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Quan creus en la UdG i  aportes
el  mi l lor  de tu,  col· lect ivament
fem desaparèixer els l ímits i   la
UdG esdevé un espai  per a la
formació i  la ref lexió,  un motor
de canvi  per al  creixement de
les persones, el  progrés del
terr i tor i  i  la mi l lora del  p laneta
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PRESENTACIÓ
En els propers dies v iurem unes noves eleccions al  Rectorat  de la Universi tat  de
Girona. Unes eleccions a les quals ens presentem amb l ’object iu de renovar la
vostra conf iança i  consol idar el  canvi  in ic iat  fa quatre anys. Un canvi  centrat  en
la innovació.  Un canvi  necessar i  per consol idar un model d’universi tat .  Ens cal
innovar perquè el  context  social  ha evolucionat i  necessi tem mi l lorar i
moderni tzar la inst i tució per adaptar-nos al  futur.  Ens cal  exercir  l ’autonomia
universi tàr ia creient en les uni tats i  en les persones, amb responsabi l i tat  i
ret iment de comptes. Ens cal  seguir  fomentant la part ic ipació de tots els
col· lect ius,  perquè la Universi tat  la fem entre tots i  només podem avançar
conjuntament s i  recol l im totes les mirades. La diversi tat  és r iquesa. Ens cal
donar seguretat  a les persones, compart int  a l lò que volem ser com a Universi tat .
Ens cal  un canvi  d ialogat,  compart i t  i  pactat .  Un canvi  que permet i  s i tuar la
Universi tat  de Girona a les portes de l ’any 2030.

Les eleccions al  Rectorat  també són una oportuni tat  per fer  balanç de la fe ina
feta durant aquests darrers quatre anys. Una feina que s’ha traduït  en més de
200 accions de govern que representen un grau d’acompl iment del  programa de
govern del  85%. Moltes accions poden ser pròpies de la dinàmica de la
inst i tució,  però algunes són estratègiques i  marquen una manera d’entendre la
Universi tat .

Així ,  hem trebal lat  per a la consol idació de la plant i l la de personal  amb
l ’estabi l i tzació de persones inter ines,  i  per a la promoció de la carrera
professional  i  e l  re l leu generacional ,  donant conf iança i  seguretat  a les persones
i  est imulant el  creixement professional .  Hem fomentat  la part ic ipació i
l ’associacionisme de l ’estudiantat  amb diàleg constant amb els seus
representants per vehicular les seves in ic iat ives cap a l ’acció de govern.  Hem
reforçat els centres docents amb un increment de recursos docents i  una major
dotació de places a les àrees d’estudi ,  fomentant la qual i tat  i  la innovació
docent.  Hem donat suport  a ls grups de recerca amb cof inançament inst i tucional
per a la captació i  retenció de talent i  en convocatòr ies de grans infraestructures
per mi l lorar en la captació de recursos compet i t ius.  Hem desenvolupat plans
especials i  l ín ies d’ajut  per atendre les persones vulnerables,  per una Universi tat
més inclusiva i  més equi tat iva.  Hem trebal lat  en xarxa amb el  sector
sociocul tural  i  socioeconòmic del  terr i tor i  amb una marcada vocació
internacional ,  assol int  projectes inst i tucionals s ingulars.  Hem defensat la
universi tat  com a inst i tució públ ica,  laborator i  d ’ idees i  refugi  de l l ibertats,  a l
servei  del  país.
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Hem desenvolupat un pla estratègic que vol  ser una mirada cap al  2030 des de
la suma d’ intel· l igències,  per donar resposta als canvis constants que estan
esdevenint .  Hem contr ibuï t  a la ineludible necessi tat  d ’avançar en l ’assol iment
dels object ius de desenvolupament sostenible.  Finalment,  com a conseqüència
de tot  p legat,  hem mi l lorat  la presència de la UdG en rànquings nacionals i
internacionals,  prest ig iant la inst i tució i  s i tuant- la on es mereix estar.

Durant aquests quatre anys hem t ingut l ’oportuni tat  de compart i r  moltes
ref lexions. Hem viscut s i tuacions complexes que ens han fet  t rontol lar  però que
alhora ens han servi t  per demostrar la resi l iència de la Universi tat  i  la capaci tat
de les persones d’adaptar-nos i  donar el  mi l lor  de nosal t res mateixes en els
moments més adversos. Ens coneixem i  ens reconeixem, des de la proximitat ,  la
compl ic i tat  i  la convicció que tots t rebal lem fent Universi tat  i  desi tgem el  mi l lor
per a la UdG. Tots volem que la UdG sàpiga cercar el  camí compart i t  per
innovar,  per créixer en qual i tat  i  prest ig i ,  per ser un referent de terr i tor i ,  per ser
un motor de canvi  social ,  per marcar tendències que determinin un futur més
just ,  més sostenible,  més l l iure.  Nosal t res ens presentem a la reelecció per,  des
del  l ideratge, fer  aquest acompanyament.  

Els propers quatre anys són cabdals per consol idar el  projecte.  Un projecte
inic iat  amb #NovaUdG, ara fa quatre anys, i  que ara amb #InnovaUdG agafa un
nou impuls.  Un projecte que manté l ’essència i  e ls valors or ig inals i  que es
nodreix de l ’exper iència i  e l  coneixement.  Un projecte pensat des de la concreció
i  la focal i tzació de l ’acció de govern,  amb vocació integradora però posant
l ’accent en els aspectes més rel levants per consol idar el  canvi .  Així ,  us
presentem un programa de govern organi tzat  en tres àrees: UdGInnovació,
UdGPersones i  UdGImpacte,  que alhora es desplega en 10 àmbits temàt ics.  

Ens agradarà compart i r ,  debatre i  fer  créixer aquest programa de govern amb
tota la comunitat ,  ja que aquest document no només vol  expressar el  nostre
compromís amb la UdG sinó que pretén també traçar les bases d’un nou model
d’Universi tat .  Un programa de govern que ha de ser necessàr iament consensuat
amb la impl icació de tota la comunitat ,  un programa de govern que trebal l i  per
aconseguir  que els object ius s iguin col· lect ius i  que es port in a terme, amb la
màxima transparència i  r igor i  amb un respecte profund per les persones i  la
diversi tat  d ' idees, la #InnovaUdG. 
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PRESENTACIÓN
En los próximos días v iv i remos unas nuevas elecciones al  Rectorado de la
Universi tat  de Girona. Unas elecciones a las que nos presentamos con el
objet ivo de renovar vuestra conf ianza y consol idar el  cambio in ic iado hace
cuatro años. Un cambio centrado en la innovación. Un cambio necesar io para
consol idar un modelo de universidad. Necesi tamos innovar porque el  contexto
social  ha evolucionado y necesi tamos mejorar y modernizar la inst i tución para
adaptarnos al  futuro.  Necesi tamos ejercer la autonomía universi tar ia creyendo
en las unidades y en las personas, con responsabi l idad y rendic ión de cuentas.
Tenemos que seguir  fomentando la part ic ipación de todos los colect ivos,  porque
la Universidad la hacemos entre todos y solo podemos avanzar conjuntamente si
recogemos todas las miradas. La diversidad es r iqueza. Tenemos que dar
segur idad a las personas desde la convicción, compart iendo lo que queremos
ser como Universidad. Necesi tamos un cambio dialogado, compart ido y
acordado. Un cambio que permita colocar la Universi tat  de Girona a las puertas
del  año 2030. 

Las elecciones al  Rectorado también son una oportunidad para hacer balance de
la labor real izada en los úl t imos cuatro años. Un trabajo que se ha traducido en
más de 200 acciones de gobierno que representan un grado de cumpl imiento del
programa de gobierno del  85%. Muchas acciones pueden ser propias de la
dinámica de la inst i tución, pero algunas son estratégicas y marcan una forma de
entender la Universidad. 

Así,  hemos trabajado para consol idar la plant i l la del  personal  con la
estabi l ización de las personas inter inas,  y para el  impulso de la carrera
profesional  y el  re levo generacional ,  dando conf ianza y segur idad a las personas
y est imulando la mejora constante.  Hemos fomentado la part ic ipación y el
asociacionismo del  estudiantado con un diálogo constante con sus
representantes para vehicular sus in ic iat ivas hacia la acción del  gobierno.
Hemos reforzado los centros docentes con un aumento de los recursos docentes
y una mayor dotación de plazas en las áreas de estudio,  promoviendo la cal idad
y la innovación docente.  Hemos apoyado a los grupos de invest igación con
cof inanciación inst i tucional  para la captación y retención de talento y en
convocator ias de grandes infraestructuras para mejorar la captación de recursos
compet i t ivos.  Hemos desarrol lado planes especiales y l íneas de ayuda para
atender a las personas vulnerables,  para una Universidad más inclusiva y
equi tat iva.  

UdG#InnovaQuim Salvi
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Hemos trabajado en red con el  sector sociocul tural  y socioeconómico del
terr i tor io con una fuerte vocación internacional ,  logrando proyectos
inst i tucionales s ingulares.  Hemos defendido la universidad como inst i tución
públ ica,  laborator io de ideas y refugio de l ibertades, al  servic io del  país.  Hemos
desarrol lado un plan estratégico que quiere ser una mirada hacia 2030 desde la
suma de intel igencias para dar respuesta a los cambios constantes que se están
produciendo. Hemos contr ibuido a la ineludible necesidad de avanzar en la
consecución de los objet ivos de desarrol lo sostenible.  Finalmente,  como
resul tado, hemos mejorado la presencia de la UdG en rankings nacionales e
internacionales,  prest ig iando la inst i tución y s i tuándola donde merece estar.  

Durante estos cuatro años hemos tenido la oportunidad de compart i r  muchas
ref lexiones. Hemos viv ido si tuaciones complejas que nos han hecho tambalear
pero que al  mismo t iempo han servido para demostrar la resi l iencia de la
Universidad y la capacidad de las personas para adaptarse y dar lo mejor de sí
mismas en los momentos más adversos. Nos conocemos y nos reconocemos,
desde la proximidad, compl ic idad y convicción de que todos trabajamos haciendo
Universidad y queremos lo mejor para la UdG. Todos queremos que la UdG sepa
encontrar un camino compart ido para innovar,  crecer en cal idad y prest ig io,  ser
un referente de terr i tor io,  ser un motor de cambio social ,  establecer tendencias
que determinen un futuro más justo,  más sostenible,  más l ibre.  Nosotros nos
presentamos a la reelección para,  desde el  l iderazgo, hacer este
acompañamiento.  

Los próximos cuatro años son cruciales para consol idar el  proyecto.  Un proyecto
inic iado con #NovaUdG, hace cuatro años, y que ahora con #InnovaUdG
adquiere un nuevo impulso. Un proyecto que mant iene la esencia y los valores
or ig inales y se al imenta de la exper iencia y del  conocimiento.  Un proyecto
diseñado desde la concreción y la focal ización de la acción de gobierno con
vocación integradora,  pero haciendo hincapié en los aspectos más relevantes
para consol idar el  cambio.  Es así  como presentamos un programa de gobierno
organizado en tres áreas: UdGInnovació,  UdGPersones y UdGImpacte,  que a su
vez se despl iega en 10 áreas temát icas. 

