




Una Memòria són xifres, dades, informacions, constatació de realitats, però la vitalitat d’una institució no es pot 
acotar en unes poques pàgines que actuen només com un reflex de la realitat. La Memòria del curs reflecteix, com 
cada any, l’activitat de la comunitat universitària, un procés continu i intens que és molt difícil de resumir en unes 
poques ratlles. Tot i això, val la pena destacar, entre molts altres apunts, l’aprovació de la totalitat d’estudis de la 
UdG com a graus adaptats al procés de Bolonya, la creació de la web UdGEuropa o la projecció internacional, així 
com els 35 màsters oficials en format europeu. Fruit de la labor intensa de promoció, aquest curs s’han augmentat 
en un 16% les assignacions d’estudiants que han triat Girona com a primera opció, mentre que el conjunt del siste-
ma ho feia en un 8%. Una demostració clara de la certificació d’excel·lència real de què gaudeix la Universitat, una 
institució compromesa i dinamitzadora del territori, com testimonien les càtedres, fundacions, jornades, vivers 
d’empresa, clústers i cursos ubicats en l’àrea d’influència de la UdG. 

En aquest curs s’han incrementat els ítems de recerca, amb noves estructures i amb un augment de la capacitat 
dels Serveis Tècnics. El Parc Científic, amb la incorporació de l’edifici Monturiol com a exemple, continua en una 
línia ascendent de transmissió del coneixement. És la concreció d’un nivell que s’ha vist refermat aquest curs amb 
la valoració de la UdG com a tercera universitat espanyola en rànquings de qualitat de la recerca i de projectes de 
recerca i desenvolupament. 

La creació de la comissió de Governança, amb l’inici de les gestions per a la redacció d’uns nous Estatuts, és un fet 
remarcable del curs, així com la posada en pràctica efectiva del concepte Universitat 2.0. Un curs en què també 
hem viscut unes eleccions al rectorat que ens han parlat de la implicació de la comunitat universitària en l’evolució 
de la política que cal dur a terme en uns moments difícils que exigeixen l’esforç de tots. 

Us fem a mans, doncs, la Memòria del curs 2009-2010, que es pot consultar a través del CD que adjuntem en 
aquest detall de les estructures i el resum de les xifres que parlen de la nostra universitat, i també en la pàgina 
www.udg.edu/memoria.

Anna M. Geli de Ciurana 
Rectora de la UdG
Setembre de 2010
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 TITULACIONS

Estudis oficials en centres docents propis

Grau d’Educació Social   
Grau de Mestre/a en Educació Infantil   
Grau de Mestre/a en Educació Primària   
Grau de Psicologia   

Grau de Comunicació Cultural   
Grau de Filosofia   
Grau de Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient   
Grau d’Història   
Grau d’Història de l’Art   
Grau de Llengua i Literatura Catalanes   
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles   

Grau de Biologia   
Grau de Biotecnologia   
Grau de Ciències Ambientals   
Grau de Química   

Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració   
Grau de Criminologia   
Grau de Dret   

Grau d’Arquitectura   
Grau d’Enginyeria d’Edificació   
Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   
Grau d’Enginyeria Mecànica   
Grau d’Enginyeria Química   

Grau d’Infermeria   

Grau de Publicitat i Relacions Públiques   
Grau de Turisme   

Grau de Medicina   
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Estudis oficials de 2n cicle en centres docents propis

Pedagogia
Psicopedagogia
Filologia Romànica
Enginyeria Informàtica
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciències del Treball
Criminologia  

Estudis oficials en centres adscrits

Grau de Fisioteràpia
Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Grau d’Audiovisual i Multimèdia
Grau de Turisme (Mediterrani)
Grau de Turisme (Sant Pol)
Grau de Turisme (CETA)
Grau de Turisme (EUROAULA)
Grau de Turisme (Formàtic Barna)

Màsters oficials

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

Ciències Humanes i de la Cultura
Màster en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a Segones Llengües
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local
Màster en Iniciació a la Recerca de les Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura
Màster interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Màster interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política
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Màster interuniversitari La Filosofia Contemporània: Tendència i Debats

Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua
Màster en Medi Ambient
Medicinal Chemistry and Molecular Design (Mechmod)
Màster interuniversitari en Ecologia Fonamental i Aplicada
Màster interuniversitari en Química Teòrica i Computacional
Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Tecnologia
Màster en Biotecnologia Alimentària
Màster en Informàtica Industrial, Automàtica, Computació i Sistemes
Màster en Mecànica de Materials i Estructures
Màster interuniversitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica
European Masters In Vision And Robotics (Erasmus Mundus)

Turisme, Dret i Empresa
Màster en Economia de l’Empresa. Integració Econòmica i Direcció d’Empreses
European Master in Tourism Management
Màster interuniversitari en Direcció i Planificació de Turisme
Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat
Màster en Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques
Business Innovation and Technology Management

Programes de Doctorat

Programa de doctorat en Ciències Experimentals i Sostenibilitat
Programa de doctorat en Ciències Humanes i de la Cultura 
Programa de doctorat en Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut   
Programa de doctorat en Tecnologia (Informàtica, Automàtica, Agroalimentària, Tèxtil i Paperera, Materials i Estructures, Polímers i Innovació)
Programa de doctorat en Turisme, Dret i Empresa
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 Centres docents

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

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

 Departaments

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

 Instituts

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

 Instituts de recerca

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
Institut d’Ecologia Aquàtica
Institut d’Informàtica i Aplicacions   
Institut de Llengua i Cultura Catalanes   
Institut de Medi Ambient 
Institut de Química Computacional   
Institut de Recerca Històrica   
Institut de Recerca Educativa (IRE) 
Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida    
Institut de Tecnologia Agroalimentària   
Institut Superior d’Estudis Turístics (ISET) 

 Càtedres

Càtedra Bancaja de Joves Emprenedors   
Càtedra Cambra d’Empresa Familiar  
Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis 
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital   
Càtedra de Cultura Jurídica   
Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis
Càtedra d’Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua 
Càtedra d’Esport i Educació Física 
Càtedra d’Estudis Marítims
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial  
Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania   
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Càtedra de Processos Industrials Sostenibles 
Càtedra de Promoció de la Salut 
Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani
Càtedra Josep Pla
Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica   
Càtedra M. Àngels Anglada de Patrimoni Literari  
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural 
Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible
Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació 

 Altres estructures de recerca

GAMAR (Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l’Escola) 
Observatori de les Llengües d’Europa 
Centre de Documentació Europea 
Laboratori de Desenvolupament Humà (Lab-DH) 
Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques
Centre d’Estudis Avançats del Procés i de la Justícia
Centre de Genètica Cardiovascular
Observatori de Dret Privat Europeu i Comparat
Centre de Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica (ViRVIG-UdG)
Centre UdiGital

 Centres de recerca participats

Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) 
Centre de Noves Tecnologies Alimentàries (CENTA-UdG)
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi) 

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

Titulacions oficials de 1r i/o 2n cicles 41
Graus 31
Oferta de places en centres docents integrats 2.935
Oferta de places en centres docents adscrits 725
Demandes en 1a opció en centres docents integrats 2.145
Demandes en 1a opció en centres docents adscrits 546
Titulats en centres docents integrats (2008-2009) 1.471
Titulats en centres docents adscrits 387

Postgrau
Màsters oficials 36
Programes de doctorat  (RD 56/2005)  5
Estudiants amb suficiència investigadora (2008-2009) 53
Tesis doctorals llegides (2008-2009) 55

Formació contínua
Màsters propis 24
Diplomes de postgrau 32
Cursos de postgrau 15
Diplomes d’especialització 18
Cursos d’especialització 107
Cursos d’estiu organitzats (2010) 53
Alumnes inscrits als cursos d’estiu (15/07/2010) 1.005

 Comunitat universitària

Estudiants de 1r i 2n cicles i graus en centres docents integrats 9.969
Estudiants de 1r i 2n cicles i graus en centres docents adscrits 1.643
Estudiants de 3r cicle 455
Estudiants de màsters oficials 736
Estudiants de formació contínua 2.371
Personal docent 1.337
Personal investigador 345 (març de 2010)
Personal d’administració i serveis 594

Servei de Llengües Modernes
Nombre d’alumnes dels cursos 742
Nombre d’alumnes d’anglès a preu públic 433
Nombre d’examinands en activitats d’acreditació lingüística 178 català + 1.754 anglès
Nombre d’intercanvis lingüístics 186
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Servei d’Esports
Socis  3.687
Assignatures de lliure elecció 27
Nombre d’estudiants matriculats 941
Nombre d’inscrits en competicions esportives  2.768
Nombre de participants en activitats de lleure i promoció  1.235

Associacions d’estudiants 29
Cursos d’orientació per a estudiants 50
Participants en els cursos 405
Tutories 64
Sol·licituds d’allotjament  815 
Visites als serveis de psicologia  117 
Places assignades de xarxa de vacances 311
Places del casal 515

 Recerca i transferència

Articles publicats  644
Articles publicats (ISI)  328
Llibres publicats  56
Capítols de llibres 173
Patents vigents  10
Projectes europeus  28
Convenis amb empreses 155
Ingressos per via competitiva 14.536.181,00 € (79,90%)
Ingressos per via no competitiva 3.657.013,00 € (20,10%)
Total 18.193.194,00 €
Projectes de trampolí tecnològic  48

 Biblioteca (dades 2009)

Superfície (m2) 10.141
Places de lectura  1.754
Visites a la Biblioteca  1.441.378

Pressupost per a fons bibliogràfic  1.158.096,7 2 €
Documents en paper  372.144
Préstecs  161.753
Llibres electrònics  9.359
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Bases de dades  181
Consultes a bases de dades  786.704
Revistes en paper  6.793
Revistes electròniques  29.463
Articles descarregats de revistes electròniques  254.831

 Cooperació i voluntariat

Pressupost per a projectes de cooperació  142.905 € 
Pressupost per a programes de voluntariat 6.163 €

 Relacions institucionals

Convenis signats  172
Convenis de cooperació educativa   1.036
Convenis amb empreses/institucions 400

 Relacions amb secundària

Accions de promoció de la UdG 

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

Fira de Sant Lluc Olot  17 i 18 d’octubre 
Fira de Mostres  Girona  del 28 d’octubre al 1 de novembre
Expojove  Girona  del 26 al 29 de gener
Jornada d’Orientació Universitària Tàrrega  3 de febrer
Forum après BAC Perpinyà  9 de febrer
Jornada d’Orientació Universitària Palafrugell  24 de febrer
Espai de l’Estudiant Valls (Tarragona)  4 i 5 de març
Saló de l’Ensenyament  Barcelona  del 17 al 21 de març
Espai Ciència i Tecnologia Barcelona  del 17 al 21 de març
Futura - Saló dels Màsters i Postgraus Barcelona  19 i 20 de març
Fira de les 40 Hores Ripoll  19, 20 i 21 de març
Jornada d’Orientació Universitària Cervera  25 de març
Participació amb tramesa de material informatiu:

Aula - Salón Internacional del Estudiante 
(participació conjunta de les universitats catalanes) Madrid del 24 al 28 de febrer

Mostra d’Ensenyament Montcada i Reixac març 2009
Salon des Masters et 3èmes Cycles 
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(participació conjunta de les universitats catalanes) Tolosa  12 i 13 de març
Fira de l’Estudiant del Bages Manresa 16, 17, 20 i 21 d’abril

Visites de promoció dels estudis a centres de secundària
Centres visitats de Girona, comarques gironines 
i comarques properes 61
Centres que han visitat la UdG 11
Nombre aproximat d’estudiants que hi ha participat 3.800

Jornada de Portes Obertes (estudiants i centres) 19 de febrer

Nombre d’inscripcions de centres de secundària 45
Nombre d’estudiants participants 2.500
Nombre aproximat d’inscripcions per sessió informativa 3.900

Jornada de Portes Obertes (famílies i públic en general) 17 d’abril
Nombre d’assistents 995

Jornada de Portes Obertes per a professors de secundària 20 de gener i 3 de febrer
Nombre de professors participants 80

Jove Campus de Recerca (60 places) del 5 al 16 de juliol
Nombre d’inscripcions 85
Nombre de centres de secundària participants  32
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 La UdG en m2

Superfície total construïda (m2)  165.682
 
Campus de Barri Vell  31.415
Campus de Montilivi  82.062
Campus Centre  10.171
Mercadal  669
PCiT  40.738
Campus Agroalimentari  627

Pla d’inversions universitàries 2007-2013
L’import global del PIU per al període 2007-2013 és de 60,7 M€
Import PIU (2009) per a RAM, TIC i adaptació a l’EEES: 2,76 M€
Import PIU (2009) per obres noves i acabament d’obres en curs: 8,81 M€

 Recursos econòmics

Pressupost
Pressupost liquidat 2009: 
ingressos (€) 109.292.667,99 
Pressupost liquidat 2009: 
despeses (€) 99.901.322,04
Pressupost 2010 94.625.426,00
 
Balanç 2009
Actiu (en M€) 161,02
Immobilitzat immaterial 0,11
Immobilitzat material 113,28
Inversions financeres 0,16
Actiu circulant 47,47

Passiu (en M€) 161,02
Fons propis 70,74
Ingressos a distribuir en diversos exercicis 42,60
Provisions per a riscos i despeses 0,73
Creditors a llarg termini 9,44
Creditors a curt termini 37,51
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 Mapa de la UdG en el territori
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Càtedres a  ................................................................................  CT  
- Girona
- Palamós
- Sant Feliu de Guíxols
- Santa Cristina d’Aro 
- Castell-Platja d’Aro
- Torroella de Montgrí
- Figueres
- Olot
- Banyoles
- Palafrugell

Beques de Recerca en Acció Especials a  ......................................  BR  
- Hostalric
- Palamós
- La Jonquera
- Roses

Jornades, seminaris i altres esdeveniments a  ..............................  JS  
- Tossa de Mar (de Dret Local)
- Hostalric (Seminari Biennal d’ Història Medieval)
- Palamós: Festival del Mar (biennal)
- Banyoles: cursos d’estiu de la Càtedra d’Esports i Educació Física
- Banyoles: Seminari Internacional de la Càtedra d’Esports i Educació 
Física
- Girona: Simposi d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social
- Girona: Seminari Biennal Iberoamericà de Dret (Càtedra de Cultura 
Jurídica)
- Figueres: Cicle Anual de Conferències Aula Oberta organitzada per 
Atenea
- Sant Feliu de Guíxols (Curs d’Estiu Medicina i Salut en el Món Rural)
- Besalú: col·loqui Studium Medievale
- Castelló d’Empúries: Festival de Trobadors

Participació en fundacions i consorcis externs a  ..........................  FC  
- Girona: Fundació Rafael Masó
- La Jonquera: Museu Memorial de l’Exili
- Girona:  Fundació Campus Arnau d’Escala 
- Palamós: Fundació Privada Promediterrània, per a la Conservació, 
l’Estudi i la Difusió del Patrimoni Marítim
- Ripoll: Fundació Eduard Soler
- Fogars de Montclús: Consell Assessor de l’Espai Univers Patxot
- Girona: Fundació Agroterritori

Centres de documentació en relació amb la Biblioteca de la UdG a  . CD  
- Girona: DIXIT, Centre de Documentació de Serveis Socials “Marià 

Casadevall”
- Palamós: Documare, Centre de Documentació de la Pesca i el Mar
- Palafrugell:  Biblioteca de la Fundació Josep Pla
- Sant Feliu de Guíxols: Espai del Metge i de la Salut Rural

Projecte Rossinyol a  .................................................................. PR  
- Girona
- Salt
- Olot
- Banyoles
- La Bisbal
- Figueres
- Blanes

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

Clústers d’empresa a  .................................................................. CE  
- Olot: Clúster carni INNOVAC

Cursos de formació Fundació Mercadal a  .....................................  FM  
- Figueres
- Palafrugell
- Sant Feliu de Guíxols
- Banyoles

Formació de la gent gran a .........................................................  FM  
- Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la Ciutat de Girona
- Aula de Difusió Cultural de Sant Feliu de Guíxols
- Aula de Difusió Cultural d’Olot
- Aula de Difusió Cultural de Figueres
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 Governança
 
Aquest curs s’ha iniciat un procés per millorar la presa de decisions a la UdG i la seva implantació. El Consell de Govern ha creat 
la Comissió de Governança, que està formada per diferents representants dels col·lectius que formen la comunitat universitària. 
Aquesta Comissió ha emès un informe d’anàlisi i recomanacions per a la millora del model de governança de la UdG presentat en 
el Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 que facilitarà la modificació dels Estatuts.
  
Arran del treball d’aquesta Comisió comença el procediment de modificació d’Estatuts. Atès l’acord del Claustre en la sessió 
1/2010, de 27 de maig, d’aprovació de l’abast i el procediment de la modificació d’Estatuts (per adequar la norma bàsica de 
la Universitat de Girona a les previsions contingudes en la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats), s’inicia el procés participatiu amb els diferents estaments claustrals, fase 
preparatòria del claustre del mes de novembre, que ha de conduir a la redacció d’uns nous estatuts a la UdG.

Un cop revisats i modificats els Estatuts de la UdG conforme la LOMLOU i d’acord amb les consideracions establertes per la Comissió 
de Governança en l’Informe d’anàlisi i recomanacions per a la millora del model de governança de la UdG, de 25 de maig de 2010, 
caldrà dur a terme un procés de revisió de la normativa vigent a la UdG per tal d’adaptar-la als Estatuts de la UdG modificats.

Al llarg del curs, s’ha estat treballant també en el desenvolupament de la normativa sobre el Reglament electoral de la Universitat 
de Girona. Aquest reglament regularà el procés electoral dels òrgans de govern que estiguin inclosos en el seu àmbit d’aplicació, 
de manera que reforçarà el principi de seguretat jurídica en aquests processos, i en la normativa que regirà l’e-vot, com un annex 
del Reglament electoral, amb la voluntat d’implantar el sistema del vot electrònic en els processos electorals de la Universitat de 
Girona. 

 Principals acords del Consell de Govern

- Informe al Consell Social sobre la ratificació de modificació dels Estatuts que han de regir el futur consorci del Museu Memorial de 
l’Exili. 8/09.

- Acord pel qual s’aproven els criteris i el procediment de modificació curricular dels màsters universitaris de la UdG. 8/09.
- Acord pel qual es concedeix una comissió de serveis per prestar serveis a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta per al 

curs 2009-2010. 8/09.
- Acord pel qual se sol·licita una comissió de serveis per al curs 2009-2010 per al Departament d’Infermeria. 8/09.
- Acord pel qual s’aprova el llistat d’activitats acadèmiques del pla d’activitats acadèmiques de la Universitat de Girona. 8/09.
- Acord pel qual s’aprova la convocatòria de places de personal docent i investigador. 8/09.
- Acord pel qual s’aproven els criteris de priorització de la convocatòria d’ajuts per a la contractació d’investigadors novells (FI 2010). 

8/09.
- Acord pel qual s’aprova el procediment de gestió del pressupost de manteniment d’infraestructures de recerca per a l’any 2009. 8/09.
- Acord pel qual s’aprova la convocatòria 2009 d’ajuts a accions de comunicació de la recerca. 8/09.C
- Acord pel qual s’aprova la convocatòria 2009 d’ajuts per a la publicació d’articles vinculats a tesis doctorals. 8/09.
- Acord pel qual s’aprova la convocatòria 2009 d’ajuts a la gestió de projectes de gran abast. 8/09.
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- Acord pel qual s’aprova la convocatòria 2009 d’ajuts a la identificació de noves oportunitats de transferència del coneixement. 8/09.
- Acord pel qual s’aprova la convocatòria 2009 d’ajuts a accions singulars d’R+D. 8/09.
- Acord pel qual es nomena el doctor Ramon Brugada Terradellas com a representant de la Universitat de Girona a la Fundació Privada 

UdG Medicina. 8/09.
- Acord pel qual s’aprova la convocatòria i el calendari d’eleccions a rector/a de la Universitat de Girona. 8/09.
- Informe favorable al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca al personal laboral, 

corresponents a la convocatòria 2008. 9/09.
- Informe favorable al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de gestió corresponents a la 

convocatòria 2008. 9/09.
- Informe favorable al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de docència corresponents a la 

convocatòria 2008. 9/09.
- Acord pel qual s’aprova el procediment de modificació curricular dels ensenyaments de grau de la Universitat de Girona. 9/09.
- Acord pel qual s’aprova la participació de la Universitat de Girona en el programa anual de suport a esportistes d’alt nivell, per a l’any 

2010, del Consejo Superior de Deportes. 9/09.
- Acord pel qual s’aprova una sol·licitud de comissió de serveis per al curs 2009-2010. 9/09.
- Informe favorable al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 

convocatòria 2008 (funcionaris). 10/09.
- Informe favorable al Consell Social per a l’aprovació de la convocatòria de beques de recerca UdG 2010. 10/09.
- Acord pel qual s’aprova la Normativa d’accés i matrícula per als participants en el programa de formació universitària per a més grans 

de 50 anys a la UdG. 10/09.
- Acord pel qual s’aprova el reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs 2009-2010 (2n semestre). 10/09.
- Acord pel qual s’aprova el calendari laboral 2010 de la Universitat de Girona. 10/09.
- Aprovació de la convocatòria i el calendari d’eleccions a Claustre Universitari del sector estudiants. 1/10.
- Aprovació de la creació de la Comissió de Governança de la Universitat de Girona. 1/10.
- Aprovació de la designació dels membres del Consell de Govern a la Comissió de Governança de la Universitat de Girona. 1/10.
- Aprovació de la designació d’un representant del Consell de Govern del sector del personal acadèmic al Consell Social, d’acord amb 

l’article 66.c dels Estatuts de la Universitat de Girona i de l’article 83 de la LUC. 1/10.
- Aprovació de la designació d’una persona pertanyent al professorat dels cossos docents universitaris com a membre de la Comissió 

Electoral, de conformitat amb l’article 130.2b dels Estatuts de la Universitat de Girona. 1/10.
- Aprovació del Reglament dels plans d’autoprotecció dels edificis de la Universitat de Girona. 1/10.
- S’aprova l’adscripció temporal de diversos professors de l’àrea de coneixement d’Història i Institucions del Departament d’Història i 

Història de l’Art al Departament d’Economia. 1/10.
- Aprovació de l’informe favorable al Consell Social sobre el projecte de pressupost de l’exercici 2010. 2/10.
- Aprovació de l’informe favorable al Consell Social sobre les memòries de les titulacions de màster universitari que la UdG remetrà a 

verificació (ANECA) per ser implantades (DIUIE) el curs 2010-2011. 2/10.
- Aprovació dels programes de màsters, diplomes de postgraus, cursos de postgraus i diplomes d’especialització propis per al curs 2010-

2011 (1a convocatòria). I aprovació de l’informe favorable al Consell Social sobre els preus d’aquests programes. 2/10.
- Aprovació de la designació de membres de la Comissió de Recerca. 2/10.
- Aprovació de la creació del centre UdiGital com a altra estructura de recerca. 2/10.
- Aprovació de la creació del centre ViRVIG-UdG com a altra estructura de recerca. 2/10.
- Aprovació de la programació de graus, i de desprogramació d’estudis de primer i segon cicle per al curs 2010-2011 i conseqüent proposta de 

distribució i assignació de recursos docents als centres integrats per a l’organització dels ensenyaments homologats de grau, llicenciatura, 
diplomatura, enginyeria i arquitectura per al curs 2010-2011. 2/10.

- Aprovació del Pla de qualitat lingüística, com a desplegament del Pla de política lingüística 2009-2013 de la Universitat de Girona. 2/10.
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- Aprovació del Pla d’impuls de la llengua catalana, com a desplegament del Pla de política lingüística 2009-2013 de la Universitat de 
Girona. 2/10.

- Aprovació del Pla d’impuls de la llengua anglesa, com a desplegament del Pla de política lingüística 2009-2013 de la Universitat de 
Girona. 2/10.

- Aprovació de la normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau. 2/10.
- Aprovació de la convocatòria 2010 d’impuls a la llengua anglesa en la docència com a mitjà d’internacionalització. 2/10.
- Aprovació de la convocatòria 2010 per a estades breus d’internacionalització del PDI de la UdG. 2/10.
- Aprovació de la convocatòria 2010 d’ajuts específics per a activitats internacionals realitzades amb estudiants. 2/10.
- Aprovació de la convocatòria 2010 d’ajuts UdG per a estudiants internacionals de màsters universitaris. 2/10.
- Aprovació de la normativa reguladora de l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UdG per als més grans de 40 anys 

mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional. 2/10.
- Aprovació de la normativa per l’adscripció, l’autorització d’ensenyaments i la supervisió i tutela de l’activitat dels centres d’ensenyament 

superior adscrits a la Universitat de Girona. 2/10.
- Aprovació de la substitució de membres de la Comissió de Personal Acadèmic. 2/10.
- Aprovació d’una sol·licitud de comissió de serveis. 2/10.
- Aprovació de la convocatòria de places de cossos docents universitaris (catedràtics/ques d’universitat) i la composició de les 

comissions de selecció corresponents (conv. 1/2010). 2/10.
- Aprovació de la designació de dos representants del Consell de Govern a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

2/10.
- Aprovació de la designació de tres membres del Consell de Govern al Patronat de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. 

2/10.
- Aprovació de la designació de dos membres del Consell de Govern a la Junta Rectora de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i 

Formació. 2/10.
- Aprovació de la designació de tres membres del Consell de Govern al Patronat de la Fundació Parc Científic i Tecnològic. 2/10.
- Aprovació de la convocatòria d’ajuts del Pla de desenvolupament professional per al curs 2010-2011. 3/10.
- Aprovació de la VIII convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament de la Universitat de Girona (2010). 3/10.
- Aprovació de la VIII convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 2010. 3/10.
- Aprovació de la convocatòria d’ajuts per al foment associatiu 2010. 3/10.
- Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió d’Avaluació Universitària. 3/10.
- Aprovació del calendari acadèmic i administratiu per als estudis de primer i/o segon cicle, graus, màsters oficials i doctorat per al curs 

2010-2011. 3/10.
- Aprovació dels criteris d’oferta i adjudicació de places específiques de 2n cicle als estudis de la UdG per al curs 2010-2011. 3/10.
- Aprovació de la distribució i assignació de recursos docents als departaments per a l’organització dels ensenyaments oficials de màster per 

al curs 2010-2011. 3/10.
- Aprovació de la distribució del pressupost d’accions de recerca i transferència. 3/10.
- Aprovació del Reglament dels Serveis Tècnics de Recerca. 3/10.
- Aprovació de l’informe per a l’atorgament dels trams docents corresponents a l’any 2009. 4/10.
- Aprovació de la convocatòria pública per a l’assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del personal docent i investigador, 

funcionari i contractat, de la Universitat de Girona, meritats fins a 31 de desembre de 2009, i les bases reguladores del procediment. 4/10.
- Aprovació de l’inici del procediment d’exposició pública de la proposta de transformació de l’Escola Universitària d’Infermeria en Facultat 

d’Infermeria. 4/10.
- Aprovació de la creació de la Comissió de Qualitat (CQ) i aprovació del seu reglament d’organització i funcionament. 4/10.
- Aprovació de la creació de la Comissió de Programació d’Estudis de la Universitat de Girona (CPE) i del seu reglament d’organització i 

funcionament. 4/10.
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- Aprovació de la normativa sobre el programa de sabàtics per al professorat de la Universitat de Girona. 4/10.
- Aprovació del Reglament del professorat emèrit de la Universitat de Girona. 4/10.
- Aprovació d’un canvi de dedicació d’un professor titular d’escola universitària. 4/10.
- Aprovació de la convocatòria 2010 d’ajuts complementaris per a la mobilitat d’investigadors de la UdG. 4/10.
- Aprovació del pla de suport a l’establiment d’estructures de recerca de la UdG a l’edifici Monturiol del Parc Científic i Tecnològic. 4/10.
- Aprovació de la convocatòria d’ajuts a la comunicació d’experiències docents. 4/10.
- Aprovació de la convocatòria d’ajuts per donar suport a la producció de materials docents. 4/10.
- Aprovació de la creació del grup de treball d’Inclusió Social. 4/10.
- Aprovació de la modificació del nom de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporània de la Universitat de Girona. 4/10.
- Aprovació de la modificació del nom de la Càtedra Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona. 4/10.
- Aprovació de les memòries anuals de les càtedres de la Universitat de Girona de l’any 2009. 4/10.
- Aprovació de la designació dels representants dels estudiants a diferents òrgans i comissions. 4/10.
- Aprovació de l’Informe al Consell Social sobre la memòria del Màster Interuniversitari en Catàlisi Homogènia per ser implantat (DIUIE) 

el curs 2010-2011. 5/10.
- Aprovació de la creació de la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona. 5/10.
- Aprovació dels plans docents dels ensenyaments homologats de la Universitat de Girona per al curs 2010-2011. 5/10.
- Aprovació dels reconeixements de crèdits de lliure elecció de cursos d’estiu i intercampus per al curs 2010-2011. 5/10.
- Aprovació dels tribunals per atorgar els premis extraordinaris de doctorat 2009. 5/10.
- Aprovació de la Normativa d’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts. 5/10.
- Aprovació de la concessió d’una comissió de serveis. 5/10.
- Aprovació de l’autorització de reingrés d’un doctor professor titular d’universitat de la Universitat de Girona actualment en comissió 

de serveis. 5/10.
- Aprovació de la sol·licitud d’una comissió de serveis per al curs 2010-2011. 5/10.
- Aprovació de la sol·licitud d’una comissió de serveis per al curs 2010-2011. 5/10.
- Aprovació de la convocatòria de places de cossos docents universitaris (catedràtics/ques d’universitat) i la composició de les comissions 

de selecció corresponents (conv. 2/2010). 5/10.
- Aprovació de la convocatòria de places de cossos docents universitaris i la composició de les comissions de selecció corresponents 

(conv. 3/2010). 5/10.
- Aprovació de la convocatòria de places de cossos docents universitaris per habilitats (professors titulars d’universitat), i la composició 

de les comissions de selecció corresponents (conv. 7/2010). 5/10.
- Aprovació de la convocatòria de places de cossos docents universitaris (titulars d’universitat) i la composició de les comissions de 

selecció corresponents (conv. 9/2010). 5/10.
- Aprovació de les convocatòries de places de professorat laboral temporal, en el marc de la Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya, i la 

composició de les comissions de selecció corresponents (conv. 8/2010 professors/es lector/es). 5/10.
- Aprovació de les convocatòries de places de professorat laboral permanent, en el marc de la Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya, i 

la composició de les comissions de selecció corresponents (conv. 6/2010 professors/es agregats/ades). 5/10.
- Aprovació de les convocatòries de places de professorat laboral temporal, en el marc de la Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya, i la 

composició de les comissions de selecció corresponents (conv. 10/2010 professors/es col·laborador/es). 5/10.
- Aprovació de la convocatòria de places de professorat associat, per als estudis de Medicina, i la composició de les comissions de 

selecció corresponents (conv. 4/2010 professors/es associats/ades). 5/10.
- Aprovació del directori de grups de recerca de la UdG 2010. 5/10.
- Aprovació de la modificació de l’article 1 del Reglament del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona. 5/10.
- Acord a propòsit de la possible convocatòria de vaga general del sector públic del proper dia 8 de juny de 2010 i de l’impacte que pot 

tenir en el període d’exàmens. 5/10.
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- Aprovació del reglament d’establiment i funcionament de la seu electrònica de la Universitat de Girona. 6/10.
- Reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs 2010-2011. 6/10.
- Designació d’un representant de la Universitat de Girona a la Fundació Triptolemos. 6/10.
- Designació d’un representant de la Universitat de Girona a la comissió permanent del Centre de Supercomputació de Catalunya 

(CESCA). 6/10.
-Designació d’un representant de la Universitat de Girona al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa d’Epidemiologia i Salut Pública 

(CIBERESP). 6/10.
- Designació d’un representant de la Universitat de Girona al patronat de l’Institut Català de l’Aigua. 6/10.
- Acord pel qual s’aprova la normativa d’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts. 6/10.
- Acord de modificació de les normes de creació del Gamar (gabinet de materials i de recerca per a la matemàtica a l’escola). 6/10.
- Inici del procediment d’informació pública de la proposta de creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona. 6/10.
- Acord pel qual s’aprova la modificació de l’article i del reglament del Departament de Pedagogia. 6/10.
- Aprovació dels plans docents dels ensenyaments de màster de la Universitat de Girona per al curs 2010-2011. 6/10.
- Informe al Consell Social sobre l’aprovació de la convocatòria 2010-2011 de beques de transferència i innovació (BTI). 6/10.
- Informe al Consell Social sobre les bases de la convocatòria d’ajuts de caràcter especial de la Universitat de Girona per dotar les 

places del Consell d’Estudiants per al curs 2010-2011. 6/10.
- Informe favorable al Consell Social sobre l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2009. 6/10.
- Informe al Consell Social sobre la supressió de l’Escola Universitària d’Infermeria i la creació de la Facultat d’Infermeria de la Univer-

sitat de Girona. 6/10.
- Programes de màsters, diplomes de postgraus, cursos de postgraus i diplomes d’especialització propis per al curs 2010-2011 (2a 

convocatòria), i informe favorable al Consell Social sobre els preus d’aquests programes. 6/10.
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 Vertebració de la recerca 

A principis de l’any 2009 es va aprovar la creació de la figura d’investigador actiu. Durant el darrer trimestre de 2009 s’ha procedit a 
fer l’avaluació de tot el PDI implicat (és a dir, el que té dedicació a temps complet) i a primers de l’any 2010 s’ha informat el Consell de 
Govern del resultat de l’aplicació dels criteris. Aquest resultat es resumeix indicant que dels 814 PDI a temps complet que hi ha a la UDG, 
184 són becaris predoctorals que, per tant, són considerats investigadors actius en formació. Dels 630 restants, 460 (73%) es poden 
considerar investigadors actius, i 23, investigadors actius en formació. La informació s’ha posat a disposició dels directors de les unitats 
competents en matèria de recerca, per tal que la tinguin present en les seves polítiques. 

Semblantment, també s’ha renovat el directori de grups de recerca de la UdG, per a la qual cosa s’han aplicat els criteris de composició 
dels grups aprovats a finals del curs anterior. El Consell de Govern del 3 de juny de 2010 va aprovar aquest nou directori, que inclou un 
total de 118 grups, la majoria (82) dels quals compleixen els criteris relatius al nombre de membres i d’investigadors actius, així com els 
requeriments demanats per a l’investigador responsable. També cal esmentar que des del segon trimestre de l’any 2010 s’està treballant 
en l’establiment del catàleg de línies de recerca de la UdG, d’acord amb la regulació aprovada en el 2009.

Per tal de donar suport a les activitats d’R+D+i vinculades a l’àmbit de TIC-Media, en relació amb la posada en marxa del nou edifici Narcís 
Monturiol al Parc Científic i Tecnològic, en la reunió del Consell de Govern de febrer de 2010 es va aprovar la creació de dues estructures 
de recerca més: UdiGital, que ha de contribuir a obrir les portes a la tecnologia TIC-Media a l’entorn territorial, començant, però no 
limitant-se, a les comarques de Girona; i VIRVIG, que es desenvolupa conjuntament amb la UPC amb la voluntat d’establir un centre de 
recerca mixt, que sigui capdavanter dins l’Estat espanyol en aspectes de la realitat virtual, la visualització i els gràfics amb computador.

 Recursos i suport a la recerca

Com és habitual en els darrers anys, el suport a l’activitat dels grups de recerca de la UdG s’ha vehiculat, en bona part, a través de diverses 
convocatòries. 

D’una banda, en relació amb la captació de talent, un any més s’han convocat i concedit vint beques predoctorals. A partir de la regulació 
de la figura del becari de recerca finançat per fons propis dels grups de recerca (BR-GR), en aquest moment ja són diversos els grups 
de recerca que les han aprofitat, i ja hi ha més de deu becaris en aquesta modalitat. Durant l’any 2009, s’han incorporat dos nous 
investigadors Ramon y Cajal a la UdG.

Per altra banda, s’han convocat i resolt ajuts per impulsar la mobilitat d’investigadors predoctorals i postdoctorals; per a la publicació 
en revistes reconegudes d’articles vinculats a les tesis doctorals; per a la contractació de gestors de projectes i per a la realització 
d’accions singulars, d’especial urgència i interès per dinamitzar significativament l’activitat investigadora d’un grup de recerca. Pel que 
fa a l’activitat de transferència, s’han atorgat ajuts per incentivar-la entre els grups que no en tenen hàbit, i pel que fa a la divulgació, 
s’han volgut identificar iniciatives diverses. La majoria d’aquestes convocatòries s’han obert per acord del Consell de Govern de setembre 
de 2009 i s’ha informat de la seva resolució el desembre de 2009.

Pel que fa al suport a la gestió de la investigació, la UdG ha apostat per fer una anàlisi organitzativa de l’Oficina d’Investigació i 
Transferència Tecnològica (OITT), que s’ha basat, principalment, en l’estudi de les tasques que s’hi realitzen, els serveis que ofereix, els 
clients a qui s’adreça, l’estructura de què disposa (RLT) i els objectius a curt i llarg termini, amb l’objectiu principal d’aconseguir millorar 
i agilitar els serveis que ofereix, reforçar-ne el funcionament intern amb processos de gestió i optimitzar al màxim els recursos de què 
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disposa per obtenir un grau de qualitat més elevat. Aquesta anàlisi s’ha complementat amb diverses interaccions amb investigadors i 
responsables d’unitats competents en recerca, que han permès definir un pla de millora del suport a la gestió de la recerca, que inclou 
molts diversos aspectes, des de la divulgació de la carta de serveis de l’OITT, l’extensió de la informació sobre la gestió econòmica dels 
projectes que hi ha disponible per als investigadors, o el reforçament de la unitat de suport a projectes europeus. Encara en aquest 
àmbit, es continua treballant en el projecte Falcó, base de dades institucional que ha de recollir tota l’activitat del personal acadèmic i 
que ha de permetre gestionar eficaçment la informació de què es disposa. Falcó permet una gestió molt més eficient de les dades, inclou 
anàlisis per grups, unitats estructurals, evolucions en el temps, etc. La primera fase, en la qual Falcó s’alimenta de la informació del GREC 
i d’altres bases de dades institucionals (Àliga, recursos humans...), es dóna per completada. 

El Pla de valorització dels Serveis Tècnics de Recerca (STR) ha estat presentat al Consell de Govern de desembre de 2009. Aquest pla 
inclou diverses propostes que es desenvolupen durant l’any 2010, entre les quals cal destacar la modificació del reglament, l’establiment 
d’un nou sistema de tarifes i la proposta d’impulsar unitats vinculades als STR, amb els equipaments i la capacitat que es troben en els 
grups de recerca. De fet, el nou reglament dels STR va ser aprovat pel Consell de Govern en la reunió del mes de març. També es continua 
treballant en una gestió centralitzada del pressupost de manteniment i reparació dels equipaments de recerca, que ha permès fer front 
a reparacions d’import elevat, i en la política d’optimització de recursos i d’implicació dels grups de recerca en l’adquisició de noves 
infraestructures. Una altra de les línies de treball pel que fa als equipaments que utilitzen els grups de recerca és la de facilitar l’accés a 
programari llicenciat en condicions més favorables per als investigadors, buscant sinèrgies i optimitzant els recursos que s’hi esmercen. 
En aquest sentit, s’ha aconseguit posar a disposició de tota la comunitat el conjunt de programes d’Adobe PDF, s’ha obert la possibilitat 
d’establir connexions segures (VPN) a tots els investigadors, i s’ha arribat a un acord per a l’adquisició de llicència de campus del 
programari Matlab. 

