a petició de la Subsecretaría de la
Niñez del Ministerio de Desarrollo Social del govern de Xile. Entre els experts, participa en aquesta missió el professor emèrit de la
UdG i membre de l’equip de recerca ERIDIQV, adscrit a l’Institut de Recerca en Qualitat de Vida, Ferran Casas. Concretament, amb
un assessorament en matèria d’indicadors d’impacte social de les catorze accions que inclou el programa Chile Crece Contigo, de
protecció integral a la infància.

L’ONU premia el caràcter innovador del projecte LIFE Pletera

El projecte de desurbanització i restauració de la maresma de la Pletera de Torroella de Montgrí rep un reconeixement als
prestigiosos premis internacionals Sustainable Cities and Human Settlements Awards, convocats pel Global Forum on
Human Settlements (GFHS), un organisme vinculat a l'ONU. Els premis es lliuren en el marc del 14th Global Forum on Human
Settlements, els 5 i 6 de setembre a Addis Abeba (Etiòpia). El comitè avaluador concedeix el guardó de la categoria Global LowCarbon Ecological Scenic Spot pel caràcter innovador del projecte Life Pletera, desenvolupat entre els anys 2014 i 2018, amb la
participació de la Universitat de Girona. L'investigador de l'Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona i director de
la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis, Xavier Quintana, ha estat el responsable de la direcció científica del projecte i del
disseny de les llacunes i de la nova maresma restaurada.

La UdG acull l’acte de lliurament del Premi Medi Ambient i el Premi Escoles Verdes 2019

La Universitat de Girona és l’escenari del lliurament del Premi Medi Ambient i el Premi Escoles Verdes, que concedeix anualment
la Generalitat de Catalunya, el mes de novembre. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha escollit la UdG com a seu dels
premis d’enguany per commemorar els 25 anys del Grau en Ciències Ambientals, un dels primers estudis d’aquest tipus que es
van fer a Catalunya.

La UdG participa al Lluèrnia amb “Mar de LEDs”

La Universitat de Girona (UdG) participa el 9 de novembre a Lluèrnia, festival del foc i de la llum amb el muntatge "Mar de LEDs",
creat per docents del Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (EEEA) i alumnes de l'Escola Politècnica
Superior. Es tracta d’un espai immersiu que permet submergir-te sota la llum, per descobrir colors i reflexos, acompanyat de la
remor de les onades. Cada cert temps s’abandona la tranquil·litat de les onades per convertir-se en un esclat de feixos i punts
lluminosos que transporten l'espectador més enllà.
A nivell tècnic, "Mar de LEDs" és una instal·lació que permet als alumnes practicar amb els diferents protocols d’il·luminació per
comprovar-ne el funcionament i la interrelació.

Els beneficis de les activitats recreatives marítimes per a la salut

Fruit d'un conveni entre la Càtedra Oceans i Salut Humana i l'Ajuntament de Tossa de Mar, els resultats podrien obrir noves
possibilitats comercials en temporada baixa, considerant criteris de sostenibilitat ambiental. Un estudi de la UdG –la beca
predoctoral “Càtedra Oceans i Salut Humana”, coordinada pel Dr. Josep Lloret– té l’objectiu de demostrar els beneficis per la salut
i el benestar que suposa realitzar activitats recreatives al mar o prop del mar. L’Ajuntament de Tossa hi aporta 16.000 euros per a
l’any 2020, en un acord que tindrà una durada de 3 anys.

Investigadores de la UdG preparen docents per formar joves en la detecció de riscos
laborals

La Universitat de Girona promou la formació de joves en matèria de seguretat i salut ocupacional en el marc d’un projecte finançat
per la Comissió Europea i desenvolupat al costat de socis d’Holanda, Portugal, Estònia i Turquia. El projecte s’està implantant en
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diferents centres d’educació secundària de la demarcació de Girona. Promoure l’ensenyament i aprenentatge per la seguretat i la
salut ocupacional a l’educació secundària és l’objectiu del projecte Mind Safety-Safety Matters, finançat per la Comissió Europea,
i que ja és present en diferents punts de la geografia del continent. Diferents institucions europees, entre elles la Universitat
de Girona (UdG), estan implementant la segona fase d’aquest projecte que, a través dels docents, motiva i prepara els joves per
treballar en condicions segures i fer que, així, es redueixi l’elevada exposició actual a riscos laborals de tot tipus.