Nos gustaría compart i r ,  debat i r  y hacer crecer este programa de gobierno con
toda la comunidad, ya que este documento no solo quiere expresar nuestro
compromiso con la UdG, s ino que también pretende sentar las bases de un
nuevo modelo de Universidad. Un programa de gobierno que necesar iamente
debe ser consensuado con la part ic ipación de toda la comunidad, un programa
de gobierno que se ha creado para que los objet ivos sean colect ivos y que estos
se l leven a cabo, con la máxima transparencia y r igor y con un profundo respeto
por las personas y la diversidad de ideas, la #InnovaUdG.
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INTRODUCTION
In the coming days we wi l l  l ive a new elect ion to the Rectorate of  the Universi tat
de Girona. We are present ing candidature wi th the aim of  renewing your
conf idence in us and consol idat ing the change that started four years ago: a
change focused on innovat ion,  a necessary change to consol idate a universi ty
model.  We need to innovate because the social  context  has evolved, and we
need to improve and modernize the inst i tut ion to adapt to the future.  We need to
make use of  the universi ty autonomy by trust ing i ts uni ts and the people,  wi th
responsibi l i ty  and accountabi l i ty .  We need to cont inue encouraging the
part ic ipat ion of  a l l  groups, because the Universi ty is a plural  project ,  and we can
only move forward together i f  we gather al l  v iewpoints.  Diversi ty is a t reasure.
We need to give secur i ty to people,  shar ing what we want to be as a universi ty.
We need a dialogued, shared and agreed change. A change that al lows the
Universi tat  de Girona to be posi t ioned at  the gates of  2030. 

The elect ion to the Rectorate is also an opportuni ty to review the work done over
the last  four years.  An ef fort  that  has resul ted in more than 200 government
act ions which represents a 85% rate of  compl iance of  the government program.
Many act ions may be typical  of  the dynamics of  the inst i tut ion,  but other are
strategic and def ine a way of  understanding the Universi ty.  

Thus, we have worked to consol idate the staf f  wi th the stabi l izat ion of  temporary
personnel ,  the promot ion of  the professional  career and the generat ional
replacement,  g iv ing conf idence and secur i ty to people and st imulat ing constant
improvement.  We have encouraged the part ic ipat ion and associat ionism of
students wi th a cont inuous dialogue with their  representat ives and seeking to
incorporate their  in i t iat ives in the government act ion.  We have strengthened the
academic centres wi th an increase in teaching resources and a greater
endowment of  posi t ions in the areas of  study, promot ing qual i ty and teaching
innovat ion.  We have supported research groups with inst i tut ional  co-f inancing in
at t ract ing and retaining talent and also in cal ls for  large infrastructures that
enhance the at t ract ion of  compet i t ive resources. We have developed special
plans and assistance l ines to care for vulnerable people,  for  a more inclusive
and equi table universi ty.  We have strengthened the network wi th the
sociocul tural  and socioeconomic sector of  the terr i tory,  a lso wi th a strong
internat ional  vocat ion,  achieving singular inst i tut ional  projects.  We have
defended the universi ty as a publ ic inst i tut ion,  a laboratory of  ideas and a refuge
of f reedom, and set i t  at  the service of  the country.  

UdG#InnovaQuim Salvi
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We have developed a strategic plan that wants to be a gl impse into 2030 from
the sum of intel l igences. We have contr ibuted to the achievement of  the
sustainable development goals.  Final ly,  as a resul t ,  we have improved the
presence of  the UdG in nat ional  and internat ional  rankings, giv ing prest ige to the
inst i tut ion and placing i t  where i t  deserves to be.

During these four years we have had the opportuni ty to share many ideas. We
have exper ienced complex si tuat ions that have shaken us but that  at  the same
time have demonstrated the resi l ience of  the Universi ty and the abi l i ty  of  people
to adapt and give the best of  ourselves in the most adverse moments.  We know
each other and recognize ourselves,  f rom the proximity,  compl ic i ty,  and
convict ion,  that  we al l  work for  bui ld ing a Universi ty and that we al l  want the best
for the UdG. We al l  want that  the UdG learn how to f ind a shared path to
innovat ion,  to grow in qual i ty and prest ige,  to be a benchmark for the terr i tory,  to
be an engine of  social  change, to set  t rends towards a future that we want fa i rer,
more sustainable,  and freer.  We stand for re-elect ion because we would l ike,
f rom the leadership,  to accompany this process. 

The next four years are crucial  to consol idate the project .  A project  that  started
with #NovaUdG, four years ago, and that now, wi th #InnovaUdG, takes on a new
impetus.  A project  that  maintains the essence and or ig inal  values and feeds from
experience and knowledge. A project  designed from the speci f ic i t ies and
focal izat ions of  the government act ion,  but wi th an integrat ive vocat ion and by
emphasiz ing the most relevant aspects to consol idate the change. This is why we
present a government program organized in three areas: UdGInnovació,
UdGPersones and UdGImpacte,  which at  the same t ime is deployed in 10
thematic areas.

We would l ike to share,  debate,  and make i t  grow this government program with
the whole community,  as th is document not only wants to express our
commitment wi th the UdG but also aims to lay the foundat ions for a new
universi ty model.  A government program that must necessar i ly be agreed upon
with the involvement of  the whole community,  that  must work to ensure that the
object ives are col lect ive and achievable,  wi th maximum transparency and r igor
and with a deep respect for  the people and the diversi ty of  ideas: the
#InnovaUdG.

UdG#InnovaQuim Salvi
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A. UdGInnovació
La innovació és la c lau del  desenvolupament social  i  econòmic i  del  creixement
intel· lectual .  Gràcies a la innovació les idees es conceptual i tzen i  s ’ introdueixen
com a novetats en processos i  tècniques, mi l lorant- los.  Ho veiem constantment
en el  nostre entorn.  De fet ,  hem evolucionat gràcies a la nostra capaci tat
d’acceptar i  incorporar la innovació.

La universi tat  és el  centre del  coneixement.  A la universi tat  es crea i  es
desenvolupa el  coneixement a t ravés de la recerca, se social i tza amb una nova
generació de ciutadans i  c iutadanes a t ravés de la docència i  es dissemina a la
societat  emprant múlt ip les canals.  La universi tat  està permanentment innovant
en coneixement,  apl icant- lo en benef ic i  de la societat  i  dels sectors
sociocul turals i  socioeconòmics.  Per contra,  la societat  veu la universi tat  com
una inst i tució ancorada, amb poca capaci tat  innovadora. És ben cur iós que la
innovació,  un dels pi lars de la universi tat  s igui  tan complexa d' integrar com a
cul tura universi tàr ia en el  s i  de la inst i tució.  

Existeixen factors múlt ip les que di f icul ten la innovació en la universi tat  mateixa.
Per una banda hi  ha la resistència al  canvi :  la innovació és necessàr iament
canvi ,  i  la mi l lora introduïda per aquest canvi  necessi ta una etapa d’adaptació.
Per al t ra banda, la innovació moltes vegades es veu com una tasca més.
Aleshores, en l loc de ser una mi l lora,  esdevé un afegi t .  A més, la innovació no
necessàr iament condueix a l ’èxi t .  Hi  ha un r isc,  i  massa sovint  costa assumir- lo.
De vegades, també, no es dona la cont inuï tat  necessàr ia perquè la innovació es
consol id i .  Per això és tan important que la innovació formi part  de la cul tura
universi tàr ia i  impregni  tota l ’estructura de la inst i tució,  on tothom, cadascú des
del  seu àmbit ,  es pregunt i  com es pot mi l lorar.  És imprescindible que la
innovació s igui  amplament debatuda perquè la diversi tat  d ’aportacions i  punts de
vista augmenten les possibi l i tats que aquesta innovació esdevingui  un avenç,
una mi l lora,  a lhora que la mi l lora se social i tza.  Finalment,  la innovació pot
aparèixer per generació espontània,  i  aquest és un fet  re l levant,  però no
determinant.  La innovació ha de ser la pauta diàr ia i  a ixò només s’assoleix
est imulant- la des dels equips direct ius i  formant i  capaci tant totes les persones
que const i tueixen la comunitat  universi tàr ia.  Ens cal  una autènt ica cul tura
innovadora, t ransversal  i  mult id iscipl inàr ia.  
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Es diu que la necessi tat  est imula l ’enginy.  Com sigui  que en els moments més
di f íc i ls  hem sabut donar el  mi l lor  de nosal t res mateixos,  ara,  la Universi tat  de
Girona té el  repte de decidir  què vol  ser.  Podem cont inuar deixant passar el
temps, ancorats en la comoditat ,  o podem avançar-nos als esdeveniments que
regiran el  nostre futur i  sort i r -ne reforçats.  Nosal t res ens tornem a presentar per
cont inuar acompanyant amb l ideratge la Universi tat  en aquest v iatge, per
impregnar des de la docència,  la recerca, la governança i  e ls espais,  una cul tura
innovadora que engresqui  i  est imul i  tota la comunitat  UdG. 

Docència és el  concepte que ut i l i tzem per expressar la relació entre
ensenyament i  aprenentatge. Es tracta d 'una relació directa,  però no per això
simple:  l ’exercic i  de la docència no és una mera transmissió de coneixement.
L’aprenentatge s’assoleix amb el  gaudi  de qui  ensenya i  de qui  aprèn, i  a ixò
requereix essencialment un entorn favorable,  amb mot ivació i  reconeixement
mutu.  L’entorn favorable s ’assoleix amb unes bones condic ions professionals,
ambientals,  tècniques i  metodològiques. Una font de mot ivació important
l ’aconseguim fent que tota la comunitat  universi tàr ia comparteix i  e l  mateix
object iu.  El  reconeixement mutu,  l ’abastem quan docents i  estudiants,  comunitat
universi tàr ia i  societat ,  es valoren, es coneixen i  es reconeixen com una peça
clau, imprescindible per arr ibar a l ’èxi t .  Els propers anys serà important
repensar i  invert i r  en els espais docents,  dotant- los de la pol ivalència i  la
f lexibi l i tat  necessàr ies per adaptar-se a di ferents metodologies docents i  a ls
canvis socials que s’estan produint .  Cal  dotar el  professorat  i  l ’estudiantat  dels
recursos educat ius i  tecnològics necessar is per faci l i tar  l ’aprenentatge. A més,
esdevé imprescindible compart i r  e l  camí a recórrer cap a una docència de major
qual i tat  i  reconèixer la bona feina i  e l  bon docent com a un est ímul per cercar
aquesta excel· lència.

La UdG ha de def in i r  e l  seu model d’universi tat .  Hem d’ innovar per adaptar-nos a
les noves tendències que demana la societat  i  les noves generacions
d’estudiants,  mantenint  la nostra essència d’universi tat  públ ica i  presencial .  Els
object ius no es poden improvisar ni  es poden imposar,  perquè esdevenen
efímers s i  no són acceptats per la comunitat .  Els object ius rel levants són aquel ls
que són frui t  de la part ic ipació,  e l  d ià leg crí t ic ,  l ’entesa i  e l  consens, la
democràcia i  la social i tzació.  Per això hem obert  e l  debat per def in i r  e l  model
docent del  segle XXI de la Universi tat  de Girona, que hem anomenat UdGXXI.  Un
model que per ta l  d ’assegurar-ne l ’èxi t  haurà de comptar amb la part ic ipació
decidida del  conjunt de la comunitat  universi tàr ia.  