 Transferència del coneixement

Les accions de suport i impuls a les activitats de transferència del coneixement s’han vehiculat, d’una banda, a través de convocatòries 
específiques d’ajut i, d’altra banda, mitjançant la interacció amb el Parc Científic i Tecnològic de la UdG. En el primer aspecte, cal destacar 
la convocatòria, un cop més, de les Beques de Transferència i Innovació (BTI), que ha permès incorporar 24 nous becaris als grups amb 
més activitat de transferència, i en particular, als que pertanyen a la xarxa TECNIO d’ACC1Ó. També s’ha d’esmentar la convocatòria per 
promoure l’activitat de transferència entre grups de recerca que no hi tenen gaire experiència. I finalment, la convocatòria de gestors de 
projectes, que valora notablement l’activitat dels grups en projectes consorciats, és a dir, els que compten amb la participació d’empreses.

És igualment molt destacable la posada en marxa de l’edifici Monturiol del Parc Científic i Tecnològic. En aquest sentit, s’ha treballat 
amb la direcció del Parc per fer una crida als grups de recerca que pretenen utilitzar espais en aquest edifici, atesos el potencial de 
transferència i innovació i l’adequació de les seves línies amb el tema central d’aquest edifici (TIC-Media). Simultàniament, el Consell 
de Govern ha aprovat una línia d’ajuts per fer front als costos derivats de la utilització d’aquests espais. En la base d’aquesta proposta 
d’ajuts hi ha el convenciment que cal impulsar i, per tant, donar suport als grups que s’instal·len en el Parc, però també que aquests grups 
han de prendre compromisos d’assumir part de la despesa, compromisos que haurien de poder atendre a partir de l’increment de la seva 
activitat derivat de la seva ubicació al Parc. 

S’ha iniciat la reflexió sobre la constitució d’un Pol d’Humanitats i Ciències Socials, com a part del Parc Científic i Tecnològic, per impulsar 
la transferència del coneixement (amb les corresponents singularitats) entre els grups d’aquests àmbits. En aquest sentit, i a mesura que 
desplega activitats, la recentment creada Acadèmia de les Lletres, les Arts i les Ciències Socials adquireix un paper rellevant.
També es continua treballant en el rellançament de l’Oficina Universitat Empresa, que ha de ser, d’una banda, la porta d’entrada de les 
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empreses que vulguin contactar amb la Universitat i, d’altra banda, l’eina de coordinació dels diversos agents que, des de la Universitat, 
interactuen amb l’empresa. Entre aquests agents hi ha la Unitat de Valorització de la Recerca (que agrupa la Secció de Transferència de 
Coneixement i el Trampolí Tecnològic), a l’OITT, però també la Borsa de treball, la Fundació Universitat de Girona, Innovació i Formació, i 
fins i tot els centres docents, pel que fa a les pràctiques dels seus estudiants.

 Comunicació i divulgació de la recerca

La Unitat de Divulgació Científica de l’OITT divulga, comunica i difon els resultats científics dels investigadors i investigadores de tots 
els àmbits de recerca de la UdG amb la participació i organització d’un seguit d’esdeveniments, i col·labora i dóna suport a les diferents 
iniciatives de les unitats estructurals i grups de recerca. Un cop més, la Unitat de Divulgació Científica de l’OITT s’ha sumat a la celebració 
de la Setmana de la Ciència amb l’organització de dues iniciatives per commemorar els anys internacionals de l’Astronomia i de Darwin, 
i també ha contribuït duran el primer semestre de 2010 en la Jornada de Portes Obertes de la UdG, el Jove Campus de Recerca i l’Espai de 
Ciència del Saló de l’Ensenyament. 

Així mateix, s’està en procés d’organitzar els actes a la UdG de la Universitat dels Nens de Catalunya. Finalment, el desembre s’ha 
organitzat, juntament amb Dipsalut, la jornada anomenada «Salutaccions!», en ocasió de la Marató de TV3. 

La UdG ha liderat un cop més, la darrera nit de setembre, la Nit de la Recerca, un projecte europeu que es fa amb la Fundació Catalana per 
a la Recerca i la Universitat de Múrcia que té com a objectiu donar a conèixer el vessant més personal dels investigadors i investigadores. 

 Biblioteca

El fons
La Biblioteca disposa de 372.144 llibres i 6.793 revistes en format paper, d’aquest conjunt un total de 161.753 documents han sortit en 
préstec al llarg del darrer curs. 
El curs 2009-2010, la Biblioteca Digital ha subscrit l’accés a 9.359 llibres electrònics i 181 bases de dades, que han produït 786.704 
consultes, i 29.463 revistes electròniques, que, al seu torn, han produït 254.831 descàrregues d’articles.

Els fons especials
Destaquen les incorporacions dels llegats de Pierre Vilar, Manuel Brunet i Lluís Santaló. La mort recent del filòsof i filantrop doctor 
Honoris Causa de la UdG, Raimon Panikkar, comportarà enguany la recepció de la seva biblioteca.

Visites
Durant el curs 2009-2010 s’ha registrat 1.455.383 visitants (estudiants, professors i usuaris externs), amb una oferta de 1.754 places de 
lectura i 348 dies d’obertura anuals, incloses les vacances i els festius. La implementació dels graus el setembre de 2009 ha representat 
l’increment de 165.634 visites durant aquest curs.

La Biblioteca forma
La Biblioteca, a través d’aquest programa de formació i optimització dels recursos per als usuaris, ha dut a terme 87 sessions formatives, 
que han arribat a 3.008 estudiants i 55 professors; també participa en assignatures transversals dels POP, en assignatures dels diferents 
estudis de la UdG i en els crèdits de lliure elecció. 
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Els espais del Centre de Recursos (CRAI) han tingut una ocupació de 4.496 hores, majoritàriament destinades a la realització d’activitats 
docents (cursos, màsters i postgraus). Al CRAI s’han fet 14.857 préstecs d’ordinadors portàtils.

Els repositoris de documents digitals
Fins al juny de 2010 s’han dipositat un total de 8.222 documents als diferents repositoris digitals de la UdG. Al DUGiDocs s’han ingressat 
1.101 articles procedents de la recerca dels professors de la UdG; al DUGi FonsEspecials, 5.972 documents procedents dels llegats 
Bertrana, Ferrater Mora i Santaló; al DUGiMedia s’han publicat 806 vídeos i gravacions d’àudio (5.217 hores en total). Tots aquest 
documents es recullen també en els diferents repositoris  del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (MDX de materials 
docents, RECERCAT per a la recerca, RACO per a revistes acadèmiques i erudites, MDC per als fons especials i TDX per a les tesis).
A partir de la informació obtinguda de la base de dades GREC, s’ha gestionat el permís de 217 editors per publicar els articles d’autors de 
la UdG al DUGi. La UdG té 417 tesis en TDX, seixanta de les quals s’han incorporat entre els anys 2009 i 2010. Les revistes que la Biblioteca 
de la Universitat de Girona gestiona a RACO es troben entre les trenta revistes més consultades en el període 2006-2009.

La catalogació de la Biblioteca del Seminari de Girona 
Malgrat que la Diputació de Girona ha retirat la subvenció de l’any 2009, el projecte ha pogut continuar gràcies als ajuts que ha mantingut 
la Fundació Caixa de Girona i el Consell Social de la UdG, i a la contribució i tutoria de la Biblioteca de Catalunya en la catalogació del 
fons antic i el traspàs dels registres al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i al Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español. A finals del 2009 s’ha arribat als 25.000 volums i a la introducció total de 60.000 dades aproximadament.



Docència i aprenentatge
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 Planificació i verificació dels nous graus 

Durant el curs 2009-2010 s’han implantat la majoria dels graus de la UdG. S’han iniciat vint-i-cinc graus en els centres docents propis 
i cinc en centres adscrits. En relació amb els nous graus, hi ha quatre nous estudis que no deriven directament d’antigues titulacions: 
Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia, Biotecnologia i Comunicació Cultural. Per respondre a la necesitat social d’aquests 
titulats, Infermeria incrementa el total de places de nou accés, de 80 a 130.

Les noves normatives i l’adequació dels sistemes de gestió a les característiques de l’espai europeu d’educació superior (assignatures/
mòduls; taules d’adaptacions...) han estat els eixos centrals de la feina desenvolupada per tal que els estudis de grau comencin amb 
èxit a la UdG.

Durant el curs acadèmic 2009-2010 s’ha treballat en l’adaptació i verificació de la resta de titulacions pendents, fins a completar un total 
de 36 de pròpies i 5 de centres adscrits. S’han sol·licitat tres graus nous: Pedagogia, Treball Social i Enginyeria Elèctrica.

Aquest curs acadèmic els estudis impartits han estat els següents:

Facultat d’Educació i Psicologia
Educació Social
Mestre/a en Educació Infantil
Mestre/a en Educació Primària
Psicologia

Facultat de Lletres
Comunicació Cultural
Filosofia
Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient
Història
Història de l’Art
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles

Facultat de Ciències
Biologia
Biotecnologia
Ciències Ambientals
Química

Facultat de Dret
Ciències Polítiques i de l’Administració
Criminologia
Dret

Escola Politècnica Superior
Arquitectura
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Enginyeria d’Edificació
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química

Escola Universitària d’Infermeria
Infermeria

Facultat de Turisme 
Publicitat i Relacions Públiques
Turisme

Facultat de Medicina 
Medicina

Centres adscrits 
Audiovisual i Multimèdia (Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia)
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Escola Universitària Social, de l’Esport i la Salut)
Fisioteràpia (Escola Universitària Social, de l’Esport i la Salut)
Turisme (Escola Universitària de Turisme CETA; Escola Universitària de Turisme Euroaula; Escola Universitària de Turisme Formatic Barna; 
Escola Universitària de Turisme Mediterrani; Escola Universitària de Turisme Sant Pol de Mar)

Més enllà de l’adaptació al nou entorn de les aplicacions (PGA de planificació docent i Gausnet de gestió acadèmica), s’ha publicat la 
pàgina web UdG Europa amb la finalitat de concentrar la informació sobre els nous graus i de millorar la comunicació amb els estudiants 
sobre els canvis i les millores que comporten. En aquesta pàgina s’ha inclòs una simulació electrònica i la gestió automatitzada de les 
adaptacions, que serà molt necessària de cara al curs 2010-2011, a partir del qual les sol·licituds s’incrementaran.

Aquesta fita ha estat fruit d’un intens treball dels centres docents i de les unitats que han participat a donar-hi suport, però també de les 
comissions, com la Comissió de Pla d’Estudis de Grau, la Comissió Acadèmica, la Comissió de Convalidacions i la Comissió de Docència.

Tot plegat, juntament amb la realització d’una campanya publicitària intensa en el període de preinscripció, ha donat com a resultat la 
millora de les dades de matrícula (el sistema ha crescut el 8 % i la UdG, el 16 %) i de les assignacions en primera opció, com també la 
retenció d’expedients excel·lents: per primera vegada, el 2009 pràcticament tots els estudiants de les comarques gironines amb Menció 
de Batxillerat (més de nou) que escullen estudis que s’imparteixen a la UdG opten per aquesta universitat.
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Evolució global:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Oferta 3290 3335 3400 3305 3305 3245 3290 3440

Assignats en 1a opció 1862 1892 1993 1925 1952 1906 1909 2304

Assignats totals 2547 2545 2503 2585 2634 2618 2712 3257

Vacants 743 790 897 720 671 687 578 183

Espera en l’opció 447 591 611 714 795 911 1107 1221

En aquest període s’han aprovat, referent a la docència, els següents acords: 
. Criteris i procediment de modificació curricular dels màsters universitaris (CG 8/09)
. Procediment de modificació curricular dels ensenyaments de grau (CG 9/09)
. Normativa d’accés i matrícula per als participants en el programa de formació universitària per a més grans de 50 anys  (CG 10/09)
. Normativa de la tercera llengua als estudis de grau (CG 2/10) 
. Normativa reguladora d’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UdG per als més grans de 40 anys, mitjançant 
l’acreditació d’experiència laboral o professional (CG 2/10) 
. Normativa per a l’adscripció i l’autorització d’ensenyaments, i la supervisió i tutela de l’activitat dels centres d’ensenyament superior 
adscits a la UdG. (CG 2/10) 

 Màsters i doctorats

L’oferta de màsters oficials en format europeu ha arribat durant el curs 2009-2010 a un total de trenta-cinc màsters, dinou dels quals s’imparteixen 
íntegrament a la Universitat de Girona. A més, cinc d’aquests màsters s’imparteixen totalment en anglès. Cal remarcar l’European Master in 
Tourism Management, que ha obtingut durant aquest curs la menció Erasmus Mundus, el segon de la UdG a obtenir-la. 

Cal esmentar, per la seva especial importància, el treball de planificació del màster en Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional 
i Ensenyament d’Idiomes, que s’ha iniciat durant el curs 2009-2010, en substitució del CAP, Certificat d’Aptituds Pedagògiques.

Durant aquest curs, l’ANECA ha verificat quatre màsters nous que s’impartiran l’actual curs 2010-2011. En aquest sentit, s’ha aprovat el 
procediment per presentar modificacions que s’hagin d’enviar a l’ANECA i que s’hagin dut a terme des de la verificació de la memòria. 

S’ha aprovat la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat, adaptada al que estableix el RD 1393/2007 i orientada no solament a 
millorar la qualitat de les tesis doctorals presentades, sinó també a la possible renovació de les mencions de qualitat de què es disposa. 
En aquest sentit, s’ha treballat en la sol·licitud de la menció de qualitat de l’únic programa que no la té.
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 Gestió de la qualitat

La convocatòria 2009 d’avaluació del professorat s’ha dut a terme amb el Manual d’avaluació docent, un cop acreditat per als cinc anys 
vinents, després d’haver passat un procés de revisió i millora. Els principals canvis introduïts arran d’aquest procés són els següents: la 
nova classificació del professorat, el paper més gran dels responsables acadèmics i la millora de l’aplicació web.

També s’ha aprovat el Pla marc de formació del personal docent i investigador de la UdG, així com el Programa de suport a la qualitat 
docent.
Cal destacar també l’èxit en la realització de la segona edició del Congrés Internacional Univest, durant els dies 12 i 13 de novembre, que 
amb el lema «Claus per a la implicació dels estudiants a la Universitat» ha comptar amb més de tres-cents inscrits. 

 Aprenentatge virtual

El setembre 2009 es posa en marxa el nou entorn virtual d’aprenentatge basat en la plataforma de programari lliure Moodle. Permet 
donar resposta a les peticions de millores de la intranet docent que hi havia fins al moment, i recollir les noves necessitats fruit de 
l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior. De manera paral·lela, durant aquest període s’ha continuat desenvolupant «La Meva» 
com a eina per planificar la docència; s’hi han introduït aspectes com la versió anglesa, la recollida de pràctiques o l’agenda docent, i 
s’ha integrat totalment amb el Moodle durant el curs 2009-2010. Aquest projecte acaba amb la integració de l’avaluació en el mateix 
sistema. D’aquesta manera, es disposa d’un nou entorn molt flexible que ofereix eines més adaptades a la implantació de l’espai europeu 
d’educació superior. Durant aquest curs, totes les assignatures dels nous graus adaptats a l’EEES i també d’altres assignatures dels 
estudis encara no adaptats utilitzen actualment aquesta nova plataforma. 

Tot això ha estat acompanyat d’un programa de formació per al PDI, preparat per l’ICE, que han seguit més de dos-cents professors i 
professores durant el curs 2009-2010. 

 Formació continuada

Enguany, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació compleix onze anys d’existència. El nombre de cursos i d’alumnes 
matriculats en els programes formatius de la Fundació ha anat augmentat de manera periòdica i constant des que es va crear, fruit, en 
bona part, de l’excel·lència en el funcionament i del plantejament de propostes que han fet els departaments, els instituts i les càtedres 
de la Universitat de Girona, així com de l’ajut de l’equip humà de la Fundació.

La Fundació està en contacte permanent amb els agents socials i empresarials, i també amb els col·legis professionals per tal de donar 
resposta a les necessitats formatives del món professional. Els estudis propis de la Fundació s’estructuren en vuit àrees de coneixement:

- Empresa i Economia
- Administració Pública i Desenvolupament Local
- Comunicació i Màrqueting
- Arquitectura i Enginyeria
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- Turisme i Hostaleria 
- Ciències de la Salut
- Humanitats i Ciències Socials
- Psicologia i Educació

 Cursos d’estiu

Com cada any la Universitat de Girona ha posat a disposició dels estudiants i del públic interessat una àmplia oferta de cursos d’estiu 
de curta durada. La gestió d’aquests cursos, la porta terme la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació des de fa deu anys. 
Aquest curs s’han ofert  82 cursos adreçats a alumnes de la Universitat i al públic en general, i s’hi han matriculat 1005 alumnes.



Universitat de Girona, 
referent social 
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 Promoció de la UdG  

En l’apartat de «La UdG en xifres» es fa un esment numèric de la importància de les campanyes dutes a terme per la Universitat de Girona 
per tal de donar a conèixer, en tots els àmbits educatius, l’oferta acadèmica. Tant en certàmens d’àmbit local com en fires d’abast nacio-
nal o en cites de to internacional, la UdG ha dut a terme una labor informativa que ha estat eficaç no solament per promocionar la imatge 
de la Universitat sinó per aconseguir un major nombre de sol·licituds per cursar estudis a Girona el curs vinent. 

Així mateix, les activitats muntades en l’entorn estrictament universitari, com les Jornades de Portes Obertes o el Jove Campus de Re-
cerca, reafirmen la voluntat de la UdG de relacionar-se amb el món de la secundària i facilitar l’accés als futurs estudiants. Com a conse-
qüència de totes aquestes campanyes, la UdG ha rebut per al curs 2010-2011 un total de 18.374 sol·licituds, el que suposa un increment 
del 16 % respecte de les rebudes l’any anterior.

Els Premis als Treballs de Recerca per a Estudiants de Batxillerat, amb els auspicis del Consell Social, han arribat a la seva 11a edició. L’11 
de juny també s’han atorgat els guardons promoguts pel Col·legi d’Arquitectes, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat, la 
Diputació de Girona i els consells comarcals de la demarcació. 

Mapa de les visites informatives als centres de secundària
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 Imatge i comunicació. Programa 2.0

En la línia d’eixamplar l’accés a diversos canals de comuncació, s’han engegat accions que inclouen un sistema integral de comunicació 
multilingüe de la recerca que dóna visibilitat via web, la revista de la UdG i dels mitjans de comunicació; la utilització de repositoris digi-
tals d’accés obert; el pla pilot d’un canal de vídeo (Youtube) per a la presentació de la recerca; la visibilització de la recerca dels instituts 
propis de recerca; l’articulació de l’Arc de Recerca de la UdG.

Dins de la definició del nou Programa per a la UdG 2.0, s’ha incorporat com a element clau l’impuls a la comunicació de la recerca. El pla 
d’accés obert a la producció científica de la UdG ha estat impulsat també des de la Biblioteca, tenint en compte que les polítiques d’accés 
obert a la producció investigadora formen part de les agendes de qualsevol política científica actual.

El web en anglès, coordinat amb les polítiques d’internacionalització, està en una nova fase, també vinculada amb les publicacions es-
crites multilingües, i es materialitza en coordinació amb el nou Programa per a la UdG 2.0.

La promoció de la marca UdG s’ha estimulat mitjançant l’ús de les xarxes socials, en particular Facebook, Twitter i Youtube de forma expe-
rimental, fent servir l’àlies «univgirona». En aquest sentit, aquesta experiència pilot ha permès situar la UdG en el conjunt d’universitats 
que, sense fressa, ha fet servir les noves eines de la Web 2.0, de forma complementària als sistemes de comunicació electrònica que 
han funcionat en els darrers quinze anys. Aquesta promoció de la marca UdG, juntament amb la promoció de la internacionalització i la 
promoció dels màsters i doctorats, forma el conjunt més important per a la visibilització de l’activitat investigadora de la UdG.

L’acció UdGBlocs s’ha iniciat amb l’establiment d’un servei gratuït de blogs vinculat a les pàgines personals del personal acadèmic i del 
PAS de la UdG, que es vincularà lògicament amb la nova política de comunciació.

 Projecció internacional

S’ha fet un esforç decisiu per promoure el grau d’internacionalitat de la UdG i s’ha identificat la internacionalització com a línia estratègica 
clau per al futur de la Universitat, tal com queda reflectit en el Pla estratègic 2008-2013 de la Universitat de Girona. La internacionalitat ha 
de servir per millorar la posició de la Universitat en el seu entorn proper, però també en el seu entorn regional i europeu, especialment, i 
també ha de servir per formar professionals i investigadors adaptats al món global. 

Això ha portat a destinar més esforços a aquest àmbit i a definir nous programes d’ajuts de política internacional. Durant aquest any s’han 
convocat un total de quatre ajuts: Activitats internacionals realitzades amb estudiants, Estades breus d’internacionalització del PDI, Im-
puls de la llengua anglesa a la docència com a mitjà d’internacionalització així com la convocatòria d’ajuts per a estudiants internacionals 
de màsters universitaris. 

 Mapa de la internacionalitat de la UdG

En l’elaboració del mapa s’han integrat dades de l’activitat docent internacional, així com la mobilitat d’estudiants i professors, la in-
ternacionalitat de la recerca i la cooperació internacional. El mapa representa un primer intent d’integrar els indicadors més importants 
d’aquesta activitat internacional, que serveixi per definir sistemes integrats d’informació amb relació a tota l’activitat internacional.
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 Internationalization at Home

Aquest curs 2009-2010 s’ha fet un esforç de promoció de la internacionalització des de casa que consisteix essencialment a propor-
cionar experiències i formació internacional complementàries a les estades internacionals de mobilitat. Amb aquest objectiu, s’han 
preparat convocatòries de suport a la internacionalització de la docència per mitjà d’estades de professors estrangers a la UdG, es-
tades curtes de formació a l’estranger del personal docent de la UdG, suport a la docència en llengua anglesa i la internacionalització 
de programes d’estudis. També s’han realitzat accions per a l’atracció d’estudiants estrangers als màsters, per mitjà d’ajuts a l’estudi 
i de promoció directa en revistes per a estudiants llatinoamericans.

En la convocatòria d’ajuts a la docència a la llengua anglesa s’han rebut i concedit trenta-cinc sol·licituds, i per a la internacionalització 
d’estudis, s’han rebut sis peticions, de les quals s’han atès quatre.

 Eurodistricte 

En consonància amb l’esforç polític que s’està fent a l’eurodistricte català transfronterer, la UdG i la Universitat de Perpinyà han 
estat treballant conjuntament per fer la seva aportació a aquest projecte. En particular, aquest curs s’han organitzat unes troba-
des transfrontereres sobre la gestió dels recursos naturals i el desenvolupament sostenible que han tingut lloc a la Bisbal i en les 
quals han participat més de cent cinquanta persones vinculades al tema d’ambdós costats de la frontera. Així mateix, s’ha fet una 
trobada a Puigcerdà sobre la salut en l’espai català transfronterer. 

Per tal de consolidar els projectes d’interès comú de les dues universitats, s’ha presentat un projecte conjunt Interreg per a la creació de 
l’Euroinstitut Català Transfronterer (ICT). La missió de l’ICT és esdevenir un centre de referència aglutinador, integrador i potenciador 
de les activitats transfrontereres, per mitjà de l’organització d’activitats de formació, recerca, transferència de coneixement i innovació 
dins l’àmbit transfronterer, per tal de contribuir al progrés de la regió en totes les dimensions possibles. Els seus objectius es defineixen 
en les línies següents:

– Aglutinar esforços de cooperació i projectes conjunts.
– Millorar la cooperació en la formació permanent i la formació inicial.
– Incentivar la cooperació en recerca, transferència i innovació.
– Afavorir el desenvolupament de les persones en habilitats de relació transfronterera. 
– Construir una visió compartida i col·lectiva de l’interès comú. 
– Posar en comú mitjans i competències.

 Participació en xarxes i organismes internacionals

La projecció de la UdG també s’ha promogut per altres mitjans, com és la convocatòria per a la publicació de cursos en obert o la 
convocatòria d’ajuts per a estudiants estrangers de màster. S’ha treballat en una anàlisi dels punts forts i febles de la promoció in-
ternacional, i també en la línia de seleccionar uns determinats «països objectiu» per fer la promoció d’una manera més específica, 
tenint en compte l’orientació de les demandes d’aquests països. 
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Amb l’objectiu de projectar internacionalment la Universitat i de consolidar vincles amb altres universitats europees, la UdG s’ha 
dirigit al grup de ciutats Eurotowns, al qual pertany la ciutat de Girona, per tal de crear una xarxa d’universitats europees vinculada 
a Eurotowns. Aquesta iniciativa té l’objectiu de promoure el treball en equip i l’aprenentatge conjunt entre universitats per tal de 
millorar la docència, promoure els intercanvis d’estudiants, professors i altre personal. Tot plegat, ha de servir per millorar la qualitat 
de l’aprenentatge, la investigació i la transferència de coneixement, per tal de contribuir en última instància a la innovació a les 
ciutats i regions on es localitzen aquestes universitats. Atenent aquesta petició, la xarxa Eurotowns ha aprovat la creació d’un grup 
de treball per tal de tirar endavant els passos necessaris per facilitar la creació de la xarxa d’universitats. Aquest grup de treball ha 
iniciat les seves activitats el maig del 2010.

Vinculada a la xarxa Eurotowns, també cal anomenar la participació de la UdG en el projecte CLIQ (Creating Local Inovations for SMEs 
through a Quadruple Helix), un projecte INTERREG IVC amb disset socis d’onze països amb un pressupost d’1,95 milions d’euros, que 
va començar el novembre de 2008 i que acabarà el setembre de 2011. Els socis d’aquest projecte són principalment ajuntaments de la 
xarxa Eurotowns, com l’Ajuntament de Girona. L’objectiu d’aquest projecte és optimitzar els beneficis de la globalització i la innovació 
per a les pimes i els emprenedors de les ciutats mitjanes, amb la finalitat de reforçar les polítiques públiques locals de suport a la 
innovació. Un equip investigador de la UdG va guanyar la primera convocatòria per fer l’estudi interregional inicial del projecte, que 
es va presentar amb èxit el setembre de 2009. Aquest estudi analitza les polítiques i instruments pràctics que els disset socis utilitzen 
per promocionar la innovació i l’emprenedoria.

 Promoció de la mobilitat

S’ha treballat per promoure la mobilitat internacional d’estudiants, que fins ara era l’activitat internacional més visible de les uni-
versitats. Cal destacar que aquest any s’ha integrat l’oferta de places a Llatinoamèrica dins un programa anomenat Prometeu i que el 
maig de 2010 s’ha celebrat la segona jornada d’entrega de credencials als estudiants que fan mobilitat internacional, un acte que té 
l’objectiu de visibilitzar, reconèixer i reforçar el compromís dels estudiants que han obtingut places i beques de mobilitat.

S’han dut a terme set convocatòries, per a les quals s’han rebut cent quaranta sol· licituds i s’han concedit noranta-cinc ajuts per a 
activitats que han implicat directament cinquanta professors i setanta-cinc estudiants, i indirectament tindran efectes en un nombre 
molt més elevat d’estudiants, per exemple en tots els estudiants que rebran classes de professors visitants o classes en anglès de 
professors de la UdG. Les peticions provenen aproximadament de divuit estudis de grau, diplomatures o llicenciatures, i de divuit 
màsters universitaris; han proposat realitzar activitats a l’estranger en com a mínim setze països i han implicat la recepció d’experts 
estrangers de deu països diferents o estudiants de divuit països diferents i de tres continents.

 Revista Engega 

La revista Engega ha publicat quatre números durant el curs 2009-2010. Excepte el número 13, publicat només en format electrònic, 
els altres han estat encartats a la premsa (més de 35.000 exemplars entre el Diari de Girona i El Punt) i s’han repartit a la comunitat 
universitària i als IES i a les principals llibreries de les comarques de Girona; també a totes les biblioteques de Barcelona, Girona, Tar-
ragona i Terres de l’Ebre. Per correu electrònic, cada número de l’Engega, s’ha distribuït a més de trenta mil adreces que comprenen 
estudiants i exestudiants, institucions públiques i privades, ajuntaments, biblioteques, arxius, col·legis professionals i particulars. 
La revista està penjada al web de la UdG i al portal de revistes Isuu. La revista s’imprimeix en paper ecològic lliure de clor.
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La difusió de continguts ha estat ampliada amb la producció del bloc Engega i el portal UdG+, nascut de la col·laboració amb l’edició 
digital del Diari de Girona. Ambdues iniciatives recullen continguts d’Engega i les difonen amb la personalitat característica del format 
al qual es corresponen.

 Compromís social i cooperació per al desenvolupament 

Les activitats de cooperació per al desenvolupament que s’han dut a terme durant el 2009 i primer quadrimestre del 2010 es poden agru-
par en quatre blocs: formació; sensibilització, projectes i programes propis; participació, i projectes i programes conjunts. 

En l’apartat de formació per a la cooperació, cal destacar els cursos adreçats a estudiants i al PAS, tant en relació amb la cooperació com en relació 
amb el voluntariat, entre els quals voldríem destacar el curs Visions d’Amèrica Llatina, el de Cooperació al Desenvolupament, el curs En Plenes 
Facultats o l’iniciat Joves Promotors de Salut, en col· laboració amb l’Associació Espanyola contra el Càncer. Cal destacar que aquests cursos cada 
vegada tenen més interès i que el nombre de sol· licituds per assistir-hi s’incrementa: prop de dues-centes persones hi van participar l’any 2009  
i en el primer semestre del 2010 se supera la xifra amb dos-cents cinquanta participants. 

L’Oficina de Cooperació ha fet divulgació dels objectius del mil·lenni mitjnçant l’edició de dos de DVD explicatius, «Edu d’Educació» i 
«Salus Aqua», dedicats a l’educació i la salut com a drets universals així com difusió dels DVD editats el curs pasat «Els Objectius del 
mil·lenni» i «20% cotó, 80% suor» dedicat a l’erradicació de la pobresa. També s’han organitzat exposicions sobre la salut com a dret 
universal, la campanya Roba Neta a les Universitats i el «Mercat fam» sobre la desnutrició i la sida a Mauritània i Níger. També s’ha co-
organitzat amb la Coordinadora d’ONGD solidàries la quarta edició de la Nit del Cinema Solidari, amb l’objectiu de tractar temes solidaris 
mitjançant pel·lícules comercials, amb una assistència de prop de cent participants.

Pel que fa als projectes i programes propis de la UdG, durant l’any 2010 i dins de la VIII convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació 
per al desenvolupament i comptant amb un finançament de 83.000 euros, 26 projectes han estat els perceptors de l’última convocatò-
ria promoguda des de l’oficina de cooperació per al desenvolupament. S’han concedit projectes consolidats i iniciats a 57 beneficiaris 
(PAS, professorat i estudiants) en els països següents: Equador, Nicaragua, Sahara Occidental, Cuba, Colòmbia, Brasil, Xile, República 
Dominicana, Índia, Argentina, Burkina Fasso. I nous projectes a: Mali, República Dominicana, Marroc, Perú, Brasil, Argentina, Uruguai, 
Nicaragua i Guatemala, amb 31 beneficiaris. 

Pel que fa a la col·laboració de la UdG en participació i projectes i programes de cooperació conjunts amb altres universitats i institucions 
cal destacar els següents: Projecte PAU, Programa Algèria Universitats, realitzat a Algèria amb la Xarxa d’Universitats de l’Oest d’Algèria 
i amb la Xarxa Vives. També en aquest programa la UdG ha participat en temes d’arqueologia, patrimoni cultural i turisme, en què han 
participat set professors i cinc estudiants becats pel PAU. Cal destacar el Projecte GIDU de gestió universitària en coordinaciçó amb les 
universitats de l’ACUP, amb universitats africanes de cinc països, Moçambic, Senegal, Camerun, Madagascar i Guinea Equatorial. La UdG 
ha participat en les sessions de diagnosi del projecte a Camerun, de formació a Guinea Equatorial, Barcelona i Girona i de cloenda de la 
primera fase a Dakar. 

La UdG ha obtingut fons de l’AECID per impulsar tres projectes interuniversitaris: dos a Nicaragua i un al Senegal. Els dos primers per por-
tar a terme un postgrau sobre gerència universitària amb les deu universitats que formen part del Consejo de Universidades de Nicaragua, 
un postgrau de docència universitària amb la Universitat d’Uraccan (Nicaragua), i una acció preparatòria per analitzar la viabilitat d’iniciar 
projectes amb la Universitat Cheik anta DIOP de Dakar. 



Universitat de Girona, referent social 40

També cal esmentar el projecte de recerca, que compta amb un ajut de l’ACCD, que desenvolupa el professorat del Departament d’Enginyeria 
Mecànica i de la Construcció Industrial de l’Escola Politècnica Superior amb la Universitat de Holguin (Cuba) i l’Associació de Discapacitats 
Gerd de Sarrià de Ter, per millorar el disseny i el procés de producció de cadires de rodes. 

A través de l’Oficina, s’han donat ordinadors provinents del Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada a la Universitat d’Holguin 
(Cuba) i, provinents del Departament de Dret Públic, a l’ONG Juristes Solidaris de Barcelona.

Pel que fa a convenis, durant el 2009, s’ha signat un conveni amb l’Ajuntament de Girona, l’ACAPS-Girona (Associació Amics del Poble 
Sahrauí) i la Delegació del Front Polisario de Catalunya per a la construcció d’un centre polivalent a la daira de Farsia, al Sàhara, en el qual 
s’instal·larà una biblioteca per a joves. Dins l’any 2010, s’ha signat un conveni amb els Enginyers Sense Fronteres, col·lectiu d’alumnes 
que treballa amb l’Oficina de Cooperació durant vuit anys. Realitzen tasques d’implantació d’energies renovables en comunitats d’Equa-
dor i el Salvador per tal d’afavorir el desenvolupament econòmic comunitari. 

Pel que fa a la participació en xarxes internacionals de cooperació, la UdG lidera la presidència i la secretaria tècnica de la «Red Uni-
versitaria Yo, sí Puedo», assumeix la secretaria de la Comissió de Cooperació de les Universitats Espanyoles i és membre del Consell de 
Cooperació al Desenvolupament de l’Estat espanyol.
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 Igualtat d’oportunitats

S’ha avançat en els temes d’igualtat d’oportunitats, tant de gènere com de discapacitat, tal com estableix l’eix estratègic 19 del Pla 
estratègic 2008-2013. Amb l’objectiu que l’educació superior sigui accessible a tothom amb igualtat d’oportunitats, i que la UdG pugui 
contribuir amb les seves aportacions a incidir en la inclusió social, el Consell de Govern en la sessió del mes d’abril de 2010 va prendre 
l’acord de crear el grup de treball d’Inclusió Social, constituït per persones expertes en aquest àmbit, per analitzar la viabilitat de la 
necessitat de la creació d’aquesta nova unitat.

Com a part de la línia estratègica relacionada amb consolidar una política de gènere a la UdG, i un cop aprovat el Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes de la UdG, es va aprovar per acord de CdG del mes de juny de 2009 la Unitat d’Igualtat d’Oportunitats 
entre Dones i Homes de la UdG. Entre les actuacions organitzades per la Unitat cal destacar la segona edició del «Cicle de conferències 
en perspectiva de gènere» (octubre-novembre 2009), la III Jornada en commemoració del Dia Internacional de les Dones (març 2010),  
l’enregistrament del documental Trencant Mites. Dones i homes en el coneixement científic i l’exposició itinerant «Violència masclista 
en la parella: desmuntem mites?» que va ser cedida per l’Institut Català de les Dones.

Pel que fa als temes d’igualtat d’oportunitats en màteria de discapacitats, en el marc del document aprovat el mes d’abril de 2009 
«Pla d’igualtat en matèria de discapacitats», s’ha establert una coordinació forta amb els centres d’educació secundària per difondre 
el programa entre 15 IES de les comarques gironines, per poder orientar els futurs estudiants que tenen alguna discapacitat sobre els 
estudis que poden cursar i els recursos de què la UdG disposa per donar suport al seu desenvolupament. D’altra banda, s’han realitzat 
obres i adaptacions curriculars per facilitar la plena integració dels estudiants a la UdG.

 Personal docent i investigador 

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

En aquest sentit, s’ha aprovat durant el curs 2009-2010 el Pla de carrera professional del PDI de la Universitat de Girona, el llista 
d’activitats del Pla de dedicació acadèmica del PDI de la Universitat de Girona, i la normativa de professorat emèrit i el reglament del Pla 
de sabàtics de la UdG.

En relació amb el Pla de dedicació acadèmica durant aquest curs 2009-10 s’han definit i aprovat pel Consell de Govern la llista d’activitats 
que passaran a formar part d’aquest pla. A partir d’aquestes activitats, caldrà portar a terme la definició de perfils del PDI, la posada en 
valor de les activitats acadèmiques realitzades i el retiment de comptes de caràcter individual i col·lectiu.

El model de carrera professional s’ha definit amb els següents punts bàsics:
- Accés a la carrera de PDI mitjançant les figures d’accés que estableix la llei.
- Estabilització (places permanents): la UdG opta en primera instància pels contractes de funcionari enfront dels laborals. El mecanisme 

d’estabilització es descriu en el Pla de carrera professional del PDI de la UdG. 
- Promoció: la promoció és un dret un cop assolits els requisits que acordi en cada moment la UdG, sempre supeditat a les disponibilitats 

pressupostàries.
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- Final de la carrera professional: es disposa del pla de prejubilació del professorat funcionari i, durant el proper any, està previst 
elaborar el reglament de professorat emèrit, i el pla de prejubilació per al professorat laboral. 

D’acord amb el Pla de carrera professional del PDI de la UdG, amb l’objectiu d’enfortir la plantilla de professorat i d’afavorir i recollir 
els fruïts del treball en formació i captació de professorat, aquest curs s’han convocat 60 places d’accés, consolidació i promoció; 23 
pertanyents als cossos docents funcionaris, 11 de les quals, cal recalcar, són de catedràtic; i 37 dels cossos laborals de PDI, 24 de les quals 
són de professorat en formació. 

Finalment i com a element decisiu per a la carrera professional del PDI, s’han aprovat el Pla de sabàtics, que recolza la formació i progressió 
del professorat estable, i el Reglament de professorat emèrit de la UdG, que permet completar l’últim estàdi de la carrera professional, 
integrar i continuar col·laborant, ja en la fase de jubilació, amb aquell professorat que s’ha distingit durant la seva vida professional. 

 Estructura departamental 

En aquest curs ha finalitzat la reestructuració departamental inicada el curs 2008-2009. S’han creat el Departament de Filosofia i el de 
Filologia i Comunicació en substitució del Departament de Filosofia i Filologia. Igualment s’han creat el Departaments de Geografia i el 
d’Història i Història de l’Art en substitució del Departament de Geografia, Història i Història de l’Art. 

Com a conseqüència de l’inici dels estudis de grau de Ciències Polítiques i de l’Administració s’ha vinculat l’àrea de Ciències Polítiques i 
de l’Administració al Departament de Dret Públic. De forma anàloga s’ha vinculat l’àrea de Treball Social i Serveis Socials al Departament 
de Pedagogia arran de l’inici del grau de Treball Social.

 Salut laboral

La Universitat de Girona, a través de les accions empreses per l’Oficina de Salut Laboral, ha continuat vetllant per la prevenció de riscos 
laborals i ha esmerçat esforços en els diversos aspectes de la seguretat, la higiene, la medicina del treball i l’ergonomia i psicosociologia 
aplicada. En aquest sentit, cal destacar l’adquisició de dos nous desfibril·ladors automàtics amb destinació als edificis de Politècnica II 
i de Sant Domènec. També esmentem l’elaboració del Reglament dels plans d’autoprotecció dels edificis de la Universitat de Girona, els 
simulacres d’evacuació duts a terme a la Biblioteca de Montilivi i a Sant Domènec, i la realització de 180 exàmens de salut als treballadors 
de la UdG. 

Conjuntament amb els delegats de prevenció s’ha treballat en el Pla de prevenció de riscos laborals de la UdG que haurà de dirigir i 
cordinar les actuacions que en aquesta matèria es realitzen a la nostra universitat. Al mateix temps s’han iniciat els treballs per tal de fer 
una avalució de riscos psicosocials de la UdG durant el proper curs.