La Taula Gironina de Turisme impulsa un debat per definir estratègies

La primera de les trobades té lloc el 30 de gener, amb la voluntat de definir actuacions a partir de les veus de tots els agents
implicats i consensuar un Pla Estratègic del territori i d’obrir un gran debat multidisciplinari a la societat que permeti escoltar
les veus de tots els agents implicats i elaborar un Pla Estratègic del sector turístic gironí que sorgeixi del consens i sigui assumit
pels responsables polítics del territori “per remar tots junts en una mateixa direcció”. Amb aquest objectiu la Taula Gironina de
Turisme (TGT), en col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG), que forma part d’aquesta entitat, impulsa les jornades "El
turisme de les comarques gironines a debat" per dur a terme una reflexió profunda respecte a la posició actual.

El rector explica què és i què ha de ser la Universitat de Girona

Tribuna de Girona és un fòrum de debat polític, econòmic, social i cultural, promogut per Cadena Ser, Diari de Girona i CaixaBank.
És un punt de trobada de gent de tots els àmbits professionals que, de forma distesa i fora del seu entorn laboral, té interès per
saber quÈ passa al seu voltant. En la conferència de Quim Salvi, oberta a la ciutadania, el 19 de febrer a l’auditori de l’EspaiCaixa
de Girona, el rector defensa que les universitats “són un dipòsit del coneixement acumulat i una anticipació dels coneixements
futurs”.
El rector inicia la conferència amb una reflexió sobre el paper de les universitats al món actual: són espais d’aprenentatge, però
també actuen com a refugi de les idees, agents socialitzadors del coneixement, divulgadors de cultura... En definitiva, són una
caixa d’eines: espai de reflexió, plataforma de rebel·lia, fàbrica d'utopies, intercanvi d'idees, creixement personal.
En la seva definició personal, les universitats són un dipòsit del coneixement acumulat i una anticipació dels coneixements futurs.
“Som a les portes d’un nou món i ens toca proposar noves utopies. Si davant els problemes inèdits que afronta la humanitat tot el
món canvia, per què no ha de canviar la Universitat?
»Es per això que a la UdG s’ha presentat el Pla estratègic UdG2030, en un procés de reflexió col·lectiva sobre els reptes de futur, per
imaginar una nova Universitat. S’ha optat per la suma d'intel·ligències, la combinació de la intel·ligència natural, la intel·ligència
artificial i la intel·ligència col·laborativa, la interdisciplinarietat i el treball en equip, la creativitat i la innovació, tenint molt
present un desenvolupament sostenible i amable amb el medi ambient.
»La voluntat és que la Universitat de Girona esdevingui un referent internacional en la capacitat de combinar la intel·ligència
natural amb l'artificial, l'algoritme amb la imaginació, el codi alfanumèric i la creativitat, tot impregnant el conjunt de la
Universitat: els continguts dels graus, la manera com s’imparteix la docència, la innovació en l’aprenentatge, la gestió acadèmica,
la governança...
»La complexitat del coneixement contemporani exigeix de la col·laboració entre intel·ligències, exigeix de la suma d'esforços.
Cal integrar també la capacitat d'innovació de les empreses, la informació de les institucions i l'activitat investigadora de la
Universitat. En definitiva, cal diluir les fronteres que separen la Universitat i el territori.
El model que hem de ser capaços de construir de forma col·laborativa és el d’aconseguir una autèntica Regió del Coneixement:
empreses, organismes i associacions, com també centres de recerca i de transferència, treballant de manera coordinada amb un
gran objectiu comú: que augmenti la demanda de coneixement en el territori. És la creació d'un nou terreny de joc, que no existeix
a Girona, amb la participació dels agents de dinamització sociocultural i socioeconòmica que configuren el territori.
»La Unió Europea ja havia marcat el rumb amb la iniciativa del RIS3 (Research and Innovation Strategies for Innovation
Specialisation), les estratègies de recerca i innovació que hauran de fixar l'especialització de les regions europees capdavanteres.
I també per demanar a les institucions i a les empreses de la regió la seva complicitat per tal d’avançar cap a una regió del
coneixement amb estàndards europeus.
»La Universitat de Girona és una universitat amb accent ètic, és una universitat amb valors. La UdG també és això: és un altaveu
de reivindicació i d’interpel·lació per aconseguir una societat més democràtica, més plural, més lliure, més igualitària, més
compromesa.
»Als nostres estudiants; els proposem una experiència de formació integral, amb quatre habilitats afegides: hauran de dominar una
tercera llengua, tindran una experiència internacional, que els prepari en un món que ja és global; tots haurien de desenvolupar
una activitat de pràctiques en l’entorn de treball, que serà el seu primer contacte amb la realitat social i econòmica; i, finalment,
els estudiants de la UdG desenvoluparan una activitat de voluntariat, en sintonia amb el nostre projecte d'una formació basada
en valors”.
El rector Quim Salvi finaliltza la conferència demanant als assistents un exercici d’imaginació de com seria la realitat gironina
si no hagués existit la Universitat, i proposa que es facin arribar iniciatives per poder continuar sumant intel·ligències entre la
institució i el territori.
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Nou investigadores de la UdG participen en el projecte “100tífiques”