A1. Docència
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Defensar l ’educació públ ica,  cont inuar t rebal lant  per la rebaixa de les taxes
universi tàr ies i  part ic ipar act ivament en la reestructuració del  mapa de
t i tu lacions, amb els centres docents i  la part ic ipació de la comunitat
universi tàr ia.  
Promoure un debat en profundi tat  que condueixi  a l ’e laboració dels cr i ter is
que hauran de permetre a la UdG desplegar un nou mapa de t i tu lacions
or ientat  a formar integralment els c iutadans i  les c iutadanes amb les
competències necessàr ies per encarar els reptes de la humanitat .  
Actual i tzar el  document de cr i ter is de plani f icació docent amb or ientacions
per a la gest ió de l 'encàrrec docent i  la seva assignació al  professorat  en
perf i ls  docents def in i ts,  racional i tzant el  nombre màxim de professors per
assignatura i  e l  nombre mínim d’hores que un professor ha de fer per
assignatura;  també, del imitar les metodologies docents i  e ls processos
d'avaluació i  vet l lar  pel  seu acompl iment.  
Def in i r  e l  concepte de semipresencial i tat  apl icable als plans d 'estudis de
graus i  màsters i  incorporar les metodologies docents coherents amb aquesta
modal i tat  com un recurs pedagògic més, amb la voluntat  d 'arr ibar a
l ’estudiantat  que està al lunyat de la UdG per qüest ions de disponibi l i tat ;
també, potenciar la formació contínua a distància mit jançant la
semipresencial i tat .  
Garant i r  e l  català com a l lengua vehicular en els estudis universi tar is i  vet l lar
perquè es respect i  la l lengua d' impart ic ió prevista en els dissenys de les
assignatures,  per no permetre cap regressió de la l lengua catalana en alguns
àmbits de coneixement.  
Ofer i r  mòduls format ius en discipl ines t ransversals i  interdiscipl inàr ies perquè
l ’estudiantat  pugui  completar el  seu aprenentatge amb cont inguts
complementar is.  
Promoure la formació dual  de manera que part  de la formació es pugui
real i tzar en una inst i tució externa, preferentment públ ica,  com a complement
de la formació t radic ional .  

Un model que ens ha de permetre def in i r  molts aspectes que són essencials per
a la Universi tat :  e ls requis i ts i  les competències dels estudis,  e l  mapa de
t i tu lacions, les modal i tats i  les metodologies docents més adequades, el  paquet
format iu t ransversal  que ha de rebre l ’estudiantat ,  e l  p la de formació del
personal  docent i  invest igador,  e ls processos de qual i tat  i  e ls recursos docents i
econòmics per dur-ho tot  p legat a terme. En def in i t iva,  ens cal  determinar
col· lect ivament el  camí a recórrer com a universi tat  durant aquest segle XXI:  a ixí
mi l lorarem com a universi tat  i  seguirem donant el  servei  de qual i tat  que ens
caracter i tza com a administració públ ica al  servei  dels estudiants i  del  país.  

Propostes concretes 
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Faci l i tar  la tutor i tzació de trebal ls de f inal  de grau, t rebal ls de f inal  de màster
i  pràct iques externes, tant  curr iculars com extracurr iculars,  col· lect ius o
interdiscipl inar is,  intra o inter centre docent,  per abordar projectes més
ambiciosos i  que requereix in d’equips de persones. 
Mi l lorar i  completar el  desplegament del  model d 'assignació de recursos
docents als centres docents incorporant-hi  indicadors de qual i tat .  
Consol idar l ín ies d’ajut  que foment in la col· laboració entre centres docents
en el  desenvolupament de programes d’ innovació docent.  
Acompanyar els centres docents en la implementació d 'una apl icació integral
per a t rebal ls de f inal  de grau i  t rebal ls de f inal  de màster,  que faci l i t i  e l
seguiment al  l larg de tot  e l  procés, des de la matr ícula f ins a l ’avaluació.  
Impulsar de la mà dels professionals que tenim a la Universi tat  i  en el  marc
del  projecte UdGXXI la f lexibi l i tzació del  concepte d 'aula,  incorporant les
metodologies docents més innovadores i  adequades i  creant espais de relació
que foment in l 'aprenentatge col· laborat iu.  
Establ i r  incent ius perquè el  coneixement der ivat  de l 'act iv i tat  invest igadora
est igui  més present en l 'act iv i tat  docent.  
Impulsar procediments d 'autoavaluació contínua a t ravés del  Moodle perquè
l ’estudiantat  pugui  monitor i tzar i  mi l lorar el  seu rendiment acadèmic amb la
supervis ió del  professorat .  
Vet l lar  perquè les pràct iques externes s’adeqüin a la correcta progressió dels
estudis i  que aquel les que es real i tzen en empreses i  inst i tucions amb ànim
de lucre t inguin una correcta contraprestació econòmica. 
Promoure un programa de màsters d’excel· lència que reconegui i  impulsi
in ic iat ives de nous estudis de referència dins del  s istema universi tar i  català i
compet i t ius a nivel l  internacional .  
Recuperar un programa de suport  a la docència,  coordinat amb els tècnics de
qual i tat  de les àrees d'estudi  i  e l  Gabinet de Plani f icació i  Avaluació,  per ta l
de poder fer  la revis ió i  e l  seguiment del  d isseny de les assignatures de cada
t i tu lació.  
Actual i tzar,  posar de rel leu i  incorporar en els plans d 'estudis les
competències t ransversals de la UdG, en part icular aquel les que emanen del
Pla estratègic UdG2030, del  Pla d’ Igual tat  i  del  Pla d 'Ambiental i tzació,  entre
d'al t res,  p lans aprovats per la comunitat  universi tàr ia.  
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La recerca és el  t rebal l  creat iu dut a terme de forma sistemàt ica amb l ’object iu
d’ incrementar el  coneixement i  mi l lorar la v ida de les persones. La recerca és la
part  t roncal  del  desenvolupament humà. Gràcies a la recerca es real i tzen nous
descobr iments,  es formulen noves teor ies,  s ’ inventen nous mètodes o tècniques,
generant un coneixement que al imenta els processos d’ innovació i
desenvolupament sociocul tural  i  socioeconòmic i  de t ransmissió de coneixement
cap a l ’estudiantat ,  cap a la comunitat  c ient í f ica i  cap a la societat .  Un país
innovador és aquel l  on el  b inomi recerca i  t ransferència excel· le ix.  A més, la
recerca és el  t ret  d ist int iu de la universi tat  respecte d’al t res inst i tucions
d’educació super ior.  A la universi tat ,  la recerca condic iona una part  important
del  f inançament públ ic que aporta l ’administració,  i  també del  f inançament
específ ic,  f ru i t  de projectes públ ics i  pr ivats a nivel l  local ,  nacional  i
internacional .  La recerca es fonamenta en les persones invest igadores i  les de
perf i ls  tècnics de suport ,  i  determina la carrera professional  del  personal  docent
i  invest igador,  l ’obtenció d’ajuts per al  personal  invest igador en formació i
l ’obtenció de beques de col· laboració i  a juts per als estudiants de grau i  de
màster.  Alhora,  contr ibueix directament al  prest ig i  d ’una universi tat  i  a la seva
capaci tat  per posic ionar-se al  costat  de les mi l lors universi tats a nivel l  nacional  i
internacional .  

En els darrers anys, el  personal  invest igador ha vist  com les condic ions en què
s'ha de real i tzar la recerca han empit jorat  a causa d’un creixent nivel l
d 'exigència per accedir  a l  f inançament,  una manca d'estabi l i tzació de la plant i l la
que di f icul ta el  re l leu generacional  i  les expectat ives dels invest igadors joves,
un envel l iment de les infraestructures i  equipaments c ientí f ics i  una excessiva
r ig idesa i  burocrat i tzació.  Malgrat  que hem actuat en totes aquestes àrees en
aquests darrers quatre anys, ens convé ser ferms i  incrementar pol í t iques
d’acompanyament al  personal  invest igador de la UdG. Ens convé mantenir  les
pol í t iques de cof inançament per a la captació i  retenció de talent aprof i tant
convocatòr ies compet i t ives,  tant  a nivel l  predoctoral  com postdoctoral .  Ens cal
cont inuar augmentant el  nombre de contractes al  personal  invest igador en
formació.  Ens convé fer una pol í t ica d’estabi l i tzació del  personal  gestor i
promotor de projectes.  Ens convé desplegar l ’estratègia HRS4R, Human
Resources Strategy for Researchers,  per mi l lorar les condic ions de trebal l  i  la
qual i tat  de la nostra recerca. Ens convé implementar un CRIS (current research
informat ion system) com a programari  integral  de gest ió de la recerca,
simpl i f icant la gest ió dels projectes i  la generació de curr ículums indiv iduals i
col· lect ius.  

A2. Recerca
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Desplegar un nou CRIS (s istema de gest ió de la recerca) com a programari
que incorpora la gest ió integral  de l 'act iv i tat  de recerca amb mòduls de gest ió
econòmica, gest ió de projectes i  gest ió de recursos humans i  que ha de
subst i tu i r  e l  GREC, la guia de gest ió de projectes i  a l t res programaris i
procediments que actualment s 'ut i l i tzen de forma desagregada. 
Ajudar els grups de recerca a aconseguir  les acredi tacions i  cert i f icacions
nacionals i  internacionals necessàr ies dels seus laborator is per poder
augmentar la seva act iv i tat  de t ransferència i  de serveis de més valor afegi t  i
d iversi f icar les seves fonts de f inançament.  
Impulsar la creació d 'un centre CERCA en Innovació Educat iva i  Social  a
Catalunya, coordinat per la UdG. 
Promoure trobades interdiscipl inàr ies de personal  invest igador,  potenciar
entre els grups de recerca la t ransversal i tat  de la recerca, fomentant noves
sinergies i  v ies de f inançament,  i  adequar els processos administrat ius a la
real i tat  dels projectes interdiscipl inar is.  En la mateixa direcció,  promoure
reunions de coordinació i  t rebal l  en xarxa a nivel l  tècnic entre promotors de
recerca, tècnics de campus sector ia ls i  tècnics de l ’OITT, per compart i r
exper iències,  coordinar convocatòr ies i  maximitzar la captació de
f inançament.
Explorar la possibi l i tat  de sol· l ic i tar  f inançament Cofund de la Unió Europea
per al  programa de postdocs de la UdG, per consol idar el  programa,
incrementar l ’atracció de talent i  faci l i tar  e l  re l leu generacional .
Acompanyar els grups de recerca en la captació de f inançament establ int
programes de cof inançament de grans infraestructures de recerca d’ús
compart i t .  