En el marc de la Red Espanyola de Universidades Saludables (REUS), a la nostra universitat s’han realitzat les actuacions següents: 
s’ha iniciat el procés per aconseguir l’acreditació AMED (Alimentació Mediterrània) per a tots els restaurants de la nostra universitat. 
Aquest fet comporta oferir, i compromet a fer-ho, un determinat menú a base de productes saludables dintre de la dieta meditarrènea. 
S’ha col·laborat amb el Serveis d’Esports en la Setmana de l’Esport realitzada el mes de maig, que va donar com a resultat un taller sobre 
alimentació i exercici físic. S’ha iniciat una campanya per tal de promoure la utilització de les escales a tots els centres docents de la 
nostra universitat, entre d’altres actuacions.
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 Casal d’estiu i fons d’acció social

El mes d’abril de 2010 es va arribar a un acord amb els representants dels treballadors i de les treballadores per a la distribució 
del fons d’acció social de l’any 2010, que inclou tant la convocatòria d’ajuts 2010 per al personal d’administració i serveis com la 
participació, per segon any consecutiu, en el servei d’intercanvi vacacional del PAS i la segona edició del casal d’estiu de la UdG, obert 
també als fills i filles del professorat. En el marc del servei d’intercanvi vacacional s’han ofert 311 places per tal que els treballadors 
i les treballadores de la UdG puguin desplaçar-se a preu subvencionat a altres llocs durant les seves vacances. Al seu torn, el casal 
d’estiu de la UdG del 2010 ha acollit un total de 515 nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. 

 Política lingüística 

El Servei de Llengües Modernes ha aprovat, el curs 2009-2010, quatre documents de gran importància en matèria de llengües, en el 
marc de la UdG, com són el desplegament del Pla de política lingüística de la UdG 2008-2013, que el Consell de Govern va aprovar el 
25 de febrer de 2010. El Pla inclou tres subplans, que preveuen l’impuls de les llengües catalana i anglesa i de la qualitat lingüística.

També ha estat aprovada la Normativa sobre la tercera llengua en els estudis de grau. Amb l’aprovació de la norma es regula el nivell 
de tercera llengua que s’exigirà als estudiants de grau per assolir el títol, les formes d’acreditació i els recursos que la UdG destinarà 
a aquest objectiu.

L’activitat ordinària del Servei de Llengües Modernes durant el curs 2009-2010 s’ha dirigit prioritàriament a la consecució dels 
objectius i les accions previstes en aquests documents.

 Esports a la UdG 

Durant el curs 2009-2010 el Servei d’Esports ha comptat amb un total de 3.687 socis; 2.357 homes (64%) i 1.330 dones (36%). Ha 
elaborat un programa d’assignatures de lliure elecció amb una oferta de 27 activitats diferents, que ha atret 941 estudiants que s’hi 
han matriculat, dels quals el 50% han estat nois i el 50% noies.

El mes de setembre de 2009, es va acordar la participació de la UdG en el programa anual de suport a esportistes d’alt nivell del 
Consejo Superior de Deportes, per a l’any 2010. En l’edició d’enguany, hi han participat un total de 20 estudiants. 

Pel que fa a les competicions esportives, han comptat amb la participació de 2.768 esportistes en 32 modalitats diferents, 2.173 
dels quals ho han fet en campionats interns de la UdG, mentre que la resta ha representat la nostra universitat als Campionats de 
Catalunya i d’Espanya Universitaris, i en competicions internacionals. Cal destacar la meritòria medalla de bronze de l’equip de 
bàsquet masculí als Campionats d’Espanya que han tingut lloc a Sant Sebastià, així com el subcampionat de la triatleta Carolina 
Routier, posició que li ha obert les portes del Campionat del Món Universitari de València. El Premi d’Honor a la millor trajectòria 
esportiva enguany ha estat atorgat a Jordi Lorenzo.

Fora de l’àmbit competitiu, més de 1.200 usuaris s’han inscrit en alguna de les més de 40 activitats de lleure i promoció ofertes durant el curs.
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Pel que fa a les instal·lacions de la zona esportiva de Montilivi han estat renovades les tres pistes de tennis, la pista poliesportiva i 
les taules exteriors de tennis taula, cosa que les ha dotat d’un aspecte i qualitat envejables.

 Participació dels estudiants

A principis d’any, durant el mes de gener de 2010, es va aprovar per Consell de Govern, el calendari d’eleccions a Claustre Universitari 
del sector d’estudiants. Les eleccions s’han celebrat el dia 18 de març i hi ha hagut una participació del 5,57%. Per fomentar la 
participació s’han editat uns díptics explicant què és el Consell d’Estudiants i la participació d’estudiants en els diferents òrgans de 
la UdG.

El Vicerectorat d’Estudiants ha convocat (març 2010) ajuts econòmics per al foment associatiu destinats a les associacions inscrites 
al Registre d’Associacions de la Universitat de Girona per subvencionar els projectes i actuacions d’àmbit marcadament universitari 
que promoguin la participació directa dels membres de la comunitat universitària i/o exestudiants de la Universitat de Girona. S’han 
beneficiat d’ajuts les 8 associacions que han presentat sol.licitud: Associació d’Amics del Centre Cristià dels Universitaris de Girona, 
Colla Castellera Xoriguers, Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans, Associació d’Estudiants de Filosofia de Girona, Associació 
Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, Àligues i Aligots: Rugbi Universitat de Girona, Associació Universitària de Cultura Occitana i  
Associació Cultural Aula Magna.

Al mes de juliol s’ha fet pública la convocatòria d’ajuts de caràcter especial per dotar les places del Consell d’Estudiants per al 
curs 2010/2011. Aquests ajuts tenen com a finalitat dotar de personal les delegacions generals i les delegacions a les facultats o 
escoles del Consell d’Estudiants i del Consell d’Associacions de la Universitat de Girona, per tal de permetre la col·laboració entre els 
estudiants i els seus òrgans de representació.

També s’ha editat un tríptic per donar a conèixer les associacions d’estudiants de la UdG i el Consell d’Associacions. S’està treballant 
en la reordenació de la web i la crida dels estudiants a la participació.

En la nova campanya Orienta’t en 5”, pensada per tal que els nous estudiants es familiaritzin amb la UdG, les seves estructures i el seu 
funcionament, el coordinador general del Consell d’Estudiants i un representant del Consell d’Associacions intervenen en un vídeo de 
presentació amb una veu propera als seus futurs companys.

 Activitats culturals

El Cor de la UdG ha participat en diverses activitats, com ara l’actuació conjunta amb el Cor de la Universitat de Granada, la presència 
en la mostra Temps de Flors amb un concert al pati de Les Àligues i, entre d’altres, “A Cor amb el Nadal”. El grup Xoriguers de la UdG 
ha rebut un premi de la revista Castells per la seva contribució el fenomen social dels castells. Ha continuat amb les seves actuacions 
als campus universitaris. 

D’altra banda, l’Aula de Teatre ha estrenat el mes de maig una versió lliure de Shakespeare amb el títol El somni d’Hèrmia a la sala La 
Planeta de Girona. 
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 Pressupost 2010

En la sessió del mes de juliol de 2010, el Consell de Govern aprova elevar al Consell Social els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2009, que són aprovats al seu torn per aquest òrgan en la sessió plenària del mateix mes de juliol. Els comptes anuals, en el seu detall, 
han estat auditats per KPMG Auditores SL.

Per la seva banda, el pressupost 2010 aprovat pel Consell Social ha estat de 94,6 milions d’euros, amb un increment de l’1% respecte 
del pressupost de l’any 2009. El pressupost de l’exercici 2010 continua desplegant el pressupost per programes, organitzat entorn de 5 
programes pressupostaris corresponents als cinc àmbits del Pla Estratègic 2008-2013 de la UdG. El pressupost per programes incorpora 
indicadors, explicitats de forma clara i mesurable, referits als objectius estratègics de la Universitat en els àmbits de la docència i de la 
recerca, i concretats tant en el PE 2008-2013 com en els plans sectorials de l’exercici 2010 que els desenvolupen.

 Pla d’inversions universitàries (PIU)

El Pla d’inversions universitàries determina la programació plurianual de les obres noves a les universitats públiques catalanes. L’import 
global del PIU per al període 2007-2013 és de 60,7 milions d’euros, que es distribueixen en dos objectius, el primer destinat a RAM, TIC 
i adaptació a l’EEES, i el segon destinat a obres noves i acabament d’obres en curs. Per al 2009 el PIU ha previst uns imports globals de 
2,76 milions per a l’objectiu 1 i de 8,81 milions per a l’objectiu 2. 

En el context de l’evolució constant dels nostres campus i les infraestructures que els configuren, distingim quatre apartats:

a) Obres acabades
– Finalització de les obres de rehabilitació de l’antic seminari menor com a nova seu de la Facultat d’Educació i Psicologia al Barri Vell 

(gener 2010)
– Rehabilitació de l’escala d’accés de ponent a la Facultat d’Educació i Psicologia i adaptació com a sortida d’emergència (març 2010)
– Inauguració de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) (octubre 2009)
– Ocupació progressiva de l’edifici Narcís Monturiol (des de maig 2010)
– Finalització de la darrera fase del Centre de Robòtica Submarina. Tancament de façanes i nova zona de despatxos (juny 2010)
 
b) Projectes nous
– El projecte de distribucions i instal·lacions del semisoterrani de l’Aulari ha estat redefinit, pel que fa a les instal·lacions informàtiques 

i la seva seguretat; sortirà a concurs durant el 2n trimestre del 2010.
– S’ha rebut i s’ha supervisat el projecte d’acabats d’Alemanys, 14 i les seves instal·lacions, amb la interconnexió amb l’edifici de Les 

Àligues i la rehabilitació de la façana de la muralla d’Alemanys, 16. Concurs previst per al 2n trimestre.
– S’ha rebut i està en fase de supervisió el projecte per a l’edificació de la nova seu de la Facultat de Turisme a Montilivi, que té previst 

l’inici el gener de 2011 per mitjà d’ICF-equipaments.
– S’han encarregat els estudis previs per a l’elaboració de les bases del Pla director del Campus de Ciències de la Salut i el primer projecte 

bàsic del nou Institut de Recerca Biomèdica de Girona.

c) Obres en curs
– Rehabilitació de les cobertes de l’església de Sant Domènec, de les capelles laterals i de les del claustre gòtic. Termini d’execució de 

12 mesos.
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– Construcció industrialitzada de les vivendes universitàries per a la seva propera ubicació al Campus de Montilivi. Prevista per al de-
sembre de 2010.

d) Altres obres de reforma, ampliació i millora
– S’ha rebut el projecte per a l’ampliació de la zona de deganat a la Facultat de Lletres, que està en fase de revisió. 
– En el context de la seguretat, s’han fet diverses actuacions d’accés a terrasses i de muntatge de baranes per al manteniment d’instal·-

lacions associades. També s’ha seguit amb l’elaboració de documentació tècnica, projectes i verificacions ambientals per adaptar els 
edificis a la normativa de seguretat, per a la qual cosa s’han adaptat les sortides d’evacuació a la Biblioteca del Barri Vell.

– La dotació econòmica per complementar o substituir l’equipament de l’ampliació del CIAE, les biblioteques, així com facultats/escoles 
i l’aulari comú ha estat significativa durant aquest darrer curs.

– A l’edifici dels Serveis Centrals s’ha restituït la màquina de climatització.
– S’ha reformat el sistema de climatització de set aules més de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
– S’han restituït i instal·lat de nou els col·lectors de distribució d’aigua a la Facultat de Ciències.
– S’ha arranjat un nou pati de la Facultat de Dret.
– S’ha fet la nova distribució de l’Escola Universitària d’Infermeria.
– S’ha dut a terme la rehabilitació integral dels ampits de finestres de la façana sud de l’edifici d’Emili Grahit.
– S’ha construït un mur perimetral a l’aparcament P-II del campus de Montilivi.
– S’ha reformat i ampliat el nou centre de distribució de corrent elèctric al campus Barri Vell.

Per a l’adaptació d’espais als nous requisits de l’EEES s’han fet intervencions de naturalesa diversa: 
- Divisió i/o adaptació d’espais als diferents centres docents.
- Dotació d’equipament audiovisual i material informàtic divers a centres docents.

 Pla d’acció en matèria del personal d’administració i serveis de la UdG

Durant el curs 2009-2010 s’ha continuat desplegant el Pla d’acció en matèria del personal d’administració i serveis de la UdG. A finals del 
curs 2008-2009 el Consell Social va aprovar el Manual de valoració de llocs de treball i els canvis en la Relació de Llocs de Treball que se’n 
derivaven i que han estat implementats el primers mesos del curs 2009-2010.

També en el marc del Pla d’acció de PAS durant el segon semestre del curs 2009-2010 s’ha activat el procés per a la definició de la carrera 
professional del personal d’administració i serveis, entesa com el mecanisme per incentivar i reconèixer el progrés professional dels tre-
balladors i treballadores a partir de l’avaluació del desenvolupament de la seva tasca dins de l’organització. El model de carrera impulsat 
a la UdG es basa en l’assoliment i consolidació de les competències professionals associades als diferents nivells de llocs de treball. En 
aquesta primera fase s’ha definit el diccionari de competències i s’ha començat a determinar els comportaments més significatius asso-
ciats a un desenvolupament excel·lent de cada competència, així com les evidències que permetin avaluar el desenvolupament compe-
tencial de les persones a partir dels comportaments descrits. Això s’ha fet prenent com a base un treball col·laboratiu amb la participació 
de persones dels diferents col·lectius. Al mateix temps s’ha començat a definir el model d’avaluació de les competències i els criteris 
de progrés dins de la carrera professional. Tot plegat amb la intenció d’aplicar la carrera en fase pilot durant el darrer trimestre de l’any 
2010. Més enllà del model de carrera propi de la UdG, s’està col·laborant amb les universitats públiques catalanes en el marc de l’ACUP 
per tal de compartir models i, si escau, avançar conjuntament totes les universitats del sistema universitari català. 

En l’àmbit del desenvolupament organitzatiu, durant aquest curs han conclòs els processos de revisió organitzativa de l’Oficina d’In-
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vestigació i Transferència de Tecnologia (OITT), del Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment (SOTIM) i del Servei Informàtic (SI), que ha 
permès actualitzar i millorar els objectius, l’organització i el funcionament d’aquestes unitats al servei dels objectius institucionals. Amb 
el mateix objectiu de millorar la prestació de serveis s’ha impulsat la participació de la UdG en el programa Audit de l’ANECA consistent 
a definir un model d’assegurament de la qualitat de les titulacions de grau i de màster a partir de l’anàlisi i millora dels processos clau 
inherents al seu desplegament.

Per tal de millorar la vertebració de les unitats de l’administració amb els objectius institucionals i contribuir a un millor assoliment dels 
objectius de gestió, s’ha establert una organització de la gerència en quatre àrees –Acadèmica, Econòmica, Organització i Recursos Hu-
mans i de la Secretaria General i Tecnologia–, enteses com l’espai de planificació, coordinació i direcció conjunta de les unitats de l’ad-
ministració assignades a cada una d’elles. L’organització per àrees potencia les afinitats entre les unitats d’una mateixa àrea, augmenta 
la seva capacitat de gestió a partir del treball en equip i propicia la polivalència de les unitats més transversals. Les àrees realitzen una 
planificació semestral d’objectius i dels projectes prioritaris, de la qual es fa retiment de comptes periòdic.

 Millores en la infraestructura informàtica i els serveis

S’ha dut a terme la transició de plataforma de intranet docent cap a Moodle, la qual cosa comporta fer un pas endavant en l’aplicació de 
les TIC en el camp de la docència; representa passar d’una plataforma centrada en l’eina (La meva UdG) a una plataforma centrada en els 
continguts.

S’ha renovat la intranet de la UdG amb un nou programari que n’ha de millorar la usabilitat i capacitat de gestió de continguts. Ha tingut 
lloc la renovació parcial de la Xarxa de la UdG. El gener de 2009 es va publicar un concurs públic per actualitzar la infraestructura central 
de comunicacions i la capa de distribució. Aquest concurs es va adjudicar el març de 2009 i tot el maquinari es va instal·lar i posar en 
explotació durant el mes d’agost de 2009. Amb l’actualització es va transformar l’equipament de commutació central en un sistema vir-
tual ofert de forma transparent per dos commutadors físics situats l’un a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i l’altre a la 
Escola Politècnica Superior. Al mateix temps, es van dotar tots els edificis principals del Campus de Montilivi de doble escomesa de fibra 
òptica. En aquestes condicions, la fallada d’un dels nuclis centrals de comunicacions no afecta ni al servei de commutació, ni al servei 
d’encaminament i filtrat de tràfic. La millora implica disposar d’una xarxa d’alta disponibilitat, molt més robusta i tolerant a caigudes.

S’han introduït noves funcions a la web i a la intranet, com són la gestió telemàtica de les reserves de revisions mèdiques del personal 
de la UdG i la gestió telemàtica de la borsa de treball del personal funcionari i de la borsa de laborals.

 Seu electrònica de la UdG 

S’ha elaborat el reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de la Universitat de Girona, per tal de reconèixer el dret dels 
ciutadans a relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics. D’aquesta manera, la UdG dóna un important pas cap al 
compliment dels mandats de la Llei 11/2007, de 21 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i incorpora l’eina que 
serveix de porta d’accés al ciutadà a tota aquella informació i serveis en línia que es posen a disposició seva, fet que suposa un consi-
derable estalvi de temps i una notable reducció de la documentació que han d’aportar. Així mateix, s’ha iniciat una nova fase de treball 
que ha de conduir a la UdG a un major i millor compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
Una de les primeres actuacions serà la regulació i normalització dels mecanismes de videovigilància existents actualment, i en un futur, 
a la UdG
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 e-administració
 
S’ha dut a terme una prova pilot per generar les actes acadèmiques en format electrònic: la prova pilot es va realitzar a la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials. Per fer aquesta prova pilot es van escollir 32 professors, als quals se’ls van entregar certificats digitals de CAT-
Cert, i es van produir i signar electrònicament un total de 41 actes de qualificacions de les dues convocatòries de juny. La utilització d’aquest 
nou procediment suposa una millora en la seva gestió i una reducció de despeses. La UdG es converteix en la primera universitat catalana 
que ha generat i signat les actes de qualificacions en format XML. La utilització d’aquest format garanteix la preservació a llarg termini de les 
actes de qualificacions i en facilita el tractament i auditoria posterior. Aquesta prova pilot s’ha acompanyat de la modificació de la normativa 
interna de la UdG a través de la Instrucció 2/2010 del secretari general, que ha dotat de validesa legal aquesta prova pilot.
 

 Acord amb Google 

El 15 de juliol s’ha signat un acord amb Google per oferir a la comunitat universitària les noves eines de comunicació i col·laboració de Google 
Apps Education Edition. La Universitat de Girona és una de les primeres universitats espanyoles a oferir l’aplicació Google Apps Education 
Edition, una innovadora plataforma per a ensenyament superior. Aquest nou servei tecnològicament avançat, que serà operatiu a partir del 
proper curs 2010-2011, posarà a disposició de la comunitat universitària noves eines per comunicar-se i treballar de forma conjunta, sense 
el cost i la complexitat que comportaria el manteniment del maquinari i el programari d’unes instal·lacions in situ.
 
 

 Arxiu i registre
 
La Universitat de Girona (UdG) ha realitzat, per primer cop, un ingrés de documents a la plataforma i Arxiu, el servei de preservació i arxiu 
electrònic desenvolupat per l’Agència Catalana de Certificació - CATCert per a les administracions públiques catalanes. En concret, la Univer-
sitat de Girona ha ingressat, emprant les funcions web que ofereix la plataforma, les actes de qualificacions acadèmiques electròniques dels 
nou primers cursos de la UdG (de 1993-1994 a 2001-2002). El projecte responia a una necessitat de la UdG de conservar permanentment 
documents administratius electrònics i també a un encàrrec a la UdG de la Comissió d’e-Administració de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques perquè assumís el pla pilot d’ús d’aquesta plataforma tecnològica en el marc del procés d’implantació de l’e-Administració a les 
universitats públiques catalanes.
 
Per tal de garantir la integritat registral, la Secció de Registre de la UdG ha iniciat un procés de generació i signatura de la totalitat dels llibres 
de registre produïts des de l’any 1998. Aquesta mesura, a més de garantir la conservació de les dades, suposa una mesura d’estalvi de paper, 
atès que es generen electrònicament i tenen plena validesa jurídica.
 

 BOUdG

Aquest curs s’ha implantat el BOUdG electrònic, amb un ajut del Consell Social, i amb la finalitat de posar més a l’abast de la comunitat els 
acords dels òrgans de la Universitat. L’edició electrònica del Butlletí Oficial es publica mitjançant la seu electrònica de la Universitat creada 
recentment, cosa que dóna seguretat jurídica a l’entrada en vigor de les disposicions. El BOUdG electrònic permet la seva consulta via web, 
disposa d’una cerca avançada i ofereix la subscripció a través de correu electrònic i RSS. 
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 Ambientalització i sostenibilitat

En el marc del Pla d’Ambientalització de l’Oficina Verda, s’han dut a terme actuacions de promoció de la mobilitat sostenible amb la posada 
en marxa del “Web de mobilitat a la Carta” que permet la planificació de la mobilitat en transport públic des de qualsevol població de l’àrea 
d’influència de la UdG. També la revisió i l’ampliació de les freqüències del bus urbà i interurbà per accedir al Campus Barri Vell, l’abonament 
“Vine a la UdG en bus” específic pel col·lectiu d’estudiants, el conveni amb RENFE per a tota la comunitat UdG; la millora del servei de préstec 
de bicicletes amb l’ampliació de la flota i servei de mecànica; i el desplegament del projecte “E-hitchhiking”. 

Pel que fa a l’Ordenació i adequació d’espais dels campus s’ha vetllat perquè el desplegament del mapa d’infraestructures incorpori criteris 
ambientals, ecològics i paisatgístics en el seu disseny, gestió i manteniment, en el marc de la Comissió Tècnica d’Edificació i la Comissió de 
Campus. 

En referència a les línies sobre Gestió de residus i Optimització de recursos, s’ha continuat amb la política basada en els principis de la 
reducció,  reutilització i reciclatge amb la creació de l’espai virtual “Tens un residu i no saps què fer-ne”. S’ha seguit amb la revisió i ambien-
talització dels contractes i també en la implantació d’accions i mesures actives sobre la il·luminació i climatització per tal de reduir el consum.  
S’han realitzat estudis de viabilitat sobre les propostes per a la instal·lació de cobertes fotovoltaiques a la UdG, i, en col·laboració amb la 
Cambra de Comerç de Girona, s’ha participat en l’elaboració de la “Guia Bones Pràctiques Gestió de l’Aigua” en el marc del projecte SELWA. 

En la línia estratègica sobre Formació per a la sostenibilitat, una de les actuacions a destacar és la participació en el Grup de Treball per a 
l’elaboració de la “Guia per l’Adaptació a l’EEES” sobre la competència transversal en sostenibilitat. En l’àmbit de la recerca ambiental i la 
seva difusió, s’ha elaborat la primera fase del “Mapa de Recerca en Sostenibilitat de la UdG”.Pel que fa a l’Extensió i projecció externa, per 
tercer any consecutiu l’Oficina Verda ha exercit les tasques de coordinació i oficina tècnica de la Comissió Sectorial de Qualitat Ambiental, 
Desenvolupament Sostenible i Prevenció de la CRUE (CADEP). 

 



2009-2010 
Crònica d’un curs
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 Setembre de 2009

Pla de contingència de la grip A 
La comissió de la CRUE de qualitat ambiental, desenvolupament sostenible i prevenció de riscos, que presideix la rectora de la UdG, 
elabora, juntament amb el Ministeri de Sanitat, la «Guia del Pla de la grip A».

La Nit de la Recerca arriba a la seva 3a edició a la Casa de Cultura de Girona de la mà de Dani Jiménez 
Com a novetat, l’edició d’enguany s’amplia a tot el dia amb el Decatló Científic i, per primera vegada, es podran seguir tots els actes en 
directe per Internet.

La UdG es posiciona en el mapa de la recerca europea amb dos prestigiosos Starting Grants 
Anna Alberni, investigadora ICREA a l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, rep l’ajut per aprofundir en el coneixement de la literatura 
medieval i Miquel Costas, professor titular d’universitat i investigador ICREA Acadèmia, en catalitzadors biomimètics. 

Mobilitat a la carta 
La UdG se suma als objectius de la iniciativa «European mobility week», posant en funcionament el web de mobilitat a la carta, que 
s’estrena en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 

Les patronals de les comarques gironines avalen l’MBA de la UdG 
Anna M. Geli, rectora de la Universitat de Girona; Albert Bou, president del Consell Social d’aquesta universitat; David Hugas, vicepresident 
de la FOEG; Iñaki Frade, president de Pimec Girona, i Rudi de Castro, director del màster en Direcció i Gestió d’Empreses, donen suportel 
programa de postgrau amb motiu de la seva 25a edició. 

UNIVEST 09, al Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
El II Congrés Internacional UNIVEST 09 se centra en les claus per a la implicació dels estudiants a la universitat. 

L’ACUP i la Generalitat impulsen l’administració electrònica a les universitats
Se signa a Barcelona el Conveni específic per a l’any 2009 entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, el 
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya i les universitats que formen l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per 
impulsar el desenvolupament de l’administració electrònica a les universitats. 

Josep Maria Nadal distingit amb el Premi Jaume Vicens Vives a la Qualitat Universitària 
El Govern de la Generalitat de Catalunya concedeix la distinció Jaume Vicens Vives a Josep Maria Nadal, primer rector de la Universitat de 
Girona. Nadal rep la distinció en el transcurs de la inauguració del curs del sistema universitari català. 

 Octubre de 2009

Jornada d’inauguració de la 4a edició del diploma de postgrau en Cures d’Infermeria en el Malalt Crític 
La Sala d’Actes de l’Escola d’Infermeria acull la 4a edició del diploma de postgrau en Cures d’Infermeria en el Malalt Crític.

Preinscripció a places de retitulació dels graus en Enginyeria de l’Edificació i Fisioteràpia 
Es convoquen 80 places per a la retitulació d’arquitectes tècnics que vulguin obtenir el títol de Graduat en Enginyeria d’Edificació i 80 
places per a la retitulació de diplomats en Fisioteràpia que vulguin obtenir el títol de Graduat en Fisioteràpia. 
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Novetat editorial: La física de l’estany de Banyoles (IEC) 
L’Institut d’Estudis Catalans, dins la col·lecció «Monografies de les Seccions de Ciències», edita La física de l’estany de Banyoles, dels 
professors Xavier Casamitjana, Jordi Colomer, Elena Roget, Xavier Sanchez, Teresa Serra i Marianna Soler. 

La Facultat de Ciències ofereix 10 beques a alumnes de 2n de batxillerat 
Les beques estan destinades a tots aquells que desitgin participar en activitats formatives en l’àmbit de la recerca i la docència de les 
ciències experimentals, que es concreten en un seguit d’activitats i tenen associada una dotació econòmica de 100 € per estudiant. 

Reflexió sobre la violència de gènere 
El Grup de Ciències Penals i Criminològiques organitza el seminari Atenció a les Dones Víctimes de Violència de Gènere Intervenció i 
Recerca dins de la Xarxa Professional, per tal de generar un debat entre els professionals que atenen les dones en casos de violència de 
gènere, especialment la violència en casos de dones immigrades. 

La Universitat per a més grans de 50 anys 
Es torna a posar en marxa el Programa de formació universitària per a més grans de 50 anys, en l’edició de 2009-2010 i amb itineraris 
diversos que abracen totes les àrees de docència implantades a la UdG. Enguany s’ha experimentat un augment del 62% dels matriculats, 
fruit de l’interès que el Programa ha despertat en aquest col·lectiu. 

Al carrer, al campus, a la xarxa, a tot arreu 
La Universitat de Girona és present a la Fira de Mostres de Fira de Girona. 

El Projecte Rossinyol, guardonat amb un Premi Francesc Candel 
El jurat dels VI Premis Francesc Candel, promoguts per la Fundació Lluís Carulla, distingeix el Projecte Rossinyol de la Universitat de 
Girona. L’acte de lliurament del guardó té lloc al Centre Cívic Pati Llimona, a Barcelona. 

La UdG i Bombes ESPA promouen la Càtedra d’Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua 
L’edifici de Les Àligues, seu del Rectorat, ha estat el marc de la signatura del conveni de col·laboració entre la UdG i l’empresa ESPA 
Bombes Eléctricas, SA, amb seu a Banyoles, que dóna el tret de sortida de la Càtedra d’Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua. 

La UdG, per sota de 350 
La UdG, a partir dels acords presos en l’àmbit del Pla d’ambientalització, s’adhereix a la iniciativa popular que, amb el nom de Campanya 
Internacional 350.org, pretén trobar millors acords a escala mundial en la lluita contra el canvi climàtic. 

La UdG present a la Fira de Sant Lluc d’Olot 
La Universitat de Girona presenta el ventall de la seva oferta acadèmica i de serveis complementaris per als estudiants, i el seu potencial 
investigador en el marc de la Fira de Sant Lluc, que té lloc al recinte firal d’Olot.

Els materials docents, a la Xarxa 
Entra en funcionament el repositori cooperatiu de Materials Docents en Xarxa (MDX). Dóna accés a materials i recursos digitals de 
l’activitat docent de les universitats participants. La finalitat és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent, i contribuir a 
la innovació educativa i a l’accés lliure al coneixement. 

M. Antònia Canals és distingida amb la Medalla d’Honor de Barcelona 
La professora emèrita M. Antònia Canals, directora del Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l’Escola (GAMAR), ha 
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estat distingida amb la Medalla d’Honor de Barcelona que atorga l’ajuntament de la ciutat per acord del Consell Plenari. La cerimònia de 
lliurament té lloc al Saló de Cent. 

Dos grups de recerca de la UdG creen una empresa de base tecnològica per desenvolupar nous pèptids antimicrobians 
La nova empresa derivada, AMPbiotech, dissenyarà productes d’interès per als sectors fitosanitari, farmacèutic, veterinari i alimentari 
candidats a substituir els actuals biocides. 

Conferència inaugural de la Càtedra de Cultura Jurídica, a càrrec de Miquel Roca i Junyent 
La Càtedra de Cultura Jurídica es presenta públicament i inaugura les seves activitats. És per aquest motiu que, juntament amb Tribuna de 
Girona, organitza la conferència «Crisi econòmica i seguretat jurídica», a càrrec de Miquel Roca i Junyent. 

Josep M. Terricabras inaugura el curs acadèmic 2009-2010 
L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2009-2010 té lloc a l’església de Sant Domènec, Aula Magna de la Universitat de Girona, el dia 13 
d’octubre de 2009. 

Inauguració de les instal·lacions de l’Edifici H2O 
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, i la rectora, Anna M.Geli, presidenta de la Fundació del Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG, han inaugurat les instal·lacions de l’Edifici H20, seu de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua. 

La UdG promou el videocurrículum per facilitar l’intercanvi d’ofertes i demandes laborals 
Es tracta d’una plataforma digital, anomenada Futuracv, que possibilita l’intercanvi d’ofertes i demandes laborals a través del 
videocurrículum, un format audiovisual innovador que permet estalviar temps en els processos de recerca i oferta laborals. Ha estat 
ideada per divu*Ciencia, promotora de divulgació científica i cultural. 

Eleccions a rector/a 2009 
El Consell de Govern de la Universitat de Girona, reunit en sessió ordinària l’1 d’octubre, aprova la convocatòria i el calendari d’eleccions 
a rector/a.
Els candidats són Anna M. Geli i Manel Poch. 

 Novembre de 2009

Mariàngela Vilallonga i la Càtedra M. Àngels Anglada reben a Roma el Premio per l’Ambiente Gianfranco Merli 2009 
Aquest reconeixement és atorgat cada any a ens, organismes i particulars que es distingeixen pel compromís en la sensibilització 
ambiental del nostre temps, des d’una perspectiva nacional i mundial. 

«La dignitat de Catalunya» 
La Universitat de Girona s’adhereix al contingut de l’editorial conjunt publicat el dia 26 de novembre per dotze diaris catalans. 

Trobada del Voluntariat Lingüístic Universitari a Cabrera de Mar 
La Xarxa Vives d’Universitats promou una nova edició de la Trobada del Voluntariat Lingüístic Universitari, que té lloc a l’alberg Torre 
Ametller de Cabrera de Mar (el Maresme). 
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Què són les llengües? 
Es duen a terme tres sessions del Seminari de Lingüística que se centra en la qüestió: «Què són les llengües?». L’organització és càrrec 
dels grups de Lèxic i Gramàtica, d’Història de la Llengua Catalana, de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada, i per l’ODELLEUM. 

Primera Jornada de Recerca en Infermeria 
Organitzada pel Departament d’Infermeria, per l’Escola Universitària d’Infermeria i per la Càtedra de Promoció de la Salut, té lloc a la sala 
d’actes de l’EUI una jornada de treball per poder veure la recerca que es du a terme en aquest àmbit de la salut. 

Concurs de narracions 
Eduard Muntaner Perich guanya el concurs de narracions «Escriu a la UdG!» i Arnau Vidal Minobis és declarat finalista. 

La UdG engega un innovador sistema de viatges compartits 
La Universitat de Girona i el Parc Científic i Tecnològic de la UdG participen amb l’empresa Easy Innova, ubicada al Parc, en el 
desenvolupament d’un programari per a un sistema «dinàmic» de carpooling o viatges compartits amb cotxe. 

3a Trobada de la Cooperació Territorial Transfronterera: la salut en l’Espai Català Transfronterer 
Organitzada per la Universitat de Girona, la Universitat de Perpinyà i l’Ajuntament de Puigcerdà, la trobada té lloc a la capital de la 
Cerdanya. 

Jornada sobre la Convivència entre les Activitats Primàries del Territori i la Protecció d’Espais Naturals 
L’objectiu d’aquesta jornada és aprofundir en la importància de les activitats primàries i sostenibles en la conservació i el bon funcionament 
dels espais que es volen protegir. 

La UdG organitzarà el Mundial de Rem Universitari 2012 
La Federació Internacional d’Esport Universitari atorga a la UdG l’organització de la 12a edició del Campionat Internacional Universitari de 
Rem, que tindrà lloc a Banyoles el setembre de 2012. 

Jornada sobre Salut i Productivitat a l’Escola Politècnica Superior 
La Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball de la UdG organitza, a la sala d’actes de l’EPS, la Jornada amb el títol «Invertim en salut, 
millorem en productivitat». 

El Parc Científic i Tecnològic rep més de 5 milions d’euros del Ministeri de Ciència i Innovació 
Són, en total, quatre ajuts d’inversió per a projectes concrets d’infraestructures: l’ampliació dels Serveis Tècnics de Recerca (STR), 
l’adquisició d’un nou sistema de cromatografia, i la finalització dels edificis Narcís Monturiol i Centre Tecnològic en Noves Tecnologies 
Alimentàries (CENTA). 

La UdG reuneix els millors especialistes internacionals sobre Francesc Eiximenis L’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la 
Universitat de Girona, seu de l’edició de les Obres Completes de Francesc Eiximenis, organitzen un congrés internacional sobre la vida i 
l’obra de Francesc Eiximenis, a la sala de graus de la Facultat de Lletres. 

Diada de Sant Albert, patró dels estudiants de Ciències 
El lema d’enguany per commemorar el dia de la festivitat de Sant Albert Magne, patró dels estudiants de Ciències, és «La ciència al teu 
abast, una aproximació als estudis de la Facultat de Ciències». 
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La UdG participa a TRANSVERSALIS, un projecte transfronterer de reforç de les activitats econòmiques, de la innovació i del capital humà 
El projecte TRANSVERSALIS, que té un pressupost de 2,7 milions d’euros i una duració de tres anys (finalitzarà el 31 d’octubre de 2012), es 
focalitza en set accions específiques, tres de les quals, amb un pressupost total d’1,1 milions d’euros, són coordinades per la Universitat 
de Girona. 

Magistrats de la Sala Primera del Tribunal Suprem, a la Universitat de Girona 
Els magistrats intervenen en una jornada de treball entorn del concepte de responsabilitat civil, organitzada per l’Institut de Dret Privat 
Europeu i Comparat de la UdG. 

La Universitat de Girona, en el tercer lloc del rànquing espanyol quant a la qualitat de la producció de recerca 
La Universitat de Girona se situa en tercer lloc entre les universitats espanyoles per la qualitat de la seva producció investigadora en el 
Rànquing Mundial d’Institucions d’Investigació (SIR), segons un estudi recent del grup d’investigació SCImago. 

 Desembre de 2009

Mobilitza’t per venir al campus del Barri Vell 
L’Oficina Verda promociona la mobilitat sostenible, amb una campanya que assegura que només es triguen deu minuts per anar a peu des 
de Correus o la plaça Catalunya fins al Barri Vell: aprofita-ho.

La UdG, primera institució que fa ús del servei de preservació i arxiu de documents electrònics i Arxiu de CATCert 
En virtut del conveni subscrit entre la UdG i l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), com a resultat d’un procés experimental iniciat 
el setembre de 2009, conclou amb èxit el procés d’arxivament de les actes de qualificacions acadèmiques electròniques dels nou primers 
cursos de la UdG (de 1993-1994 a 2001-2002). 

La torre Gironella d’ahir i d’avui 
Un conveni subscrit per l’Ajuntament de Girona, la UdG i la UPC revela la història del conjunt monumental de la torre Gironella. 

SalutAccions
Les SalutAccions de la Universitat de Girona i Dipsalut per a La Marató han recaptat 1.958,21 euros.

La UdG lidera 12 projectes de cooperació interuniversitària  
L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) selecciona dotze projectes de cooperació 
interuniversitària i els subvenciona amb un import total de més de 250.000 euros. 

Facultat de Dret, 10 anys a Montilivi 
La Facultat de Dret commemora el desè aniversari de l’edifici, obra de l’estudi d’arquitectes RCR-Aranda, Pigem i Vilalta. Entre les 
activitats previstes per fer-ne memòria destaca l’exposició «10 anys de l’edifici de la Facultat de Dret» que es pot veure a l’espai de 
relació d’aquest centre. 
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La UdG i la Universitat de Tlemcen publiquen el llibre Recerca en patrimoni cultural
El llibre s’ha publicat en el marc del Programa Algèria universitats (PAU). Professors d’ambdues universitats treballen per desenvolupar 
la recerca i la difusió del patrimoni algerià a través de seminaris de col·laboració. 

L’Obra Social ”la Caixa” i les universitats públiques catalanes impulsen RecerCaixa amb una inversió de 9 milions fins al 2014 
El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, i la presidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), 
Imma Tubella, signen un conveni de col·laboració per posar en marxa RecerCaixa, un nou programa per impulsar la recerca a Catalunya. 

Joan Teixidó rep un premi del Ministeri d’Educació 
El Ministeri d’Educació concedeix el tercer Premio Nacional de Investigación e Innovación Educativa 2007 al treball «La introducción de la 
sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Cataluña», coordinat pel Dr. Joan Teixidó Saballs, investigador de l’Institut 
de Recerca Educativa.

Concert de Nadal del Cor de la UdG 
Té lloc a l’auditori de La Mercè el concert «A cor amb el Nadal», a càrrec del Cor de la Universitat de Girona, que dirigeix el professor Joan 
de la Creu. 

Presa de possessió de la Dra. Anna Maria Geli com a rectora de la Universitat de Girona 
L’acte té lloc el 14 de desembre, a l’Aula Magna de la Universitat de Girona, església de Sant Domènec, i el presideix l’Hble. Sr. Josep 
Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
És amb un 53,48% dels vots ponderats que Anna Maria Geli guanya les eleccions i és escollida per a un segon mandat.

Miquel Martín, membre de l’American Law Institute 
El professor de la UdG, Dr. Miquel Martín-Casals, és elegit membre de l’American Law Institute (ALI) en una votació que té lloc a Filadèlfia. 

L’amor a l’Edat Mitjana. Textos i imatges 
Té lloc, a la Facultat de Lletres, el VI Seminari Internacional de Cultura Escrita Josepa Arnall i Juan, que se centra en la concepció i 
expressió de l’amor a l’edat mitjana. 