El projecte “100tífiques” ofereix xerrades divulgatives el mateix dia, l'11 de febrer, per tot Catalunya, a càrrec de dones que treballen
en disciplines cientificotècniques, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència És una iniciativa de
la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i el Barcelona Institute for Science and Technology (BIST), amb la
col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
L’edició d’enguany ha ofert més de 150 xerrades divulgatives simultànies per part de més de 180 investigadores del món de
l’empresa i de centres de recerca i universitats en 100 escoles i amb la mobilització de més de 15.000 alumnes de 6è de primària i
1r d’ESO.
Hi participen nou investigadores de la UdG : “De les cèl·lules a les proteïnes: les petites màquines que fan funcionar el nostre cos”,
a càrrec de Carla Calvó Tusell, investigadora del Laboratori de Bioquímica Computacional: Disseny Racional de Nous Enzims
(CompBioLab); “Els robots, cada vegada més presents a la nostra vida”, a càrrec de Bianca Innocenti, investigadora del grup
de recerca d’Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents. EXIT; “Tècniques d’anàlisi des de les molècules petites”, a càrrec
de Lluïsa Matas Jordi, Cap dels Serveis Tècnics de Recerca de la UdG; “Disseny d’enzims “a la carta” mitjançant ordinadors”,
a càrrec de Sílvia Osuna Oliveras, investigadora del Laboratori de Bioquímica Computacional: Disseny Racional de Nous
Enzims (CompBioLab); “Intel·ligència Artificial: la tecnologia que acompanya les nostres vides”, a càrrec de Beatriz López
Ibáñez, investigadora del grup de recerca d’Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents. EXIT; “El canvi global vist per peixos,
papallones i persones”, a càrrec d’Alba Serrat Llinàs, del Department de Ciències Ambientals; “Explorant el Sistema Solar amb
les matemàtiques”, a càrrec d’Esther Barrabés Vera, investigadora del grup de recerca d’Equacions Diferencials, Modelització i
Aplicacions; “La Química analítica: informació per un futur millor”, a càrrec d’Enriqueta Anticó Daró, investigadora del grup de
recerca de Química Analítica i Ambiental; “Química amb ordinadors”, a càrrec de Sílvia Simon Rabaseda, investigadora del grup
de recerca de Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició.