I  la Universi tat  ha d’ajudar el  personal  invest igador en l ’obtenció de grans
equipaments que permet in moderni tzar els equips actuals,  que estan quedant
obsolets,  i  adquir i r -ne de nous per augmentar les capaci tats i  poder ser
compet i t ius.  A més, la Universi tat  ha de fer pol í t iques que contr ibueix in a
est imular l ’act iv i tat  invest igadora cuidant i  acompanyant els invest igadors i  les
invest igadores en l ’èxi t  i  en el  f racàs. Ha de fer pol í t iques que faci l i t in la
internacional i tzació de la recerca, l ’atracció d’ infraestructures s ingulars i  de
país,  la col· laboració entre el  personal  invest igador,  la recerca interdiscipl inàr ia,
el  t rebal l  en xarxa amb al t res inst i tucions i  la recerca èt icament i  social
responsable.  Així ,  anirem react ivant l ’accés al  f inançament i  seguirem mi l lorant
les condic ions del  personal  invest igador,  augmentant el  reconeixement de la
Universi tat  i  contr ibuint  a la mi l lora de la societat .  

Propostes concretes 
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Consol idar el  Programa Pont d’ajut  a grups de recerca que no han renovat
l ’obtenció de projectes compet i t ius i  dotar- lo d’un programa de formació i
suport  documental  a part i r  de casos d’èxi t .
Impulsar pol í t iques que incent iv in l 'agrupació de grups de recerca per faci l i tar
l ’accés a convocatòr ies de major compet i t iv i tat ,  sense perdre,  però,  la
r iquesa de l 'especial i tzació.
Promoure, amb el  suport  del  Comitè d’Èt ica i  Bioseguretat  en la Recerca de
la UdG, un pla d’ integr i tat  de la recerca sobre els pr incipis de f iabi l i tat ,
honestedat,  respecte,  t ransparència i  ret iment de comptes, ta l  com estableix
la Unió Europea per al  2022.
Impulsar la deep tech ( tecnologia profunda) a la UdG com un concepte de
transferència del  coneixement i  emprenedoria.
Elaborar i  adaptar formalment la pol í t ica de propietat  intel· lectual  de la UdG a
les recomanacions de l ’Organi tzació Mundial  de la Propietat  Intel· lectual
(WIPO).
Elaborar i  d i fondre un codi  de bones pràct iques en la recerca i  la innovació
com a instrument d’autoregulació col· lect iu,  format per un conjunt d’accions,
recomanacions i  compromisos per a pràct iques de recerca. 
Disposar un CPD (centre de processament de dades) de recerca per
central i tzar la potència de càlcul ,  faci l i tar  la tar i f icació i  just i f icació de les
hores de càlcul ,  generar economies d’escala i  ofer i r - lo a tota la comunitat
universi tàr ia.  
Elaborar una pol í t ica de gest ió de dades de recerca de la UdG, basada en els
pr incipis FAIR ( t robable,  accessible,  interoperable i  reut i l i tzable) i  per a tot  e l
c ic le de vida de les dades -adquis ic ió i  recol l ida;  emmagatzematge; seguretat
i  anàl is i ;  d i fusió i  preservació- assignant rols i  responsabi l i tats als actors.
Elaborar una guia d’accés obert  que or ient i  e l  personal  invest igador per
abordar els canvis de paradigma respecte de les publ icacions tradic ionals,  la
manera d’entendre la di fusió dels resul tats de recerca i  la gest ió dels drets
de propietat  intel· lectual  i  drets d’autor,  i  a justar la UdG als requer iments
dels organismes f inançadors de la recerca.
Desenvolupar un programa propi  d ’ intensi f icació de la recerca amb la
possibi l i tat  de disposar de f ins a un semestre sabàt ic amb un contracte
programa entre la persona interessada i  la Universi tat .
Elaborar una guia del  personal  invest igador de la UdG, una eina
específ icament dissenyada per ajudar els invest igadors i  les invest igadores a
conèixer i  ut i l i tzar els serveis i  recursos disponibles a la UdG.
Reforçar la projecció de la perspect iva de gènere en la recerca i  la
transferència del  coneixement.
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Els pr incipis de transparència,  accés a la informació públ ica i  bon govern,
regulats a la Llei  19/2014, del  29 de desembre, són els pr incipis bàsics que
permeten avaluar la qual i tat  democràt ica del  sector públ ic català i ,  per tant ,
també de les seves universi tats.  És d’obl igat  compl iment que la Universi tat  de
Girona ret i  compte, al  conjunt de la c iutadania,  de la seva act iv i tat  i  de la gest ió
dels recursos que s’han ut i l i tzat  per desenvolupar- la.  D’al t ra banda, el  govern
obert  permet establ i r  canals de comunicació amb la comunitat ,  interact ius i
part ic ipat ius,  aprof i tant  els avantatges dels mit jans electrònics.  L ’object iu és
faci l i tar  la part ic ipació i  l ’accés a la informació i  a les dades de la inst i tució
mateixa,  amb l ’ impuls de les noves tecnologies i  cercant una major impl icació de
la comunitat  en el  govern de la universi tat .  Això també impl ica establ i r  canals de
comunicació,  adoptar normat ives i  procediments c lars i  senzi l ls  i  aprovar codis
èt ics i  protocols que assegur in el  compl iment de les normat ives.  Accions que,
malgrat  que ens port in fe ina afegida, serà en benef ic i  de la inst i tució.  

Les funcions i  f inal i tats de la Universi tat  de Girona s’han de compl i r  amb
l ’observança de les normes i  pr incipis que regeixen la t ransparència,  l ’accés a la
informació públ ica,  el  bon govern i  e l  govern obert ,  possibi l i tant  així  que la
comunitat  pugui  conèixer i  avaluar l ’acció de govern.  És una obl igació de la
inst i tució,  però també un dret  de la c iutadania.  

Malgrat  aquesta concreció de normes i  procediments,  s ’evidencia que es fa molt
di f íc i l  gest ionar la governança universi tàr ia amb una infraestructura i  amb una
dinàmica que ha quedat desfasada respecte al t res àmbits socials.  S’han fet
passes en la bona direcció,  però la universi tat  cont inua essent v ista com una
administració encarcarada, amb un excés de burocrat i tzació i  una baixa
capaci tat  innovadora. Ens convé donar més vis ib i l i tat  a la fe ina de transformació
i  mi l lora que s’està fent des de molts espais de la Universi tat .  Per exemple,  hem
avançat en transparència i  part ic ipació i  ens hem si tuat  en posic ions
capdavanteres en els rànquings nacionals.  Hem avançat en administració digi ta l
amb l ’adquis ic ió i  desenvolupament de noves eines telemàt iques. Hem aprovat el
Pla de Qual i tat  i  estem completant el  Sistema de Garant ia Interna de la Qual i tat
per començar a acredi tar  centres docents.  Recentment ens han concedi t  e l
segel l  europeu HRS4R. Hem uni f icat  normat ives i  hem simpl i f icat  procediments.
Tot i  a ixí ,  ens manca molt  per s i tuar-nos on voldríem estar.  Necessi tem donar un
nou impuls,  com a comunitat ,  a l ’administració digi ta l ,  perquè ens ho demana la
legis lació i  perquè és un camí ineludible.  

A3. Governança
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Desplegar la pol í t ica i  e l  Pla de Qual i tat  de la UdG en l 'àmbit  de
l 'administració,  fent  èmfasi  en el  desplegament i  mi l lora dels processos dels
sistemes de garant ia interna de la qual i tat  de centres i  serveis.  
Avançar en la t ransformació digi ta l  estratègica de la governança i  la gest ió
administrat iva mit jançant grups de trebal l  t ransversals dir ig i ts i  coordinats per
una comissió,  amb l ’object iu d’aconseguir  una administració digi ta l  ef icaç,
ef ic ient ,  t ransparent i  accessible.  
Completar les cartes de serveis or ientades a usuar is i  e l  s istema de tar i fes,
publ icar-ho conjuntament per faci l i tar  la seva cert i f icació per part  dels
organismes f inançadors,  i  faci l i tar-ne l 'ús,  internament per part  dels
invest igadors i  externament per part  del  sector socioeconòmic.
Desplegar la comptabi l i tat  anal í t ica a nivel l  intern de la UdG, més enl là del
t rebal l  col· laborat iu de les universi tats l iderat  per la Direcció General
d 'Universi tats en el  marc del  Sistema Universi tar i  Català.
Avançar en un model de governança basat en una major plani f icació en tots
els àmbits,  generals i  part iculars i  en la corresponsabi l i tat  de tota la
comunitat  –estudiantat ,  PAS i  PDI– en el  govern de la Universi tat ,  i  basat
també en l 'establ iment d 'object ius compart i ts,  en la t ransparència i  en el
ret iment de comptes, fomentant un rol  més act iu i  part ic ipat iu de la comunitat
universi tàr ia en la governança de la Universi tat .
Revisar els indicadors de f inançament de les uni tats en l ín ia amb els nous
indicadors que s’estableix in per al  f inançament de la Universi tat  per promoure
la mi l lora constant.
Dotar-nos d'un data warehouse (magatzem de dades) i  avançar en la gest ió
integrada de les bases de dades de recursos humans, de gest ió acadèmica,
de docència,  de recerca, i  d ’una nova base de dades d’espais que s’ha de
crear,  per faci l i tar  l ’obtenció d’ informació creuada en processos d’acredi tació
i  p lans de mi l lora.  Això ha de permetre dotar-nos d'eines de gest ió intel· l igent
i  agi l i tzar procediments,  com la gest ió dels plans docents de centre i
l ’assignació de professorat  per part  dels departaments,  la gest ió dels espais i
la seva ocupació i  reserva, l ’associació d’estudiantat  i  professorat  en
l ’e laboració d’enquestes,  l ’obtenció dels indicadors demanats en processos
d’acredi tació,  etc. ,  i  poder fer  cerques molt  més r iques i  detal lades. 

Transparència,  informació públ ica,  ef ic iència i  part ic ipació cap a una
administració completament digi ta l  són els pr incipis que han de seguir  guiant el
govern de la Universi tat .  Una manera de fer que ha de saber t ransmetre aquests
pr incipis a tota l ’estructura universi tàr ia,  exercint  e l  l ideratge i  t rebal lant  per
assol i r  object ius col· lect ius.  