«La promoció de la salut i el treball en xarxa», centren una jornada al Parc Científic
El treball en xarxa comporta grans avantatges: permet compartir experiències, identificar bones pràctiques, augmentar el sentit 
de pertinença a la xarxa i permet visualitzar la institució que representa. Alhora el treball en xarxa també contribueix a generar el 
coneixement científic.

Primera Trobada Oxford-Girona de Filosofia del Dret 
Té lloc, a la Facultat de Dret, la Primera Trobada Oxford-Girona de Filosofia del Dret, que s’emmarca dins el programa d’activitats i 
seminaris de filosofia del dret, que organitza el Grup de Recerca de Filosofia del Dret i la Càtedra de Cultura Jurídica. 

Visita institucional de la Universitat de Zenica a la UdG 
Una delegació de la Universitat de Zenica (Bòsnia i Hercegovina), encapçalada pel seu rector i el vicerector de Ciència i Política 
Internacional, visita la Universitat de Girona. 
Les dues institucions universitàries formalitzen un conveni marc de col·laboració per intensificar la cooperació en l’àmbit institucional, 
de docència i de recerca i transferència de coneixement.
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 Gener de 2010

Sis projectes empresarials en el marc de l’MBA de la UdG 
La sala d’actes de l’Escola Politècnica Superior (campus de Montilivi) acull la defensa dels plans d’empresa que han desenvolupat els 
estudiants de la 25a edició del màster en Direcció i Gestió d’Empreses de la UdG (MBA). 

La UdG adapta la totalitat de l’oferta acadèmica a l’EEES el 2010-2011 
La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya aprova la programació universitària dels estudis de grau per al curs 2010-2011. 

Exposició «La nostra memòria d’un temps de silenci (1950-1960)» 
La Facultat d’Educació i Psicologia acull una exposició que conté material del fons documental de l’Arxiu Històric de la UB i materials 
personals d’antigues estudiants d’aquesta universitat. 

La Universitat de Girona es compromet a col·laborar en la reconstrucció del sector educatiu d’Haití 
La UdG, juntament amb les altres universitats de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), se solidaritza amb el poble 
haitià, arran del terratrèmol del dia 12 de gener, i es compromet a col·laborar en la seva reconstrucció. 

Sergi Bonet s’incorpora a la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona 
Sergi Bonet, adscrit al Departament de Biologia, ha estat  nomenat membre corresponent de la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts 
de Barcelona, per la seva contribució al desenvolupament de la recerca en l’àmbit de la reproducció humana i animal. 

Programa pioner de col·laboració entre universitats catalanes i africanes 
Fomentar l’intercanvi d’experiències i la formació i el desenvolupament professional de directius i gestors universitaris africans és 
l’objectiu del Programa de desenvolupament institucional i de formació en gestió universitària (DIGU). 

Jornada de portes obertes per a professors de secundària 
Per tal d’enfortir les relacions amb els centres, professors i estudiants de secundària, la UdG organitza un any més, la jornada de portes 
obertes dirigida específicament al professorat d’ensenyament secundari. 

La UdG present a l’Expojove 2010 
La Universitat de Girona es presenta a l’Expojove 2010, que té lloc al Palau de Fires. 

Un grup d’investigadors, liderat pel professor Rafael Ramos, publica l’«Octava parte de comedias» de Lope de Vega 
Un grup d’investigadors, liderat pel professor de la UdG, Rafael Ramos, ha publicat l’«Octava parte de comedias» de Lope de Vega 

Sis empreses del Parc Científic i Tecnològic reben un total de 2 milions d’euros del Ministeri 
Sis dels tretze projectes d’R+D presentats pel Parc Científic i Tecnològic obtenen ajuts del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc del 
Subprograma d’investigació aplicada col·laborativa, que pretén afavorir la transferència eficaç dels resultats de la recerca desenvolupada 
en els organismes d’investigació a les empreses. 

Projecció de la trilogia Tres llunes, de Frederic Amat, en el marc de l’11a edició del màster en Comunicació i Crítica d’Art 
S’inaugura el curs del màster en Comunicació i Crítica d’Art, dirigit per Xavier Antich, que enguany arriba a la seva 11a edició. L’acte, que té lloc a la sala 
de graus de la Facultat de Lletres, compta amb la presència de l’artista Frederic Amat, que presenta la seva trilogia audiovisual Tres llunes. 
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Reforç de l’L7 del TMG per accedir al campus del Barri Vell 
Per poder absorbir la demanada de la comunitat universitària que progressivament s’instal·larà al campus del Barri Vell, des del gener es 
posen reforços a l’L7 del TMG a les hores de més afluència. 

 Febrer de 2010

Seminari Internacional Maurras a Catalunya: Elements per a un debat 
«Maurras a Catalunya. Elements per a un debat» és un seminari internacional de petit format, interdisciplinari, que es proposa convidar 
alguns especialistes (historiadors, filòlegs, historiadors de la literatura, biògrafs, editors, etc.) per reflexionar, analitzar i discutir la 
figura de Charles Maurras en la cultura catalana. 

Sílvia Simon és una de les protagonistes de l’exposició «16 Científiques Catalanes» 
Sílvia Simon, adscrita al Departament de Química, treballa en la simulació computacional de les interaccions moleculars, és directora 
de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital, membre de l’Institut de Química Computacional, i lidera diversos projectes de 
comunicació científica. 

Joan Manuel del Pozo publica la primera traducció directa del llatí i en català modern d’Utopia, de Thomas More 
Publicada per primera vegada en llatí l’any 1516, Utopia és l’obra més destacable del brillant humanista anglès Thomas More. Joan 
Manuel del Pozo actualitza la versió catalana amb la primera traducció directa.

Estudiants de Comunicació Cultural participen en un taller de realització audiovisual 
Tres estudiants de primer curs del grau de Comunicació Cultural participen en el taller de realització «Regarder, l’ouvre, la filmer...», 
promogut per la cadena de televisió francoalemanya ARTE. 

Instal·lació d’un aerogenerador a l’Escola Politècnica Superior 
L’EPS ha instal·lat un aerogenerador de 7 metres d’alçada a l’edifici PII. L’aparell servirà perquè els estudiants puguin conèixer de primera 
mà l’energia eòlica. 

El Consell Social de la UdG i la Demarcació de Girona del COAC convoquen una nova edició dels Premis per a Treballs de Recerca d’estudiants 
de batxillerat 
El Consell Social de la Universitat de Girona, juntament amb la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 
convoca l’11a i 8a edició, respectivament, dels Premis per a Treballs de Recerca d’estudiants de batxillerat amb l’objectiu de promoure la 
recerca d’aquests estudiants en totes les àrees de coneixement. 

Alfons Martinell rep la medalla al Mèrit Cultural del govern colombià 
El professor Alfons Martinell, adscrit al Departament de Pedagogia i director de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació, 
rep el reconeixement de mans de la ministra de Cultura de Colòmbia, Paula Marcela Moreno. 

Airborne, empresa internacional especialitzada en compòsits, s’instal·la al Parc per intensificar la col·laboració amb el grup de recerca 
AMADE 
L’empresa tecnològica Airborne Composites està especialitzada en el disseny i la fabricació de productes avançats en materials compostos 
(plàstics reforçats amb fibres, també anomenats compòsits) destinats al mercat aeroespacial, d’automoció i d’energies renovables. 
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Jornada de portes obertes 
La primera de les dues jornades programades en aquesta edició està adreçada als estudiants preuniversitaris i als centres de secundària; 
la segona jornada, al públic familiar i a les persones que tinguin curiositat per saber què hi ha i què es fa a la Universitat. 

Estudiants discapacitats d’arreu d’Europa reben formació en Turisme a la UdG 
La Facultat de Turisme participa en el projecte europeu GRUNDTVIG, que pretén oferir formació continuada a adults amb discapacitat. 

La Biblioteca d’Emili Grahit es trasllada al Barri Vell 
Del 8 al 18 de febrer es dur a terme el trasllat de la Biblioteca de la Facultat d’Educació i Psicologia al Barri Vell. 

II Congrés Internacional de Didàctiques 
El II Congrés de Didàctiques Específiques aplega a la UdG prop de 450 investigadors amb l’objectiu de contribuir a millorar l’acció 
didàctica. 
Ha estat organitzat conjuntament per les Universitats de Ginebra (Suïssa), Granada i Girona, i ha tingut lloc a la Facultat d’Educació i 
Psicologia. 

Ramon Brugada s’incorpora a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
El degà de la Facultat de Medicina, Ramon Brugada, és elegit acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 

Joan Nogué rep el Jaume I 
L’investigador de la Universitat de Girona, Joan Nogué i Font, catedràtic de Geografia Humana i director de l’Observatori del Paisatge de 
Catalunya, és distingit amb el Premi Rei Jaume I d’Urbanisme, Paisatge i Sostenibilitat 2009, instituït per la Generalitat Valenciana i la 
Fundació Valenciana d’Estudis Avançats (FVEA). 

L’ILCC i el col·loqui «Fourteenth-century Classicism: Bernat Metge and Petrarch» 
L’Institut de Llengua i Literatura Catalanes participa en el col·loqui «Fourteenth-century Classicism: Bernat Metge and Petrarch», que té 
lloc al Warburg Institute de la Universitat de Londres. 

 Març de 2010

Lliurament de diplomes de les primeres Olimpíades de Geologia 
A la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona ha tingut lloc l’acte públic de lliurament dels diplomes de les primeres Olimpíades de 
Geologia, que han estat convocades, juntament amb altres institucions, per l’AEPECT (Associació Espanyola per a l’Ensenyament de les 
Ciències de la Terra) i que es convoquen per primer cop a l’Estat. 

Geografia a l’abast de tothom
Amb motiu del Dia de la Geografia, professors i estudiants del centre organitzen diverses activitats per donar a conèixer els estudis i la 
professió al conjunt de la ciutadania. La conferència «La geografia como ciencia social en el nuevo milenio» de Joan Romero, catedràtic 
de Geografia de la UV, centra la jornada. 

IV Jornades de SIG Lliure 
Tenen lloc les IV Jornades de SIG Lliure, organitzades pel Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la 
Universitat de Girona. 
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Investigadors de la UdG i de l’Institut Max Plank d’Alemanya contribueixen a apropar les matemàtiques a l’art 
L’equip d’investigadors del Laboratori de Gràfics i Imatge de la UdG (GIlab) està dirigit pel Dr. Mateu Sbert.

Cinc rectors d’universitats catalanes, franceses i balears signen a la UdG un conveni per potenciar un projecte interuniversitari i transfronterer 
d’excel·lència 
Se signa el conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Girona, la Universitat de Perpinyà Via Domítia, la Universitat de les Illes 
Balears, la Universitat de Lleida i la Universitat Pierre i Marie Curie París VI per a la creació del Pol de Recerca i d’Ensenyament Superior 
Transfronterer Pirineus Mediterrani (PRES-PM) 

Setmana de l’Esport Saludable a la UdG 
Del 22 al 26 de març té lloc a la UdG la Setmana de l’Esport Saludable, amb un seguit d’activitats gratuïtes als diferents campus de la UdG 

Investigadors de la UdG i l’IdIBGi aconsegueixen demostrar l’existència d’un biomarcador de fumadors a l’alè humà 
Un estudi dut a terme pel grup de recerca de Tecnologies Bioanalítiques del Departament de Química de la UdG, dirigit pel Dr. Juan M. 
Sánchez, amb la participació de la Dra. Mar Castellanos (Hospital Universitari Doctor Josep Trueta) i la Sra. Mònica Alonso,aconsegueixen 
demostrar l’existència d’un biomarcador de fumadors a l’alè humà.

Els equips de bàsquet i futbol, campions universitaris de Catalunya 
En les finals a quatre d’esports d’equip, que tenen lloc a Lloret de Mar, la Universitat de Girona obté dos ors –basquet i futbol masculins– i 
una plata en hoquei patins mixt. 

Celebració del Dia Internacional de les Dones 
Des de la Unitat d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UdG, s’organitza la III Jornada, amb motiu de la celebració del Dia 
Internacional de les Dones, que es du a terme a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències. 

Alta Hooker, rectora d’URACCAN, visita la UdG 
Alta Suzanne Hooker, rectora de la Universitat de les Regions Autònomes de la Costa del Carib Nicaragüenc (URACCAN) des de 2003, visita 
la UdG en el marc del programa de cooperació entre ambdues institucions. 

Concerts de cors 
El Cor de la Universitat de Girona organitza els dies 5 i 6 de març uns concerts amb el Cor de la Facultat de Ciències de l’Educació de la 
Universitat de Granada. 

Estudiants de la UdG participen en el Programa Algèria Universitats (PAU) promogut per la Xarxa Vives d’Universitats 
Romina Ribera i Anaïs Borràs, d’Història, i Maria Roigé, d’Economia, són les tres estudiants de la UdG que participen en aquest projecte 
de cooperació universitària. 

La Càtedra M. Àngels Anglada promou la figura i l’obra de l’escriptor italià Carlo Levi 
La Càtedra M. Àngels Anglada ha impulsa la col·laboració amb l’Ajuntament d’Aliano (Basilicata, sud d’Itàlia) i el «Parco Letterario Carlo 
Levi di Aliano» per a la creació, realització i promoció d’activitats lligades a la figura de Carlo Levi, important escriptor italià de la 
postguerra, autor de Crist s’ha aturat a Eboli. 
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El campus de Montilivi acull una nova edició de l’Olimpíada Química de Catalunya 
Tenen lloc a la Facultat de Ciències les proves de la demarcació de Girona de la XXIII edició de l’Olimpíada Química de Catalunya, que 
apleguen una quarantena d’estudiants preuniversitaris. 

Microbial posa al mercat dos nous productes per a la detecció de bacteris en menys de 24 hores 
Les analítiques microbiològiques per detectar cronobacter i salmonella solen trigar sis dies utilitzant els mètodes clàssics de cultiu. Amb 
Cronofast i Bactoplex, els resultats s’obtenen en menys de 24 hores. 

Documenta Universitaria publica el primer manual de comunicació turística 
La coordinació i coautoria de l’obra han anat a càrrec del periodista, geògraf i professor universitari gironí Jordi de San Eugenio.

Noves empreses derivades a la UdG: AMPbiotech i Paidia Technologies
En aquest curs acadèmic s’han creat dues noves empreses derivades de base tecnològica (spin-off) en el marc de la UdG. D’una banda, 
investigadors dels grups de recerca CIDSAV i LIPPSO s’han unit per constituir AMPbiotech, que té com a objectiu el desenvolupament 
de nous pèptids antimicrobians d’interès per als sectors fitosanitari, farmacèutic, veterinari i alimentari. I de l’altra, investigadors del 
grup Graphics & Imaging Laboratory (GiLab) han creat Paidia Technologies, SL, dedicada a activitats de recerca, desenvolupament i 
comercialització d’aplicacions TIC en el camp dels videojocs i la imatge mèdica.

 Abril de 2010

La UdG col·labora en la campanya de comunicació del Programa de cribratge de càncer de mama 
El grup de recerca en Comunicació Social i Institucional, que lidera el professor Lluís Costa, elabora aquesta nova campanya de 
comunicació del Programa de detecció precoç del càncer de mama, que pretén incrementar la participació en el cribratge de les dones 
d’entre 50 i 69 anys. 

Pilar Curós rep el Best Paper Award a la International Conference on Society and Information Technologies 
L’economista M. Pilar Curós, adscrita al Departament d’Empresa de la UdG, ha participat en la International Conference on Society and 
Information Technologies (ICSIT 2010) que ha tingut lloc a Orlando (Florida) i és en el marc d’aquest congrés que ha rebut el premi a la 
millor comunicació. 

Seminari Internacional d’Empreses Cooperatives i Territori 
Té lloc, a la sala de graus de la Facultat de Lletres, el Seminari Internacional d’Empreses Cooperatives i Territori, que fa un repàs als nous 
models cooperatius de base local, organitzat pel Departament de Geografia. 

La Universitat de Girona, entre les millors universitats espanyoles 
La UdG és la tercera millor universitat espanyola quant a projectes de recerca i desenvolupament, i la vuitena quant a publicacions 
científiques. 

Més de 200 persones aprenen francès a les comarques de Girona en el marc del Programa Cultur Pro 
Els cursos de francès bàsic –nivells A1 i A2– organitzats per la Universitat de Girona en el marc del Cultur Pro permeten que més de dues-
centes persones (estudiants, professionals en actiu i en atur) aprenguin francès.
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Geografia a l’abast de tothom a la Facultat de Lletres 
Amb motiu del Dia de la Geografia, professors i estudiants del centre organitzen diverses activitats per donar a conèixer els estudis i la 
professió al conjunt de la ciutadania. Centra la jornada la conferència «La geografia como ciencia social en el nuevo milenio», a càrrec de 
Joan Romero, catedràtic de Geografia de la UV. 

«La teoría de la épica en el siglo XVI» 
Lara Vilà, investigadora de la UdG en el marc del programa Ramón y Cajal, i María José Vega, catedràtica de Teoria de la Literatura i 
Literatura Comparada de la UAB, coordina i dirigeix aquest recull d’estudis sobre la teoria de l’èpica al Renaixement. 

L’investigador Miquel Solà distingit amb el Premi ICREA Acadèmia 
Aquest és un premi a l’excel·lència investigadora i aquest any els 30 distingits han estat seleccionats entre 293 professors universitaris 
que s’havien presentat a la convocatòria. 

Fes sentir la teva llengua (Sant Jordi 2010) 
Per Sant Jordi té lloc l’acte «Fes sentir la teva llengua», organitzat pel Servei de Llengües Modernes, a la Sala de Graus de la Facultat de 
Dret. 

Festa Major de la UdG 
El 22 i 23 d’abril la Universitat de Girona celebra la Festa Major. Les diverses activitats programades pel Consell d’Estudiants amb el suport 
del Vicerectorat d’Estudiants tenen lloc al campus del Barri Vell i a La Copa. 

Reunió dels nous representants dels estudiants al Claustre 
Es reuneixen els estudiants que han estat escollits en el procés electoral del 18 de març per representar aquest col·lectiu universitari al 
Claustre de la Universitat de Girona. 

Congrés S2Small 2010
S’ha dut a terme al Palau de Congressos de Girona l’S2Small 2010, organitzat pel grup de recerca LEQUIA de la UdG. Prop de dos-cents 
científics de països d’arreu del món han participat en unes jornades en què es presenten les darreres alternatives de sanejament ecològic 
de l’aigua.

Si l’organització del treball afecta la salut, hi podem fer alguna cosa? 
A la sala d’actes de l’edifici Mercadal té lloc la conferència «Si l’organització del treball afecta la salut, hi podem fer alguna cosa?», a 
càrrec de Salvador Moncada (Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut, ISTAS). L’activitat, oberta al conjunt de la ciutadania, ha comptat 
amb un nombrós públic assistent.

Els rostres del paisatge (The Faces of Landscape)
Amb el nom «The Faces of Landscape» el Departament de Geografia inicia un Socrates Intensive Program, finançat per la Unió Europea. 
Hi participen estudiants i professors de geografia de la UdG, de l’Eastern Finland University i de la Universitat de Presov (Eslovàquia). 

Marissa Molinas rep la medalla Narcís Monturiol 
Aquests guardons, que premien el mèrit científic i tecnològic, es lliuren en un acte presidit pel conseller Josep Huguet, al Palau de la 
Generalitat. Marissa Molinas el rep en reconeixement a la seva trajectòria com a docent i investigadora en l’àmbit de la biologia cel·lular.
L’IRTA, la Universitat de Girona i la Fundació Jaume Casademont impulsen estades de recerca d’investigadors sèniors al nostre país 
La convergència d’interessos de les tres entitats en l’àmbit agroalimentari i l’estreta relació que mantenen des de fa anys han afavorit 
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que posin en comú el seu potencial per consolidar una beca de creació pròpia adreçada a talents sènior de reconeguda vàlua i trajectòria 
professional. 

La UdG i la Universitat Nacional Agrària (Nicaragua) col·laboren en un projecte per a la creació d’un centre de reproducció animal 
Les dues institucions crearan un centre de reproducció animal i pretenen enfortir la recerca en l’àmbit de la biologia cel·lular. 

El Pla de projecció internacional de l’ACUP vol situar Catalunya com l’espai universitari i de recerca de referència al sud d’Europa 
L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), formada per les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), 
Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC), ha 
presentat el Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015. 

La Universitat de Girona obre les portes a la ciutadania 
El dissabte 17 d’abril tenen lloc les jornades de portes obertes adreçades a les famílies dels estudiants de secundària i a tothom que hi 
estigui interessat. Els visitants han pogut gaudir de visites guiades i, a més, el Centre d’Informació i Assessorament d’Estudiants (CIAE) 
és obert per atendre qualsevol dubte dels visitants.

El Departament de Química, segon en productivitat i citacions 
Segons un estudi bibliomètric del Departament de Química de la Universitat de Girona, aquest departament se situa en segon lloc en la 
taxa de productivitat per doctor i en el de citacions per article de les universitats catalanes, per darrere de la UB en el primer cas, i de la 
UAB en el segon. En el conjunt espanyol se situa en tercera posició en ambdós casos. 

 Maig de 2010

Prestigiós premi internacional per a Anna Company 
La britànica Royal Society of Chemistry (RSC) guardona la doctora Anna Company Casadevall amb el prestigiós premi Dalton Young 
Researchers Award en l’edició de 2010. 

Carolina Routier al mundial universitari de triatló 
La triatleta de la UdG, Carolina Routier, participa en el Mundial Universitari de Triatló que té lloc a València.

Les proves d’accés a la universitat (PAU) tenen lloc els dies 9, 10 i 11 de juny 
Per primera vegada s’introdueix la possibilitat de dur a terme proves específiques en funció de la titulació desitjada

Creat el sistema de gestió de transport sanitari més modern d’Europa 
El projecte IRIS és fruit de la col·laboració entre el Consorci del Transport Sanitari de Girona, Lafcarr i la UdG. Basat en intel·ligència 
artificial, permet planificar en tres minuts l’organització dels 700 serveis de transport sanitari programat de la demarcació de Girona. 

Sessió de Claustre Universitari 
Té lloc a la Universitat de Girona la sessió de Claustre Universitari, que aplega més de 130 claustrals de tots els sectors universitaris. 
Aquesta sessió, de caràcter ordinari, té lloc a la sala d’actes de l’edifici Emili Grahit, seu de l’Escola Universitària d’Infermeria. 
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I Jornada d’Integració de la simulació en el currículum d’Infermeria 
Aquesta jornada té lloc al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat i reuneix 65 participants provinents de diferents comunitats 
autònomes. 

La UdG és present al Festival Palamós, Terra de Mar, dedicat enguany a la investigació marina 
Científics de sis grups de recerca de la Universitat i de la Càtedra d’Estudis Marítims, que enguany celebra el seu desè aniversari, 
expliquen la seva activitat científica.

La UdG rep un premi de l’Associació de Donants de Sang 
En el marc de l’assemblea general de l’Associació de Donants de Sang, la rectora de la UdG, Anna M. Geli, rep un premi per la col·laboració 
de la institució universitària gironina en les campanyes de recollida de sang. 

Jornada sobre interoperabilitat i seguretat de les aplicacions informàtiques de les administracions públiques 
La Universitat de Girona, el CESCA i l’ACUP organitzen a la Universitat de Girona una jornada sobre els esquemes nacionals d’interoperabilitat 
i de seguretat acabats d’aprovar.

Lliurament de credencials als estudiants que participen en programes de mobilitat 
Té lloc al Parc Científic i Tecnològic de la UdG l’acte acadèmic de lliurament de les credencials de mobilitat internacional als estudiants 
que el curs 2009-2010 faran una estada a l’estranger en el marc dels programes Prometeu i Erasmus. 

Un professor de la Universitat d’Adrar parla a la UdG sobre la gestió d’itineraris turístics i projectes de cooperació 
El professor Mahieddine Rachid, de la Universitat Panafricana d’Adrar, assisteix juntament amb la professora de la UdG, Dolors Vidal, 
a la reunió Cultura y Desarrollo organitzada per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i ha 
impartit tres sessions formatives. 

Segona edició de les Jornades de Comunicació Científica 2.0 
Javier Armenta, del Pamplonetarium; Iñaki de La Torre, de QUO; Alberto Fernández, de Docuciencia; Michele Catanzaro, de Globaltalent, 
i Ernest Redondo, realitat augmentada, participen en la segona edició de les Jornades que organitza la Càtedra de Cultura Científica i 
Comunicació Digital.

Rècord de participació en els premis de la UdG a treballs de recerca de batxillerat 
S’han rebut 249 treballs, 58 més que en l’edició de 2009, corresponents a 256 estudiants de 76 centres de secundària. 

Presentació del llibre Aula Magna. Antologia de textos i estudis literaris de Dolors Condom 
La presentació del llibre ha tingut lloc a la Fontana d’Or de Girona. Dolors Condom, que forma part del grup de recerca Studia Humanitatis, 
va ser la primera professora de llatí dels primers estudis universitaris a Girona. El llibre és un recull d’alguns dels seus treballs, i el pròleg 
és de Mariàngela Vilallonga. 

Es presenta a Perpinyà el programa Cultur-Pro 
La Universitat de Perpinyà Via Domitia acull la presentació del programa Cultur-Pro, un programa de formació adreçat a professionals per 
reforçar la integració transfronterera i fomentar la mobilitat interregional. 

Girona serà per uns dies la capital mundial de Filosofia i Dret 
El primer Congrés de Filosofia i Dret, centrat en «Neutralitat i Teoria del Dret», té lloc a Girona entre el 20 i el 22 de maig. Aquesta trobada 
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és la més important que fins a avui s’ha organitzat al món sobre el tema estudiat: la possibilitat de desenvolupar una teoria del dret 
valorativament neutral. 

Arriba la Fira de la Ciència per a Petits Grans Científics 
Té lloc al Palau Firal de Fira de Girona la tercera edició d’aquesta Fira de la Ciència en què participen prop de 1.500 nens i nenes entre 4 
i 12 anys. 

Concert del Cor de la UdG en el marc de la mostra Girona Temps de Flors 
El pati de Les Àligues és l’escenari del concert que el Cor de la Universitat de Girona ha fet en el marc de l’exposició de flors. 

La colla Els Xoriguers de la UdG rep un premi de la revista Castells 
La colla castellera universitària Els Xoriguers de la UdG, juntament amb la resta de colles universitàries, rep un premi honorífic atorgat 
per la revista Castells; el premi és el reconeixement social a persones i iniciatives que treballen per al món casteller. 

25 promocions del màster en Direcció i Administració d’Empreses de la UdG 
L’auditori de l’edifici Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic acull l’acte de graduació de la 25a promoció d’aquest estudi de 
postgrau, el més antic de la UdG. 

Inauguració del Centre d’Innovació i Emprenedoria a Figueres 
S’inaugura el Centre d’Innovació i Emprenedoria (CIE) en el marc del programa europeu TRANSVERSALIS, com a experiència pilot 
d’innovació i emprenedoria transfronterera. 

I Jornada en R+D+i en TIC i Salut al Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
Més de dues-centes persones provinents dels diversos àmbits del món sanitari, acadèmic i empresarial català assisteixen a l’Auditori 
Narcís Monturiol a la I Jornada en R+D+i en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i Salut a Catalunya. 

La rectora rep el Premi Especial Alghero Donna 2010 
Anna M. Geli, rectora de la Universitat de Girona, rep el Premi Especial Alghero Donna 2010 en el marc de la XXI Rassegna del Mare 
organitzat per Mareamico a la ciutat de l’Alguer. 

Investigadors de la UdG aporten realitat augmentada a Temps de Flors
El grup de Comunicacions i Sistemes Distribuïts desenvolupa el projecte eFlors, que permet localitzar els espais de l’exposició a través 
del telèfon mòbil. 

On són les flors? Al pati de Les Àligues 
La Universitat de Girona participa en la mostra Girona, Temps de Flors amb una agosarada i irònica intervenció conjunta dels artistes 
Ignasi Esteve i Marc Vicens al pati de Les Àligues, a l’edifici del Consell Social (pujada dels Alemanys, 12) i a les escales d’accés a Sant 
Domènec. 

Girona acull per primera vegada la reunió del Grup Espanyol del Carbó 
El grup LEQUIA de la UdG organitza la trobada que serveix per presentar la recerca que es desenvolupa a l’Estat en els camps de l’Energia, 
els Materials i el Medi Ambient. 
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Nova edició de la Universitat a l’Estiu 
La Universitat de Girona, a través d’UdG Formació, presenta la nova edició dels cursos que es duran a terme al llarg del mes de juliol en 
diverses seus universitàries de Girona, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Banyoles, Palafrugell, Sant Gregori i Barcelona. 

La identitat nacional i la llengua escolar 
Seminari organitzat pel Grup de Recerca en Història de la Llengua – ODELLEUM, de la UdG, i per la Societat d’Història de l’Educació de 
l’Institut d’Estudis Catalans, en el marc de la reflexió iniciada el 2009 sobre l’educació i la construcció de la identitat nacional al llarg del 
segle XX. 

L’Aula de Teatre estrena El somni d’Hèrmia 
El somni d’Hèrmia, adaptació de l’obra de William Shakespeare, es representa a la Sala Independent de Teatre “La Planeta”. 

Arriba a Girona l’exposició «Mercat Fam: obert 24 hores»
Té lloc l’exposició «Mercat Fam», que arriba per primera vegada a Catalunya a l’Espai de Relació de la Facultat de Dret (campus de 
Montilivi). Un recorregut que explica el camí des de la falta d’accés als aliments fins a la desnutrició aguda al Sahel. 

Ajuntament i Universitat proposen un cicle per donar a conèixer a la ciutadania les investigacions més punteres de la UdG 
Cultura i recerca són conceptes íntimament relacionats però que sovint no es mostren de manera conjunta. Girona Recerca els posa de 
costat i a l’abast del públic per explicar de forma divulgativa quines són les grans línies d’investigació i innovació que s’estan cuinant des 
dels laboratoris i els despatxos de la Universitat de Girona. 

 Juny de 2010

I Fòrum del Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
Es dur a terme una jornada de “networking”, que serveix a les empreses, entitats i grups de recerca instal·lats al Parc, per aprofundir en 
el coneixement mutu.

La UdG lliura els premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 
Vint-i-tres estudiants de batxillerat reben el divendres dia 11, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, els premis a 
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat que, des de l’any 2.000 atorga el Consell Social de la Universitat de Girona.

Es tradueix a l’italià el llibre “Entre paisatges” de Joan Nogué 
Amb el títol ‘Altri Paesaggi’, l’editorial italiana Franco Angeli, de Milà, acaba de traduir el llibre de Joan Nogué ‘Entre Paisajes’, publicat 
l’any passat a Àmbit Editorial (Barcelona). 

La Facultat de Lletres clou el curs amb el concert “Músiques del temps de Caravaggio” 
El 22 de juny, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres, té lloc l’acte de cloenda del curs acadèmic d’aquest centre docent. La celebració  
inclou el concert “Músiques del temps de Caravaggio” que organitza el Departament d’Història i Història de l’Art amb motiu de la 
commemoració del quart centenari de la mort del pintor. Els músics Maria Altadill (veu) i Simone Gullì (clavicèmbal) hi ha interpretat 
un programa centrat en els Madrigals i Motets de Jacques Arcandelt, François de Layolle, Jachet Berchem i Nöel Balduin, evocats a l’obra 
del pintor.
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La UdG acull l’exposició “Violència masclista en la parella: desmuntem mites?” 
La mostra proposa la revisió d’alguns mites associats a l’amor romàntic i a la violència masclista. 

El congrés internacional de mamografia digital aplega més de 200 especialistes d’arreu del món 
El grup de recerca de Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) de la Universitat de Girona organitza la desena edició de l’International 
Workshop on Digital Mammography que tindrà lloc a l’Auditori de Girona del 16 al 18 de juny. 11/06/2010 Universitat 

Joves i espai públic centren un seminari 
En el marc del màster interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) s’organitza aquesta activitat acadèmica oberta a la participació no 
solament dels estudiants del màster sinó a tothom que hi estigui interessat. El seminari «Joves i espai públic» es dur a terme a l’Hotel 
Carlemany el 9 i 10 de juny. 

La cadena de televisió ARTE emet un vídeo realitzat per dues estudiants de Comunicació Cultural 
El treball «Où est l’aura?» de Laura Menchon i Natàlia Casanoves, estudiants de Comunicació Cultural, es pot veure per la cadena 
francoalemanya ARTE. 

Comença la preinscripció a estudis de grau per al curs 2010-2011 
El dia 7 de juny s’obre el període per fer la preinscripció universitària als estudis de grau de la Universitat de Girona. La preinscripció es fa a 
través d’Internet i es pot formalitzar fins al 5 de juliol. 

Primera promoció d’arquitectes de la UdG 
La sala d’actes de l’Escola Politècnica Superior acull l’acte acadèmic de graduació de la primera promoció d’Arquitectura de la Universitat de 
Girona (2005-2010). 

25 projectes de cooperació UdG 
Un total de 25 projectes de cooperació reben ajuts de la convocatòria anual de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG. 

Es projecten al Truffaut vuit curtmetratges produïts per estudiants de la UdG 
Té lloc al cinema Truffaut la projecció dels curtmetratges que han realitzat els estudiants de tercer curs de Publicitat i Relacions Públiques en 
el marc de l’assignatura Procés audiovisual. 

Presentació llibre col·lecció Mestres 68
L’Associació Mestres 68 amb la col·laboració de l’Associació Mestres Rosa Senat, la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Girona i La Facultat d’Educació i Psicologia Període presenta, a la Sala d’Actes de la Facultat d’Educació i Psicologia, el llibre 
“Modest Prats i Domingo. Aproximació biogràfica” de la col·lecció Biografies Mestres 68, escrit per Mon Marqués, Francesc Feliu i Josep M. 
Fonalleras. També es du a terme una festa d’inauguració de la nova facultat.

 Juliol de 2010

La UdG col·labora en la realització d’IMPULSA 
El fòrum IMPULSA, que té lloc l’1 de juliol a l’Auditori, reuneix a Girona un destacat grup de ponents provinents d’arreu del món i centenars 
de participants, convidats expressament per a l’ocasió, per conèixer i debatre experiències i projectes de caràcter innovador dirigits als joves 
emprenedors. 
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Vuit investigadors de la UdG participen a ‘Ciència a la Fresca’, una iniciativa de divulgació científica 
L’objectiu d’aquest projecte, promogut per la Generalitat de Catalunya, és demostrar que és possible realitzar experiments fascinants a 
l’aire lliure amb materials senzills a l’abast de tothom, i que no cal haver d’entrar sempre en un laboratori. 

La UdG signa un acord amb Google per oferir a la comunitat universitària les noves eines de comunicació i col·laboració de Google Apps 
Education Edition 
La UdG és una de les primeres universitats de l’Estat espanyol en oferir a la seva comunitat universitària l’aplicació “Google Apps 
Education Edition” per a ensenyament superior, una innovadora plataforma d’eines de comunicació i col·laboració. 

Projecte de cooperació universitària en energies renovables a l’Equador 
La rectora de la UdG, Anna M. Geli, juntament amb Rosa Maria Terradellas, vicerectora d’Estudiants, Igualtat i Cooperació, Miquel Carrillo, 
coordinador d’Àrees d’Enginyeria sense Fronteres (ESF), i un grup d’estudiants –cooperants a l’Equador a través d’aquesta ONG- es 
reuneixen amb Anita Rivas, alcaldessa del cantó Francisco d’Orellana (L’Equador).

Es graduen 80 professionals d’infermeria 
El 30 de juny té lloc a l’Escola Universitària d’Infermeria l’acte de cloenda del curs 2009-2010 i de graduació de la 30a promoció de 
diplomats en infermeria. 

L’equip de la UdG, amb el robot SPARUS, guanya la competició europea de robòtica SAUC-E 2010 
L’equip universitari gironí, amb el suport d’investigadors del grup de Visió per Computador i Robòtica (VICOROB), obté la primera posició 
en la competició europea de robòtica submarina SAUC-E 2010, que té lloc del 28 de juny al 4 de juliol a la localitat italiana de La Spezia. 

Manifest de la Universitat de Girona sobre la sentència del Tribunal Constitucional referent a l’Estatut de Catalunya de 2006 
Arran de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, la UdG expressa el seu rebuig a una decisió que lamina la 
voluntat sobirana del poble de Catalunya.

El Jove Campus de Recerca posa la investigació a l’abast dels preuniversitaris 
La Universitat de Girona posa en marxa la tercera edició del Jove Campus de Recerca, que aplega una seixantena d’estudiants de batxillerat, 
que s’introduiran en la recerca de la mà dels investigadors de la Universitat. Al llarg de les dues setmanes es fan un seguit de tallers que 
els aportaran eines útils per desenvolupar el seu treball de recerca i per conèixer les instal·lacions de la Universitat.

L’Institut de Química Computacional organitza el IX Girona Seminar 
En el IX Girona Seminar, del 5 al 8 de juliol, ha estat debatuts els avenços més recents en el camp de la teoria del funcional de la densitat, 
una metodologia ha permès obrir nous camins per al disseny innovador de biomolècules, biomedicines i bioxips.

Els joves que volen estudiar a la Universitat de Girona són prop d’un 15 % més que el 2009
La UdG ha rebut aquest any 18.374 sol·licituds totals, el que suposa un increment del 15 % respecte de les rebudes l’any anterior. 
D’aquestes, 3.404 són sol·licituds en primera preferència. La UdG ha rebut 3.404 sol·licituds en primera preferència. Aquesta dada ens 
indica que, en un escenari en el que el nombre d’estudiants que volen accedir al conjunt del sistema universitari català incrementa al 
voltant d’un 3%, la UdG esdevé una institució de referència per als estudiants preuniversitaris.
Com a novetat d’aquest any, els estudiants de nou accés a la Universitat de Girona, poden consultar el portal “Orienta’t en 5 minuts” que 
conté tota la informació necessària per a l’entrada a la universitat i al llarg de la seva vida d’estudiant.
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 Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials

Amb el nom de Jornades dels Economistes 2009 s’ha organitzat 
a Girona una sessió de treball centrada en l’impacte de la crisi en 
l’economia gironina. La sessió ha tingut lloc el 19 de novembre 
a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG, 
amb una ponència debat a càrrec del Sr. Jordi Gual, sotsdirector 
general de “la Caixa” i del Sr. David Vegara, economista i exse-
cretari d’Estat d’Economia. Els ponents han mantingut un debat 
amb el públic a partir de les preguntes que els han formulat.

El dia 14 de desembre, al vestíbul de la Facultat d’Econòmiques, 
s’ha dut a terme l’International Day, una activitat promogu-
da des de la Facultat per l’ORI (Oficina de Relacions Interna-
cionals). L’activitat ha consistit a mostrar als estudiants de la 
Facultat les facultats i estudis d’arreu d’Europa en què poden 
fer estades. Per a l’ocasió s’ha comptat amb la participació dels 
estudiants d’Erasmus que han estat fent algun tipus d’intercan-
vi durant el 1r semestre del curs 2009-2010, que han explicat 
els detalls de la seva experiència a l’estranger. La finalitat de 
l’International Day és donar a conèixer les opcions de mobilitat 
que tenen els nostres estudiants i, també, que els estudiants 
estrangers que estan estudiant en la nostra universitat puguin 
donar a conèixer els seus països i les seves universitats. 

La Facultat ha organitzat la 1a Edició dels Jocs d’Economia, que 
tenen com a objectiu estimular l’estudi de l’economia i l’empre-
sa entre els joves de les comarques gironines. Aquesta primera 
edició ha consistit en un joc de borsa virtual per aprendre a in-
vertir de manera senzilla i divertida, joc que s’ha fet amb diners 
ficticis a través d’una plataforma en línia i durant un horari i un 
període de temps determinats (entre els dies 1 i 26 de març de 
2010). El programa s’ha adreçat a tots els estudiants de segon 
de batxillerat o segon de cicles formatius de grau superior i cada 
equip ha lliurat un petit informe sobre la tasca realitzada. Un cop 
finalitzat el temps de joc s’ha dut a terme, a la Facultat de Cièn-
cies Econòmiques, un acte de benvinguda i la visita a les instal-
lacions. A continuació, s’han lliurat els premis, que han consistit 
en un ordinador portàtil per a cada component del primer equip 
classificat, un ordinador personal ultraportàtil (netbook) per als 
components del 2n i 3r equips, i un disc dur extern per als com-
ponents del 4t i 5è equips classificats. El professor responsable 

del primer equip classificat ha guanyat un ordinador portàtil i 
l’institut del primer equip classificat, un canó de projecció. En 
total hi han participat 57 equips provinents d’instituts d’arreu 
de les comarques gironines.