UNIVERS, una aliança a l’entorn de la formació transfronterera i la interculturalitat

El rector de la UdG, Quim Salvi, participa a Brussel·les, el mes de febrer, en la presentació del projecte UNIVERS, una aliança de
vuit universitats europees que sumen esforços per facilitar la mobilitat d’estudiants, personal d’administració i investigadors i per
compartir coneixements especialitzats, plataformes i recursos per desenvolupar plans d'estudis o mòduls conjunts de diverses
disciplines.
El projecte UNIVERS es presenta a la Casa de la Regió d’Occitània a Brussel·les i té la presència de tots els rectors. Liderat per
la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) i codirigit per la UdG, compta amb sis sòcies més: la Universitat Tecnològica
Bialystok (Polònia), la Universitat Tecnològica de Chemnitz (Alemanya), la Universitat de Craiova (Romania), la Universitat de
Lleida, la Universitat Tecnològica de Rezekne (Letònia) i la Universitat de Ruse (Bulgària).
El projecte UNIVERS té com a objectiu promoure estratègies d'innovació a llarg termini que es poden reproduir en altres regions
europees i també internacionalment.
L’objectiu d’aquestes aliances internacionals és preparar les universitats per al futur immediat, promovent els valors i la identitat
europees, fent-les més competitives i excel·lint en qualitat.

Els equips EcoPLA i Roboterri guanyen el torneig de la FIRST LEGO League

L’Escola Politècnica Superior és seu, a primers de febrer, del torneig local de la FIRST LEGO League (FLL). Un total de 23 equips
formats per joves de 10 a 16 anys han acceptat el repte City Shaper: pensar com a científics i enginyers per explorar i proposar
solucions innovadores en relació a l’evolució de pobles i ciutats.
Els equips guanyadors, que destaquen en tots els aspectes que contempla el torneig, han estat ECOPla, de Banyoles que ha
presentat la rehabilitació d'una biblioteca sostenible, i Roboterri ESO, de Cornellà de Terri, que ha proposat un nou disseny de
carrers amb arbres en un lloc central amb drenatge sostenible per evitar inundacions.

Premi CRACS per un treball sobre nanotecnologia aplicada a la medicina oncològica

La 8a edició del Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS) s’adreça a estudiants de 2n de Batxillerat. El 25
de març s’anuncien els guanyadors, en un format adaptat a la situació sanitària. Tot i haver hagut de suspendre la celebració del
Congrés, sí que es pot dur a terme la qualificació dels 25 estudiants finalistes.
El treball d’Àlex Pachón, titulat “El secret de la medicina oncològica amagat en el nanomon”, s’endú la principal distinció, el
Premi CRACS. L’estudiant, de l’Institut Carles Rahola de Girona, rep un premi, que està valorat en 1.500 euros i que s’aplicarà com
a descompte a la matrícula del curs 2020/21 de qualsevol estudi impartit per la UdG.
La resta de guardons són:
Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC: “Recerca de partícules subatòmiques, construcció d'una cambra de
boira”, de Júlia Trias Codina (INS Miquel Martí i Pol – Roda de Ter); Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT HUMANÍSTIC:
“Quan trobàrem un il·lustrador entre línies”, d’Akane Ibáñez i Núria Fontané (Institut Santiago Sobrequés i Vidal – Girona); Premi
a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT DE LA SALUT: “Ens afecta a tots”, de Duna Coll Soler (Institut Pla de l'Estany – Banyoles);
Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT SOCIAL: “Retos en la inclusión de jóvenes que han migrado solos entre 2018 y 2019
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en Gerona”, de Maria Fiona Llopart Mases (Les Alzines – Girona); Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT TECNOLÒGIC,
premi patrocinat pel Patronat de l’EPS: “De la idea a la paret”, de Jaume Trell i Tallada (INS Vilablareix – Vilablareix); Premi
a LA MILLOR RECERCA EN PERSPECTIVA DE GÈNERE: “Les oblidades del conflicte oblidat”, de Maria Bouabdellah Shaimi
(Institut Josep Brugulat – Banyoles); Premi al COMPROMÍS SOCIAL: “Els nous bisbalencs. I tu, d'on ets?”, d’Akram Garrijou
Bouzyane (Institut La Bisbal – La Bisbal d’Empordà); Premi a l’EMPRENEDORIA:
“AparCar: Aplicació per a la zona vermella de Cardedeu”, de Martí Alonso Garcia (Institut Arquitecte Manuel Raspall –
Cardedeu); Premi al VÍDEO MÉS CREATIU, premi patrocinat per l’Escola Universitària ERAM: “Quan trobàrem un il·lustrador
entre línies”, d’Akane Ibáñez i Núria Fontané (Institut Santiago Sobrequés i Vidal – Girona); Premi del PÚBLIC:
“La Determinació de la Vitamina C”, de Berta Vilaseca Frou (Institut de Celrà – Celrà); Menció especial AL CENTRE EDUCATIU
amb més treballs seleccionats pel Congrés: Institut Santiago Sobrequés i Vidal – Girona.