Propostes concretes 
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Fomentar el  t rebal l  coordinat,  p lani f icat  i  s istemàt ic,  entre l 'equip de direcció
i  e ls serveis de l 'administració,  per ta l  d 'a l inear al  màxim la v is ió pol í t ica i  la
implementació efect iva de l 'acció de govern,  i  estendre el  t rebal l  en equip i
part ic ipat iu per ta l  de t reure el  màxim prof i t  de les aportacions de les
persones de les di ferents uni tats de l 'administració.  
Impulsar el  grup de trebal l  d 'administració electrònica de forma transversal
entre els serveis i  les uni tats per establ i r  e ls procediments i  processos,
plani f icar el  desenvolupament de l 'administració electrònica i  def in i r  un pla
estratègic de digi ta l i tzació per a la docència,  la recerca i  la gest ió,  que f ix i  e l
programari  inst i tucional ,  gener i  economies d’escala i  assegur i  les pr ior i tats,
procediments,  s istemes de control  i  cr i ter is per a la producció interna o
adquisic ió externa de tecnologia.  
Ordenar el  marc normat iu de la Universi tat ,  s impl i f icant normat ives i
reglaments,  i  organi tzar els processos administrat ius de la Universi tat  amb un
sistema de garant ia interna de la qual i tat .
Uni f icar totes les normat ives acadèmiques en un únic document que faci l i t i
l ’accés a la informació,  e l imini  les interpretacions errònies i  c lar i f iqui  quines
normat ives i  reglaments són d’apl icació.  
Universal i tzar l 'ús del  gestor de convocatòr ies i  la generació i  arx iu d 'actes i
acords d 'òrgans col· legiats,  i  l ’ús del  portasignatures i  de la s ignatura
electrònica per a tota la comunitat  UdG.
Implementar una eina de tramitació d 'expedients estructurada en un arbre de
documents administrat ius integrat  amb el  gestor documental  i  e l
portasignatures.  
Executar un pla d 'actuació especial  per a la Secció de Contractació i
Patr imoni del  SEPIC, per acabar de resoldre els concursos existents i
agi l i tzar els nous concursos.
Cont inuar desplegant el  Pla Estratègic UdG2030: la suma d’ intel· l igències,  en
els 4 eixos i  amb les 20 accions previstes,  i  incorporar quan escaigui
actuacions concretes noves, en part icular les que puguin der ivar-se de la
cr ida permanent a la comunitat  universi tàr ia.  
Avançar en l 'establ iment d 'un model d 'organi tzació i  gest ió de la prevenció de
r iscos legals i  penals (corporate compl iance),  que inclogui  l 'e laboració d 'un
pla de prevenció a part i r  del  mapa de r iscos, la redacció d 'un codi  èt ic i
l 'establ iment d 'un canal  de denúncies seguint  les directr ius europees. 
Mantenir  la bona coordinació amb el  Consel l  d 'Estudiants per faci l i tar  la
part ic ipació de l 'estudiantat  en el  govern de la Universi tat  i  la vehiculació de
les seves propostes de mi l lora de la Universi tat .
Implementar un sistema integral  de queixes, sugger iments i  fe l ic i tacions com
una eina més de part ic ipació de la comunitat  en la governança de la
Universi tat .
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L’espai  que ens envol ta ens desperta emocions de tot  t ipus.  Arr ibar a casa, un
espai  que hem dissenyat al  nostre gust i  que ens def ineix en part  com a persona,
ens relaxa. Una passejada per la natura és una bona manera de ref lexionar.  Els
colors,  les distàncies,  les olors caracter i tzen els espais produint-nos sensacions
de benestar i  conf iança o,  al  contrar i ,  ens fan sent i r  incòmodes i  ens posen en
senyal  d’alerta.  Fomentar un espai  que ens produeix una sensació de sat isfacció
és el  gran catal i tzador de la creat iv i tat  i  la innovació.  Les aules han de canviar,
han de ser més f lexibles i  pol ivalents,  han de possibi l i tar  l ’apl icació de di ferents
metodologies docents.  D’ igual  manera, els espais de trebal l  han de ser diàfans,
amb major v is ib i l i tat ,  que augment in la sensació de pert inença a un grup, i  han
d’estar ambientats amb elements naturals i  ben i l · luminats,  per t ransmetre
inspiració.  Els espais han ser confortables,  ergonòmics i  equipats amb la
tecnologia digi ta l  adequada. Alhora s ’ha de disposar d’espais confortables per
faci l i tar  les relacions informals,  zones lúdiques i  d ’esbar jo per descansar,  espais
col· laborat ius que permet in el  t rebal l  en equip,  i  espais pr ivats per poder fer
videoconferències o al t res tasques sense molestar la resta.  

Els espais són per v iure’ ls.  Necessi tem anar recuperant la v ida al  campus,
necessi tem retornar a la normal i tat ,  que ens permet i  re lacionar-nos com a
col· lect iu que formem aquesta comunitat  universi tàr ia.  Durant massa anys hem
pat i t  un dèf ic i t  d ’ inversió que no ha permès actuar i  mi l lorar l ’estat  dels espais
existents.  Ens els darrers anys les inversions fetes han estat  importants en el
manteniment i  l ’adequació dels edi f ic is,  però amb uns recursos molt  l imi tats les
accions de transformació estratègica han quedat pendents.  Ara ens convé
recuperar el  Pla d’ Inversions Universi tàr ies que ha de permetre el iminar
def in i t ivament els mòduls prefabr icats,  completar els edi f ic is de serveis per a la
comunitat ,  especialment per l ’estudiantat ,  i  paci f icar els accessos i  garant i r
l ’accessibi l i tat  a la Universi tat ,  tant  als campus com als edi f ic is.  Si  ens
ident i f iquem com una universi tat  inclusiva,  ens cal  e l iminar totes les barreres
arqui tectòniques i  garant i r  la seguretat  v ia l  en tot  e l  recinte universi tar i .  

Cal  insist i r ,  ser persistents en poder obtenir  a judes provinents dels fons
europeus, estatals i  autonòmics;  aquests recursos han de permetre l ’expansió i
construcció del  nou Campus de la Salut ,  l ’esponjament del  Campus de Mont i l iv i ,
del  Campus Centre i  del  Campus de Barr i  Vel l ,  i  la moderni tzació i  ampl iació de
la zona esport iva.  

A4. Espais
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Harmonitzar els espais f ís ics i  v i r tuals per faci l i tar  la interacció de di ferents
metodologies docents,  presencials i  semipresencials,  per a una formació més
integrada i  de major qual i tat .  
Redef in i r  e ls espais de la UdG per adaptar- los a la nova real i tat  de teletrebal l
combinat amb presencial i tat ,  a f i  de potenciar espais de trebal l  col· laborat iu i
posar en valor el  t rebal l  presencial .  
Construir  la Casa de l ’Estudiant al  Campus de Mont i l iv i  com a nucl i
aglut inador de les organi tzacions estudiant i ls ,  Consel l  d ’Estudiants i
associacions d’estudiants,  amb despatxos, sales de reunions i  magatzems
adients.  
Promoure la captació de f inançament europeu del  programa Next Generat ion
EU per a grans infraestructures s ingulars i  de país.  
Final i tzar l 'e laboració del  Pla Especial  dels Boscos de Palau per adjudicar la
construcció d 'una nova residència d’estudiants per fer  f ront  a la manca de
places i  a l ’ increment del  cost  del  l loguer de pisos a la c iutat  de Girona, fets
que di f icul ten que alguns nois i  noies puguin venir  a estudiar a la UdG. 
Actual i tzar la retolació de tots els espais de la UdG com a conseqüència dels
canvis d’usos, reordenació d 'espais,  nous aforaments,  envel l iment i  desgast
produït  pel  pas dels temps, i  de la necessi tat  de fer- los respectuosos amb la
diversi tat .
Adequar l 'Aula Magna Modest Prats amb equipament tècnic i  mobi l iar i  estable
que permet in la celebració d 'actes durant tot  e l  curs acadèmic.  
Ampl iar  el  Servei  d ’Esports amb noves instal· lacions: cobertura de les pistes
de pàdel  i  construcció d 'un mòdul addic ional  dedicat  a act iv i tats esport ives,
de manteniment i  zona de vest idors,  i  seguir  ampl iant  l ’ús compart i t  de les
instal· lacions esport ives amb l 'àrea urbana de Girona, per mi l lorar l ’oferta
esport iva i  augmentar el  rendiment de les instal· lacions.

Per al t ra banda, l ’espai  és un ref lex de la universi tat ,  ens def ineix com a
inst i tució i  expressa la nostra manera de ser.  L ’espai  és un bon mit jà per
transmetre a la comunitat  universi tàr ia i  a la societat  e ls valors que ens
caracter i tzen com a inst i tució.  La Universi tat  de Girona es caracter i tza per la
l lu i ta contra el  canvi  c l imàt ic i  e l  desenvolupament sostenible,  per això és cabdal
el  nou Pla d’Ambiental i tzació que recentment ha aprovat la nostra Universi tat .  Si
volem que la societat  ens vegi  com un referent i  motor de canvi ,  que marca
tendència,  ho hem de transmetre quan aquesta societat  ens observa. 

Propostes concretes 
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Construir  l ’Edi f ic i  Aular i  Nord del  Campus de Mont i l iv i ,  que ha de donar
resposta a l ’acord s ignat per al  repart iment de l ’edi f ic i  Aular i  Comú entre la
Facul tat  de Ciències i  l 'Escola Pol i tècnica Super ior.  Així ,  l 'Àrea d'Estudis de
Ciències passar ia a administrar la total i tat  dels espais de l ’Aular i  Comú i  les
necessi tats docents de l ’EPS es resoldr ien amb espais a l ’Aular i  Nord.
Desenvolupar un pla de seguretat  integral  que i l · lumini  correctament els
campus i  incorpor i  càmeres de videovigi lància als inter iors i  exter iors dels
edi f ic is i  zones comunes (com els pàrquings),  connectades amb les
conserger ies i  e l  servei  de seguretat .  
Adaptar la UdG a la nova normat iva d 'accés electrònic i  seguretat  dels
edi f ic is.  
Al l iberar els mòduls prefabr icats del  Campus de Mont i l iv i  i  urbani tzar una
plaça de campus com a espai  de relació i  esbar jo.
Ordenar l 'accés pr incipal  del  Campus de Mont i l iv i  des del  v ia l  d 'accés a l ' IES
Mont i l iv i .  Aquest nou accés inclour ia un aparcament i  punt pr incipal  de
parada del  servei  públ ic d 'autobús.
Actuar en els espais inter iors dels edi f ic is,  especialment aules i  laborator is
docents,  per assegurar una vent i lació adequada que garanteix i  la qual i tat  de
l 'a i re,  e ls requer iments de salut  i  e ls estàndards de confort .
Elaborar un informe d'accessibi l i tat  de tots els campus de la UdG –edi f ic is,
espais exter iors i  campus vir tual–,  pr ior i tzar les accions i  començar a
executar- les per garant i r  l 'accessibi l i tat  universal  d 'aquests espais.  
Trebal lar  perquè al  Parc Hospi talar i  Mart í  Jul ià s 'edi f iqui  e l  Campus de la
Salut  de la UdG, que haurà d ' incloure les facul tats de Medicina i  d ' Infermeria,
un edi f ic i  de recerca, una bibl ioteca, una antena del  Parc Cientí f ic  i
Tecnològic per a l 'àmbit  sani tar i  i  una reserva de sostre edi f icable per a
residència d 'estudiants.
Vet l lar  per la recuperació i  conservació del  patr imoni cul tural  i  arqui tectònic,
tenint  cura dels espais i  obr int- los a la comunitat ,  i  sol· l ic i tar  f inançament
dest inat  a ta l  f inal i tat  en les convocatòr ies promogudes per la Unió Europea,
l 'Estat  Espanyol ,  la General i tat  de Catalunya i  la Diputació de Girona.
Adquir i r  part  de la propietat  de l 'Edi f ic i  But inyanes per cobr i r  l ' increment de
necessi tats docents,  de gest ió i  de serveis del  Campus de Barr i  Vel l ,  i
negociar la rehabi l i tació d 'aquests espais amb el  Pla d ' Inversions
Universi tàr ies.  
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B. UdGPersones
Les inst i tucions no són res sense les persones. Aquesta af i rmació pren tota la
seva rel levància en l ’arrel  et imològica del  mot “universi tat” .  Universi tat  prové del
l lat í  universi tas (el  tot)  i  es refereix a una comunitat  de persones que
comparteixen un conjunt d’object ius comuns. In ic ia lment el  terme es va emprar
per def in i r  associacions de professors i  estudiants,  f ins que va der ivar en al lò
que avui  entenem com a universi tat .  