 Facultat de Ciències

L’acte acadèmic d’inauguració del curs 2009-2010 a la Facultat 
de Ciències ha comptat amb la presència del Dr. Luis Ruiz-Àvila, 
director general de Janus Development SL, i secretari general 
de CataloniaBIO, que ha ofert la conferència «El porc cantaire 
i d’altres claus per augmentar l’impacte social i econòmic del 
coneixement científic». 

Pel que fa a la celebració de la Jornada de St. Albert Magne, la 
Facultat ha atorgat deu beques a estudiants de segon de batxi-
llerat que els han permès visitar els laboratoris de recerca, co-
nèixer els estudis de Ciències i assistir a un seminari formatiu. 
A més, cal remarcar els tallers científics, les exposicions sobre 
«Química i material esportiu» i «Disseny amb materials de re-
buig», així com les xerrades informatives sobre els estudis i la 
recerca a la Facultat de Ciències. La jornada marca el comença-
ment de la Setmana de la Ciència i ha comptat amb la presència 
de Francesc Mauri, meteoròleg de televisió, que ha impartit la 
xerrada «El canvi climàtic: què hi podem fer?». A la tarda, en 
el marc de l’acte acadèmic de lliurament de diplomes i premis 
extraordinaris als llicenciats del curs 2008-2009, la Sra. Mònica 
Vidal, directora de Recursos Humans de NOEL Alimentària SAU, 
ha ofert la conferència «De la Facultat al món laboral: què espe-
rem d’un llicenciat en Ciències?». 

El dia 11 de novembre de 2009 ha tingut lloc la III Jornada sobre 
EEES. L’Avaluació de les Competències en els Graus (Àmbit de 
Ciència i Tecnologia), organitzada pel deganat de la Facultat de 
Ciències i l’ICE. La Jornada ha comptat amb la participació de les 
doctores Mercè Izquierdo i Maria Martínez, coordinadores de les 
guies de l’AQU sobre l’avaluació de les competències científi-
ques i tecnològiques.

La Facultat ha continuat organitzant, al llarg del curs acadè-
mic, el Programa d’activitats científiques i culturals (PACiC), i 
ha continuat col·laborant i donant suport a conferències, taules 
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rodones, projeccions de documentals i altres activitats, per tal 
de posar el coneixement a l’abast de l’entorn social i territorial. 
Així mateix, s’han dut a terme sortides i passejades i la Facultat 
ha estat també seu d’exposicions diverses.

El 19 de febrer ha tingut lloc la Jornada de Portes Obertes (JPO) 
adreçada als estudiants dels instituts de secundària. Unes 424 
persones han visitat la Facultat, han assistit a les xerrades in-
formatives sobre els estudis i han participat en els diversos 
tallers científics organitzats, conjuntament, entre els diferents 
departaments i la Facultat. El 17 d’abril s’ha dut a terme la JPO 
per a pares i familiars. Unes 150 persones han visitat la Facultat 
al llarg del matí.

 Facultat de Dret

Les activitats de Dret en aquest curs 2009-2010 comprenen un 
conjunt d’actes, com el de graduació dels llicenciats en Crimi-
nologia i els diplomats en Gestió i Administració Pública, que 
s’ha fet el 10 de desembre. La lliçó magistral, «La imaginación 
criminológica», ha anat a càrrec del Dr. David Brotherton, ca-
tedràtic de Criminologia de la Universitat de Nova York. També 
hi ha intervingut el padrí de la 4a promoció de llicenciats en 
Criminologia, el Sr. Adolfo García, president de la Secció 4a de 
l’Audiència Provincial de Girona, i la padrina de la 4a promoció 
de diplomats en Gestió i Administració Pública (GAP), la Sra. 
Anna Pagans, alcaldessa de Girona. Durant l’acte s’han lliurat 
diplomes als graduats i també els premis extraordinaris als mi-
llors alumnes de cada titulació, que han estat per a la Sra. San-
dra Fernández Iglesias (Criminologia) i la Sra. Carolina Santiago 
Sánchez (GAP).

El 17 de desembre s’ha dut a terme l’acte de graduació dels lli-
cenciats en Dret, dels llicenciats en Ciències del Treball i de la 
1a promoció del màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat. 
L’acte ha comptat amb la presidència de la rectora de la UdG, la 
Dra. Anna M. Geli, i ha inclòs, a més, la lliçó magistral «Els dile-
mes d’interpretació i concepció del dret: un exemple literari», a 
càrrec del Dr. Josep Oriol Llebot, catedràtic de Dret Mercantil de 
la Universitat de Girona. També hi ha intervingut el padrí de la 
16a promoció de llicenciats en Dret, el Sr. Carles Cruz, vocal del 
Consell General del Poder Judicial, i la padrina de la 6a promoció 

de llicenciats en Ciències del Treball, la Sra. Glòria Plana, direc-
tora del Servei d’Ocupació a Girona. Durant l’acte s’han lliurat 
els diplomes als graduats i també els premis extraordinaris als 
millors alumnes de cada titulació, que han estat per a la Sra. Án-
gela Sáez Torres (Dret) i la Sra. Carmen Ibáñez Jiménez (Ciències 
del Treball).

El mateix 17 de desembre s’inaugura l’exposició sobre el 10è 
aniversari de l’edifici de la Facultat de Dret. En el transcurs de 
l’acte s’ha projectat el vídeo de promoció dels màsters de la Fa-
cultat i, a continuació, ha intervingut el Dr. Josep Maria Nadal, 
que, quan era rector, va inaugurar l’edifici.

En el marc de la Jornada de Portes Obertes (JPO) de la UdG, el 
dia 19 de febrer, es presenta la simulació d’un judici a l’aula 
de pràctica jurídica Tomàs Mieres de la Facultat de Dret (aula 
distribuïda com una sala de vistes). L’activitat consisteix en una 
breu explicació de la metodologia i la funció d’aquest tipus de 
pràctiques, a càrrec del professor Víctor Correas, que actua com 
a jutge. Tot seguit es procedeix a fer la simulació d’un judici. 
Els estudiants de l’assignatura Dret penal II, que han estudiat 
l’expedient real del cas, han assumit el paper dels implicats en 
el cas (acusat, acusació, defensa i testimonis).

La Sra. Alexandra Cat, vicepresidenta de Joves Advocats de Cata-
lunya, diversos membres d’aquesta associació i el degà de l’Il-
lustre Col·legi d’Advocats de Figueres, el Sr. Jaume Torrent, fan 
una sessió informativa als alumnes dels estudis de Dret en què 
els expliquen les dificultats i oportunitats que se’ls presentaran 
en els inicis de la professió.

 Facultat d’Educació i Psicologia

Les Jornades de Pràcticum dels estudis de Mestre s’han iniciat 
els mesos d’octubre i novembre amb la formació prèvia per 
tal de compartir aspectes com l’elaboració del diari de camp, 
que és un element de reflexió sobre la pràctica pròpia, o l’au-
toavaluació; la incorporació de la visió dels mestres, direc-
tors i estudiants del curs anterior i el desenvolupament del 
pràcticum de cada especialitat. Els mesos de maig i juny s’ha 
dut a terme l’anàlisi de la formació, amb l’objectiu d’iniciar la 
reflexió al voltant de les experiències realitzades, les jorna-
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des d’innovació des del pràcticum i la inserció laboral, entre 
altres. 

El 25 de març de 2010 s’han organitzat les Segones Jornades 
de Psicopedagogia, que han adquirit el format de taula ro-
dona i que han estat protagonitzades per professionals de la 
Psicopedagogia en actiu de diversos àmbits, per tal que pre-
sentin als estudiants la realitat i la seva vivència laboral. L’or-
ganització de les Jornades ha estat a càrrec de  Josep Bofill, 
coordinador dels estudis de Psicopedagogia.

Les VII Tardes Pedagògiques, organitzades pels estudis de 
Pedagogia i dutes a terme el 24 de març, han comptat amb la 
presència de Pau Martinell, director del Centre Cívic de Santa 
Eugènia, que ha presentat la xerrada «Creativitat i innovació 
aplicada. Taller d’introducció»; d’Anna Jolonch, responsable 
de temes educatius, amb «Fundació Jaume Bofill: recerca i 
intervenció en l’àmbit de l’educació», i de Sandra Galván, 
responsable dels Serveis Pedagògics del Museu del Cinema, 
amb «Els serveis pedagògics d’un museu: el Museu del Cine-
ma de Girona».

Entre els dies 7 i 9 d’abril s’ha dut a terme la XV Setmana Psi-
cològica, activitat constituïda per un seguit de conferències i 
tallers que debaten i presenten diferents temes rellevants de 
la psicologia actual. En aquesta edició s’ha parlat de la psico-
logia i l’educació, de l’aproximació grupoanalítica, de la in-
tervenció psicoterapèutica, de la síndrome d’Asperger, de la 
psicologia femenina, de les fantasies sexuals i de les teràpies 
breus. A més, s’han fet diversos tallers, com ara el d’hipnosi, 
el de dol, el vivencial d’emocions, el d’Asperger, el d’abús se-
xual, el de cronoteràpia i el de risoteràpia. La Setmana Psico-
lògica l’organitza l’Associació per la Recerca i la Promoció de 
la Psicologia (ARPP), amb la col·laboració de la FEP.

 Facultat de Medicina

El dia 26 d’octubre ha tingut lloc l’acte d’inauguració del curs aca-
dèmic 2009-2010 de la Facultat de Medicina. L’acte ha congregat 
més de 150 persones, tant de l’àmbit mèdic com de l’universitari, 
i ha tornat a demostrar l’interès creat pels estudis de Medicina a 
Girona. Per cloure l’acte, ha estat convidada la cantant Luz Casal, 

que ha pronunciat la conferència «Música i salut».
Entre els dies 11 i 13 de desembre, la Unitat de Divulgació Ci-
entífica, la Facultat de Medicina, l’Escola d’Infermeria i l’Es-
cola de Fisioteràpia Garbí han participat en diverses activitats 
a favor de la Marató de TV3 que, enguany, es dedica a les ma-
lalties minoritàries.

El 18 de desembre, la Societat Catalana de Cardiologia, junta-
ment amb l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i la Facultat 
de Medicina, ha organitzat el curs Mort Sobtada. En el curs es 
debat l’efectivitat dels projectes de desfibril·ladors en espais 
públics així com la necessitat de fer la valoració cardiològica 
dels joves esportistes. L’acte aplega més de 300 especialistes 
de cardiologia i medicina de l’esport.

El 28 de desembre, al Parc Científic i Tecnològic de la Uni-
versitat de Girona, té lloc la presentació del projecte Girona 
Vital, en el marc del programa Girona territori cardioprotegit. 
És tracta d’un projecte conjunt entre el Dipsalut i la Facultat 
de Medicina, que consisteix en una experiència, única al món, 
que distribuirà 700 desfibril·ladors pel territori gironí per ava-
luar-ne l’efectivitat en el salvament de vides humanes a partir 
de l’ús que en facin persones sense formació.

El 26 de gener el Dr. Ramon Brugada, degà de la Facultat de 
Medicina, ha estat nomenat membre acadèmic numerari de la 
Reial Acadèmica de Medicina de Catalunya per les comarques 
de Girona.

 Escola Politècnica Superior

4a Edició del Cicle de Conferències EPS, Arquitectura i Enginye-
ria
Entre els mesos d’octubre i abril, l’Escola Politècnica Supe-
rior ha organitzat la quarta edició del Cicle de Conferències 
EPS, Arquitectura i Enginyeria. La primera de les sessions ha 
comptat amb la ponència «World of trouble: voyaging through 
stressed ecosystem», a càrrec de H.J.S. Fernando, director del 
Center for Evironmental Fluid Dynamics – Universitat Estatal 
d’Arizona. La segona ha anat a càrrec del Sr. Manolo Lagui-
llo, amb el títol «Ferdinando Scianna, el fotògraf de Sciacia». 
Més endavant, el Sr. Álex Alcocer ha explicat «El submergible 
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científic ICTINEU 3: la plataforma d’observació i intervenció 
submarina del futur». Per tancar el cicle, el Sr. Roger Mimó 
ha dissertat sobre «Arquitectura de tierra cruda en el sur de 
Marruecos».

Tallers d’arquitectura
De manera complementària, s’han dut a terme, a la sala An-
dreu Agustí, diverses exposicions i seminaris, com ara «Cerdà. 
Urbs i territori», els tallers d’arquitectura Round Houses and 
Bubblies i Stiloguedes anf Buildings with Walls Turning and 
Winding, a càrrec de Pancho Guedes, i Obra Pròpia, a càrrec 
de Nuno Brandao. També ha tingut lloc el cicle Arquitectes vs 
Equipaments Culturals, amb la projecció de vídeos i taules ro-
dones sobre l’Escola de Belles Arts de París, l’Auditòrium Buil-
ding de Chicago, el Centre Georges Pompidou de París, l’Es-
cola d’Arquitectura d’Oporto i el Museu Jueu de Berlín. D’altra 
banda, ha estat mostrada l’exposició itinerant resultat de les 
candidatures del Premi 2009: «Disseny per al Reciclatge».

Actes de l’Any Cerdà
Organitzat per l’EPS, l’Institut d’Estudis Territorials i el Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, ha tingut lloc el cicle de conferències Cerdà Enginyer, 
Arquitecte de la Ciutat. Tres han estat les ponències presenta-
des: «Attualità del sistema reticolare», a càrrec de Dunia Mitt-
ner; «Els altres eixamples: Girona i altres ciutats de Catalunya», 
a càrrec de Juli Esteban, i «Cerdà hoy: claves e instrumentos 
para la construcción de la ciudad», a càrrec de Francesc Magri-
nyà. El cicle ha projectat, a més, una sèrie de documentals sobre 
la figura de Cerdà.

Commemoració de Josep Claret
Amb motiu de la commemoració de l’any Josep Claret, l’EPS s’ha 
sumat a l’exposició «Josep Claret Rubira, un arquitecte entre 
la república i la dictadura (1908-1988)», que s’ha presentat al 
Museu d’Història de la Ciutat.

Geotèrmia a l’EPS
La inauguració de les instal·lacions d’energia geotèrmica de 
l’EPS ha marcat l’inici de diverses activitats, com ara la confe-
rència «Aplicacions i perspectives de la geotèrmia», a càrrec 
d’Albert Casas Ponsatí, de la UB, i la presentació del Laboratori 
d’Energia Geotèrmica. Joaquim Velayos, Josep Maria Corretger i 
Josep Ramon González han presentat l’acte.

Fòrum Industrial 2010 
El 20 d’abril ha tingut lloc una nova edició del Fòrum Industri-
al que organitza AEDI, Associació d’Estudiants d’Industrials. En 
aquesta ocasió, els visitants, a més d’informar-se en els dife-
rents estands instal·lats, han pogut assistir a diverses confe-
rències, com «La casa sostenible», a càrrec d’Antoni Mestres; 
«GasGas Motos», a càrrec de Ramon Puente, director general de 
l’empresa (a la qual s’ha afegit una exhibició de trial a càrrec del 
pilot professional Jordi Pasquet), i al «Tast de Vins», de la mà de 
Marta Rovira, de Bodegues Mas d’en Gil.

Jornades: Coneix la Recerca que es Fa a l’EPS
Els mesos d’abril i maig s’han dut a terme les jornades Coneix la 
Recerca que es Fa a l’EPS amb la intenció de mostrar a totes les 
persones que hi estiguin interessades la investigació que de-
senvolupen els diferents grups de recerca de l’Escola. El cicle 
s’ha organitzat en cinc sessions, cadascuna de les quals ha in-
clòs la presentació de tres o quatre línies d’investigació.

Altres activitats
Així mateix, s’han dut a terme tot un seguit de conferències, 
com ara «Conceptes fonamentals de ventilació», amb el Sr. Joan 
Pessarrodona del Departament Tècnic de S&P com a ponent; 
«Contínua negociació», a càrrec de la Dra. Blanca Palmada; «Es-
timulant la creativitat i l’esperit crític dins de l’escola a través de 
la robòtica i la intel·ligència artificial: un cas d’estudi al sud de 
l’Índia», impartida pel Sr. Eduard Muntaner.

S’ha participat en el concurs d’idees de la 55a edició de Girona 
Temps de Flors 2010.

 Escola Universitària d’Infermeria

El dia 5 d’octubre, a la sala d’actes de l’Escola Universitària 
d’Infermeria, ha tingut lloc la conferència «Cultura, salud y en-
fermedad», a càrrec del Dr. Enrique Reynals, catedràtic d’En-
docrinologia de la Universitat Nacional de Cuyo, Argentina. La 
conferència ha servit de marc per al lliurament de diplomes als 
estudiants de la primera promoció del màster en Promoció de 
la Salut.

Entre els dies 5 de novembre i 3 de desembre s’ha dut a terme 
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el curs Cooperació i Desenvolupament: Descoberta Crítica a través 
de Nicaragua, amb l’objectiu de donar a conèixer les metodologi-
es educatives participatives aplicades a la cooperació. El curs s’ha 
dividit en dos mòduls, Descobrir Nicaragua i Metodologies partici-
patives aplicades a la cooperació, i ha estat organitzat per l’Escola 
Universitària d’Infermeria i el Colectivo de Mujeres de Matagalpa 
(Nicaragua), amb la col·laboració de l’Oficina de Cooperació i De-
senvolupament de la Universitat de Girona i la coordinació de Suso 
Vázquez.

L’Escola ha participat en els actes de la Marató de TV3, entre els 
dies 11 i 13 de desembre, amb diferents activitats: cribatge de sa-
lut, mesura del risc cardiovascular, mesura de la tensió arterial, 
mesura de glicèmies, càlculs de risc cardiovascular i consells de 
salut. També hi ha participat amb altres iniciatives, com el taller de 
reanimació cardiopulmonar bàsica, la pràctica de reanimació car-
diopulmonar bàsica, la maniobra de Hemlich i el visionat d’actu-
ació en catàstrofes, pràctica interactiva amb simulador Microsim.

La 7a Setmana de la Salut s’ha dut a terme amb el lema «Tots podem 
ajudar», per donar suport als damnificats pel terratrèmol d’Haití. 
L’activitat ha estat promoguda pels estudiants d’infermeria, que 
han comptat amb el suport de l’Escola Universitària d’Infermeria. 
Entre el 6 i el 8 d’abril han tingut lloc diversos actes entre els quals 
destaquen la taula rodona «Diferents visions i actuacions davant 
d’una catàstrofe: infermera, Pallassos sense Fronteres, K9, Met-
ges sense Fronteres, Colectivo de Mujeres de Matagalpa», una 
recollida i un dinar benèfics.

El 25 de maig ha tingut lloc, al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, 
la Jornada Integració de la Simulació en el Currículum d’Inferme-
ria, organitzada per l’Escola Universitària d’Infermeria, el Depar-
tament d’Infermeria i el grup de recerca Salut i Atenció Sanitària de 
la Universitat de Girona, amb la col·laboració de LAERDAL ESPAÑA.
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 Departament d’Arquitectura i Tecnologia 
de Computadors

El Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computa-
dors ha col·laborat en el programa ENGINYCAT, adreçat als 
instituts de secundària. En aquest curs 2009-2010 els IES 
Castell d’Estela, d’Amer, i Alexandre Deulofeu, de Figueres, 
han participat en el taller que ofereix el VICOROB. L’activitat 
consisteix a construir un prototipus de vehicle submarí per 
a cadascun dels grups d’estudiants que participen en l’acti-
vitat, i realitzar els experiments i les proves necessàries per 
verificar que el submarí funciona tal com ha estat projectat. 
Amb aquesta activitat es pretén que els estudiants de se-
cundària s’iniciïn en el gaudi de les tecnologies que perme-
ten l’exploració d’un dels medis més desconeguts del nostre 
planeta: els entorns subaquàtics. L’exploració subaquàtica 
involucra diversos àmbits de la ciència i de la tecnologia, la 
qual cosa resulta de molt interès per als estudiants.

Entre els dies 16 i 18 de juny ha tingut lloc, a la Universitat 
de Girona, la desena edició de l’International Workshop on 
Digital Mammography (www.iwdm2010.org), el congrés més 
important a escala mundial en mamografia digital. L’IWDM té 
com a objectiu reunir un conjunt interdisciplinari d’investi-
gadors (físics, matemàtics, informàtics, enginyers), metges 
(radiòlegs, cirurgians) i representants de la indústria, que 
comparteixen interès en el desenvolupament de les tecnolo-
gies necessàries que assisteixin els radiòlegs en la detecció 
precoç i el posterior tractament del càncer de mama. El Tech-
nical Program ha comptat amb la presència del Dr. Melcior 
Sentís (UDIAT, Sabadell), la Dra. Cristina Romero (Hospital 
de Toledo), el Dr. Ingvar Andersson (Hospital Universitari de 
Malmö), i Sir Michael Brady (Universitat d’Oxford). A més, 
les ponències científiques han coincidit amb una Technical 
Exhibition, en què empreses i desenvolupadors (Barco, Ho-
logic, PlanMed, Philips, Dexela, GE Healthcare, Totoku, X-
Ray Imatek) han mostrat els darrers avenços tecnològics en 
aquesta àrea.

 Departament de Biologia

El Departament de Biologia s’ha sumat, aquest curs 2009-

2010, a la commemoració de l’Any Darwin amb tot un seguit 
d’activitats, com són l’organització d’un concurs de pòsters 
sobre Darwin i l’evolució, adreçat a estudiants de batxille-
rat de l’àmbit d’influència de la UdG; l’exposició de pòsters 
elaborats pels estudiants de l’assignatura Evolució biològica 
del grau de Biologia de la Facultat de Ciències, i la realització 
d’un cicle de conferències amb el títol «Caminant per l’evo-
lució». Finalment, i en col·laboració amb l’OITT,el Depar-
tament ha participat en el muntatge de l’exposició «Viatge 
per la Història de l’evolució», que s’ha pogut veure durant la 
celebració de la Setmana de la Ciència, a Girona, els dies 23 i 
24 de novembre de 2009. 

 Departament de Didàctiques Específiques

El Departament de Didàctiques Específiques ha organitzat el 
II Congrés Internacional de Didàctiques 2010. L’Activitat del 
Docent: Intervenció, Innovació, Investigació.
Dels dies 3 al 6 de febrer s’ha dut a terme a Girona, a la Fa-
cultat d’Educació i Psicologia, el II Congrés Internacional de 
Didàctiques, centrat en «L’Activitat del Docent: Interven-
ció, Innovació, Investigació». El Congrés ha estat organit-
zat, conjuntament, per la Universitat de Ginebra (Suïssa), 
la Universitat de Granada i el Departament de Didàctiques 
Específiques de la UdG, i ha comptat amb la participació de 
400 docents i investigadors de l’àmbit de les didàctiques. Al 
llarg de les sessions s’han format diferents equips de tre-
ball, s’han impartit conferències a cura, entre altres, dels 
doctors Luís Radford, de la Universitat d’Ontario (Canadà), 
la doctora Neus Sanmartí i el doctor Joan Pagès, de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, i el doctor Joaquim Dolz, 
de la Universitat de Ginebra (Suïssa). A més, han tingut lloc 
dotze taules de debat organitzades al voltant de dos ponents 
i s’han presentat un total de 260 treballs i recerques. 

El 14 de maig de 2010 ha tingut lloc al Palau Firal de Girona 
la Fira de la Ciència per a Petits Grans Científics, emmarcada 
en el Projecte Pol·len: ciutats llavor de ciència. Més de 1.500 
nens i nenes de 4 a 12 anys han participat en tallers de ci-
ència dissenyats i conduïts per estudiants i professors de la 
UdG, molts d’ells membres del Departament de Didàctiques 
Específiques. El projecte el lidera el Grup de Recerca en Edu-
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cació Científica i Ambiental, i té el suport de l’Ajuntament de 
Girona, el Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya, la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital i 
el Consell Social de la UdG.

 Departament de Dret Privat

L’àrea de Dret Civil del Departament de Dret Privat ha or-
ganitzat, el 19 de novembre, el seminari Los Principios de 
Derechos Europeos de la Responsabilidad Civil, en què han 
presentat ponències el Dr. Miquel Martín («El Derecho es-
pañol de la responsabilidad civil y los PETL: algunos puntos 
de convergencia y divergencia»), el Dr. Jordi Ribot Igualada 
(«La resarcibilidad de angustia de los pacientes asintomá-
ticos»), el Dr. Josep Solé Filiu («La pérdida de la oportu-
nidad como supesto de causalidad proporcional. Derecho 
comparado y derecho español») i el Dr. Albert Ruda González 
(«Incerteza casual, responsabilidad proporcional y cuota de 
mercado»).

L’àrea de Filosofia del Dret ha propiciat la Primera Trobada 
Oxford-Girona de Filosofia del Dret. A les sessions, que han 
tingut lloc el desembre de 2009, hi han participat J. Gardner, 
L. Green, A. Dolcetti i Duarte d’Almeida, entre altres.

El mes de maig ha tingut lloc el Congrés sobre Neutralitat i 
Teoria del Dret, en què han participat alguns dels filòsofs del 
dret més importants del panorama internacional, com són J. 
Celano, J. Coleman, R. Guastini, B. Leiter, J. L. Rodríguez, F. 
Schauer i S. Shapiro.

La Càtedra de Cultura Jurídica ha organitzat, entre els mesos 
d’octubre de 2009 i abril de 2010, el Cicle de Conferències 
Pacte, Contracte, Federació, en què han participat X. Mag-
non, M. Aparicio, M. Medina, J. Arrieta, R. Maiz i J. Morales.

La Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania ha dut a terme el 
Seminari de la Càtedra, en què el Dr. Eduardo Rojo Torrecilla 
ha parlat de «Les reformes normatives en matèria d’estran-
geria». El Seminari es du a terme amb el suport del Consell 
Social de la Universitat de Girona. A la conferència del Dr. 
Rojo l’han seguida altres sessions de treball que tenen com a 

objecte analitzar les reformes de la normativa en matèria de 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

 Departament de Dret Públic

L’àrea de Ciència Política de la Facultat de Dret de la UdG ha 
organitzat un joc de rol en què els estudiants representen 
diversos protagonistes de la transició espanyola, el Govern, 
l’oposició moderada, l’oposició rupturista, els defensors del 
règim dictatorial, etc. L’objectiu ha estat comprendre les lò-
giques de cadascun dels actors. Per tal de fer més versem-
blant la comprensió, els alumnes han vingut a classe disfres-
sats: per un dia, a l’aula hi ha hagut bisbes, militars, guàrdi-
es civils, tecnòcrates, comunistes, anarquistes, etarres, etc.

L’àrea de Dret Eclesiàstic de l’Estat, per part seva, ha dut a 
terme el seminaris i tallers de pràctiques de Dret Eclesiàs-
tic de l’Estat, Dret Matrimonial Canònic i Dret Matrimonial 
Processal Canònic, adreçats als estudiants de l’assignatura 
troncal de la llicenciatura de Dret, Dret eclesiàstic de l’Estat, 
i de l’assignatura optativa de Dret matrimonial i processal 
canònic. Els seminaris i tallers els ha impartit el professor 
José Casanova durant el mes de desembre del 2009.

L’àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacio-
nals ha organitzat la Jornada sobre l’Administració Pública i 
l’Aplicació de la Directiva de Serveis, que s’ha dut a terme el 
22 de març, a la sala de graus de la Facultat de Dret; hi han 
col·laborat l’àrea de Dret Internacional Públic i el Centre de 
Documentació Europea.

Diferents experts, representants de la Secretaria per a la 
Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de 
Política Territorial i de la Direcció General de Qualitat Nor-
mativa de la Generalitat de Catalunya, han explicat el procés 
de transposició de la Directiva i els canvis que aquesta com-
porta en l’ordenament intern a escala estatal, autonòmica i 
local.

L’activitat més important de l’àrea de Dret Penal és el Semi-
nari Permanent de Criminologia. En aquest seminari s’impar-
teixen sessions teoricopràctiques sobre temes d’actualitat en 
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l’àmbit penal i criminològic. En aquest seminari hi participen 
experts i expertes, tant nacionals com internacionals, en di-
verses temàtiques. Aquest curs acadèmic hi han participat el 
Dr. Albert Sales (UPF), el Dr. David Brotherton (Universitat de 
Nova York), el Dr. Barry Spunt (Universitat de Nova York), el Sr. 
Robert Gimeno (Generalitat de Catalunya), el Dr. Luca Queirolo 
(Universitat de Gènova), la Dra. Barbara Scandroglio (Universi-
tat Autònoma de Madrid), el Dr. Leanid Kazyrytski (investigador 
de la UdG), el Sr. Joan Delort (secretari de Seguretat Ciutada-
na de la Generalitat), el Dr. Juan José Medina (Universitat de 
Manchester), el Dr. Anthony Doob (Universitat de Toronto) i el 
Dr. Simon Hallsworth (Universitat Metropolitana de Londres).

 Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrò-
nica i Automàtica (EEEA)

El Departament ha organitzat, entre els dies 5 i 9 de juliol de 2010, 
la 4th International Summer School on Fault Diagnosis of Complex 
Systems. Les tres edicions anteriors d’aquest esdeveniment bien-
nal havien tingut lloc a Barcelona, Peñaranda de Duero (Burgos) 
i Sevilla, respectivament. Els que hi participen són prestigiosos 
experts internacionals i membres de la Red de Supervisión y Di-
agnosis de Sistemas Complejos, finançada pel Ministeri de Cièn-
cia i Innovació. Aquest any els professors convidats han estat Erik 
Frisk, de la Universitat de Linköping (Linköping, Suècia); Gregory 
Provan, de la University College Cork (Cork, Irlanda), i Louise Tra-
vé-Massuyès, del LAAS-CNRS (Tolosa de Llenguadoc, França). La 
conferència inaugural ha anat a càrrec de César Barta, d’Iberespa-
cio (Madrid). Al curs d’estiu s’hi matriculen estudiants de diverses 
nacionalitats que procedeixen tant de l’entorn universitari, com 
de l’empresarial.

Així mateix, pel Departament han passat un nombre sensible de 
professors convidats a diferents seminaris. Entre altres destaquen 
els noms d’Enric Plaza (Institut d’Investigació en Intel·ligència 
Artificial – CSIC), Leonardo Acho Azuppa (Universitat Politècnica 
de Catalunya), M. Jesús de la Fuente Aparicio (Universitat de Va-
lladolid), Gemma Casas Garriga (Universitat Pierre i Marie Curie, 
França), Alan Holland (University College Cork, Irlanda), Hamid 
Reza Karimi (Universitat d’Agder, Noruega), Surya Santoso (Uni-
versitat de Texas, Austin, Estats Units d’Amèrica) i Martin Douglas 
Beer (Universitat Hallam de Sheffield, Regne Unit).

 Departament d’Enginyeria Química, Agrària 
i Tecnologia Agroalimentària (EQATA)

El 26 de novembre de 2009 ha tingut lloc, a l’Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de Girona, el Seminario Técnico Interna-
cional Aplicaciones de los Materiales Compuestos Reforzados con 
Productos Vegetales. L’objectiu del Seminari ha estat promoure 
l’interès del mercat pels materials plàstics compòsits amb fibres 
o productes vegetals en general. El Seminari ha pres la forma de 
presentacions de curta durada fetes per especialistes procedents 
de diferents sectors del mercat susceptibles d’utilitzar aquest ti-
pus de materials. En la primera sessió s’han presentat els aspectes 
generals del mercat dels materials compòsits amb fibres naturals, 
així com aspectes del seu comportament quan són utilitzats com 
a reforç de matrius plàstiques, tant convencionals com biopoli-
mèriques. Posteriorment, en les sessions següents, s’han abor-
dat les aplicacions dels materials en diferents sectors del mercat, 
com l’electromecànic, el de la construcció, el de l’automòbil i el 
de l’embalatge. En cada sessió hi ha hagut presentacions per part 
de representants d’empreses capdavanteres en cadascun dels àm-
bits. A les sessions les han seguit un debat col·loqui que ha permès 
la participació activa dels assistents. AFT PLASTURGIE, ARGESIP–
ANARPLA, Centro Tecnológico GAIKER, Centro Español de Plásti-
cos, Bombas ESPA, ECOARQUITECTURA (UdG), LEPAMAP (UdG), 
ECORALIA–GPM Group, KLP, Ángel Ruíz Ibáñez, Grupo SOLVAY, Arau 
Acústica, FASERNINSTITUT, HMA Automotive GmbH, FICOSA INTER-
NATIONAL SA, Centro Tecnológico ITENE i MODIFIBRES (Modified 
Cellulosic Fibres, SL) representen una mostra de les empreses que 
hi han participat.

Entre els dies 2 i 6 de maig ha tingut lloc el Cinquè Congrés de Jo-
ves Investigadors en Polímers, que ha organitzat el grup de recerca 
Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials Polímers (LEPAMAP), 
adscrit al Departament d’EQATA. Es tracta d’un congrés de caràcter 
biennal que promouen el Grupo Especializado de Polímeros (GEP) 
de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) i la Real Sociedad 
Española de Química (RSEQ). L’objectiu és potenciar l’intercanvi 
de coneixement i la difusió de les recerques més capdavanteres 
entre els joves investigadors, que no poden superar els 35 anys 
en la data de realització del Congrés. En total, s’hi han presentat 
seixanta-nou comunicacions procedents de dinou centres de re-
cerca, entre institucions, universitats i altres centres de recerca o 
tecnològics.
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 Departament de Filologia i Comunicació

El Departament de Filologia i Comunicació ha programat per 
al curs 2009-2010 dos seminaris i un congrés, que s’inicien 
amb «Dels Idiomes a les Llengües», un cicle que té com a ob-
jectiu la reflexió teòrica i metodològica de les relacions que 
estableixen el lèxic i la gramàtica en els successius sistemes 
gramaticals i que vol obrir noves vies de treball entre els grups 
de recerca en lingüística de la UdG per tal de potenciar la in-
terdisciplinarietat. Les cinc sessions que han donat forma al 
seminari han comptat amb la presència d’experts de la Univer-
sitat Complutense de Madrid, la Universitat de Saragossa i la 
Universitat d’Ottawa, que hi han impartit conferències sobre 
noves perspectives en l’estudi de la lingüística.

«Recordant Ricardo Sciascia» ha estat un altre dels cicles que 
s’han programat, aquest amb la intenció de recordar l’escrip-
tor sicilià a vint anys de la seva mort en les diferents facetes 
de la seva activitat intel·lectual i política, és a dir, la d’autor 
de novel·les policíaques i, al mateix temps, autor amb un fort 
compromís polític contra el poder de la màfia. El tercer semi-
nari l’ha organitzat el SERELI (Seminari de Recerques Lingü-
ístiques), i ha estat formulat com un punt de trobada obert a 
totes les persones de l’àmbit universitari que estan interessa-
des en la lingüística. 

Entre els dies 21 i 24 d’octubre s’ha dut a terme, a la UdG i 
a la UB, el congrés Literatura, Sociedad y Política en el Siglo 
de Oro, en el qual s’han donat cita especialistes d’una dotzena 
d’universitats amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement 
de la literatura del segle XVII. Els resultats del congrés es 
publicaran en un llibre a cura de Carlos Vaíllo (UB) i Eugènia 
Fosalba (UdG).

 Departament d’Organització, Gestió Em-
presarial i Disseny de Producte (OGEDP)

Durant el curs 2009-2010, el Departament d’OGEDP ha orga-
nitzat un seguit d’actes, entre els quals destaca la celebració 
dels 25 anys del màster MBA de la UdG, el més antic de la ins-
titució universitària gironina. El programa s’adreça a profes-

sionals amb una carrera consolidada que vulguin adquirir les 
competències necessàries per treballar en l’àmbit de les acti-
vitats relacionades amb l’administració i la gestió d’empreses. 

També ha tingut lloc el cicle de conferències Parlem de.... un 
nou cercle de debat en excel·lència empresarial que impulsen 
el màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) de la Univer-
sitat de Girona i l’Associació Màster Girona (AMG) i que comp-
ta amb la col·laboració del Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
i de la Fundació UdG: Innovació i Formació. El cicle s’adreça a 
emprenedors, empresaris, associats, exalumnes i persones amb 
voluntat de mantenir un referent de formació, «refrescar» co-
neixements i descobrir les claus de l’èxit d’empreses del nostre 
entorn.

Les cinc sessions del cicle han anat a càrrec de Lander Unzueta, 
que ha parlat de «Màrqueting social: el F.C. Barcelona»; Xavier 
Pascual, director de salons industrials de Fira de Barcelona, amb 
«La importància de les fires en temps de crisi»; Josep Lagares, 
director de METALQUÍMIA, amb «Les claus de l’èxit d’un model 
d’innovació»; Nacho Sala, soci fundador i director de màrque-
ting d’Atrápalo.Com, amb «L’ús de les TIC crea comunitat», i 
finalment, Marino Maganto, director general d’IKEA Badalona, 
que ha parlat del «Concepte de negoci com a clau d’èxit».

El curs 2009-2010 és, també, el dels 15 anys de la creació dels 
estudis propis d’Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolu-
pament de Producte. Una exposició i un llibre són els resultats 
d’aquesta iniciativa. A la mostra s’ofereix una explicació de la 
metodologia docent aplicada als estudis i es busca donar visi-
bilitat a l’esforç que representa la creació d’un producte, que 
inclou l’estudi i la investigació, les maquetes i els prototips, la 
industrialització, la comercialització...

 Departament de Pedagogia

El Departament de Pedagogia ha contribuït a organitzar una sè-
rie d’actes en el marc del màster interuniversitari en Joventut i 
Societat que a la Universitat de Girona dirigeix el professor Pere 
Soler des del curs passat. Fruit d’aquesta participació, els dies 9 
i 10 de juny de 2010, ha tingut lloc a Girona el I Seminari Joventut 
i Societat. Joves i Espai Públic.
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Així mateix, el Departament ha col·laborat en l’organització d’una 
sèrie d’actes commemoratius del centenari de la mort del peda-
gog Francesc Ferrer i Guàrdia. El dia 30 de novembre de 2009 el 
professor de la UAB Pere Solà ha impartit la conferència que ha 
dissertat sobre la vida i obra de Francesc Ferrer i Guàrdia i les se-
ves aportacions a la pedagogia actual. El dia 10 de desembre s’ha 
organitzat un videofòrum, moderat pel professor Salomó Marquès 
(UdG). El dia 17 de desembre s’ha dut a terme una taula rodona, a 
la sala de graus de la Facultat d’Educació i Psicologia, amb la parti-
cipació de Joan Manel del Pozo i Jordi de Cambra, de la UdG. Durant 
el mes de març de 2010 s’ha pogut veure una exposició sobre la 
vida i obra de Ferrer i Guàrdia a la Facultat d’Educació i Psicologia.

També s’ha participat en l’organització de les VI Jornades d’Educa-
ció en Valors, juntament amb la Facultat d’Educació i Psicologia i 
la Xarxa d’Entitats Senderi, Educació en Valors i la Fundació Bofill. 
Aquestes jornades han tingut lloc a la Facultat d’Educació i Psico-
logia el dia 13 de març, amb el lema «Valors emergents, valors de 
sempre». Han coordinat les Jornades el Dr. Xavier Besalú i el Dr. 
Salomó Marquès.

Un altre focus de transferència ha estat el cicle de conferències 
que s’ha fet a l’Arxiu Municipal de Girona amb el títol Ensenyar 
i Aprendre. Mestres i Estudiants a la Girona del Segle XX. La co-
ordinació ha anat a càrrec del professor Salomó Marquès i entre 
els dies 22 d’abril i 27 de maig de 2010 hi han participat diferents 
professors del Departament.