La Universitat de Girona acosta la recerca als estudiants de secundària amb quatre
campus d’estiu

El Campus PreBAT i el Jove Campus de Recerca es fan per primera vegada de forma virtual davant la situació d’excepcionalitat
provocada per la Covid-19. El Campus de Màgia i Ciència i el Campus de Robòtica Submarina barregen les activitats presencials
amb les no presencials en funció de les circumstàncies. Una seixantena de nois i noies participen en la 10a edició del Campus
PreBAT i en la 13a edició del Jove Campus de Recerca.
El Campus PreBAT té lloc del 6 al 10 de juliol i s’adreça a estudiants que han finalitzat 4t d’ESO. Aquest campus té com a
objectiu oferir un conjunt d'activitats que donin als participants una visió general dels àmbits de coneixement en els quals
treballa la UdG, els estudis que s’hi poden cursar, les vies d’accés per accedir-hi així com els serveis: les biblioteques, servei
d'esport, de llengües o el CIAE, entre d'altres.
El Jove Campus de Recerca, del 13 al 17 de juliol, s’adreça a estudiants que hagin finalitzat 1r de Batxillerat. És una iniciativa
de la Universitat de Girona que pretén despertar la curiositat científica dels joves que estan a les portes de convertir-se en
universitaris. En aquest sentit, els proposa un seguit d’activitats per descobrir la recerca multidisciplinària de la institució
i posa al seu abast eines i recursos que els permetin introduir-se en el món de la recerca i els facilitin, un cop conclòs el
campus, avançar amb solidesa en el seu treball de recerca, així com la possibilitat de rebre assessorament personalitzat de part
d’investigadors i investigadores dels diferents àmbits.
El Campus de Màgia i Ciència, del 29 de juny al 3 de juliol, proposa activitats que permeten als participants combinar els seus
coneixements científics amb habilitats artístiques, tot comprovant que efectivament art i ciència són compatibles. I el Campus
PRESUB de Robòtica Submarina, del 13 al 17 de juliol, s’adreça a estudiants de 3r i 4t ESO dels centres de secundària de les
comarques gironines.

Els Països Bàltics, convidats de la Setmana de la Internacionalització a la UdG

L’11 comença la tercera edició la Setmana de la Internacionalització i del País Convidat de la Universitat de Girona. L’edició
d’aquest any encara més d’un repte. El primer és parlar de tres estats, els anomenats Països Bàltics (Estònia, Letònia i
Lituània). El segon, que és la primera edició en què es parla d’uns països poc connotats en la nostra cultura, després que
les dues passades edicions giressin al voltant del Brasil i Mèxic. I finalment el tercer és dur a terme una edició en la situació
d’excepcionalitat provocada pel Covid-19. La Setmana de la Internacionalització és una de les activitats incloses dins
l’Estratègia d’Internacionalització de la UdG que promou incrementar-ne aquest vessant de forma significativa i integral.
Al programa s’hi combinen aspectes d’internacionalització a casa, de promoció de la internacionalització més enllà de la
mobilitat i es comparteixen exemples de bones pràctiques: presentacions d’associacions internacionals d’estudiants amb
delegació a la UdG: ESN i ELSA; Ponències acadèmiques proposades per diferents facultats; Una exposició virtual sobre les
tres capitals bàltiques (Riga, Vilnius i Tallin); Entrevistes a estudiants de mobilitat; Informació sobre les universitats bàltiques
amb qui la UdG té acords; Curiositats i tradicions d’Estònia, Letònia i Lituània.