La Universi tat  de Girona està formada per una comunitat  de més de 18.000
persones: estudiantat ,  personal  docent i  invest igador (PDI) i  personal
d’administració i  serveis (PAS).  Una comunitat  de persones que compart im
object ius:  la construcció del  coneixement,  la mi l lora de l ’educació,  e l  foment de
l ’esper i t  cr í t ic  i  de metodologies act ives i  col· laborat ives,  la resposta
responsable a les necessi tats de la societat  a t ravés de la docència,  la recerca i
la t ransferència del  coneixement.  

Els estudiants són la raó de ser de la universi tat ,  e l  centre sobre el  qual  es
desenvolupa tota l ’act iv i tat .  Accedeixen a la universi tat  fonamentalment per
aprendre coneixements especial i tzats,  adquir i r  les competències per exercir  una
determinada professió,  i  per mi l lorar la seva formació integral  com a persones,
com a ciutadans responsables socialment.  Alhora,  amb la seva part ic ipació
contr ibueixen decididament al  fet  que la universi tat  s ’adapt i  i  evolucioni ,
incorporant els canvis que exper imenta la societat  mateixa.  Per això,  una plena
representació de l ’estudiantat  en el  govern i  en la v ida universi tàr ia és la mi l lor
garant ia per a una mi l lor  universi tat ;  i  només s’assoleix amb diàleg, compart int
object ius i  reconeixent la tasca imprescindible de mi l lora constant que
exerceixen.

El  personal  docent i  invest igador i  e l  personal  d’administració i  serveis són els
col· lect ius que amb la seva expertesa i  professional i tat  fan que els engranatges
de la Universi tat  s ’a just in als object ius compart i ts.  Són les persones
encarregades de crear,  desenvolupar,  mi l lorar i  compart i r  e l  coneixement,  per
guiar l ’aprenentatge de l ’estudiantat  i  per respondre necessi tats de la societat .
Són les persones que dissenyen i  gest ionen els procediments i  organi tzen la
vida de la inst i tució.  Són, en def in i t iva,  les persones que vet l len de manera
permanent per l ’excel· lència i  adequació de la docència,  la recerca, la
transferència del  coneixement i  e l  compromís comunitar i  i  social .
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El valor que aporten i  e l  seu paper essencial  per al  bon funcionament de la
Universi tat  fa que sigui  necessar i  un rel leu generacional  adequat,  que assegur i
la cont inuï tat  dels coneixements,  de l ’expertesa, dels procediments,  de la
conf iança i  la seguretat  en la fe ina, on l ’estabi l i tat  i  l ’est ímul per a la mi l lora
constant és imprescindible.  Per aconseguir-ho calen pol í t iques clares de
captació i  retenció dels ta lents,  per assentar les bases avui  del  que volem ser
demà: condic ions laborals adequades, de conci l iació,  p la d’act iv i tats i  carrera
professional ,  però també el  reconeixement merescut pel  mi l lor  progrés dels
estudiants,  una major part ic ipació en les decis ions dels equips direct ius,  una
mil lor  relació amb els companys i  companyes, el  reconeixement de les famíl ies,  i
l ’atenció a les persones i  a la seva salut  f ís ica i  emocional .  

En def in i t iva,  en el  s i  de la comunitat  universi tàr ia és indispensable crear i
mantenir  un entorn de conf iança, còmode i  i l · lusionant,  amb diàleg i  compromís,
amb reconeixement i  ret iment de comptes, on les regles s iguin c lares,
t ransparents,  compart ides i  acceptades per tota la comunitat ,  i  on tothom pugui
fer la seva aportació,  de manera complementàr ia entre els col· lect ius,  per a una
mil lor  docència,  recerca, t ransferència i  compromís comunitar i  i  social .  

Hem de comprendre i  valorar que som una organi tzació integrada per persones
capaces d' ident i f icar i  proposar solucions innovadores als reptes que se'ns
planteja des de la societat ,  en tant que pr incipal  inst i tució del  coneixement:  una
organi tzació que ajuda el  seu personal  a créixer professionalment i  que, amb les
persones, creix al  mateix temps la inst i tució;  una universi tat  que s 'ocupa de les
persones que n' integren la comunitat ,  que es preocupa del  seu desenvolupament
i  benestar personal ,  que les cohesiona a l 'entorn d 'un projecte que els és i  que
es vol  comú; una organi tzació que no deixa ningú enrere pel  fet  de tenir  una
si tuació personal  compl icada; una organi tzació amable amb les persones, les de
de dins i  les de fora que interactuen amb nosal t res.  

Volem que hi  hagi  gaudi  de qui  ensenya, de qui  aprèn, de qui  invest iga,  de qui
gest iona. Probablement ser fe l iç estudiant,  t rebal lant  o v iv int  la universi tat  és el
factor de qual i tat  universi tàr ia més rel levant.  Per assol i r  aquest object iu volem
centrar la nostra act iv i tat  cap a les persones, estudiantat ,  PAS i  PDI fent  un
incís especial  en la captació i  gest ió dels ta lents,  en exper imentar una vida
universi tàr ia plena i  en el  compromís social  vers les desigual tats i  les persones
vulnerables per aconseguir  una universi tat  inclusiva,  igual i tàr ia i  socialment
responsable;  en def in i t iva,  una universi tat  mi l lor .  
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La Universi tat ,  la fem les persones. La comunitat  UdG conf igura un aplec de
talents diversos i  complementar is,  que s’agrupen per exercir  de manera
excel· lent  i  adequada les funcions de la inst i tució.  L ’esforç i  l ’aportació d’un
conjunt de persones, quan se senten part  d ’un projecte,  aconsegueix els
object ius que s’ha proposat de manera molt  més reeix ida i  autènt ica que si  es
vol  arr ibar a les mateixes f i tes a t ravés de talents i  capaci tats que no estan
cohesionats.  La UdG és de l ’estudiantat  que tr ia la nostra universi tat ,  i  del  PDI i
del  PAS que fan de la UdG el  seu projecte professional  i  personal .  Com a
inst i tució som el  resul tat  de l ’agregació de l ’act iv i tat  i  de les capaci tats de tots i
cadascun de nosal t res.  

Per això és de cabdal  importància captar i  gest ionar els ta lents.  Hem de seguir
t rebal lant  de manera decidida per un accés universal  a l ’educació super ior i  per
una universi tat  igual i tàr ia i  inclusiva,  perquè així  es reforça la nostra vocació de
servei  públ ic t ransversal  per assol i r  una societat  que només és plena si  és
diversa. Hem d’aconseguir  ser una universi tat  atract iva per a estudiantat  de
graus, de màsters i  de doctorat ,  ofer i r  una exper iència de formació de qual i tat
acadèmica, d’aprenentatges signi f icat ius i  t ransversals,  de formes de trebal lar
innovadores. Una formació de qual i tat  en el  grau, una exper iència universi tàr ia
vi ta l  incent ivarà que l ’estudiantat  vulgui  seguir  a la UdG, en màsters,  doctorats i
en formació al  l larg de la v ida, i  e l  que és més important,  que tot  a ixò ajudarà a
consol idar un sent iment de pert inença valuós per a cada estudiant i  que es
transmetrà a les generacions futures.  El  f lux constant i  var iat  d ’estudiantat
aporta innovació i  coneixement a la societat ,  per exemple,  a t ravés de pràct iques
externes i  programes de voluntar iat  i  cooperació,  però també cap a la universi tat
mateixa,  fent  progressar l ’act iv i tat  docent i  invest igadora i  mi l lorant la inst i tució
mateixa a t ravés de la representació en els òrgans de govern.

També és fonamental  captar,  mantenir  i  gest ionar ta lents en el  PDI i  en el  PAS.
En aquest aspecte és rel levant fer  el  re l leu generacional  de manera adequada,
garant int  la t ransmissió de coneixement,  a l  mateix temps que es dinamitza
l ’expertesa de la inst i tució amb l ’aportació de coneixement extern.  Per a la
inst i tució és un repte t robar l ’equi l ibr i  entre pol í t iques de captació de talents
externs i  pol í t iques de desenvolupament de talents locals en el  s i  de la
inst i tució,  amb el  guiatge i  aprof i tament inst i tucional  de l ’expertesa d’àmpl ies i
f ructuoses trajectòr ies professionals.  Sigui  com sigui ,  e l  que fem avui  serà la
l lavor del  futur.  

B1. Captació i gestió de talents
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Defensar l 'ampl iació dels marges d'execució del  capítol  1 en base al  pr incipi
d 'autonomia universi tàr ia i  a la reiv indicació ferma d'un mi l lor  f inançament
públ ic que garanteix i  l 'autonomia f inancera de la Universi tat .  
Real i tzar una gest ió dinàmica entre la pol í t ica de retenció i  aprof i tament del
ta lent propi  de la UdG amb la de captació de talent extern.  Assol i r -ho fent ús
de totes les possibi l i tats,  tant  amb professorat  contractat  com amb
professorat  funcionar i .  
Dissenyar una pol í t ica pròpia i  act iva de beques, ajuts o crèdi ts tous, també
amb al iances amb agents socioeconòmics,  amb l 'object iu de faci l i tar  l 'accés a
la universi tat  i  també que cap estudiant hagi  d 'abandonar la universi tat  per
mot ius econòmics.  
Desplegar de manera universal  i  consol idar la carrera professional  del  PAS
com a instrument per al  reconeixement de l 'excel· lència i  e l  valor afegi t  en
l 'actuació professional  de les persones i  com a estratègia per al  foment de la
mi l lora a nivel l  personal  i ,  en conseqüència,  de l 'organi tzació en el  seu
conjunt.  
Completar al  màxim possible l ’estabi l i tzació de la plant i l la de PAS i
actual i tzar progressivament l ’RLT d’acord amb les disponibi l i tats
pressupostàr ies i  com a resul tat  d ’haver anal i tzat  i  redef in i t  e ls object ius de
la uni tat  i  d ’haver adaptat  les f i txes dels l locs de trebal l  per ta l  que aquests
ref lecteix in els reptes actuals i  de futur.
Dissenyar un pla integral  i  p lur iennal  de formació per al  PAS i  e l  PDI a
l ’entorn de l ’ Inst i tut  de Ciències de l ’Educació per ofer i r  una formació més
estructurada, plani f icada i  organi tzada i  incorporar competències en
innovació,  l ideratge, resi l iència i  gest ió del  canvi ,  i  or ientat  a l 'assol iment de
competències de la carrera professional ,  a la capaci tació i  a l ’actual i tzació de
coneixements estratègics.
Ser proact ius en la captació de talent invest igador en programes amb
f inançament extern:  el  Pla Serra Húnter i  e ls programes Beatr iz Gal indo,
Ramón y Cajal ,  Juan de la Cierva i  ICREA sènior,  considerant el
cof inançament de la Universi tat  quan escaigui .  