 Departament de Química

El Departament de Química ha organitzat el cicle de conferències 
Interdisciplinarium, que s’ha fet en tres sessions, els mesos d’oc-
tubre de 2009 i febrer i maig de 2010. L’objectiu és que destacats 
químics catalans i de l’Estat espanyol donin a conèixer les recer-
ques en què treballen.

El 13 de novembre s’ha dut a terme la VI Fira de la Química, que 
ha comptat amb cent cinquanta assistents de diversos centres 
d’ensenyament secundari. Els participants han pogut veure les 
exposicions «La química entre fogons» i «Química i esport: nous 
materials en esports de muntanya», participar en els tallers Què 
és un Superconductor? i El Racó del Fred: Petrifiquem una Flor?, i 

assistir a la conferència «El canvi climàtic: què hi podem fer?», a 
càrrec de Francesc Mauri, meteoròleg i presentador de l’espai «El 
temps», de TV3.

Els «Matins de la Química» ha estat una altra activitat programada 
que, aquest curs, arriba a la setena edició. Durant els mesos de 
gener i febrer s’han dut a terme diversos tallers, com ara Fem d’Al-
quimista i Molècules Ballant, entre altres, i visites guiades als la-
boratoris del Departament. També s’hi ha impartit una conferència 
a càrrec del Dr. Juan Manuel Sánchez, professor titular de química 
inorgànica. Als «Matins de la Química» hi han assistit més d’un 
centenar d’estudiants en cadascuna de les convocatòries.

El 14 d’abril s’han dut a terme dues activitats complementàries, 
com són la tercera edició del Congrés de Docència en Química a 
Secundària i la quarta del [Nano]Reacciona!. La tercera edició del 
Congrés de Docència en Química a Secundària s’ha  adreçat, prin-
cipalment, als professors de secundària que imparteixen química 
i que volen compartir les seves experiències i conèixer de primera 
mà l’opinió d’experts en didàctica de la ciència a secundària. La 
jornada ha constat de dues parts, una primera en què s’han impar-
tit tres conferències plenàries a càrrec de reconeguts especialistes 
en la matèria, i una segona en què han estat comentats, de manera 
distesa, els treballs de recerca de batxillerat que, dins la Jornada 
de Química Preuniversitària [Nano]Reacciona!, s’han exposat a 
l’entrada de la Facultat.
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 Institut de Ciències de l’Educació Josep 
Pallach (ICE)

Els dies 12 i 13 de novembre de 2009 ha tingut lloc el Segon 
Congrés Internacional UNIVEST’09 «Claus per a la implicació 
dels estudiants a la universitat». Les sessions s’han dut a 
terme al Parc Científic i Tecnològic de la UdG i han reunit 340 
professionals i especialistes en educació superior i gestió 
universitària provinents de diversos països d’Europa, dels 
Estats Units i d’Amèrica Llatina. En la línia de l’edició anterior, 
i mantenint una dinàmica participativa i un plantejament 
innovador, s’han debatut 140 comunicacions referides a 
qüestions com la planificació de la docència centrada en 
l’estudiant, l’autogestió de l’aprenentatge, la tutorització i la 
participació dels estudiants en la vida universitària, entre altres.

La Jornada de Bones Pràctiques ha transcorregut els dies 15 i 
16 de juny de 2010. La Jornada, de caire intern, s’ha organitzat 
amb l’objectiu de difondre entre el professorat de la UdG les 
experiències docents que duen a terme professors i professores 
dels diferents centres. L’experiència ha comptat amb prop d’un 
centenar d’inscrits i s’hi han presentat i debatut una vintena 
d’experiències i projectes duts a terme a la Universitat de Girona. 

L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach ha participat 
en l’organització del Congrés Internacional de Docència 
Universitària i Innovació que ha tingut lloc a Barcelona els dies 
30 de juny i 1 i 2 de juliol de 2010. Enguany arriba a la VI edició 
i s’ha centrat en el tema «Nous espais de qualitat en l’educació 
superior. Una anàlisi comparada i de tendències». L’activitat 
central del Congrés ha estat la presentació i el debat de les 
comunicacions, tant en format oral, com en pòster, e-pòster o 
programari. Aquesta edició ha aplegat prop d’un miler d’inscrits 
i s’hi han presentat al voltant de sis-centes comunicacions 
referides a l’avaluació i la qualitat en l’educació superior, la 
dinamització de grups d’interès i d’innovació, la planificació 
d’estratègies i recursos docents, l’aprenentatge autònom i la 
internacionalització. 

Els dies 7 i 8 de maig de 2010, l’ICE Josep Pallach, juntament amb 
la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona i 
l’Ajuntament de Girona, ha organitzat la Jornada d’Infantil 
0-6. Dos Cicles, una Etapa. La jornada s’ha adreçat a mestres 

i educadors de l’etapa 0-6, professors i estudiants de cicle 
formatiu d’educació infantil, i professors i estudiants d’estudis i 
grau de Mestre. L’objectiu és reunir i acostar professionals dels 
dos cicles a través de dues ponències generals i grups de debat 
mixtos que ofereixen una visió conjunta de l’etapa, coneixement 
al voltant de noves realitats educatives i l’obertura de vies per a 
projectes conjunts.

 Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

El curs acadèmic 2009-2010, en el marc de l’Institut de Dret 
Privat Europeu i Comparat s’han organitzat les activitats 
acadèmiques que es presenten a continuació.

Com a activitat inaugural de l’Institut, s’ha dut a terme un 
seminari internacional sobre «Noves vies per a la modernització 
del Dret privat», en què s’han presentat les noves línies que es 
recullen en els PETL i les diferents opcions que es plantegen en 
relació amb el procés d’europeïtzació i harmonització del dret 
d’obligacions i contractes, i més concretament del dret de la 
responsabilitat civil. Hi han pres part Eleanor Cashin Ritaine, 
directora de l’Institut Suís de Dret Comparat, i els professors 
Michael D. Green, de la Universitat Wake Forest (Indiana); 
Bernhard A. Koch, d’Innsbrück, i Yves Picod, degà de la Facultat 
de Dret de la Universitat de Perpinyà-Via Domicia. La cloenda de 
la Jornada ha anat a càrrec de Luis Díez-Picazo, catedràtic emèrit 
de Dret Civil de la Universitat Autònoma de Madrid i president 
de la Secció Civil de la Comissió General de Codificació.

Els dies 2 i 3 de juliol de 2009 ha tingut lloc la Jornada 
Internacional Principles of European Tort Law and Current Trends 
in National Tort Law, en què han participat els membres actius 
del Grup Europeu de Dret de Responsabilitat Civil (European 
Group on Tort Law, EGTL). L’objectiu de les jornades és analitzar 
l’impacte dels principis de Dret europeu de la responsabilitat 
civil (Principles of European Tort Law, PETL) en els ordenaments 
jurídics dels diferents països europeus, així com el grau de 
compatibilitat entre els principis i aquests sistemes. Els 
ponents que intervenen en aquestes jornades són Ewa Baginska 
(Polònia), Lubos Tichy (República Txeca), Bernhard A. Koch, 
coordinador del EGTL (Àustria), Giovanni Commandé (Itàlia), 
Miquel Martín Casals (Espanya), Bénédict Winiger / Pierre 
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Widmer (Suïssa), Ken Oliphant, codirector de l’Institute for 
European Tort Law (Viena) i coordinador de l’EGTL (Regne Unit), 
Jaap Spier (Països Baixos), Michael D. Green (Estats Units), 
Israel Gilead (Israel) i Johann Neethling (Sud-àfrica).

El dia 19 de novembre de 2009 l’Institut ha organitzat, juntament 
amb l’European Centre of Tort and Insurance Law (Viena), una 
jornada amb la Sala Primera del Tribunal Suprem titulada «Els 
principis del dret europeu de la responsabilitat civil (PETL) en 
el marc del Dret espanyol”. Amb més de cent inscrits, la Jornada 
ha resultat un èxit de participació i ha comptat amb ponències 
a càrrec del president de la Sala Civil del Tribunal Suprem, 
Juan Antonio Xiol Ríos, i de l’advocat general del Tribunal 
Suprem dels Països Baixos, el professor Jaap Spier. La Jornada 
es clou amb una taula rodona amb la participació de la majoria 
dels magistrats en actiu de la Sala Civil del Tribunal Suprem i 
moderada pel president.

Posteriorment a la Jornada oberta al públic, en el marc de 
l’Institut, es du a terme un seminari reduït amb els membres de 
la Sala Civil del Tribunal Suprem, a què es convida particularment 
jutges i magistrats de l’entorn gironí i català, i es debat amb els 
investigadors pertanyents a l’Institut al voltant de diferents 
aspectes de l’evolució de la responsabilitat civil. 

El 4 de juny de 2010, organitzada per l’Institut, té lloc a la 
Facultat de Dret la reunió trimestral del Comitè Editorial de la 
revista European Review of Private Law, principal publicació 
internacional en matèria del Dret privat europeu. Els membres 
del Comitè, pertanyents a sis nacionalitats diferents, 
s’interessen especialment pels programes d’intercanvi 
d’estudiants i professors de la UdG, i per les línies de recerca 
prioritàries de l’Institut.

 Institut d’Ecologia Aquàtica 

L’Institut d’Ecologia Aquàtica ha participat en l’organització de 
diversos seminaris de divulgació de la recerca, entre els quals 
es destaquen «Impacts of climate change on Germany’s large 
rivers: results, concepts and politics», a càrrec del Dr. Helmut 
Fischer (Federal Institute of Hydrology, Alemanya) i que s’ha 
fet el 28 de gener de 2010; «Del Sàhara als Pirineus: dispersió 
bacteriana en partícules de pols», a càrrec de la Dra. Anna 

Hervàs, de l’Àrea de Microbiologia (UdG), impartit el 12 de 
febrer de 2010; «Using periphytic diatoms to assess the effects 
of xenobiotics (metals, pesticides) in French rivers», a càrrec 
de Soizic Morin, presentat el 27 de febrer de 2009; «Limnología 
en ambientes andinos patagónicos», a càrrec de Verónica 
Díaz, impartit el 20 de febrer de 2009, i «Making biological 
conservation broadly relevant: a fish ecologist’s meddlings and 
muddlings», a càrrec del professor Paul L. Angermeier (Virginia 
Cooperative Fish & Wildlife Research Unit, Virginia Polytechnic 
Institute & State University), presentat el 19 de maig de 2010.

 Institut de Llengua i Cultura Catalanes

L’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC), seu de l’edició 
de les Obres completes de Francesc Eiximenis, ha organitzat un 
congrés internacional sobre la vida i l’obra de Francesc Eiximenis 
entre els dies 12 i 14 de novembre, a la sala de graus de la Facultat 
de Lletres. Aquest congrés ha estat la primera reunió científica 
internacional dedicada monogràficament a la figura de Francesc 
Eiximenis i ha representat un esforç considerable per reunir la 
creixent comunitat científica internacional interessada en l’obra 
del frare menoret.

S’hi ha estudiat la biografia, els llibres, els manuscrits i les 
edicions impreses, la seva influència, les idees polítiques 
que tenia, els corrents profètics, les seves fonts, les relacions 
amb l’orde franciscà i amb la casa reial catalanoaragonesa, el 
Cisma d’Occident, etc. El pensament polític, les observacions 
sociològiques i una certa tendència a l’enciclopedisme 
converteixen Eiximenis en un autor que tracta amb una certa 
profunditat una varietat extraordinària de temes que interessen 
tots els camps del saber històric sobre l’edat mitjana. L’estudi de 
l’immens patrimoni bibliogràfic i cultural d’Eiximenis i de la seva 
influència històrica encara es troba en un estadi inicial i aquest 
congrés internacional ha ajudat a fer un pas de gegant en la seva 
consolidació i en la coordinació d’una xarxa d’investigadors.

El Seminari Internacional Maurras a Catalunya: Debats per a la 
Història d’una Recepció Ideològica i Literària, s’ha dut a terme 
a la Facultat de Lletres els dies 5 i 6 de març. En els últims 
anys, la bibliografia especialitzada catalana i espanyola ha 
intentat dilucidar la influència del partit polític Action Française 
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i del seu màxim representant, Charles Maurras, en la cultura 
catalana dels anys vint i trenta, ja que es considera que la seva 
recepció és una de les grans assignatures epistemològiques 
pendents de la filologia catalana. El Seminari s’ha proposat 
essencialment estimular el debat i la reflexió, així com generar 
noves perspectives bibliogràfiques, convidant els màxims 
especialistes sobre les influències ideològiques, estètiques 
i literàries que el moviment polític francès Action Française 
i alguns dels seus màxims dirigents, com Charles Maurras o 
Léon Daudet, van exercir sobre la cultura política i literària 
catalana i espanyola. Entre els ponents convidats, destaca la 
presència d’historiadors de la cultura política contemporània 
(Enric Ucelay-Da Cal, Jordi Canal), filòlegs i historiadors de la 
literatura catalana contemporània (Joaquim Coll, Jordi Amat, 
Sílvia Coll-Vinent, Xavier Pla), editors (Jaume Vallcorba)... El 
caràcter internacional del Seminari s’ha vist subratllat per la 
presència de dos dels màxims coneixedors de la vida, l’obra i 
el pensament de Charles Maurras, el doctor Peter Tame, de la 
Universitat de Belfast, i el doctor Stéphane Giocanti, assagista 
i biògraf.

Durant el curs 2009-2010 han continuat els seminaris de recerca 
de l’ILCC iniciats el curs anterior; unes sessions metodològiques 
en què els membres de l’Institut i altres investigadors convidats 
exposen els temes i projectes sobre els quals estan treballant, 
perquè els participants a la sessió hi exposin els seus punts de 
vista i hi aportin les seves impressions al respecte. L’acceptació 
d’aquests seminaris ha estat molt positiva, i s’han convertit en 
sessions de debat interdisciplinaris. Els seminaris han estat els 
següents:
· Pär LARSON (CNR - Opera del Vocabolario Italiano, Florència) 
«Tra lessicografia, storia della lingua e filologia italiana: 
strumenti vecchi e nuovi».
· Clara BARNADA (ILCC), «La construcció del català contemporani 
des de La Veu de Catalunya», i Marta PASQUAL (ILCC), 
«Aproximació a les reescriptures de Joan Sales».
· Albert ROSSICH (ILCC),  «Criteris lingüístics per a l’atribució de 
les poesies de Francesc Vicent Garcia».
· Mari Jose OLAZIREGI (Universitat del País Basc), «Narrativa 
vasca actual, entre la memoria y el deseo».
· Jordi CORNELLÀ (Universtitat de Bangor, Regne Unit), «Tradició, 
censura i represa als anys seixanta: un nou marc interpretatiu 
per a la política cultural del règim franquista».
· Leonardo FRANCALANCI (Universitat de Girona), «Qüestions 

al voltant del comentari de Bernardo Ilicino als Triumphi 
de Petrarca», i Clara VILARRASA (Universitat de Girona), 
«Problemes i mètodes d’una tesi doctoral. El cas de Carles 
Grandó».
· Xavier LAMUELA (Universitat de Girona), «Institucions socials i 
institució de les llengües».
· Pep VALSALOBRE (Universitat de Girona), «Poesia barroca i art 
universal. Punts d’encontre».
· Hans Ulrich GUMBRECHT (Universitat de Stanford), «Per què 
hem de retornar als clàssics?».
· Nicolò MESSINA (Universitat de Girona), «Materiali e 
strumenti per un’edizione criticogenetica di testi letterari 
contemporanei».
· Albert ROSSICH i Pep VALSALOBRE (Universitat de Girona), 
«Sobre la magnitud del replegament cultural i literari de la 
segona meitat del Cinc-cents a Catalunya».
· Narcís FIGUERAS, «Francesc Calça: una disputatio retòrica 
sobre els orígens».
· Ruth HARVEY,  (Royal Holloway, Universitat de Londres), 
«Troubadours, Courts and Courtly Culture in the Twelfth 
Century» (Seminari del doctorat en Ciències Humanes i de la 
Cultura, en col·laboració amb l’ILCC).

Una de les funcions principals de l’ILCC és publicar llibres 
resultat de la recerca que fa. En aquest sentit, durant el curs 
2009-2010 han aparegut tres volums:
· Eugeni d’Ors, La curiositat, edició de Xavier Pla. Barcelona, 
Quaderns Crema, (Assaigs, 40), 2009. 
Aquest volum correspon al projecte de gran abast d’edició de 
l’obra catalana completa d’Eugeni d’Ors que els últims anys 
coordina el Dr. Xavier Pla.
· Gabriel Sansano i Pep Valsalobre (ed.), Fontanellana. Estudis 
sobre l’època i l’obra de Francesc Fontanella (1622-1683/85), 
Girona: Documenta Universitaria, 2009.
Aquest volum correspon a les actes del col·loqui «Francesc 
Fontanella i el seu temps».
· Francesc Eiximenis, Art de predicació al poble, trad. Xavier 
Renedo, Vic: Eumo, 2009. 

Des de l’any 2000, l’ILCC du a terme una fructífera col·laboració 
amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per impulsar el 
festival Terra de Trobadors. En aquest sentit, el setembre de 
2009 ha aparegut el vuitè volum de Mot so razo, una revista 
especialitzada en estudis trobadorescos que edita anualment 
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l’Institut en col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló, i que 
en aquesta ocasió s’ha dedicat a la figura de l’escriptor Francesc 
Eiximenis, amb motiu del sisè centenari de la seva mort. D’altra 
banda, l’ILCC participa en el festival a través de l’organització 
del cicle de conferències paral·lel, que aplega investigadors i 
estudiosos de reconegut prestigi, de manera que el festival es 
converteix en una cita de referència dins el món dels estudis 
trobadorescos.

L’Institut de Llengua i Cultura Catalanes ha apostat per donar un 
impuls al seu fons bibliogràfic, que està allotjat en el conjunt 
de la biblioteca del Barri Vell. En aquest sentit, s’ha invertit en 
la compra de volums especialitzats de referència en cadascuna 
de les línies de recerca en què treballa l’Institut, vehiculats a 
través de la proposta de compra de diversos llibres per part 
de cadascun dels membres investigadors. D’aquesta manera, 
l’ILCC ha pogut incrementar el seu important fons i ha adquirit 
bibliografia imprescindible per al desenvolupament de la 
recerca en totes les seves línies.

 Institut de Medi Ambient (IMA)

L’Institut de Medi Ambient ha dut a terme, els dies 18 i 19 de 
setembre, una nova edició de l’ISSE (International Summer 
School on Environment) 2010: Biodiversitat Marina i Salut 
Humana. Al seminari s’hi ha tractat, des d’una perspectiva 
multidisciplinària, la vinculació entre la biodiversitat marina i 
la salut humana. S’han analitzat i debatut qüestions d’actualitat, 
com l’augment dels paràsits i dels contaminants en peixos i 
les conseqüències que té sobre la salut dels consumidors, el 
descobriment de nous fàrmacs antitumorals a partir d’animals 
marins, l’augment de les plagues de meduses i d’algues 
tòxiques a la costa i l’impacte que té sobre la salut humana, o 
l’esgotament dels recursos pesquers que ens proveeixen de 
greixos saludables (omega-3) importants per a la prevenció 
de malalties cardiovasculars. El seminari ha comptat amb la 
participació de més de setanta inscrits i la col·laboració del 
Col·legi de Metges de Girona i l’Agència Catalana de Protecció de 
la Salut, i ha tingut el suport de Dipsalut (Diputació de Girona) i 
de la Fundació Privada Girona: Universitat i Futur.

Del 9 al 12 de maig ha tingut lloc la X Reunión del Grupo Español 
del Carbón, un congrés científic biennal que aplega investigadors 

capdavanters en els camps de la ciència de materials de carboni, 
energia i medi ambient. A les sessions s’han analitzat i debatut 
els avenços en captura de CO2, en producció d’hidrogen i en la 
utilització de materials avançats de carboni en camps diversos 
com ara aplicacions catalítiques, aeronàutiques, biomèdiques 
o ambientals. Aquesta desena edició, organitzada pel grup de 
recerca LEQUIA de l’Institut de Medi Ambient, ha estat un èxit de 
participació, amb la concurrència de prop de 180 investigadors, 
i ha comptat amb el suport del MICIN, del CSIC i de la Fundació 
Privada Girona: Universitat i Futur.

L’IWA Conference on Sustainable Solutions for Small Water 
and Wastewater Treatment Systems (S2SMALL2010) ha tingut 
lloc entre els dies 19 i 22 d’abril de 2010 i ha aplegat científics 
i professionals d’arreu del món, especialistes tots ells de 
reconegut prestigi en gestió d’aigües residuals. Aquest congrés 
ha estat organitzat pel grup de recerca LEQUIA de l’Institut de 
Medi Ambient, que, amb un notable ressò mediàtic, ha comptat 
amb la participació de més 180 participants entre assistents 
i ponents. Aquest congrés ha rebut el suport de diferents 
administracions públiques i empreses privades. 

L’Institut de Medi Ambient de la UdG, a través dels grups de 
recerca Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica 
i Física Ambiental, ha organitzat l’exposició «Els impactes 
del canvi climàtic a la Costa Brava», que ha tingut el suport 
de la Universitat de Girona, la Diputació de Girona i el Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA). L’exposició, 
amb format itinerant, ha estat presentada per primera vegada a 
l’entrada principal del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat 
de Girona, en el marc de les Jornades sobre Biodiversitat Marina 
i Salut (17 i 18 de setembre de 2009). Més endavant, l’exposició 
s’ha portat a 12 municipis de la Costa Brava, al Centre d’Estudis 
del Mar de Sitges, a la Facultat de Ciències de la UdG i a la Nit de 
la Recerca. Actualment continua la seva ruta itinerant per altres 
municipis de la Costa Brava juntament amb altres activitats de 
divulgació de la recerca de la UdG.

 Institut de Química Computacional

Premi ICREA Acadèmia per a Miquel Solà. Miquel Solà, 
investigador de l’Institut de Química Computacional, ha estat 
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distingit amb un dels premis ICREA Acadèmia que atorga la 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats pels seus 
estudis en química teòrica i computacional. Els treballs de Solà 
s’han centrat en l’estudi de mecanismes de reaccions químiques 
i de l’aromaticitat, una propietat que tenen dues terceres parts 
de les molècules conegudes. Amb aquest premi, ICREA va 
reconèixer la importància dels estudis per millorar el rendiment 
de les reaccions químiques i reduir la producció de residus.

IX Girona Seminar de química teòrica. Del 5 al 8 de juliol del 2010, 
l’Institut de Química Computacional ha organitzat el IX Girona 
Seminar, que ha comptat amb més de cent participants i que ha 
tingut lloc a la Fontana d’Or. L’objectiu ha estat presentar els 
desenvolupaments i les aplicacions més recents de la química 
quàntica a una audiència especialitzada. Enguany, el Girona 
Seminar ha estat dedicat al professor Ramon Carbó-Dorca, 
membre i primer director de l’IQC, en el seu setantè aniversari.

Sílvia Simon és una de les protagonistes de l’exposició «16 
Científiques Catalanes». Sílvia Simon, investigadora de 
l’Institut de Química Computacional i directora de la Càtedra de 
Cultura Científica i Comunicació Digital, treballa en la simulació 
computacional de les interaccions moleculars i lidera diversos 
projectes de comunicació científica. L’exposició s’ha presentat 
al Centre Cultural Les Corts de Barcelona, del 16 de febrer al 10 
de març.

Organització de la Nit de la Recerca 2009 (RN09). Es tracta 
d’un esdeveniment europeu que vol apropar els investigadors 
al públic, utilitzant la seva faceta comunicadora i divulgativa. 
A l’Estat espanyol, l’RN09, s’ha celebrat conjuntament a Girona 
i Múrcia. 

Segona edició de les Jornades de Comunicació Científica 
2.0. Investigadors de l’IQC i la Càtedra de Cultura Científica i 
Comunicació Digital organitzen aquesta jornada el 21 de maig 
de 2010 al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Entre altres 
aspectes, s’hi han tractat les polítiques comunicatives en relació 
amb la web 2.0, la relació entre premsa científica escrita i digital, 
la ciència multimèdia i les noves formes de comunicació.

 Institut de Recerca Educativa 

L’Institut de Recerca Educativa ha dut a terme, aquest curs 
2009-2010, un seguit d’activitats que s’han iniciat el 16 d’abril 
amb la presentació de la recerca «La millora de la convivència 
a secundària. Identificació de dificultats, recull de bones 
pràctiques i anàlisi dels processos de millora als instituts 
d’educació secundària de Catalunya». L’acte, amb format de roda 
de premsa, ha tingut lloc a la Societat Catalana de Pedagogia i 
ha estat responsabilitat del Dr. Joan Teixidó Saballs, director de 
l’Institut de Recerca Educativa de la UdG i del Grup de Recerca en 
Organització de Centres (GROC).

El 28 d’abril ha tingut lloc la conferència de David Brotherton 
amb el títol «Bandes, transnacionalismes i resistència cultural». 
Brotherton és professor de Sociologia del John Jay College of 
Criminal Justice CUNY City de la Universitat de Nova York.

El 10 de maig s’ha dut a terme el Seminari Cultural Psychology, 
Education and Qualitative Methodology, a càrrec del professor 
Carl Ratner, de l’Institute for Cultural Research and Education 
de Califòrnia (EUA). 

Finalment, el 15 de juny, la Dra. Elenise Cristina Pires de Andrade 
ha impartit la conferència «Imatges i recerques: entrellaçant 
educació i art». Pires és professora de la Universitat Estatal de 
Santa Cruz (UESC), Ilheus, Bahia (Brasil).

 Institut de Recerca Històrica

L’Institut de Recerca Històrica ha organitzat, entre setembre 
de 2009 i juliol de 2010, tres cicles paral·lels de seminaris 
mensuals (Història Medieval, Rural i Arqueologia), cinc 
seminaris especialitzats en diferents temes de la historiografia 
actual (Fonts, Desigualtats Socials, Cultura Escrita i Visual, 
Memòria Històrica), dues jornades d’estudi, dos col·loquis i un 
congrés internacional.

També ha organitzat diferents campanyes d’excavació 
arqueològica, fruit de diferents convenis, al monestir de Sant 
Feliu de Guíxols, al Pla de l’Horta de Sarrià de Ter, a Sant Julià de 
Ramis i a la vil·la romana de Vilablareix.
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L’Institut ha comptat amb un total de dotze investigadors en 
formació de diferents convocatòries de beques de recerca.

 Institut de Recerca en Qualitat de Vida

El curs 2009-2010 l’Institut de Recerca en Qualitat de Vida ha 
organitzat, amb la direcció de la Dra. Carme Timoneda, l’onzena 
edició del màster de Neuropedagogia.

Entre els mesos de març i octubre es realitzen cursos per a 
psicopedagogs i mestres de pedagogia terapèutica i educació 
infantil.

El juliol han tingut lloc les XII Jornades de Psicopedagogia 
«Dificultats d’aprenentatge i de comportament a les aules: 
recursos per als docents».



Càtedres 
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 Activitats de la Càtedra M. Àngels Anglada 
de Patrimoni Literari

El nom de la Càtedra és ara Càtedra M. Àngels Anglada de Patri-
moni Literari.

La Càtedra és membre d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Lite-
rari Català i ha col·laborat en la creació del Mapa Literari Català 
2.0.

Premi
Mariàngela Vilallonga i la Càtedra M. Àngels Anglada han rebut 
a Roma el Premio per l’Ambiente Gianfranco Merli 2009. Aquest 
reconeixement s’assigna cada any a ens, organismes i parti-
culars que es distingeixen pel seu compromís per contribuir a 
una major sensibilització en relació amb les exigències ambi-
entals del nostre temps, en una perspectiva nacional i mundial. 
El Premio per l’Ambiente Gianfranco Merli de l’any 2009, amb 
el patrocini del Ministero della Giustizia, ha estat lliurat a la 
directora de la Càtedra, la professora Mariàngela Vilallonga, a 
Roma, el divendres 11 de desembre a les 10 hores, a la Camera 
dei Deputati. 

Exposició «Maria Àngels Anglada 1930-1999. Vida i obra»
La Càtedra M. Àngels Anglada ha commemorat els 10 anys de 
la mort de l’escriptora amb l’exposició «Maria Àngels Anglada 
1930-1999. Vida i obra». L’exposició ha estat comissariada per 
Mariàngela Vilallonga, Lluís Rius i Jordi Canelles, i s’ha pogut 
veure en sis seus: a l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona, 
durant el mes d’abril; a la Casa de Cultura de Girona, durant 
el mes de maig; a la Fundació Josep Pla, a Palafrugell, durant 
el mes d’agost; al Museu Empordà de Figueres, durant el mes 
d’octubre, i a la Llotja del Blat de Vic, durant el mes de novem-
bre. Durant els mesos d’abril i maig de 2010, l’Espai Betúlia de 
Badalona ha acollit l’exposició. La Càtedra M. Àngels Anglada, 
l’IEC, la Diputació i la Casa de Cultura de Girona, l’Ajuntament de 
Figueres i l’Ajuntament de Vic, amb la col·laboració de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes, han produït l’exposició.

Commemoració del desè aniversari de la mort de Maria Àngels 
Anglada
En el marc de l’exposició commemorativa, amb motiu del desè 
aniversari de la mort d’Anglada, la Càtedra ha dut a terme un 

seguit d’activitats a totes les seus. Destaquen les taules ro-
dones següents: «Maria Àngels Anglada a l’Institut d’Estudis 
Catalans» a la seu de l’IEC, amb Joan A. Argenter, Joan Martí i 
Castell, Carles Miralles i Mariàngela Vilallonga, membres de la 
Secció Filològica de l’IEC; «Actualitat i diversitat de l’obra de 
Maria Àngels Anglada», amb Sam Abrams, Dolors Condom, Rosa 
Font, Antoni Puigverd i Mariàngela Vilallonga, a l’Aula Magna de 
la Casa de Cultura de Girona. Juntament amb el Fòrum Auriga, la 
Càtedra ha organitzat una taula rodona en la qual han partici-
pat Sílvia Caballeria, Carme Codina, Carles Miralles, Enric Pujol, 
Anna Velaz i Mariàngela Vilallonga.

Exposició virtual «Quadern d’Anglada»
La Càtedra M. Àngels Anglada i la Institució de les Lletres Ca-
talanes han produït i publicat a Internet l’exposició virtual in-
teractiva «Quadern d’Anglada» (http://www.quaderndanglada.
cat). L’exposició és audiovisual i incorpora una exhaustiva do-
cumentació sobre l’escriptora Maria Àngels Anglada en diver-
sos formats: vídeo, imatge fixa, arxius sonors, etc. Una eina 
imprescindible per conèixer la biografia i l’obra de l’escriptora. 
Ha estat presentada el dia 23 de gener de 2009 a la Bibliote-
ca Fages de Climent de Figueres, amb les intervencions de Ciro 
Llueca, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres; Oriol 
Izquierdo, director de la Institució de les Lletres Catalanes; Ma-
riàngela Vilallonga, directora de la Càtedra M. Àngels Anglada, 
i Lluís Rius, comissari de l’exposició. Les imatges de la presen-
tació es poden consultar a la pàgina: http://www.youtube.com/
watch?v=CFSKR31dG3w.

Jornada d’estudi. L’obra de Maria Àngels Anglada avui
El 20 d’abril s’ha dut a terme, a la Universitat de Vic i al Tem-
ple Romà, la Jornada d’estudi «L’obra de Maria Àngels Anglada 
avui», organitzada per la Càtedra M. Àngels Anglada, la Càtedra 
Verdaguer d’Estudis Literaris, el Centre d’Estudis Interdiscipli-
naris de la Dona, la Facultat de Ciències Humanes, Traducció 
i Documentació, Reduccions. Revista de Poesia, el Patronat 
d’Estudis Osonencs, l’Ajuntament de Vic i la Càtedra UNESCO 
Dones, Desenvolupament i Cultures. La Jornada ha comptat amb 
la participació de Ramon Pinyol, Mariàngela Vilallonga, Carles 
Miralles, Montserrat Jufresa, Enric Pujol, Maica Bernal, Carme 
Rubio, Francesc Codina, Pilar Godayol, Maria Ohanessian, Lluís 
Solà, Toni Pladevall, Rosa Font i Jaume Cabré.
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Itineraris literaris de la Càtedra
Durant l’any 2009, s’han inaugurat els itineraris següents creats 
per la Càtedra: «Maria Àngels Anglada a Vic», encarregat per 
l’Ajuntament de Vic; «Ruta del Ter», encarregat pel Consorci 
Alba-Ter; «Els secrets de les vies verdes», encarregat pel Con-
sorci de les Vies Verdes, i «Maria Àngels Anglada a Figueres». 
Així mateix, s’ha continuat oferint amb molt d’èxit l’itinerari 
«Rodoreda Romanyà».

Lectura homenatge a Maria Àngels Anglada al claustre de la Fa-
cultat de Lletres
El dia de Sant Jordi ha fet 10 anys de la mort de l’escriptora Maria 
Àngels Anglada. Des de la Càtedra M. Àngels Anglada, se l’ha 
volgut recordar amb una lectura en veu alta de les seves obres 
al claustre de la Facultat de Lletres, el dijous 23 d’abril de les 11 
a les 15 hores. Cada participant ha pogut llegir el fragment o el 
poema d’Anglada que més li agradava, en català o en alguna de 
les llengües a les quals ha estat traduïda. Si es vol veure l’enre-
gistrament de la lectura, es pot visitar la pàgina:
http://hdl.handle.net/10256.1/1110

 Càtedra Bancaja Joves Emprenedors

El dia 15 de desembre, a la Sala de Graus de la Facultat d’Eco-
nòmiques, ha tingut lloc l’acte d’inauguració de la Càtedra Ban-
caja Joves Emprenedors de la Universitat de Girona. L’acte ha 
comptat amb l’assistència d’empresaris i institucions gironines. 
L’emprenedor gironí el Sr. Miquel Vall s’ha fet càrrec de la lliçó 
inaugural amb la ponència «Formació i ocupació. L’experiència 
de la xarxa SEFED».

S’ha dut a terme el cicle de conferències «Girona, industrial i 
emprenedora». En el context econòmic actual és necessari fo-
mentar noves iniciatives empresarials. En aquest curs acadèmic, 
el cicle de conferències ha presentat el paper de la innovació en 
l’economia a partir d’experiències empresarials gironines. El ci-
cle s’ha dut a terme durant el segon semestre a la Facultat de Ci-
ències Econòmiques i Empresarials, i s’ha  adreçat a tots els es-
tudiants de la Universitat de Girona, però ha estat especialment 
recomanat per als estudiants de la Facultat d’Econòmiques. S’hi 
han tractat diversos aspectes, com ara «La llei del mínim es-
forç», «Com es pot aconseguir l’èxit després de la Universitat», 

«Per què existeix la nostra empresa?», «La responsabilitat so-
cial de l’empresa com a avantatge competitiu», «La innovació 
com a cultura d’empresa» o «El paper de l’emprenedor».

 Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar

La Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar ha dut a terme, al llarg 
del curs acadèmic 2009-2010, diferents activitats. Algunes fan 
referència a la formació i al suport a la formació i, en aquest 
sentit, ha impartit diverses assignatures a la Facultat de Cièn-
cies Econòmiques i al màster de Direcció i Gestió d’Empreses 
(MBA), i ha participat en els cicles de debat en excel·lència em-
presarial «Parlem de...», que han tingut lloc entre els mesos de 
març i juny de 2010.

A més, la Càtedra ha estat present en la presentació del tercer 
volum de la col·lecció d’estudis del Baròmetre de l’Empresa Fa-
miliar, titulat Situació i perspectives econòmiques de l’empresa 
familiar a Catalunya (I), que ha tingut lloc el dia 10 de desembre 
a la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País 1822, de 
Barcelona.

També, el 30 d’abril, a Bellcaire d’Empordà, s’ha impartit la 
conferència «Què és i per a què serveix una Càtedra d’Empresa 
Familiar?».

La Càtedra ha participat amb una ponència a l’Annual Conference 
Family Firm Institute (FFI), que ha tingut lloc a Nova York els 
dies 23 a 25 de setembre. Més endavant, ha assistit al Congreso 
Anual de l’Instituto de la Empresa Familiar, del 8 al 10 de no-
vembre a Saragossa. Finalment, les membres de la càtedra, les 
senyores Alexandra Simon, Andrea Bikfalvi, Pilar Marquès i M. 
Dolors Muñoz, han participat al 6th Workshop on Family Firms 
Management Research - Culture and Values, que ha tingut lloc 
a Barcelona entre els dies 6 i 8 de juny, i en què han presentat 
«The good fruits of pruning: How does management complexity 
make a difference in stewardship values?».

Aquest any acadèmic, també s’han presentat dos estudis ela-
borats per la Càtedra. En primer terme, el 10 de desembre, es 
presenta Situació i perspectives econòmiques de l’empresa fa-
miliar a Catalunya (I), que ha comtat amb el patrocini de KPMG 
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Auditores, S.L. Després, l’estudi Girona 100, SA. 2007-2008, 
també amb la col·laboració de KPMG Auditores, S.L., en un acte 
que ha tingut lloc el dia 7 de juny, a l’auditori Jaume Casademont 
del PCiT.

 Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania

Els aspectes d’interès més importants que desenvolupa la Càtedra 
d’Immigració, Drets i Ciutadania són principalment la publicació 
setmanal del Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals i 
el manteniment de la seva pàgina web; la realització de seminaris 
d’interès per a la societat en matèria d’immigració, i les publica-
cions en forma de llibres o revistes especialitzades, així com la 
col·laboració en mitjans de publicació públics, tot plegat amb 
l’objectiu de convertir-se en una entitat de referència gironina, 
catalana i espanyola en l’àmbit dels drets i deures dels estrangers 
a Espanya.

El Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals de la Càtedra 
d’Immigració, Drets i Ciutadania és una publicació digital, l’ob-
jecte de la qual és seleccionar, analitzar i enviar electrònicament 
la informació més actual relacionada amb la immigració que 
emergeix setmanalment en l’àmbit institucional civil. El butlletí 
electrònic s’envia a través d’un seguit de llistes de distribució que 
contenen unes 2.000 adreces electròniques de persones físiques, 
associacions, administracions públiques i organismes nacionals i 
de l’estranger. Amb el Butlletí pretenem que els nostres subscrip-
tors estiguin al corrent de l’actualitat legislativa, política i social 
en matèria d’immigració. L’abast del Butlletí és cada cop més im-
portant ja que ha passat a ser una publicació de referència per a 
tots aquells agents que es dediquen a la immigració i que neces-
siten estar al corrent de les normatives i novetats que sorgeixen 
al voltant d’aquesta matèria. De fet, durant el curs acadèmic hem 
comprovat el ressò i la importància que està tenint el Butlletí de 
la CIDC, atès l’augment constant de les peticions de subscripció 
gratuïta que es reben a la Càtedra. 

De fet, i derivat en gran mesura de l’èxit del Butlletí, la web de 
la CIDC s’està convertint en una pàgina de referència en el marc 
de les institucions amb competències en matèria d’immigració, 
donat el nombrós índex de consultes que accedeixen a la pàgi-
na web diàriament i setmanalment. La nostra pàgina a més està 

citada com a enllaç d’interès en nombroses pàgines web, civils 
i institucionals, que tracten la matèria d’immigració. Una de les 
qüestions més rellevants de la web de la CIDC és la secció «Ma-
terials inèdits», on s’incorporen documents d’interès en l’àmbit 
d’estrangeria que són de difícil accés per als estudiosos en matè-
ria d’immigració, motiu pel qual són molt valorats pel conjunt de 
persones que accedeixen als nostres serveis a la recerca del més 
important en matèria d’immigració. A la pàgina web de la Càtedra 
es pot accedir als números del Butlletí de Polítiques Normatives i 
Institucionals publicats fins al moment en versió bilingüe català-
castellà. 

La Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania manté anualment 
els seus seminaris d’estudi i debat, als quals assisteixen un grup 
important i constant de persones que representen el conjunt de 
la societat civil gironina: institucions públiques i privades, ONG, 
associacions d’immigrants, etc. En aquest sentit, per exemple, 
aquest curs 2009-2010 s’ha portat a terme el Seminari sobre les 
Reformes Legals en Matèria d’Immigració, que es va iniciar amb la 
ponència del professor E. Rojo; va tenir continuïtat amb la confe-
rència del Sr. Carles Campuzano, diputat del Congrés, i va acabar 
amb la intervenció de la Dra. Laura Díez, exadjunta al Síndic de 
Greuges i actual professora de Dret Constitucional de la UB. Cal 
dir que les conferències fetes en el marc del Seminari 2009-2010 
de la CIDC han tingut una molt bona acollida per part dels partici-
pants, particularment per la nombrosa assistència que s’ha acon-
seguit en totes les sessions del seminari.
Per últim, cal destacar les publicacions en forma de llibres o re-
vistes especialitzades, així com la col·laboració en mitjans de 
publicació públics dels membres de la Càtedra d’Immigració, i 
molt especialment del seu director, el Dr. Ferran Camas Roda. Els 
col·laboradors de la CIDC i el seu director han publicat nombrosos 
articles, llibres i capítols de llibres en matèria d’immigració, entre 
els quals cal destacar les publicacions en la Revista del Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración, o la monografia que està a punt de 
publicar-se amb el títol La qüestió d’Immigració en el marc dels 
estatuts d’autonomia, amb especial atenció al de Catalunya.

Així mateix, la presència de la Càtedra, de la mà del seu director, el 
Dr. Ferran Camas Roda, en els mitjans de comunicació al llarg del 
2009-2010 ha estat considerable. Entre les intervencions que hi 
ha hagut trobem entrevistes en cadenes de ràdio, com la Cadena 
Ser, i en diaris com El Punt i el Diari de Girona.



Càtedres94

 Càtedra d’Estudis Marítims

La Càtedra d’Estudis Marítims ha organitzat, entre els mesos de 
setembre i octubre, un curs de navegació tradicional a Palamós. 
El curs neix amb l’objectiu que els participants coneguin les ca-
racterístiques i les tècniques de la navegació a vela, les parts 
del vaixell, l’aparell o les maniobres amb la vela llatina. El pro-
grama es divideix en classes teòriques i pràctiques. La navega-
ció es fa a bord del vaixell de vela llatina Rafael. Els alumnes 
descobreixen, gràcies al taller, les característiques i les tècni-
ques de la navegació a vela, les parts del vaixell, l’aparell o les 
maniobres amb vela llatina.

La convocatòria ha estat un èxit i les places s’han omplert rà-
pidament. Els alumnes han rebut un extens dossier el primer 
dia del curs i, en acabar, han rebut un diploma que n’acredita 
la participació. D’altra banda, cal destacar que els assistents 
al curs reben dos crèdits de lliure elecció per part de la Univer-
sitat de Girona, atesa la seva vinculació a la Càtedra d’Estudis 
Marítims.

El divendres 6 de novembre la Dra. Margarida Casadevall, pro-
fessora del Departament de Ciències Ambientals de la Universi-
tat de Girona, inaugura el curs acadèmic de la Càtedra d’Estudis 
Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) amb 
la conferència titulada «La vida privada dels peixos», impartida 
al Museu de la Pesca. En la lliçó explica, de manera divulgativa 
i amena, quines són les estratègies reproductives dels peixos, 
que és una de les línies de treball del Grup de Recerca de Biolo-
gia Animal (Ictiologia) de la Universitat de Girona. La identitat 
sexual d’un peix fa de mal determinar ja que els seus models 
sexuals són diversos i les diferents espècies es comporten de 
manera molt diversa en el moment de la reproducció. Per això 
utilitzen sistemes de comunicació complexos i, en moltes es-
pècies, encara força desconeguts. L’acte l’ha presidit la Sra. M. 
Teresa Ferrés i Àvila, alcaldessa de Palamós, i el Dr. Josep Calbó, 
vicerector de Recerca de la Universitat de Girona.

En el marc del Saló Nàutic de Barcelona (7-15 de novembre) i 
en l’àmbit dedicat a la Marina Tradicional, s’han dut a terme, 
a petició de l’organització del Saló Nàutic de Barcelona, dues 
edicions especials de «Converses de Taverna», organitzades 
per la Càtedra d’Estudis Marítims. La primera, el dissabte 7 de 

novembre a la tarda, ha dut per títol «La meteorologia i el mar» 
i ha comptat amb la participació del meteoròleg Eliseu Vilaclara 
i de tres pescadors experimentats de Palamós, com són Ricard 
Déu, Miquel Ferré i Ernest Mañé. La segona sessió, el dissab-
te 14 de novembre, ha dut per títol «La pesca del corall» i ha 
comptat amb la participació de dos pescadors de corall profes-
sionals.

D’altra banda, la Càtedra d’Estudis Marítims, juntament amb el 
Museu de la Pesca i el Centre de Documentació de la Pesca i el 
Mar DOCUMARE, ha disposat, durant l’edició d’aquest Saló Nàu-
tic, d’un estand propi des d’on s’han donat a conèixer tant les 
activitats pedagògiques, els projectes de recerca i les publica-
cions, com els treballs de difusió que sobre la futura reserva 
marina d’interès pesquer de les Illes Formigues s’estan duent a 
terme des de la Càtedra d’Estudis Marítims. 

El 22 de novembre, a la Casa del Mar de Palamós, s’ha fet la 
jornada «La cuina del peix», que s’ha iniciat amb la rebuda dels 
assistents per part de Joan Lluís Alegret, director de la Càte-
dra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de 
Palamós) i de Miquel Martí, director del Museu de la Pesca. A 
continuació ha pres la paraula Joan Carles Matamala, del Pro-
grama de Turisme Cultural de la Universitat de Barcelona. En la 
ponència «Patrimoni gastronòmic i turisme. Noves tendències 
entre turisme i cultura: el cas del peix», Matamala ha repassat 
les diferents experiències qui hi ha arreu de l’Estat espanyol i 
de l’estranger sobre rutes turístiques i culturals basades en el 
coneixement de la gastronomia local. A continuació Pep Vila, 
filòleg i especialista en història de la cuina, ha parlat sobre 
«L’evolució de la cuina del peix des del segle XIX». El ponent 
ha fet un repàs de receptaris històrics que evidencien els can-
vis en els gustos culinaris dels catalans des del segle XIX fins a 
l’actualitat. La nutricionista Blanca Raidó, de la Fundació Dieta 
Mediterrània, ha exposat, per part seva, «El valor nutricional 
del peix de costa en la dieta mediterrània», en què ha incidit 
ens els aspectes terapèutics de la dieta mediterrània amb la 
descripció de les espècies més saludables. Pep Nogué, de la 
Fundació Slow Food, i Maria José Pedragosa, d’AccióNatura, 
han parlat de «Peixos amb sobreexplotació comercial» i «Peix 
sense preu», respectivament, i han explicat els objectius de 
la Fundació Slow Food i les campanyes de sensibilització que, 
juntament amb AccióNatura, estan duent a terme per diferents 
mercats catalans. Finalment, la jornada s’ha clos amb una pe-
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tita xerrada i posterior degustació realitzada pel pescador del 
Serrallo (Tarragona) Josep R. Tules, «Pitu Mosquits». La cober-
tura informativa de la jornada ha anat a càrrec de TV Palamós 
(Canal 12), TV Costa Brava i Ràdio Palamós.

El dissabte 23 de gener a Sant Pol de Mar, en el marc de la Fes-
ta Major de Sant Pau, ha estat presentat el llibre Records d’una 
dona de mar, d’Esther Pujol i Eliseu Carbonell. El llibre recull 
el testimoni d’una dona que ha dedicat la seva vida al món de 
la pesca, així com un retrat personal, ple de vitalitat i humor, 
del passat mariner d’aquesta població. L’aportació principal 
d’aquest llibre és que ofereix una visió femenina d’un món pre-
dominantment masculí com és el de la pesca, en què, tanmateix, 
les dones han tingut un rol molt actiu. La presentació del llibre 
ha anat a càrrec de Miquel Martí, director del Museu de la Pesca; 
Josep M. Casablancas, expert en navegació tradicional, i els autors 
d’un llibre que, coordinat per la Càtedra d’Estudis Marítims (Uni-
versitat de Girona – Ajuntament de Palamós), ha estat editat per 
la Fundació Promediterrània.

El dissabte 12 de juny ha tingut lloc, a la Biblioteca Octavi Viader de 
Sant Feliu de Guíxols, la «III Mostra de Cinema Marí», organitzada 
per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i en la qual s’han pogut 
veure deu curtmetratges de temàtica marina. La Càtedra d’Estudis 
Marítims hi ha participat amb la projecció de dues filmacions de 
producció pròpia. D’una banda, s’ha projectat «Visions de les For-
migues», curtmetratge de 15 minuts en què es fa un passeig pel 
fons marí de l’àrea de les Formigues. Aquest curtmetratge, fet per 
Ramon Casabayó, es va estrenar el juliol del 2009 en el marc del II 
Cicle de Cinema Documental Marítim. De l’altra, s’ha presentat «El 
peix que es mossega la cua», un documental de 22 minuts en què 
es relata una jornada sencera en una barca de pesca de Palamós, 
que inclou les reflexions dels tripulants.

 Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

En els actes de commemoració del Centenari de la Costa Brava, el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha organitzat, el mes de 
desembre, amb la col·laboració de la Universitat de Girona – Cà-
tedra de Geografia i Pensament Territorial, l’acte d’homenatge a 
Yvette Barbaza, geògrafa i autora de la primera tesi doctoral sobre 
la Costa Brava, editada a França amb el títol Le paysage humain 

de la Costa Brava (1966) i publicada en català l’any 1988. L’acte 
d’homenatge a Yvette Barbaza ha tingut un marcat caràcter aca-
dèmic i persegueix un doble objectiu: d’una banda, reconèixer i 
posar en valor la figura i obra de la geògrafa francesa i, de l’al-
tra, anunciar que el Patronat de Turisme ha decidit crear el premi 
Yvette Barbaza de Recerca per impulsar i incentivar l’elaboració 
d’estudis sobre turisme a les comarques gironines.

El mes de maig ha tingut lloc el IV Seminari sobre Turisme i Pai-
satge. «El paper del turisme en el desenvolupament rural». Les 
sessions s’han dut a terme a El Bruguer Vell, a Santa Eulàlia de 
Ronçana. Hi han intervingut Montserrat Burniol, alcaldessa d’Al-
pens, amb «El valor del turisme en el desenvolupament rural»; 
Josep Gordi, investigador de la UdG, amb «Bosc i lleure»; Eduard 
Plana, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb «Turisme 
i natura», i Conxita Carreras, amb «Gastronomia dins el desenvo-
lupament rural». Per cloure l’acte s’ha organitzat una taula rodona 
en què s’han debatut diversos aspectes relacionats amb l’objecte 
del seminari.
  
S’ha dut a terme el curs d’estiu Eines i Instruments per a les Políti-
ques de Paisatge: Catàlegs, Cartes, i Estudis d’Impacte i Integració 
Paisatgística, en col·laboració amb la Fundació d’Estudis Superi-
ors d’Olot (FES). Al llarg de la primera setmana del mes de juliol 
ha tingut lloc aquest curs d’estiu que aprofundeix en metodologi-
es i instruments per a la planificació del paisatge. El curs, que ha 
comptat amb 25 inscrits, té una durada de 19 hores i està dirigit a 
professionals de l’àmbit de l’urbanisme, el medi ambient i el ter-
ritori, tècnics de l’Administració local i estudiants de tercer cicle.

 Càtedra de Processos Industrials Sostenibles 
(PRIS)

La Càtedra de Processos Industrials Sostenibles (PRIS) ha dut a 
terme tot un seguit de col·laboracions amb centres de secundària 
de Figueres i Olot que s’han traduït en xerrades i conferències a 
les quals han assistit nombrosos estudiants de secundària i ci-
cles formatius. Pel que fa a la col·laboració amb diferents depar-
taments i grups de recerca de l’Escola Politècnica Superior, s’ha 
basat en la materialització de diversos treballs de final de carre-
ra (TFC) i la participació en les Xerrades de l’EPS amb la sessió  
«Atribucions dels enginyers, mercats de treball i currículum».



Càtedres96

La Càtedra ha organitzat, els dies 1 i 2 d’octubre, les «Segones Jor-
nades sobre l’Energia». Els ponents han representat empreses del 
sector de l’energia, com ara el Centre Tecnològic de SEAT, Toyota 
International, Siemens (Grandes Accionamientos) i institucions 
com la Universitat Politècnica de Catalunya, el Centre Tecnològic 
Exide de Bateries Elèctriques, la Universitat Politècnica de Madrid, 
l’Associació Espanyola de l’Hidrogen, l’Associació Espanyola de 
Piles de Combustible, l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial 
del Ministeri de Defensa, el Centre d’Investigacions Energètiques 
i Mediambientals del Ministeri de Ciència i Tecnologia, Transports 
Metropolitans de Barcelona i l’Institut Català de l’Energia. El curs 
ha proporcionat, als assistents que ho han demanat, el reconeixe-
ment de crèdits de lliure elecció.

 Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals 
i Cooperació

Aquest curs acadèmic 2009-2010, les activitats de la Càtedra 
UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació s’han iniciat, el 6 
d’octubre, amb una taula rodona sobre «Cultura i desenvolupa-
ment», en el marc del conveni entre la Universitat Tecnològica 
de Bolívar i la Càtedra. El debat ha anat a càrrec d’Alberto Abelló 
(Universitat Tecnològica de Bolívar, Cartagena de Indias, Colòm-
bia. Laboratori de Cultura i Desenvolupament) i ha estat moderat 
per Alfons Martinell, director de la Càtedra. La sessió s’ha dut a 
terme al Centre Cultural La Mercè de Girona i ha comptat amb l’as-
sistència d’una trentena de persones.

En col·laboració amb el Laboratori de Cultura i Turisme de Barcelo-
na Media, el 7 d’octubre ha tingut lloc, a l’edifici Imagina de Bar-
celona 22@, una conferència a càrrec del professor Xavier Greffe, 
de la Universitat de París I, expert en economia i cultura, que ha 
comptat amb l’assistència d’unes quaranta persones,. Greffe ha 
tractat sobre «L’ocupació cultural en època de crisi» i ha participat 
en l’acte inaugural del 5è Seminari Internacional de la Càtedra.

En el marc del conveni entre l’Ajuntament de Girona i la Càtedra 
UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació, i amb la col·laboració 
de la Casa Amèrica de Catalunya, s’organitza anualment un home-
natge a una personalitat d’Amèrica Llatina significativa per la seva 
trajectòria i aportació al món cultural. És per aquest motiu que el 
24 de novembre ha tingut lloc, al Centre Cultural La Mercè de Gi-

rona, un homenatge al poeta uruguaià Mario Benedetti, desapa-
regut el març d’enguany. L’acte ha consistit en una conversa entre 
Hortènsia Campanella, editora i amiga del poeta, i Rosa Regàs, en 
què s’ha parlat de la figura i l’obra de l’escriptor, i també s’ha fet 
una lectura de poemes.

Entre els dies 5 i 9 d’octubre s’ha dut a terme el 5è Seminari In-
ternacional de Gestió Cultural, amb el títol «L’ocupació en cultura 
com a estratègia de desenvolupament sostenible». Seguint la 
línia engegada l’agost de 2004, la Càtedra organitza anualment 
aquest espai de trobada i reflexió amb experts internacionals, 
amb el format de seminari, entorn de les relaciones entre cultura 
i desenvolupament. Aquesta edició ha reunit experts procedents 
de Colòmbia, Brasil, Veneçuela, Senegal, França i Espanya, i expe-
riències i ponents catalans que al llarg de quatre sessions han de-
batut en diverses taules de treball les darreres dades i tendències 
en matèria d’ocupació cultural i la relació entre aquesta ocupació i 
el desenvolupament sostenible. El Seminari Internacional compta 
amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament i, en aquesta edició, ha estat organitzat 
conjuntament amb el Laboratori de Cultura i Turisme de la Funda-
ció Barcelona Media Centre d’Innovació.

En col·laboració amb l’Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural i en el marc de la celebració del Dia Internacional dels 
Museus, el 18 de maig la Càtedra ha convidat a impartir una con-
ferència el Sr. Damià Moragas, que forma part del Laboratori de 
Cultura i Turisme de la Fundació Barcelona Media Centre d’Innova-
ció, on dirigeix diversos projectes internacionals de desenvolupa-
ment turístic i cultural. El Sr. Moragas és autor també de diverses 
publicacions especialitzades.

 Càtedra Ferrater Mora de Pensament 
Contemporani

Per a la memòria de setembre del 2009 a juliol del 2010 desta-
quem les activitats següents de la Càtedra:

1) Cicle de conferències «El judaisme i la premsa a Europa: fílies 
i fòbies», a l’Institut d’Estudis Nahmànides del Patronat Call de 
Girona, de febrer a juny del 2010
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La Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, junta-
ment amb el Patronat Call de Girona, ha organitzat un nou ci-
cle de cinc conferències amb el tema genèric «El judaisme i la 
premsa a Europa: fílies i fòbies». S’hi ha examinat de quina ma-
nera, des de finals del segle XIX fins a la primera meitat del segle 
XX, la premsa i la intel·lectualitat europees han tractat, valorat, 
criticat i difós la cultura jueva. Els ponents del cicle han estat 
Anna Maria Garcia, Ángel Duarte, Jörg Zimmer, Paloma Díaz-Mas 
i Narcís-Jordi Aragó. 

2) Curs en línia Límits i Virtuts dels Valors Tradicionals (la Qües-
tió dels Valors al segle XXI): Sinceritat, Autoestima i Atreviment, 
del 10 de gener al 12 de febrer de 2010

Durant els darrers tres anys la Càtedra ha organitzat innovadors 
cursos a distància dins el cicle Filosofia per a Ciutadans, que es 
proposa preguntar-se pels valors que han de regir la nostra vida 
en el tercer mil·lenni, i revisar al mateix temps els valors que fins 
ara han tingut vigència, per tal de poder construir un nou edifici 
de valors que no sigui fruit d’imposicions acrítiques, sinó de la 
reflexió pausada i madura. S’han ofert fins ara set cursos sobre 
valors, i en cadascun d’ells se n’han tractat tres de diferents. 
Aquest cop s’han tractat els valors de la sinceritat, l’autoesti-
ma i l’atreviment, i per això hem comptat amb la docència dels 
professors Manuel Delgado, Carme Triadó i Francesc Casadesús.

3) Jornada sobre les Emocions
La Càtedra ha col·laborat en l’organització de la Jornada sobre 
les Emocions, organitzada per l’associació d’estudiants ASSOFIA, 
que ha tingut lloc el 4 de desembre de 2009 a la Sala de Graus de 
la Facultat de Lletres de la UdG i que ha comptat amb la partici-
pació dels professors David Pineda, de la UdG; Íngrid Vendrell, 
investigadora del Centre Interfacultaire en Sciences Affectives 
(CISA) de la Universitat de Ginebra, i Kevin Mulligan, director 
del Centre Interfacultaire en Sciences Affectives (CISA) de la 
Universitat de Ginebra. 

4) Curs sobre la filosofia de l’Àsia
Per sisè any consecutiu, s’ha organitzat, juntament amb l’asso-
ciació d’estudiants ASSOFIA, un curs introductori a la filosofia de 
l’Àsia impartit pel professor Xavier Serra i Narciso. Durant el curs 
s’ha fet una introducció general a la filosofia de l’Índia i s’ha trac-
tat d’una manera més especialitzada un dels mestres de la no-
dualitat asiàtica, el mestre de l’advaita vedanta hindú, Shankara. 

L’activitat externa de la Càtedra ha estat més reduïda que de cos-
tum perquè durant tot el curs s’ha estat preparant la gran exposi-
ció dels «Vint anys de la Càtedra Ferrater Mora», que ha de tenir 
lloc a la Fontana d’Or, de Girona, del 13 de novembre de 2010 al 
16 de gener de 2011. Durant aquests dos mesos es concentraran 
bona part de les activitats que, normalment, s’haurien desenvo-
lupat durant l’any: lliçons de la Càtedra, Símposi Internacional 
sobre Joan Maragall, Intermíting sobre Seguretat-Inseguretat, 
trobades amb professors de filosofia de secundària, trobades 
amb alumnes, presentacions de llibres publicats per la Càtedra, 
convocatòria del II Premi d’Assaig Ferrater Mora,etc. 



Serveis
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 Biblioteca

El fons
La Biblioteca disposa de 372.144 llibres i 6.793 revistes en 
format paper, d’aquest conjunt un total de 161.753 documents 
han sortit en préstec al llarg del darrer curs. 
El curs 2009-2010, la Biblioteca Digital ha subscrit l’accés a 
9.359 llibres electrònics i 181 bases de dades, que han produït 
786.704 consultes, i 29.463 revistes electròniques, que, al seu 
torn, han produït 254.831 descàrregues d’articles.

Els fons especials
Destaquen les incorporacions dels llegats de Pierre Vilar, Manuel 
Brunet i Lluís Santaló. La mort recent del filòsof i filantrop doctor 
Honoris Causa de la UdG, Raimon Panikkar, comportarà enguany 
la recepció de la seva biblioteca.

Visites
Durant el curs 2009-2010 s’ha registrat 1.455.383 visitants 
(estudiants, professors i usuaris externs), amb una oferta de 
1.754 places de lectura i 348 dies d’obertura anuals, incloses les 
vacances i els festius. La implementació dels graus el setembre 
de 2009 ha representat l’increment de 165.634 visites durant 
aquest curs.

La Biblioteca forma
La Biblioteca, a través d’aquest programa de formació i 
optimització dels recursos per als usuaris, ha dut a terme 87 
sessions formatives, que han arribat a 3.008 estudiants i 55 
professors; també participa en assignatures transversals dels 
POP, en assignatures dels diferents estudis de la UdG i en els 
crèdits de lliure elecció. 
Els espais del Centre de Recursos (CRAI) han tingut una ocupació 
de 4.496 hores, majoritàriament destinades a la realització 
d’activitats docents (cursos, màsters i postgraus). Al CRAI s’han 
fet 14.857 préstecs d’ordinadors portàtils.

Els repositoris de documents digitals
Fins al juny de 2010 s’han dipositat un total de 8.222 documents 
als diferents repositoris digitals de la UdG. Al DUGiDocs s’han 
ingressat 1.101 articles procedents de la recerca dels professors 
de la UdG; al DUGi FonsEspecials, 5.972 documents procedents 
dels llegats Bertrana, Ferrater Mora i Santaló; al DUGiMedia 

s’han publicat 806 vídeos i gravacions d’àudio (5.217 hores en 
total). Tots aquest documents es recullen també en els diferents 
repositoris  del Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (MDX de materials docents, RECERCAT per a la 
recerca, RACO per a revistes acadèmiques i erudites, MDC per 
als fons especials i TDX per a les tesis).
A partir de la informació obtinguda de la base de dades GREC, 
s’ha gestionat el permís de 217 editors per publicar els articles 
d’autors de la UdG al DUGi. La UdG té 417 tesis en TDX, seixanta 
de les quals s’han incorporat entre els anys 2009 i 2010. Les 
revistes que la Biblioteca de la Universitat de Girona gestiona a 
RACO es troben entre les trenta revistes més consultades en el 
període 2006-2009.

La catalogació de la Biblioteca del Seminari de Girona 
Malgrat que la Diputació de Girona ha retirat la subvenció de 
l’any 2009, el projecte ha pogut continuar gràcies als ajuts que 
ha mantingut la Fundació Caixa de Girona i el Consell Social de la 
UdG, i a la contribució i tutoria de la Biblioteca de Catalunya en 
la catalogació del fons antic i el traspàs dels registres al Catàleg 
Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i al Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. A finals del 2009 
s’ha arribat als 25.000 volums i a la introducció total de 60.000 
dades aproximadament.

 Centre de Documentació Europea

El CDE ha organitzat, el mes de març, la jornada «L’Administració 
pública i l’aplicació de la directiva de serveis» amb la intenció 
d’analitzar tant el text de la norma comunitària, com la reper-
cussió i les implicacions que té en els ordenaments jurídics es-
panyol i català. La sessió ha comptat amb la participació de la 
Sra. Emma Baiges i Pla, tècnica de la Secretaria per a la Unió 
Europea de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Enrique Orduña 
Prada, vocal assessor de la Direcció General de Cooperació Lo-
cal del Ministeri de Política Territorial, i la Dra. Dolors Canals i 
Ametller, directora general de Qualitat Normativa de la Genera-
litat de Catalunya i professora titular de Dret Administratiu de 
la UdG. L’acte ha tingut lloc a la sala de graus de la Facultat de 
Dret de la UdG.
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 Oficina d’Investigació i Transferència Tecno-
lògica (OITT)

L’AGAUR reconeix 42 grups de recerca consolidats de la UdG
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha 
atorgat el reconeixement de qualitat a 42 grups de recerca con-
solidats de la UdG, en el marc de la convocatòria d’ajuts per donar 
suport a estructures que tenen com a activitat principal la investi-
gació i la transferència de coneixement. Això significa que el 79% 
de les sol·licituds presentades al programa SGR2009 han resultat 
satisfactòries, un 2% més que en la darrera convocatòria. Dels 
42 grups de recerca, 25 han aconseguit, a més, suport financer. 
Aquest reconeixement té una vigència de cinc anys.

Projectes europeus de recerca
Dins el 7è Programa Marc, investigadors de la UdG han rebut su-
port econòmic per desenvolupar projectes de col·laboració trans-
nacional entre empreses i institucions de recerca procedents tant 
de països de la UE i d’estats associats com de tercers països. Re-
centment s’ha concedit el projecte EULER per investigar un nou 
sistema dinàmic d’assignació de rutes adequat per al futur d’In-
ternet i la seva evolució. En actiu, el projecte TRIDENT posa èmfasi 
en el disseny i la implementació d’una arquitectura de control 
intel·ligent per a robots marins amb capacitats de manipulació 
ambidextra. El projecte YiPPEE, que es troba en la seva fase final, 
ha analitzat la taxa de participació d’orfes en l’educació superior 
no obligatòria.

Projectes de mobilitat internacional
Tres projectes han rebut el suport del programa IRSES, que finança 
l’intercanvi de personal investigador i tècnic entre organitzaci-
ons de recerca europees i països externs a la UE per promoure i 
estrènyer les relacions. Climseas crea una xarxa de científics es-
pecialistes en el canvi climàtic en mars interiors. Irebid promou 
una xarxa que té per objectiu crear i reforçar sinergies entre els 
camps de la medicina i l’enginyeria per tal de desenvolupar noves 
solucions tecnològiques en l’àmbit de la salut. I Canioc coordina 
una xarxa internacional d’experts per al disseny de noves nano-
estructures metàl·liques amb propietats químiques específiques.

Projectes d’innovació transfronterera
La Universitat de Girona lidera dos projectes Interreg IV d’in-
novació transfronterera: Cultur Pro, un projecte de formació 

lingüística concebut per reforçar la integració transfronterera, 
i Etfersaso, que pretén establir un centre de formació i inves-
tigació sanitària i social més enllà de les nostres fronteres. La 
UdG participa com a soci en un tercer projecte d’aquestes ca-
racterístiques, el Transversalis, que té com a objectiu reforçar 
la integració transfronterera donant valor als aspectes comple-
mentaris en l’àmbit de les activitats econòmiques, de la innova-
ció i del capital humà.

ACC1Ó concedeix cinc ajuts de Valorització de Resultats de la Re-
cerca a la UdG
L’agència ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya ha concedit cinc 
ajuts de Valorització de Resultats de la Recerca (VALCON) a la 
Universitat de Girona, que estaran gestionats des de l’OITT. L’ob-
jectiu d’aquests ajuts és valoritzar el coneixement dels grups de 
recerca que estan ubicats al Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
i/o aquells que són agents TECNIO. A través d’empreses espe-
cialitzades en la valorització i mitjançant entrevistes amb els 
investigadors, es farà un estudi dels resultats de la seva recerca, 
en funció de l’estadi en què es troben, el posicionament en el 
mercat, els fons de finançament al quals es poden acollir i la via 
més òptima en el cas que puguin ser transferits. 

La Nit de la Recerca mostra l’altra cara dels científics
El pati de la Casa de Cultura de Girona ha acollit el 25 de setembre de 
2009 la tercera edició de la Nit de la Recerca, un projecte europeu 
del programa People del 7è Programa Marc. És un esdeveniment de 
divulgació científica liderat per la Càtedra de Cultura Científica i Co-
municació Digital (C4D) i que compta amb la participació de l’OITT. 
L’acte, presentat pel científic Dani Jiménez, ha aplegat centenars de 
famílies a través de tallers, jocs, experiments, exposicions i espec-
tacles amb l’objectiu d’apropar la ciutadania i, en particular, el pú-
blic infantil a la figura dels investigadors i investigadores.

Setmana de la Ciència 2009
La Universitat de Girona ha celebrat una nova edició de la Setmana 
de la Ciència, del 13 al 24 de novembre de 2009. En aquesta ocasió, 
la UdG ha presentat dues activitats monogràfiques de divulgació 
científica adreçades a tota la ciutadania en general i, en especial, 
als infants i joves estudiants. En una carpa ubicada a la plaça Jaume 
Vicens Vives de Girona, s’han desenvolupat les accions monogràfi-
ques Planetari UdG: Un Univers per Descobrir i Viatge per l’Evolució, 
lligades amb l’Any de l’Astronomia i l’Any Darwin, respectivament. 
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Marató de TV3: SalutAccions!
La solidaritat amb les malalties minoritàries ha arribat a la UdG 
els dies 11, 12 i 13 de desembre de 2009. Des de la plaça de la 
Constitució de Girona, la Universitat ha recaptat 1.960,61 euros 
de fons per a la Marató de TV3. Juntament amb Dipsalut de la Di-
putació de Girona, l’acció s’ha desenvolupat amb el suport de la 
Facultat de Medicina, l’Escola Universitària d’Infermeria, l’Esco-
la de Fisioteràpia Garbí, el Servei d’Esports de la UdG i diverses 
empreses privades.

 Oficina de Relacions Exteriors (ORE)

L’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) ha organitzat tot un seguit 
d’actes al llarg del curs acadèmic 2009-2010 que han començat el 
setembre amb la primera edició del curs acadèmic de l’Introductory 
Course on Catalan Language and Culture (al febrer es du a terme la 
segona edició), que es caracteritza per posar a disposició dels estu-
diants estrangers alguns elements d’integració a la nostra cultura. 

Pel que fa a la participació en actes i reunions, el setembre s’ha 
assistit a l’EAIE Annual Conference, a la reunió Training Commit-
tee de l’EAIE i a la reunió anual de la Xarxa de Compostel·la. El mes 
d’octubre s’ha assolit la presidència de la Reunió Anual de la Xarxa 
Prime Networking i s’ha participat en una jornada de treball sobre la 
mobilitat dels estudiants internacionals. El mes de novembre s’ha 
assistit al Plenari de la CEURI (Comissió Espanyola Universitària de 
Relacions Internacionals) i a les reunions de les ORI catalanes. El 
desembre s’ha participat en la reunió OAPEE (Organisme Autònom 
Programes Educatius Europeus) i el gener, en la reunió Editorial 
Committee de l’EAIE i en la jornada informativa sobre el programa 
Erasmus-Mundus. El febrer, l’ORE ha participat en la Jornada de 
Portes Obertes (JPO) de la UdG i el març, en la reunió de l’ACUP: 
Pla d’internacionalització Universitat de Catalunya, en la reunió de 
les ORI catalanes i en el curs/jornada «Taking care of the “brains” 
– Principles and practice international student support», que ha 
tingut lloc a Brussel·les. A més, s’han dut a terme deu sessions in-
formatives sobre mobilitat, amb la participació de 299 estudiants. 
El mes d’abril s’ha obtingut la presidència del Prime Networking 
Executive Board Meeting, a Lille, i s’ha assistit al seminari de for-
mació sobre titulacions internacionals conjuntes i a la International 
Training Staff. El mes de maig ha estat testimoni de l’assistència a la 
primera Jornada Administrativa de les Facultats d’Econòmiques, a la 
reunió de la Comissió de Relacions Internacionals de l’ACUP i a l’An-

nual Assembly de l’Association for Academic Cooperation. També ha 
assistit a l’acte de lliurament de credencials de becaris de mobilitat 
internacional. Ja al mes de juny, l’ORE ha estat present al NAFSA 
2010 Annual Conference and Expo, al Plenari de la CEURI (Comissió 
Espanyola Universitària de Relacions Internacionals), a la reunió 
anual de l’OAPEE de vicerectors i responsables del programa Eras-
mus, a la Reunió Editorial Committee, EAIE, i la reunió University 
College London. Finalment, el juliol, s’ha assistit a la reunió de les 
ORI catalanes, a la reunió del projecte Eurindia i a un seminari sobre 
«How to measure internationalization».

Consecució de l’European Charter For Mobility
La UdG ha iniciat la revisió dels graus d’implementació dels principis 
de l’European Charter For Mobility per tal de poder-los debatre en 
el si d’un grup de treball de la Comissió de Política Internacional i 
garantir la consecució d’aquesta menció.

Seminari d’estiu 
Un any més l’ORE ha organitzat el Seminari Internacional Anu-
al (aquest any sobre «How to measure internationalisation»), 
iniciativa conjunta de totes les oficines responsables de les 
relacions internacionals de les universitats catalanes. No són 
seminaris adreçats al personal de les oficines de relacions in-
ternacionals, sinó a qualsevol membre del PAS o del PDI de les 
universitats participants. La voluntat és fer una activitat «d’in-
ternacionalització a casa» (IaH), i que ho sigui no solament en 
el fons sinó també en la forma. Aquestes dues consideracions 
permeten reflexionar sobre temes d’internacionalització des 
d’una experiència compartida, el sistema universitari català, i 
en anglès, però de manera que aquest no sigui un impediment 
per a les persones que encara no s’hi senten còmodes.

Projecte acollida
El Vicerectorat i l’Oficina de Relacions Exteriors han iniciat la 
posada en marxa d’un servei virtual d’acollida integral, que ha 
de facilitar l’entrada i l’arribada de personal estranger, ja siguin 
estudiants, PDI o PAS, així com la feina dels diferents serveis i 
oficines que s’hi poden veure implicats.

Participació a NAFSA
Per primera vegada la UdG ha participat a NAFSA, que és la confe-
rència més important per a la promoció dels programes Study Abro-
ad i de la col·laboració amb universitats del continent americà.
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Pla de promoció de màsters internacionals
La UdG ha encarregat a l’empresa Your Global Liaison un estudi 
que li permeti promocionar millor els seus màsters en l’àmbit 
internacional.

Euroweek 2010
Vuit estudiants han participat, el mes d’abril, en l’Euroweek 
2010, que, en aquest curs 2009-2010, s’ha dut a terme a la Uni-
versité des Sciencies et Technologies de Lille 1 (França).

 Oficina Verda

L’Oficina Verda (OV) és l’encarregada de desplegar i revisar les 
accions d’ambientalització universitària en els àmbits definits 
per les línies estratègiques en que s’estructura el Pla d’Ambi-
entalització, que des de la seva aprovació el febrer de 2000 ha 
anat adoptant els principis sostenibilistes amb l’objectiu de re-
percutir al màxim en les actuacions pròpies de la UdG, tant pel 
que fa a la gestió i funcionament de les seves estructures com 
a la seva tasca fonamental d’educació i recerca, sense oblidar la 
important responsabilitat social que aquesta institució té en el 
context local/regional/global. 

En aquest marc, s’han dut a terme actuacions de promoció de la 
mobilitat sostenible amb la posada en marxa del “Web de mo-
bilitat a la Carta” que permet la planificació de la mobilitat en 
transport públic des de qualsevol població de l’àrea d’influència 
de la UdG; la revisió i l’ampliació de les freqüències del bus urbà 
i interurbà per accedir al Campus Barri Vell, l’abonament “Vine a 
la UdG en bus” específic pel col·lectiu d’estudiants i el conveni 
amb RENFE per a tota la comunitat UdG; la millora del servei de 
préstec de bicicletes amb l’ampliació de la flota i servei de me-
cànica; i destacar el desplegament del projecte “E-hitchhiking” 
com a projecte pilot de capooling dinàmic que incorpora dispo-
sitius mòbils amb sistema GPS (telèfon, PDA...) i els nous fenò-
mens de la web 2.0 

Pel que fa a l’Ordenació i Adequació d’Espais dels campus s’ha 
vetllat perquè el desplegament del mapa d’infraestructures in-
corpori criteris ambientals, ecològics i paisatgístics en el seu 
disseny, gestió i manteniment, en el marc de la Comissió Tèc-
nica d’Edificació i la Comissió de Campus. S’ha fet el seguiment 
d’aplicació de les directrius marcades pel projecte de jardineria 

ecològica de la UdG en les zones verdes i els estudis d’ordenació 
de les zones d’aparcament dels campus.

En referència a les línies sobre Gestió de Residus i Optimització 
de Recursos, s’ha continuat amb l’establiment d’una política in-
terna de gestió de residus basada en els principis de la reducció,  
reutilització i reciclatge amb la creació de l’espai virtual “Tens 
un residu i no saps què fer-ne”. S’ha seguit amb la revisió i am-
bientalització dels contractes per tal d’anar avançant en la com-
pra verda en productes i serveis, l’ecoetiquetatge i el comerç 
just. També, en concordança amb el objectius del Pla d’Ambien-
talització sobre l’estalvi i eficiència energètica, l’Oficina Tècnica 
i Manteniment (SOTIM) ha anat implementant accions i mesures 
actives sobre la il·luminació i climatització per tal de reduir el 
consum de fluids i de materials en tots els centres (sistemes 
automàtics d’encesa, automatització de descàrregues, tempe-
ratures de consigna, etc.) . Paral·lelament s’han anat dissenyant 
campanyes encaminades a conscienciar la comunitat universi-
tària sobre l’estalvi de fluids i materials a la universitat i a la 
llar. S’han realitzat estudis de viabilitat sobre les propostes per 
a la instal·lació de cobertes fotovoltaiques a la UdG, i, en col-
laboració amb la Cambra de Comerç de Girona, s’ha participat en 
l’elaboració de la “Guia Bones Pràctiques Gestió de l’Aigua” en 
el marc del projecte SELWA. 

En la línia estratègica sobre Formació per a la Sostenibilitat, a 
banda de les tasques realitzades en assessorament ambiental 
de projectes acadèmics i projectes de fi de carrera, participació 
en cursos i assignatures amb l’objectiu d’introduir la dimensió 
ambiental en els currículums, enguany, una de les actuacions 
ha destacar és la participació en el Grup de Treball per a l’elabo-
ració de la “Guia per l’Adaptació a l’EEES” sobre la competència 
transversal en sostenibilitat. En l’àmbit de la recerca ambiental 
i la seva difusió, s’ha elaborat la primera fase del “Mapa de Re-
cerca en Sostenibilitat de la UdG”.

Pel que fa a l’extensió i projecció externa, en l’àmbit universitari 
per tercer any consecutiu l’Oficina Verda ha exercit les tasques 
de coordinació i oficina tècnica de la Comissió Sectorial de Qua-
litat Ambiental, Desenvolupament Sostenible i Prevenció de la 
CRUE (CADEP). En relació amb altres institucions, ha col·laborat 
amb el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) 
en el marc del “Projecte ESCAPE” sobre els efectes dels conta-
minants en la salut humana, amb la presa de dades al Campus 
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Montilivi. A nivell de les administracions públiques, s’ha par-
ticipat en el Consell de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona 
en les tasques de seguiment dels indicadors de l’Agenda 21 Lo-
cal; a escala autonòmica s’ha participat en els grups de treball 
de sector universitari per l’elaboració de “l’Estratègia Catalana 
per al Desenvolupament Sostenible” i com a membres del Con-
sell Consultiu de l’EDSCAT, que es planteja com al full de ruta per 
garantir l’evolució de Catalunya cap a escenaris de major soste-
nibilitat en horitzó 2026. 