El Consell Social de la UdG premia dotze treballs de recerca de batxillerat

Dotze estudiants són distingits amb els premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat que concedeix cada any, des
del 1999, el Consell Social de la Universitat de Girona (UdG). La 21a, organitzada amb la col·laboració de la demarcació de
Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Patronat Politècnica, la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles,
l'Escola Universitària ERAM i l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES), es du a terme en les condicions excepcionals
provocades per la pandèmia. Els treballs premiats són:
PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT D’HUMANITATS: “De Maistre a Salvini”, Andreu Borrego Asensi, Institut Sant Elm, Sant
Feliu de Guíxols; PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE CIÈNCIES SOCIALS: “Com es lidera una empresa exitosa? Lideratge
empresarial”, Nia Almonte Gonkova, Institut Ramon Coll Rodés, Lloret de Mar; PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE
CIÈNCIES: “L'origami: una barreja de matemàtiques i creativitat”, Denisa Gabriela Toderoiu, Institut Ramon Turró Darder,
Malgrat de Mar; “Molts de mols!”, Sofia Dàvila Bernal, Institut de Celrà; PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE TECNOLOGIA:
“Dins els seus ulls”, Paloma Corral Saravia, Institut Pla de l’Estany, Banyoles; “Aplicacions de la Raspberry Pi: construcció
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d'una màquina arcade”, Gerard Sáez Sánchez, Institut La Garrotxa; PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE MEDICINA: “Utilitat
de les noves tecnologies al laboratori d’hematologia: Diagnòstic integrat a la patologia”, Joan Casadesús Serrando, Maristes
Girona; PREMI DE RECERCA SOBRE ARQUITECTURA (COAC): “SOS Costa Brava”, Maria Cruz Martín, Institut Frederic Martí
Carreras, Palafrugell; PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL (PATRONAT EPS): “RC Self-Leveling
Conveyor”, Marc Puig Cañellas, Institut de Vidreres; PREMI DE RECERCA EN L’ÀMBIT D’ARTS VISUALS I ESCÈNIQUES
(ERAM): “Iago Pericot. Amistat i teatre”, Núria Jordán Sánchez, Institut Lluís Domènech i Montaner, Canet de Mar; PREMI DE
RECERCA EN L’ÀMBIT DE SALUT I ESPORT (EUSES): “El bàsquet femení, equilibrem la balança?”, Laura Codina Fontseca, La
Salle Manlleu; PREMI DE RECERCA SOBRE PROCESSOS INDUSTRIALS SOSTENIBLES: “L’erupció de la sostenibilitat a Olot”,
Martí Palma Nogué i Sergi Bahí Ramisa, Institut Montsacopa, Olot.

Concedits els quarts ajuts de la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar a treballs de recerca
de batxillerat

Un estudi sobre el gas radó i la salut humana i un altre sobre microplàstics en l’àmbit fluvial són els guanyadors de la quarta
edició dels ajuts a treballs de recerca de batxillerat d'aquesta edició. L’objectiu dels ajuts és incentivar la investigació científica
entre estudiants de batxillerat que enfoquin els seus treballs a l’estudi del patrimoni natural i cultural de les Guilleries, en
especial aquells relacionats amb l’aigua i la natura. Els guanyadors són: Josep Farrés Palomeras (Institut Anton Busquets i
Punset, de Sant Hilari Sacalm: “Estudi de la contaminació per radó a Sant Hilari Sacalm”) i Maria Aguilera Masnou (Institut
Montsoriu d’Arbúcies: “Els microplàstics a la riera d’Osor”).

Un projecte de la UdG a Guatemala combat els problemes de malnutrició infantil

El projecte “Chajinel – Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a Totonicapán, Guatemala" combat els problemes
de malnutrició infantil del Departament de Totonicapán a través d’accions hospitalàries i comunitàries. Aquest projecte va ser
finançat en el marc dels ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament 2019 que concedeix la Universitat de Girona.
El projecte té una doble vessant: per una banda pretén fer front i combatre els problemes de malnutrició infantil del
Departament de Totonicapán a través d’accions hospitalàries i comunitàries. Fruit d’això, dos estudiants de quart curs del
grau d’Infermeria de la Universitat de Girona hi van fer una estada de 3 mesos de pràctiques, en les quals participaren de les
accions del projecte.
D’altra banda, mitjançant aquest projecte, es va promoure una experiència formativa a través de l’arribada a Girona d’una
professional guatemalenca de la salut materna infantil i titulada en Infermeria, Amanda Pastor, que va col·laborar en el
projecte.