Per això ens cal  posar l ’accent en la retenció de talent amb programes
d’estabi l i tzació,  de carrera professional  i  de formació,  perquè la màxima
creat iv i tat  i  ef ic iència s ’aconsegueix quan les persones se senten valorades a la
feina i  d isposen de les eines per desenvolupar-se correctament.  També és
important fer  conf iança en les persones amb programes de conci l iació i  de
teletrebal l  i  també de dedicació,  perquè amb conf iança i  en ret iment de comptes
s’assoleixen majors quotes de benestar personal  que també repercuteixen en un
guany per a la inst i tució.  

Propostes concretes
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Integrar en una única convocatòr ia i  de forma coordinada les convocatòr ies
d’ invest igadors en formació ( IFUdG, FI  i  FISDUR) per ta l  d ’augmentar la
vis ib i l i tat  i  incrementar l ’atracció de talent.  
Vet l lar  perquè existeix i  una cont inuï tat  des del  grau f ins al  programa de
doctorat  per assegurar l ’arr ibada d’estudiantat  a les l ín ies de recerca de la
Universi tat .
Revisar la pol í t ica d 'emeri tatge de la UdG per ta l  que permet i  acol l i r  també
professorat  emèri t  d 'a l t res universi tats,  amb la voluntat  d ' incorporar ta lent
sènior.  
Crear la f igura del  fe l low, invest igador extern de referència internacional
v inculat  temporalment a un departament o inst i tut  de la UdG, perquè
col· labor i  a dinamitzar grups de recerca, codir igeix i  tesis doctorals i  pugui
formar part  de l 'equip en projectes de recerca. 
Elaborar un protocol  de benvinguda al  personal  invest igador,  complementar i  a
la guia dels invest igadors,  que ha de proporcionar les dades necessàr ies als
nouvinguts,  tant  invest igadors contractats com vis i tants,  per permetre una
migració de la seva invest igació i  la seva exper iència docent f luïda i  completa
en l ’entorn de trebal l  de la UdG.
Implementar un sistema de procés de gest ió de la qual i tat  en la contractació,
t raient prof i t  de les eines telemàt iques, sobre la base d'un procediment OTM-
R (obert ,  t ransparent i  basat en mèri ts) .  
Redef in i r  e l  marc de desenvolupament del  personal  invest igador per ta l  de
poder adaptar la UdG a al lò que determinen la Carta Europea per als
Invest igadors i  e l  Codi  de Conducta per a la Contracció d’ Invest igadors.  
Seguir  desenvolupant programes d’ igual tat  d ’oportuni tats en l ’accés, la
promoció i  les condic ions laborals,  adreçats a corregir  b iaixos de gènere i
sostres de vidre.
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Segurament una de les exper iències v i ta ls que més recordem de la nostra
joventut  és el  pas per la universi tat .  Els coneixements adquir i ts són
determinants per a la v ida professional ,  i  la xarxa de coneixences i  d ’amistats
esdevé decis iva,  emocionalment i  professional .

Alhora,  totes i  tots,  estudiantat ,  PAS i  PDI,  compart im moltes estones diàr ies en
els campus. La inst i tució ha de ser conscient que és extraordinàr iament
important que la comunitat  vulgui  fer  v ida en el  campus. Des del  punt de vista
acadèmic i  de gest ió,  imaginar i  crear nous espais ens permet relacionar-nos,
compart i r  coneixements,  idees, ref lexions, reptes. . .  i  avançar junts en docència,
recerca, t ransferència del  coneixement i  compromís comunitar i  i  social .

Però aquests espais també faci l i ten la relació entre col· lect ius,  fonamental  per
mi l lorar la nostra sensació de benestar i  e l  nostre sent i t  de pert inença, que es
tradueix en una mi l lora de la inst i tució mateixa.  Per això s ’ha de seguir  insist int
en l ’ampl iació i  mi l lora dels serveis educat ius,  de la bibl ioteca, els equipaments
esport ius i  de restauració cap a la comunitat .  Ens convé recuperar-nos
emocionalment de la pandèmia. Ens convé fomentar la part ic ipació de la
comunitat  i  programar més act iv i tats de salut  i  qual i tat  de vida,
d’associacionisme, de voluntar iat ,  cul turals i  d ’esbar jo.  Ens cal  mantenir  i
mi l lorar les instal· lacions garant int  e l  confort  de l ’usuar i ,  crear més espais de
trobada i  de relació que faci l i t in la interacció personal  i  anar completant els
campus universi tar is amb tots els serveis que necessi ta la comunitat .  I  ens cal
assegurar l ’accés als campus universi tar is,  convèncer les inst i tucions municipals
de la importància d’aconseguir  una i r renunciable mobi l i tat  sostenible de la
comunitat  universi tàr ia.  En aquest aspecte,  la Universi tat  ha de ser referent,  per
això ens cal  impulsar una cul tura mediambiental  de forma transversal  i  apl icar
mesures decidides de reducció dràst ica de l ’emissió de gasos d’efecte
hivernacle.  

La vida universi tàr ia és la v ida als campus, però també la v ida a l ’àrea urbana,
que ha de notar la v ibració de la Universi tat  i  sent i r - la part  d ’el la;  i  també és la
vida al  terr i tor i ,  amb el  qual  la Universi tat  està for tament v inculada; i  ara també
és la v ida als espais v i r tuals,  que la pandèmia ha propic iat  i  accelerat .  La UdG
és una universi tat  presencial  i  la qual i tat  de la v ida universi tàr ia i  les relacions
entre les persones són cabdals i  pr ior i tàr ies.  Per això,  tots els pr incipis i
actuacions que hem de fer per mi l lorar la v ida universi tàr ia també han d’arr ibar
als nous espais.  

B2. Vida universitària
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Implementar mesures adients als pr incipis de la reforma horàr ia impulsada
per la General i tat  de Catalunya per aconseguir  a la UdG una organi tzació del
temps sostenible,  saludable i  corresponsable amb la v ida dels membres de la
comunitat  universi tàr ia.  
Completar el  desplegament del  Pla de Dedicació Acadèmica, que permet i
registrar i  cert i f icar la dedicació del  PDI en act iv i tats docents,  de recerca i  de
gest ió,  d ’aportació d’expertesa, i  també act iv i tats de promoció,  d ivulgació i
cooperació.  
Revisar els procediments d’avaluació de la invest igació i  de l ’avaluació
interna del  personal  invest igador,  establ int  nous object ius per promoure la
mi l lora cont inuada de la recerca a la UdG. 
Donar v is ib i l i tat  a les persones i  a la seva trajectòr ia promovent que totes les
persones del  PAS i  del  PDI t inguin actual i tzades les seves pàgines personals
del  d i rector i  de la UdG.
Assegurar una taxa de reposic ió mínima de professorat  per garant i r  e l  re l leu
generacional  i  e l  t rànsi t  de coneixement entre generacions i  tendir  a
piràmides d’edat equi l ibrades en els departaments.  
Cont inuar afavor int  e l  desplegament de les mentor ies de manera que els
estudiants dels darrers cursos col· labor in en l ’acol l ida de l ’estudiantat  de nou
ingrés i  del  de mobi l i tat  internacional .
Completar els plans d 'acol l ida específ ics per als t res col· lect ius de la
comunitat  universi tàr ia –estudiantat ,  PAS i  PDI– i  per a càrrecs direct ius.
Promoure l locs i  moments de relació i  de gaudi  en la v ida universi tàr ia de tota
la comunitat ,  en la quot id iani tat  i  també en moments assenyalats de l 'any,  per
donar valor a les relacions personals i  per afavor i r  e l  sent i t  de pert inença a la
comunitat .  
Crear un l l ibre digi ta l  que recul l i  e ls perf i ls  de totes les persones que s 'han
jubi lat  a la UdG, i  que ja no surten al  d i rector i  web de la UdG, de manera que
cont inuïn v inculades a la inst i tució i  es preservi  la memòria històr ica de la
comunitat  UdG.
Crear la ràdio de la UdG de la mà del  Consel l  d ’Estudiants i  dels
professionals de la comunicació de la UdG, adaptada als nous formats
digi ta ls i  mit jà de divulgació de l ’act iv i tat  universi tàr ia.  
Fer possible que el  Suplement Europeu al  Tí to l  recul l i  a l t res competències,
coneixements o habi l i tats que l 'estudiant hagi  desenvolupat durant el  seu pas
per la UdG. 

Propostes concretes 
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Desplegar el  te letrebal l  en l 'àmbit  de l 'administració com a estratègia
organi tzat iva que aport i  valor afegi t  a l ’organi tzació i  per afavor i r  la
conci l iació de la v ida laboral  i  personal  i  l 'opt imització de recursos, en base
als pr incipis de corresponsabi l i tzació del  personal ,  p lani f icació d 'object ius i
tasques i  ret iment de comptes. 
Dotar d 'un espai  de campus degudament condic ionat,  amb les instal· lacions i
e ls serveis necessar is per poder celebrar act iv i tats lúdiques i  fest ives. 
Cont inuar promovent la part ic ipació de l 'estudiantat  en la v ida universi tàr ia
dels campus a tots els nivel ls:  e ls òrgans de govern,  l 'associacionisme, les
act iv i tats esport ives i  saludables i  les act iv i tats lúdiques i  fest ives,  entre
d’al t res.  
Integrar les eines telemàt iques col· laborat ives en l ’entorn UdG per augmentar
l 'ef ic iència i  la product iv i tat  i  promoure el  t rebal l  segur en xarxa, les reunions
vir tuals i  les eines de comunicació amb la comunitat .  

34 UdG#InnovaQuim Salvi



A la UdG entenem el  compromís social  com a totes aquel les accions que ens
porten a un món més equi tat iu,  s igui  quin s igui  l ’àmbit  d ’actuació.  Compromís
social  vol  d i r  t rebal lar  perquè totes les persones t inguin igual tat  d ’oportuni tats:
igual tat  per a les dones, per a col· lect ius vulnerables o minor i tzats socialment o
cul tural ,  per a persones amb discapaci tats,  o necessi tats específ iques, o
problemes de salut ;  i  també per tenir  cura del  p laneta,  del  nostre món, que és
l ’espai  que ens acul l  com a persones. Hi  ha un encaix molt  notable entre el
compromís social  a la UdG i  e ls object ius de l ’Agenda 2030, que han de ser
integrats i  re interpretats en la v ida de la Universi tat .  

El  compromís social  és part  nuclear de la Universi tat  de Girona des de la seva
creació.  Ens caracter i tzem per ser una universi tat  amb una comunitat  socialment
responsable,  que ho expressa amb múlt ip les in ic iat ives durant tot  l ’any.
Estudiantat ,  PDI i  PAS real i tzen act iv i tats i  part ic ipen en accions que fan arr ibar
el  compromís social  de la UdG al  terr i tor i ,  a l  conjunt de la societat  catalana i  a
moltes al t res parts del  món. És una vocació reconeguda en el  s i  de la comunitat ,
però també en l ’entorn i  en rànquings nacionals i  internacionals.  