 Servei d’Esports

Durant el curs 2009-2010 el Servei d’Esports ha comptat amb un 
total de 3.687 socis; 2.357 homes (64%) i 1.330 dones (36%). 
Ha elaborat un programa d’assignatures de lliure elecció amb 
una oferta de 27 activitats diferents, que ha atret 941 estudiants 
que s’hi han matriculat, dels quals el 50% han estat nois i el 50% 
noies.
El mes de setembre de 2009, es va acordar la participació de la 
UdG en el programa anual de suport a esportistes d’alt nivell del 
Consejo Superior de Deportes per a l’any 2010. En l’edició d’en-
guany, hi han participat un total de 20 estudiants. 

Pel que fa a les competicions esportives, ha comptat amb la par-
ticipació de 2.768 esportistes en 32 modalitats diferents, 2.173 
dels quals ho han fet en campionats interns de la UdG, mentre 
que la resta ha representat la nostra universitat als Campionats 
de Catalunya i d’Espanya Universitaris, i en competicions inter-
nacionals. Cal destacar la meritòria medalla de bronze de l’equip 
de bàsquet masculí als Campionats d’Espanya que han tingut 
lloc a Sant Sebastià, així com el subcampionat de la triatleta Ca-
rolina Routier, posició que li va obrir les portes del Campionat 
del Món Universitari de València. El Premi d’Honor a la millor 
trajectòria esportiva enguany ha estat atorgat a Jordi Lorenzo.

Fora de l’àmbit competitiu, més de 1.200 usuaris s’han inscrit en 
alguna de les més de 40 activitats de lleure i promoció ofertes 
durant el curs.

Pel que fa a les instal·lacions de la zona esportiva de Montilivi 
han estat renovades les tres pistes de tennis, la pista poliespor-
tiva i les taules exteriors de tennis taula, que s’han dotat d’un 
aspecte i qualitat envejables.

 Servei de Llengües Modernes

El Servei de Llengües Modernes ha aprovat, el curs 2009-2010, 
quatre documents de gran importància en matèria de llengües, 
en el marc de la UdG, com són el desplegament del Pla de políti-
ca lingüística de la UdG 2008-2013 que, el Consell de Govern ha 
aprovat el 25 de febrer de 2010. El Pla comprèn tres subplans, 
que preveuen l’impuls de les llengües catalana i anglesa i de la 
qualitat lingüística.

També s’ha aprovat la Normativa sobre la tercera llengua en els 
estudis de grau. Amb l’aprovació de la norma es regula el nivell 
de tercera llengua que s’exigirà als estudiants de grau per as-
solir el títol, les formes d’acreditació i els recursos que la UdG 
destinarà a aquest objectiu.
L’activitat ordinària del Servei de Llengües Modernes durant el 
curs 2009-2010 s’ha dirigit prioritàriament a la consecució dels 
objectius i les accions previstes en aquests documents.

 Servei de Publicacions

Relació de llibres publicats de setembre de 2009 a agost de 2010

Sèrie Plurals, Aula (coeditats amb Documenta Universitaria)
- Curs de comptabilitat financera, Miquel Lladó Badosa
- Psicologia de la salut, Montserrat Planes Pedra
- Manual de comunicació turística, Jordi de San Eugenio Vela
- Feminisme i història de l’art, Lluïsa Faxedas Brujats

Col·lecció «Quaderns» (coeditats amb Documenta Universita-
ria)

- Apunts de física per a fonaments de física 1, Jordi Badosa i 
Franch, i altres

- Apunts de física per a Fonaments de física 2, Jordi Badosa i 
Franch, i altres

- Termodinàmica química. Volum 1, Emili Besalú i Llorà
- Termodinàmica química. Volum 2, Emili Besalú i Llorà

Col·lecció «Estudis» (coeditats amb Documenta Universitaria)
- La participació dels estudiants en la universitat. Anàlisi de la 

situació a la Universitat de Girona. Institut de Recerca Educa-
tiva, Pere Soler Masó (coord.)
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Col·lecció «Els Prismàtics» (coeditats amb Prisma Edicions Psi-
copedagògiques)

- L’origen de la identitat humana, Moisès Esteban

Monografies
- El patrimoni geològic de les terres gironines: 300 elements 

singulars, Lluís Pallí i Carles Roqué 
- Desenes Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona, 

28 i 29 de maig de 2010. Arbúcies, Museu Etnològic del Mont-
seny, diversos autors 

- X Reunión del Grupo Español del Carbón, Actas 9-12 mayo 
2010, Girona, diversos autors

- Arqueología, patrimonio y desarrollo urbano. Problemática y 
soluciones, Actas del Seminario de Girona, 3 de julio de 2009, 
diversos autors

Col·lecció «Diversitas»
- Eines i instruments per a les polítiques de paisatge, Josep 

Pintó.
- La táctica deportiva y la toma de decisiones, Víctor López i 

Jordi Sargatal
- Primer Campus de la Salut: conferències, taules rodones i col-

laboracions, diversos autors

Publicacions institucionals
- Memòria del curs acadèmic 2008-2009
- Memòries de l’Escola Politècnica Superior curs 2008-2009 
- Memòria del Consell Social curs acadèmic 2008-2009
- Pla d’igualtat per a persones amb discapacitat, col·lecció UdG

Col·lecció «Linguae mundi»
- El verb hebreu: conjugació i petit diccionari, Joan Ferrer [edi-

ció en CD-ROM] 

CD-ROM
- Univest 09. II Congrés Internacional. Claus per a la implicació 

dels estudiants a la Universitat, edita: ICE Josep Pallach
- 1a Jornada de Bones Pràctiques, 15 i 16 de juny, edita: ICE Jo-

sep Pallach

Revistes 
- Mot so razo (2009), revista núm. 8 (coeditada entre el Centre 

d’Estudis Trobadorescos – l’Ajuntament de Castelló i l’Institut 
de Llengua i Cultura Catalanes, UdG)

- Quaderns d’Italià, 14 (coeditada juntament amb la UB, la UAB i 
l’Instituto Italiano di Cultura)

- Documents d’Anàlisi Geogràfica, 54 (coedició entre el Dept. 
de Geografia de la UAB i el Dept. de Geografia de la UdG)

Col·laboració amb Accent editorial
- Una teoria de la justícia, John Rawls

Col·lecció «Gestión integral en la edificación y consultoría in-
mobiliaria: project, facility & property manager»

- Tomo I. Módulo común 1
Material de apoyo docente e investigador, Josep Castellano i 

altres
- Tomo II. Módulo común 2
Material de apoyo docente e investigador, Josep Castellano i 

altres
- Tomo I. Módulo Project Manager 3
Material de apoyo docente e investigador, Josep Castellano i 

altres
- Tomo II. Módulo Project Manager 4
Material de apoyo docente e investigador, Josep Castellano i 

altres
- Tomo I. Módulo Facility Manager 5
Material de apoyo docente e investigador, Josep Castellano i 

altres
- Tomo I. Módulo Property Manager  6
Material de apoyo docente e investigador, Josep Castellano i 

altres

Publicacions electròniques
- IV Jornades de la CEEF. La táctica deportiva y la toma de deci-

siones, Víctor López i Jordi Sargatal (editors)

Revista Engega
La revista Engega ha publicat quatre números durant el curs 
2009-2010. Excepte el número 13, publicat només en format 
electrònic, els altres han estat encartats a la premsa (més de 
35.000 exemplars entre el Diari de Girona i El Punt) i s’han 
repartit a la comunitat universitària i als IES, a les principals 
llibreries de les comarques de Girona i també a totes les bibli-
oteques de Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre. Per 
correu electrònic, cada número de l’Engega s’ha distribuït a més 
de trenta mil adreces, que comprenen estudiants i exestudiants, 
institucions públiques i privades, ajuntaments, biblioteques, 
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arxius, col·legis professionals i particulars. La revista està pen-
jada al web de la UdG, al portal de revistes Isuu. La revista s’im-
primeix en paper ecològic lliure de clor.

Engega 12, octubre de  2009
Editorial; Opinió: Les matemàtiques són el cor del món. M.A. Ca-
nals; Opinió: Walter Benjamin: un pensador que traspassa fron-
teres. Jörg Zimmer; Opinió: Les comarques gironines i la Guerra 
del Francès. Genís Barnosell; Jo controlo; Nou grau en comuni-
cació cultural; La intrusió salina a Sant Antoni de Calonge; Una 
universitat inclusiva i conscient de la diversitat; Entrevista: 
Ramon Carbó-Dorca; Em-Line!; Biodiversitat marina, salut hu-
mana; Arbres a canvi de CO2; Compòsits pel futur; La trampa del 
moliner; Deixalles contra el crom; La importància de la comp-
tabilitat; Viatge d’estudis; UdG Express: Segon Jove Campus de 
Recerca; Nit de la Recerca 09; Unitat d’assessorament estadís-
tic; Perfils: Xevi Xirgo
Engega 13, gener de 2010
Editorial; Opinió: Josep M. Nadal; Opinió: Antoni Puigverd; 
Universitat: nous procediments d’accés; Una imatge turística 
de Girona; Nació sense nacionalisme; Van al metge perquè són 
pobres; El patrimoni geològic de les terres gironines; Tècniques 
científiques integrades; La UdG, universitat coordinadora d’un 
màster Erasmus Mundus; Regar sense malgastar cap gota; Guia 
interactiva; La promoció de la recerca; El full de ruta dels estu-
dis de pedagogia a Girona; UdG Express; Estudiants de la UdG 
al Festival Internacional de Cinema de Gijón; Serveis Tècnics 
de Recerca. Unitat d’Anàlisi Tèrmica; Perfils: David Brotherton; 
Concurs: Escriu a la UdG!

Engega 14, abril 2010
Editorial: Universitat un servei públic; Opinió: Consell d’Estudi-
ants, un òrgan per als estudiants. A. Bertran; Opinió: Maurras 
a Catalunya: un debat possible i necessari. F. Montero; Opinió: 
L’EPS i els graus. J. Velayos; Estació biotecnologia: destinació 
Girona; Conversa a Utopia; Saló de l’Ensenyament; Càtedra Ban-
caja de Joves Emprenedors; Viure les didàctiques; Confosos en-
tre els bacteris; Entrevista a Anna M.Geli, rectora de la Universi-
tat de Girona; Les closes de l’Alt Empordà; Projecte Riparia-Ter; 
Més enllà de la llegenda; Vint-i-cinc anys del Màster MBA a Gi-
rona; El paisatge és el problema; Immersió; UdG Express: Treball 
Social a la UdG, Els gustos reunits, i més; Unitat de Microscòpia; 
Perfils: Montserrat Tura; Mousse de Quark

Engega 15, juny 2010
Editorial: Uns anys fantàstics; Accés a la UdG; El CIAE es prepara 
per a un nou escenari d’accés a la universitat; La UdG als cen-
tres de secundària; Pis d’estudiants; El valor de l’experiència; 
La universitat a l’estiu 2010; Petjades de la UdG: QNORM; Bibli-
oteca de nit; L’entrevista: Manel Serra, president de Caixa Gi-
rona; L’alè dels fumadors; Criminologia per prevenir conflictes; 
L’espectacle dels saltimbanquis; Dues investigadores de la UdG 
elaboren el mapa de consorcis i mancomunitats de municipis de 
Girona; Un recorregut per la química; Adéu al gust de suro; Aula 
Oberta; UdG Express; STR: Unitat de Ressonància Magnètica Nu-
clear; Perfils: Marissa Molinas; Mousse de Quark

Blog Engega, UdG +
La difusió de continguts ha estat ampliada amb la producció del 
blog Engega i el portal UdG+, nascut de la col·laboració amb 
l’edició digital del Diari de Girona. Ambdues iniciatives recullen 
continguts d’Engega i les difonen amb la personalitat caracte-
rística del format al qual es corresponen.

 Servei Informàtic

Transició de plataforma d’intranet docent cap a Moodle
Aquest pas a la nova plataforma, basada en Moodle, comporta 
fer un pas endavant en l’aplicació de les TIC en el camp de la 
docència; representa passar d’una plataforma centrada en l’eina 
«La meva UdG» a una plataforma centrada en els continguts.

Els avantatges principals de Moodle envers «La meva UdG» són 
els següents: 

- Moodle dóna molta més llibertat al professor per organitzar 
l’assignatura. 

- Permet organitzar l’assignatura en blocs. 
- Cada bloc pot tenir recursos i activitats. 
- Permet usar més tipus de recursos i activitats. 
- Permet treballar amb grups dins de l’assignatura. 
- El professor té més control sobre el seguiment que fan els es-

tudiants del curs. 
- Disposa de registre de les accions que fan els estudiants. 
- Permet puntuar totes les activitats dels estudiants i fer servir 

aquesta puntuació per calcular la nota final. 
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- Fomenta la participació dels estudiants i el treball en equip. 
- Disposa de més eines de participació i col·laboració. 
- Disposa d’activitats específiques per al treball en equip. 
- Moodle se centra en els continguts i l’aprenentatge en lloc de 

centrar-se en l’eina com fa La meva UdG. 
- Aquesta transició s’està fent progressivament, de manera que 

es mantenen les funcions i l’accés a l’anterior intranet docent 
de «La meva UdG» per tal d’afavorir la implantació de la nova 
plataforma.

Nova versió  de «La meva UdG»
S’ha renovat la intranet de la UdG amb un nou programari que 
ha de millorar-ne la usabilitat i la capacitat de gestió de con-
tinguts.
En els aspectes funcionals la nova web té les característiques 
següents:
- Més personalitzable: «La meva UdG» ara permet personalitzar 

millor els continguts, es pot controlar quines notícies s’han 
llegit i quines no, es pot decidir quines categories de notícies  
vol llegir l’usuari, es poden guardar les notícies i les pàgines 
preferides, i també permet subscriure’s als continguts que més 
interessen.

- Millor gestió de continguts: «La meva UdG» ha crescut amb les 
intranets de les unitats i dels estudis.

- Noves eines: se n’han ampliat les funcions amb la incorporació 
de noves eines: calendaris, reserves d’espais i recursos, wikis.

- Gestió de grups de treball: «La meva UdG» ofereix la possi-
bilitat de crear espai web perquè els grups de treball hi col-
laborin.

Adaptació dels sistemes d’informació acadèmics a les titulacions 
de grau

En aquest període s’ha desenvolupat l’evolució de les aplica-
cions acadèmiques per satisfer els requisits específics dels 
graus, per a la qual cosa s’han modificat els processos ja in-
formatitzats:

- Plans d’estudis: noves tipologies d’assignatures i gestió de 
mòduls.

- Plans docents: nous tipus d’activitat i possibilitat d’assignar la 
càrrega a un departament sense especificar l’àrea.

- Disseny d’assignatures: validacions específiques de les assig-
natures de grau i incorporació del percentatge en les activitats 
d’avaluació.

- Guies web de matrícula: nova presentació per a les titulacions 
de grau.

- Matrícula: control de la nova normativa de graus.
- Actes: precàrrega de les notes de la intranet docent.

I se n’han informatitzat de nous:

- Transferència i reconeixement acadèmic.
- Adaptació automatitzada d’expedients de 1r i 2n cicle als graus.

Gestió de la recerca: projecte Falcó
El projecte Falcó consisteix en la confecció del model de dades 
comprensiu de la recerca a la UdG. 
Des del model transaccional d’informació que es pot conside-
rar pròpiament de la recerca fins a la integració de les dades de 
recerca amb les dades associades dels altres sistemes d’infor-
mació de la Universitat: econòmic, acadèmic, docent i organit-
zacional. 

Aquest model de dades es gestiona mitjançant els dos sistemes 
de gestió de dades corresponents: el transaccional, que s’ocupa 
de la gestió de les dades transaccionals generades per la recer-
ca, que primer complementa i després substitueix l’actual GREC, 
i el gestor analític, que permet explorar i analitzar les dades glo-
balment, orientat a la presa de decisions. El projecte Falcó està 
patrocinat i dirigit pel Vicerectorat de Recerca i l’OITT.

Renovació parcial de la Xarxa de la UdG 
El gener de 2009 s’ha publicat un concurs públic per actualitzar 
la infraestructura central de comunicacions i la capa de distri-
bució. Aquest concurs s’ha adjudicat el març de 2009 i tot el ma-
quinari s’ha instal·lat i posat en explotació durant el mes d’agost 
de 2009. Amb l’actualització s’ha transformat l’equipament de 
commutació central en un sistema virtual ofert de manera trans-
parent per dos commutadors físics situats l’un a la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials i l’altre a l’Escola Politèc-
nica Superior. Al mateix temps, s’ha dotat tots els edificis princi-
pals del Campus de Montilivi de doble escomesa de fibra òptica. 
En aquestes condicions, la fallada d’un dels nuclis centrals de 
comunicacions no afecta ni al servei de commutació, ni al servei 
d’encaminament i filtratge de tràfic. La millora implica disposar 
d’una xarxa d’alta disponibilitat, molt més robusta i tolerant a 
caigudes.
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Noves funcions al web i a la intranet
Gestió telemàtica de les reserves de revisions mèdiques del 
personal de la UdG amb l’eina disponible dins de La + meva que 
permet tant la petició d’hora per a la realització de la revisió mè-
dica, com la visualització de l’historial de peticions i revisions 
realitzades, a més de la gestió de la petició per part de l‘Ofi-
cina de Salut Laboral incorporant en l’eina informes, processos 
automatitzats d’avisos al personal un cop finalitzat el període 
de carència, gestió del calendari de la mútua per a les revisions 
(dies i hores disponibles), etc. 

En l’apartat d’Ofertes de Treball del web, es crea un sistema de 
gestió telemàtica de la borsa de treball de personal funciona-
ri i laboral gràcies a la plataforma web, oberta a tothom, per 
a la inscripció de qualsevol usuari interessat a formar part del 
personal d’administració serveis de la Universitat de Girona. 
En el cas de la borsa de funcionaris s’ha obert al públic durant 
un període determinat, durant el qual han pogut omplir les sol-
licituds de participació i omplir els currículums, mentre que en 
el cas de la borsa de laborals, està permanentment oberta, i 
qualsevol persona en qualsevol moment s’hi pot apuntar tele-
màticament i mantenir actualitzat el seu currículum per tal de 
millorar les possibilitats de ser escollit en cas de cerca de candi-
dats per ocupar un determinat lloc de treball. Un cop acceptada 
la sol·licitud per la Comissió de la Borsa, passa a formar part de 
la borsa de treball per un període d’un any, amb possibilitat de 
renovació, en aquest cas un cop transcorregut l’any la persona 
interessada rep un missatge a l’adreça de correu electrònic que 
va notificar i si vol renovar la seva sol·licitud només ha d’en-
trar a l’aplicació i acceptar, fent clic al botó de renovació que 
hi apareix.

En la gestió de la borsa de laborals, s’ha proporcionat una eina 
d’acceptació/denegació de candidats, un sistema de comunica-
ció amb els candidats a través del correu electrònic i una eina de 
cerca de candidats en funció d’un conjunt de criteris de cerca, 
de manera que l’eina mostra automàticament els candidats que 
s’ajusten al perfil cercat. 

 SIGTE

IV Jornades de SIG Lliure
Entre els dies 10 i 12 de març ha tingut lloc la 4a edició de les 

Jornades de SIG Lliure, que han comptat amb la presència de 
professionals de prestigi internacional en l’àmbit de la geo-
màtica, com són Arnulf Christl, Jo Walsh i Jordi L. Ramot, entre 
altres. Les jornades tenen per objectiu la transferència de co-
neixement i d’experiències en el camp dels SIG i el programari 
lliure, i han congregat dos-cents assistents procedents d’arreu 
de Catalunya, de l’Estat espanyol, d’Europa i d’Amèrica Llatina. 
L’èxit de les IV Jornades de SIG Lliure reafirma que és l’esdeveni-
ment de referència català i espanyol en la comunitat SIG.

Open Source Opportunities in GIS Summer School 
L’estiu 2010, del 28 de juny al 9 de juliol, el SIGTE organitza, 
juntament amb altres universitats europees, una Escola d’Estiu 
a la Universitat de Girona sobre les «Solucions lliures en l’àmbit 
SIG». El projecte, que ha comptat amb el finançament del pro-
grama europeu ERASMUS IP, ha abordat les possibilitats que les 
fonts de dades obertes (com les IDE) i el programari lliure (de 
codi obert i gratuït) ofereixen a l’àmbit dels SIG. L’Escola d’Estiu 
ha comptat amb 25 participants, que han après tècniques per 
a la presa de decisions en aspectes que tenen incidència geo-
espacial. Cal destacar que el programa ha permès difondre els 
resultats obtinguts i plantejar un debat entorn de l’aplicació i el 
desenvolupament de programari i dades lliures. 

Blog Exploradors SIG
El blog Exploradors SIG és un espai que es crea amb motiu del 
Dia Internacional dels Sistemes d’Informació Geogràfica, el 18 
de novembre de 2009. L’objectiu del blog és crear i facilitar un 
espai comú, col·laboratiu i dinàmic per compartir coneixements, 
experiències i novetats entorn de les tecnologies de la informa-
ció geogràfica (TIG), en general, i els SIG, en particular. La bona 
acceptació i l’èxit de participació de la iniciativa han provocat 
que el SIGTE mantingui el blog més enllà de la fita inicial. 

Cicle de conferències Què GEO-fem?
Del 15 d’abril al 6 de maig s’ha organitzat el 1r cicle de conferèn-
cies de divulgació sobre l’ús de les tecnologies de la informació 
geogràfica (TIG), organitzat pel SIGTE amb la col·laboració de la 
Casa de Cultura de Girona. El cicle el componen quatre confe-
rències i compta amb la intervenció de professionals en l’ús i el 
tractament de la informació geogràfica i amb la participació de 
150 assistents. La iniciativa prové del compromís del SIGTE en la 
transferència de coneixement TIG, no solament en l’entorn es-
pecialitzat i professional, sinó també en la promoció i divulgació 
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del coneixement a la societat en general. L’èxit de l’experiència 
demostra l’interès per conèixer i emprar aquest tipus de tecno-
logia. 

TELURIA 
El SIGTE ha participat en el macroprojecte TELURIA, liderat per 
INDRA, companyia global líder en tecnologia i innovació. La fei-
na del SIGTE consisteix en el desenvolupament d’un programari 
altament innovador que optimitza la gestió de les xarxes i els 
actius de les empreses d’utilitats (electricitat, aigua, gas, etc.), 
defensa, infraestructures (ferroviàries, terrestres, marítimes, 
etc.), telecomunicacions, medi ambient i el seu entorn geogrà-
fic. La participació del SIGTE s’ha centrat en el desenvolupament 
d’un mòdul 3D, a partir d’un mòdul pilot elaborat per INDRA, en 
què s’han incorporat millores i una aplicació 4D d’evolució tem-
poral d’un escenari. La importància del projecte rau en el seu 
elevat component tecnològic i innovador.

 Unitat de Gestió Documental. Arxiu i registre

Principals actuacions entre el setembre de 2009 i l’agost de 
2010

Les actuacions realitzades s’inscriuen en quatre àmbits:
a) La gestió ordinària de la documentació activa (en tramitació) 
i semiactiva.
b) L’organització i tractament de fons documentals semiactius 
i històrics.
c) L’elaboració d’instruments i la implementació d’ús d’eines o 
plataformes necessaris per gestionar i controlar els documents 
electrònics d’arxiu. Són accions orientades a predisposar l’es-
cenari de l’e-Administració en la part que afecta la gestió dels 
documents, els expedients i els arxius.
d) Participació en organismes, comissions, grups de treball i ac-
tivitats en matèria de gestió documental, arxiu i registre.

a) Accions més significatives en la gestió ordinària de la docu-
mentació activa (en tramitació) i semiactiva

Secció de Gestió Documental i Arxiu
- Transferència i tractament documental de 350 plànols dels 

edificis de la Universitat de Girona procedents del SOTIM (Ser-

vei d’Oficina Tècnica i Manteniment).
- Transferència de la documentació relativa als creditors de la 

Universitat de Girona del període comprès entre 1993 i 2008, 
amb un volum de 69 capses, per part de la Secció de Tresoreria 
del SEPiC.

- Microfilmació, digitalització i enquadernació de les actes de 
les sessions del Consell Social del període comprès entre el 
20/09/96 i el 21/05/99. Acció efectuada pel desplegament 
del Programa de documents essencials de la Universitat, com 
són les actes de sessions dels òrgans de govern col·legiats 
d’àmbit general.

- Transferència a l’Arxiu de 120 tesis llegides a la Universitat de 
Girona entre els anys 2006 i 2009 procedents de l’Escola de 
Postgrau.

- Transferència dels expedients de contractació administra-
tiva de l’any 1999, amb un volum de 21 capses, de la Secció 
de Contractació i Gestió del Servei d’Economia, Pressupostos 
i Contractació (SEPiC).

- Transferència de la documentació pressupostària i extrapres-
supostària de l’exercici 2005, amb un volum de 307 capses, i 
l’exercici 2006, amb un volum de 316 capses, des de la Secció 
de Tresoreria (SEPiC).

- Transferència de les activitats formatives (formació no univer-
sitària i formació universitària) de l’ICE dels cursos acadèmics 
2003-2004 a 2006-2007, amb un volum de 29 capses.

- Organització de la biblioteca i l’hemeroteca tècnica de l’Arxiu 
mitjançant la catalogació i senyalització dels fons.

- Culminació de la segona fase d’adequació del dipòsit d’arxiu 
del campus de Montilivi situat al soterrani de l’edifici de Escola 
Politècnica I, que ha consistit en l’ampliació en 79,2 ml (792 
capses) de l’espai d’emmagatzemament mitjançant la instal-
lació de noves prestatgeries i dotant el dipòsit de mesures 
contra incendis. La capacitat total del dipòsit és de 325,2 ml 
(3.252 capses).

Secció de Registre
- S’han fet actualitzacions successives de les taules de destinacions/
procedències pròpies internes i externes del Sistema d’Informació 
del Registre d’entrada i sortida de documents (SIR) arran dels di-
ferents canvis en els organigrames de les administracions públiques 
amb les quals interactua la UdG i dels que s’han produït en la ma-
teixa estructura de la Universitat. Igualment s’han mantingut al dia 
els usuaris del SIR amb els corresponents privilegis i totes les taules 
inherents al SIR.
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- El maig de 2010 s’han generat per primera vegada, d’ençà de la 
posada en marxa del sistema d’informació del Registre d’entrada 
i sortida de documents el 1998, els llibres anuals de registre d’en-
trada, sortida i intern, en format electrònic i amb totes les garan-
ties d’autenticitat, integritat, fiabilitat i conservació de cara al seu 
ulterior ingrés en la plataforma i arxiu, atès que són documents de 
conservació permanent. 
- Entre el 28 de juny i el 7 de juliol de 2010 s’ha organitzat i impartit 
un curs de registre de 16 hores de durada, orientat a les persones 
que han de treballar com a gestors d’unitats administratives i com 
a gestors de les oficines auxiliars de registre mitjançant el Sistema 
d’Informació del Registre d’entrada i de sortida de la Universitat. Els 
curs forma part del Pla de formació UdG 2010.

b) Organització i tractament de fons documentals semiactius o histò-
rics; actuacions principals
Intervenció arxivística en el subfons «Nadal» de la Universitat de 
Girona (1987-2002).

Josep Maria Nadal Farreras va ser la màxima autoritat acadèmica de 
la Universitat de Girona durant la dècada compresa entre la seva cre-
ació i el 20 de març de 2002. Anteriorment havia estat també director 
del Col·legi Universitari de Girona, des de l’1 de març de 1984 fins al 
18 de maig de 1989, i coordinador de l’Estudi General de Girona des 
del 18 de maig de 1989 fins al 30 de desembre de 1991. 

La documentació produïda i reunida per Josep M. Nadal Farreras du-
rant aquests mandats va ser transferida a l’Arxiu de la Universitat el 
dia 6 de juny de 2003. Se’n va fer un primer control mitjançant l’ela-
boració d’una relació sumària de contingut, a l’espera d’un tracta-
ment arxivístic complet i normalitzat que s’inicià l’any 2009. Aquesta 
segona fase de tractament de la documentació ha consistit en la 
classificació i descripció del subfons «Nadal» i el seu arxivament, i 
ha tingut com a resultat un catàleg de les fitxes descriptives d’acord 
amb la Norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC). La 
documentació, que abasta cronològicament des de l’any 1987 fins 
a l’any 2002, consta de 90 unitats d’instal·lació, amb un total de 487 
unitats documentals en suport paper, 29 unitats documentals foto-
gràfiques (493 imatges) i altres suports especials, com CD de suport 
òptic, de suport magnètic, microfilms i transparències.

L’interès informatiu i per a la recerca de tota aquesta documen-
tació és ben significatiu. A escala institucional, el doctor Josep 
Maria Nadal, com a president de la Comissió Gestora i primer 

rector de la Universitat de Girona, va ser un personatge clau en 
l’etapa de construcció i consolidació de la institució università-
ria gironina. A més, Nadal també havia iniciat i liderat el pro-
cés de creació de la Universitat, primer des de la Direcció del 
Col·legi Universitari de Girona i després com a coordinador de 
l’Estudi General de Girona. Aquest fons tan heterogeni i «sin-
gular» reflecteix en bona mesura les dinàmiques i les condi-
cions del procés de creació i creixement de la Universitat i les 
seves particularitats a escala organitzativa i de funcionament, i 
consegüentment és imprescindible per estudiar-lo i valorar-lo. 
Aquesta actuació ha estat cofinançada per la Subdirecció Gene-
ral d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de Catalunya.
Intervenció arxivística sobre els fons documentals de la Gerència 
i les vicegerències d’Organització i Administració, d’Economia i 
de l’Àrea Acadèmica de la Universitat de Girona 1981- 2008.

Des de l’any 2003 el personal tècnic de l’Arxiu de la Universitat 
de Girona ha donat assessorament en gestió documental i arxiu 
a la Gerència en diferents ocasions, i més específicament els 
anys 2008 i 2009, per tal de tractar la documentació acumulada 
per la Gerència i les vicegerències (Vicegerència d’Organització 
i Administració, posteriorment Vicegerència de Personal i Orga-
nització; Vicegerència d’Economia, posteriorment Vicegerència 
de l’Àrea Econòmica, i Vicegerència de l’Àrea Acadèmica) de la 
Universitat de Girona des de l’any 1981 fins a l’any 2008 amb la 
finalitat de transferir-la a l’Arxiu.

La intervenció arxivística ha consistit a identificar i classificar 
els expedients, i instal·lar-los físicament. El resultat actual és 
un inventari de 127 unitats d’instal·lació. El setembre de 2010 
finalitzarà el tractament amb la identificació d’alguns expedi-
ents pendents, l’eliminació de la documentació que escaigui, 
l’entrada de la informació en una base de dades i amb l’orga-
nització i la senyalització dels expedients d’acord, primer, amb 
la seva procedència (fons CUG, EGG o UdG i subfons respectius) 
i, en segon lloc, segons la seva classificació. Aquesta descripció 
ha de donar com a resultat un inventari normalitzat on es des-
crigui cada unitat documental composta o simple i on es precisi 
el context jeràrquic en què s’organitza el fons a què pertany.

c) Elaboració d’instruments i implementació d’ús d’eines o pla-
taformes per a la gestió i preservació dels documents electrònics 
d’arxiu
Són accions orientades a predisposar l’escenari de l’e-Adminis-
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tració en la part que afecta la gestió dels documents, els expe-
dients i els arxius.
- Elaboració d’eines de gestió documental i arxiu. 
La Comissió d’e-Administració de l’ACUP (Associació Catala-

na d’Universitats Públiques) en el marc del Pla d’actuacions 
2009-2010 va encarregar a la UdG, la UPF i la UAB la direcció 
i execució de les consultories per a l’elaboració de tres eines 
bàsiques en tot sistema de gestió documental i arxiu:

- El quadre de classificació de la documentació administrativa 
de la Universitat (QCL).

- El calendari de conservació i eliminació dels documents (CCiE).
- Els vocabularis i les plantilles de metadades.

De manera coordinada entre les tres universitats i en el si dels 
grups de treball de Gestió Documental i iArxiu s’han dirigit els 
processos d’elaboració dels dits instruments i se n’ha fet el 
seguiment. A més de les tres eines, s’ha elaborat una aplicació 
informàtica per a la gestió de les dues primeres (QCL i CCiE). La 
UdG, mitjançant la UGDAiR, es va responsabilitzar directament 
del projecte d’elaboració dels vocabularis de metadades de 
preservació documental que ultra el dit vocabulari ha propor-
cionat 4 plantilles genèriques (d’expedient, de document solt, 
de document integrat en un expedient i de signatura-e) i de la 
seva aplicació en 15 exemples concrets. Els materials i l’eina in-
formàtica resultants estaran a disposició dels serveis de gestió 
documental i arxius de les universitats de l’ACUP a la intranet de 
la Comissió d’e-Administració, perquè puguin ser implementats 
en els gestors documentals respectius. Els tres projectes han 
estat cofinançats entre l’ACUP i la Subdirecció General d’Arxius i 
Gestió Documental de la Generalitat de Catalunya.
- Definició dels requeriments tipus d’un gestor documental i de 
documents de conservació a llarg termini o permanent (records)

També en el marc del grup de treball de Gestió Documental i iAr-
xiu de la Comissió d’e-Administració de l’ACUP i com a element 
indispensable per als processos de contractació dels gestors 
documentals i de records, la UGDAiR va participar en l’elabo-
ració dels requeriments tècnics d’aquestes eines o aplicacions 
que han estat compartits per les universitats de l’ACUP i inclosos 
en els respectius plecs de clàusules tècniques de contractació 
dels gestors documentals que ha realitzat cada universitat o té 
pendent de fer com una de les accions incloses en el primer pro-
grama d’e-Administració de l’ACUP 2009-2010.
En l’àmbit intern de la UdG, la UGDAiR ha fet una prospectiva 

de mercat prèvia al procés d’adquisició del gestor documental 
i ha plantejat un ventall de possibles integracions per valorar 
i prioritzar, amb l’objectiu de resoldre les necessitats de gestió 
documental de tots els entorns de la UdG: electrònic, convenci-
onal i híbrid.
- La UdG, primera institució que usa la plataforma de preser-
vació digital iArxiu de l’Agència Catalana de Certificació Digital 
(CATCert)
En virtut del conveni subscrit entre la UdG i l’Agència Catalana 
de Certificació (CATCert), a resultes d’un procés experimental 
iniciat el setembre de 2009, el 10 de desembre de 2009 conclo-
gué amb èxit el procés d’arxivament de les actes de qualifica-
cions acadèmiques electròniques dels nou primers cursos de la 
UdG (1993-1994 a 2001-2002) i el 12 de juny de 2010 el procés 
d’arxivament dels llibres de registre d’entrada i sortida de do-
cuments i del de registre intern des de l’any 1998 fins a l’any 
2009. Corresponen als llibres de registre produïts mitjançant el 
sistema d’informació automatitzat del registre d’entrada i sorti-
da de documents que la UdG posà en marxa l’any 1998. Ambdues 
sèries documentals són de conservació permanent i constituei-
xen documents essencials de la Universitat, la qual cosa explica 
la incorporació a la plataforma de preservació i Arxiu.

Aquest procés ha suposat la primera experiència pilot d’ús 
dels serveis de la plataforma de preservació i arxiu de do-
cuments digitals a llarg termini iArxiu de l’Agència Catalana 
de Certificació (CATCert - AOC), a escala de totes les admi-
nistracions públiques de Catalunya. El projecte responia a la 
necessitat de la UdG de preservar documents administratius 
electrònics de conservació permanent, com són les actes de 
qualificacions acadèmiques i els llibres de registre d’entrada 
i sortida de documents, i també de respondre a un encàr-
rec de la Comissió d’e-Administració de l’ACUP (Associació 
Catalana d’Universitats Públiques) a la Universitat de Girona 
perquè assumís el pla pilot d’ús d’aquesta plataforma tecno-
lògica en el marc del procés d’implantació de l’e-Adminis-
tració a les universitats públiques catalanes.

El procés actual s’ha basat en les normes i estàndards inter-
nacionals relatius a formats, tipologies documentals i sig-
natures electròniques que s’han de preservar a llarg termini. 
La transferència a iArxiu i la consulta de la documentació 
ingressada s’ha fet via web. La segona fase del projecte con-
sistirà en l’automatització completa dels processos d’ús dels 
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serveis de la plataforma iArxiu mitjançant la seva integració en 
l’eina de gestió documental de la UdG via webservices.

El projecte s’emmarca en la reculada cooperació entre la UdG i 
CATCert i s’ha encarregat de materialitzar-lo un equip de profes-
sionals conjunt integrat per arxivers, tecnòlegs i experts en eines 
d’e-Administració liderat, per part de la UdG, per la Unitat de Ges-
tió Documental Arxiu i Registre.

d) Participació en organismes, comissions, grups de treball i acti-
vitats en matèria de gestió documental, arxiu i registre i altres de 
connexes

- Com a vocal de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD) de la Generalitat de Catalunya, el cap de 
la UGDAiR ha assistit a totes les sessions del plenari amb una 
periodicitat gairebé mensual. La CNAATD és un òrgan col·legiat 
de caràcter tècnic que desenvolupa les competències en matèria 
d’accés i en matèria d’avaluació i tria de la documentació que li 
atribueixen la Llei 10/2001 d’arxius i documents. Ultra el debat 
i la proposta de resolució de les diferents propostes d’accés i 
avaluació documental que es presenten davant la Comissió, en-
guany ha treballat en una ordre de canvi de suports documen-
tals, la revisió dels procediments d’avaluació i accés documental 
i l’estudi i formulació d’una proposta de nou decret sobre accés, 
avaluació i tria de documents.

- El cap de la UGDAiR és membre de Comissió d’e-Administració 
de l’ACUP i coordinador del grup de treball d’iArxiu de la mateixa 
comissió. També, i juntament amb altre personal tècnic i admi-
nistratiu de la UGDAiR, és membre dels grups de treball de gestió 
Documental i e-Registre de la dita comissió. En conseqüència, 
ha participat en totes les seves reunions i sessions de treball, i 
també en els projectes engegats.

- Així mateix, és membre del Consell de Redacció de la revista ca-
talana d’arxivística Lligall, editada per l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya.

- La UGDAiR ha col·laborat en l’organització de la Jornada sobre els 
Esquemes Nacionals d’Interoperabilitat i Seguretat, coorganit-
zada per la UdG, l’ACUP i el CESCA, que tingué lloc el 26 de maig a 
l’auditori Jaume Casademont del Parc Científic i Tegnològic de la 
UdG amb participació de ponents en representació de diferents 
entitats de l’àmbit TIC i AOC de la Generalitat i de l’Administració 
general de l’Estat, amb una norantena d’assistents procedents 
de totes les universitats catalanes.

- El cap de la UGDAiR és membre dels grups de treball de la UdG per 
a la reforma dels Estatuts de la Universitat i per a la reforma del 
Reglament del règim electoral general.

- El tècnic superior en gestió documental i arxius de la UGDAiR 
participa en el projecte internacional InterPARES 3, un projecte 
d’investigació liderat per la Universitat Bristish Columbia i que 
basa la seva recerca en la preservació de documentació-e autèn-
tica a llarg termini. Durant el curs acadèmic 2009-2010, ha par-
ticipat en dues cimeres internacionals del projecte. A l’Arxiu Na-
cional del Brasil (Rio de Janeiro – 30 setembre i 1 i 2 d’octubre) 
i a la Universitat British Columbia (Vancouver – 27 i 28 de maig). 
D’altra banda, ha participat en el Simposi Internacional d’aquest 
mateix projecte el dia 29 de maig, amb la ponència «Transferint 
e-documentació vitals a les universitats públiques catalanes cap 
a un repositori digital segur (la plataforma iArxiu)».

- Des de la UGDAiR s’han facilitat les cerques de documentació 
per a l’estudi de Escola Normal de Mestres i l’Escola de Forma-
ció del Professorat d’EGD, i l’Escola d’Estudis Empresarials i els 
seus precedents, fetes per professors de la UdG per encàrrec del 
Rectorat.
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