Un projecte de la UdG al Camerun equipa la biblioteca de l’Escola d’Infermeria de Kribi
El projecte “Construcció d’una nova biblioteca a l’Escola d’Infermeria de Kribi-Camerun" ha equipat la biblioteca de l’Escola
d’Infermeria d’Insolafrica amb material i tecnologia per la consulta bibliogràfica especialitzada i l’ús de bases de dades
d’internet. Aquest projecte va ser finançat en el marc dels ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament 2019 que
concedeix la Universitat de Girona.

Reflexions sobre l’escola post-Covid-19

A través de vídeos curts protagonitzats per diferents professionals, la Càtedra de Renovació Pedagògica aborda el mes de juny
qüestions com les noves funcions que ha d’assumir l’escola; les principals dificultats i reptes que tenen els mestres en el nou
escenari educatiu; o el paper de les TIC, entre altres qüestions. A través del discurs audiovisual, la Càtedra aplega diversos
professionals de l’àmbit de l’educació que donen pautes de com hauria de ser l’escola per tal d’atendre les necessitats educatives dels infants en un curs que estarà marcat per les limitacions que imposa la Covid-19. A més de Jordi Feu, director de la
Càtedra de Renovació Pedagògica UdG – Can Trona, també hi participen Albert Torrent, coordinador de la Càtedra i professor
de la UdG; Núria Puig, directora de l’escola Nabí de Vallvidrera; David Pujol, mestre de l’escola Jaume Vicens Vives de Roses i
professor de la UdG; Montse Marquet, exdirectora de l’escola Àgora de Girona; i Anna Lafuente, directora de l’escola Decroly
de Barcelona.

La Universitat de Girona colidera la subxarxa “Climate and Environmental Change”

La Universitat de Girona és membre de la xarxa UNIMED d’universitats del Mediterrani (Union of the Mediterranean
Universities). Aquesta xarxa té com a objectiu incrementar la col·laboració entre les universitats situades a la ribera sud i nord
del Mediterrani. Entre altres iniciatives, UNIMED ha creat subxarxes temàtiques per fomentar la col·laboració multidiciplinària
en temes d’interès global.
La UdG, representada pel Dr. Josep Vila, juntament amb la Université Abdelmalek Essaadi (Marroc), representada pel Dr Adil
Salhi, colideren la subxarxa de recent creació “Climate and Environmental Change”.
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Estudi de la UdG i l’IRTA sobre el peix blau

L’estudi, desenvolupat per investigadors del grup de recerca SeaHealth i la Càtedra Oceans i Salut Humana de la UdG, i del
programa de Tecnologia Alimentària de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), amb un estudi d’uns 2.000
exemplars de sardines i anxoves dels ports de Blanes, Roses, Sant Feliu de Guíxols, l’Escala i Palamós, és el més extens fet fins ara a
la Costa Brava. Els resultats informen que l’increment de la temperatura del mar pot haver afectat la productivitat i la composició
del plàncton, de què s’alimenten anxoves i sardines. Els nivells d’omega-3 de les anxoves i les sardines de la Costa Brava són
baixos, i això afecta la viabilitat de les poblacions.

El Patronat de la Politècnica de Girona celebra la 25ena Edició dels Premis Patronat

El Patronat segueix apostant pel talent i atorga 14 Premis Patronat, 1 Premi al millor pòster i 1 beca JMGiP. Tot i la delicada situació
del moment, el Patronat i la Politècnica han cregut oportú realitzar l’acte de forma simbòlica, per donar el reconeixement als
estudiants de la millor manera possible i per poder celebrar una edició especial, la 25a. Durant aquests 25 anys, el Patronat ha
atorgat més de 300 Premis Patronat per valor de 180.000 €. D’altra banda, des del 2011 s’atorguen les prestigioses beques Josep
Maria Ginés i Pous, se n’han atorgat 13, per un valor total de 182.000 €, pel que si es sumen les dues quantitats, el Patronat, gràcies
als seus membres, ha premiat i reconegut el talent i l’esforç dels estudiants durant aquests 25 anys, per valor de 382.000 €.

78

79

www.udg.edu

http://twitter.com/univgirona
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