Però aquesta vocació sempre pot mi l lorar.  Hi  ha molts exemples per apuntar:  la
UdG és una universi tat  l íder en voluntar iat  a tot  l ’Estat  Espanyol  des de fa anys,
i  ara ha de començar amb pas ferm cap al  voluntar iat  internacional ;  la
convocatòr ia de cooperació universi tàr ia per al  desenvolupament fa més de 25
anys que aporta expertesa a projectes compart i ts,  però ara hi  ha un nou repte,
que és contr ibuir  a t robar l ’encaix entre la cooperació i  l ’Agenda 2030. La UdG
també és una universi tat  integradora,  que atén adequadament totes les persones
amb capaci tats di ferents o necessi tats específ iques, però vol  ser una universi tat
més inclusiva cada vegada. En aquest sent i t  la UdG disposa dels Ajuts
d’Emergència,  de les Beques Salar i ,  de l ’atenció a la bretxa digi ta l ,  però
igualment hem de seguir  buscant noves fórmules per mi l lorar l ’accés a la
universi tat  i  evi tar  que noies i  nois hagin d’abandonar els estudis per mot ius
econòmics.  També tenim una act iv i tat  intensa per promoure la igual tat  de gènere
en tota la v ida i  funcions de la UdG, que ha cr istal· l i tzat  en el  recentment
aprovat segon Pla d’ Igual tat ,  amb 50 accions que esdevenen 50 compromisos de
govern,  però som conscients que a la societat  i  a la Universi tat  cont inuen
persist int  sostres de vidre,  b iaixos de gènere i  conductes reprovables que cal
corregir  amb fermesa des del  compromís inst i tucional  amb el  valor de la igual tat .

B3. Compromís social
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Integrar,  v is ib i l i tzar i  d i fondre els mandats de l 'Agenda 2030 i  e ls Object ius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) en tota la v ida universi tàr ia:  educació
i  docència;  recerca i  t ransferència;  estratègia i  governança; in ic iat ives de
campus; compromís amb la societat .  
Reforçar la ref lexió cr í t ica i  e l  coneixement c ientí f ic  contrastat  des de la
Universi tat  a la c iutadania en els temes transcendentals de país i  de debat
social .  
Aconseguir  que la UdG sigui  una universi tat  inclusiva,  a t ravés de la redacció
d’un pla d ' inclusió i  de la seva execució;  que la UdG sigui  un espai  per a
totes les persones, amb respecte a la diversi tat  i  atenció a les necessi tats.  
Vet l lar  per la salut  emocional  de la comunitat  universi tàr ia i  en especial  de
l ’estudiantat ,  desenvolupant programes de suport  psicològic i
d 'acompanyament en la superació de la fat iga pandèmica. 
Reforçar els programes d'ajuts econòmics d 'emergència per a estudiantat
vulnerable,  per cobr i r  l 'augment de casos a causa de la s i tuació econòmica
postpandèmica del  país.  
Fomentar les pràct iques curr iculars i  extracurr iculars en empreses i  ent i tats
del  tercer sector.
Promoure la cerca d’oportuni tats de col· laboració per a una recerca i  una
innovació socialment responsables.
Establ i r  mecanismes perquè el  PDI i  e l  PAS puguin col· laborar,
voluntàr iament,  amb una aportació de la seva nòmina al  mecenatge de la
Universi tat ,  a lhora que es benef ic i ïn d 'una desgravació f iscal .  
Mantenir  e l  l ideratge de la UdG en voluntar iat  social  i  desplegar el  voluntar iat
europeu i  internacional .  
Promoure la mobi l i tat  sostenible i  organi tzar la mobi l i tat  nacional  i
internacional  de mit ja i  l larga distància establ int  regulacions que redueix in
l 'emissió de CO2.

Cal que la UdG segueixi  essent un referent de país en compromís social  i
cont inuï  aportant en xarxes i  grups de trebal l  arreu. Però el  que és més
important,  tot  just  ho estem esbossant:  ens convé introduir  competències
transversals per aconseguir  que el  compromís comunitar i  i  social  formi part  de la
formació integral  del  nostre estudiantat .  Hem d’ insist i r  també en una recerca i
t ransferència èt iques i  responsables socialment,  que responguin i  actuïn per
resoldre reptes socials.  I  hem de ser compromesos socialment,  també en la
gest ió.  En resum, hem de fer la nostra aportació,  en tot  a l lò que sabem fer,  per
una societat  més justa,  més l l iure,  més inclusiva,  més sol idàr ia i  més
democràt ica,  que t ingui  sempre presents els drets fonamentals de les persones. 

Propostes concretes 
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Obtenir  la cert i f icació d 'universi tat  pel  comerç just ,  per avançar en el  canvi
social ,  econòmic i  ambiental ,  i  per promoure al ternat ives de consum més
respectuoses. Sensibi l i tzar la comunitat  i  fer-ne vis ib les els pr incipis en la
vida universi tàr ia.
Reforçar els mecanismes de resposta inst i tucional  davant s i tuacions de
violència de gènere. 
Desplegar el  segon Pla d’ Igual tat  i  promoure inst i tucionalment la cul tura de
l ’equi tat  i  e l  compromís amb el  valor de la igual tat  de gènere en les seves
di ferents expressions.
Mantenir  la compra d’energia cert i f icada com a energia renovable i  aprof i tar
totes les oportuni tats per instal· lar  s istemes de producció energèt ica pròpia
amb energies renovables.  
Esdevenir  un referent de sostenibi l i tat ,  de l lu i ta contra el  canvi  c l imàt ic,  i
executar el  segon Pla d 'Ambiental i tzació,  establ int  uns l l indars de carboni  per
departaments per a la mobi l i tat  professional ,  creant una comunitat  energèt ica
a la UdG, promovent una declaració unipersonal  d ' impacte de la mobi l i tat ,  i
act ivant el  ro l  del  gestor energèt ic en els centres,  tot  d ivulgant els object ius
del  Pla en tota la comunitat  i  adoptant un paper act iu en la seva
conscienciació.  
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C. UdGImpacte
L’ impacte és el  resul tat  de l ’act iv i tat  de la Universi tat .  Cada any es publ ica la
memòria acadèmica de la Universi tat  de Girona, on es recul l  l ’act iv i tat  de la
Universi tat  en cadascuna de les seves f inal i tats estatutàr ies.  Ens sembla
rel levant recordar aquestes f inal i tats breument:  cercar l ’excel· lència en la
docència i  la recerca, part ic ipar en el  progrés i  e l  desenvolupament a part i r
d ’act iv i tats de transferència del  coneixement i  d ’extensió universi tàr ia,  cercar
l ’excel· lència en la gest ió administrat iva i  fomentar els valors d’una societat
democràt ica i  compromesa socialment i  mediambiental .  

Per al t ra banda, la societat  f inança la Universi tat  de Girona com a administració
públ ica,  i  en contrapart ida se n’ha de benef ic iar  tenint  accés a un coneixement
de nivel l  super ior que ha de contr ibuir  decididament a mi l lorar el  benestar de la
ciutadania i  a la dinamització sociocul tural  i  socioeconòmica. La societat  demana
a la universi tat  l ideratge per afrontar els reptes del  futur,  ser un referent en el
terr i tor i  i  motor de progrés,  t rebal lant  en xarxa amb la resta d’agents terr i tor ia ls,
socials,  cul turals i  empresar ia ls.  

Darrerament estan succeint  a lguns esdeveniments importants.  La cr is i  f inancera
de 2007 va tenir  conseqüències restr ict ives notables,  que encara estem pat int .  A
aquel la cr is i  s ’h i  suma una nova cr is i  sani tàr ia amb moltes der ivades socials i
econòmiques. I  estem a les portes d’una cr is i  ambiental  g lobal  amb
conseqüències a nivel l  local .  Alhora,  la universi tat  cont inua estant
permanentment qüest ionada i  són diverses les veus inf luents a nivel l  nacional  i
estatal  que demanen una reforma del  s istema universi tar i  i  una major impl icació
de la societat  en el  govern de la universi tat .

Les possibles reformes del  s istema universi tar i  les hem de veure com a
oportuni tats.  Oportuni tats que ens serviran per sort i r -ne reforçats s i  escol l im
encertadament el  camí a recórrer.  I  com en molts aspectes de la v ida, és mi l lor
recórrer el  camí en companyia,  sumant intel· l igències.  En aquest aspecte,  ens
convé mantenir  i  estendre les nostres al iances estratègiques en el  terr i tor i  i
internacionalment,  perquè aquestes ens permeten ser més compet i t ius en la
captació de f inançament,  i  comunicar adequadament la bona feina, perquè
aquesta arr ib i  a la societat  i  mi l lor i  la percepció d’aquesta vers la universi tat .  En
def in i t iva,  ens cal  fer  les coses ben fetes,  cercar l ’excel· lència,  perquè siguem
reconeguts en els rànquings nacionals i  internacionals i  augment i  e l  nostre
prest ig i .
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El prest ig i  d ’una inst i tució té moltes der ivades i  totes el les són posi t ives:  creix
l ’ interès per estudiar a la UdG, augmenta la nostra capaci tat  d ’atracció i  retenció
de talents,  consol idem la nostra inf luència,  i  en conseqüència,  la nostra
capaci tat  de l ideratge.

Per concretar les accions en la mi l lora de l ’ impacte de la Universi tat  de Girona
us proposem posar l ’accent en la t ransferència del  coneixement al  terr i tor i ,  en la
internacional i tzació de la inst i tució i  en la projecció de la imatge de la
Universi tat  a tots els nivel ls.

Els darrers anys les universi tats han anat incorporant noves missions.
Tradic ionalment eren inst i tucions exclusivament d’educació super ior (pr imera
missió).  En les darreres dècades hem vist  com la recerca bàsica i  apl icada ha
pres importància,  i  han esdevingut part  fonamental  i  t ret  d ist int iu de les
universi tats,  respecte d’al t res inst i tucions educat ives.  La tercera missió
consisteix en la t ransferència del  coneixement,  que segueix creixent en
rel levància.  En aquest sent i t ,  cal  d i r  que la UdG ha obt ingut uns magníf ics
resul tats en la pr imera concessió de trams de transferència,  gràcies a la bona
feina de les uni tats de valor i tzació,  e ls grups Tecnio,  la creació d’empreses i  la
transferència de tecnologia i  de cul tura cap el  sector socioeconòmic i
sociocul tural .  A aquestes t res missions recentment ha arr ibat  una nova i  quarta
missió que consisteix en el  l ideratge terr i tor ia l ,  t rebal lant  amb xarxa amb al t res
agents,  per desenvolupar regions del  coneixement,  faci l i tant  la captació de
f inançament de desenvolupament terr i tor ia l  i  contr ibuint  de forma decidida al
creixement econòmic i  a l  benestar social .  

La UdG està molt  ben posic ionada en relació amb la tercera i  quarta missions.
Té els campus universi tar is bàsicament concentrats a l ’àrea urbana de Girona,
cosa que l i  permet establ i r  economies d’escala,  però alhora disposa d’una xarxa
de 40 càtedres repart ides arreu de les comarques gironines, cosa que l i  permet
estar present en el  terr i tor i .  A banda, ha def in i t  e ls seus 10 àmbits d’expertesa i
e ls té organi tzats en 10 campus sector ia ls,  conf igurant una xarxa notable de
col· laboració amb empreses i  inst i tucions, centres tecnològics i  de recerca i
administració local  i  terr i tor ia l .  Disposa de més de 130 convenis amb inst i tucions
socials i  cul turals del  terr i tor i .  Disposa d’un Parc Cientí f ic  i  Tecnològic que és un
motor de progrés econòmic.

C1. Transferència en el territori 
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Ampl iar la convocatòr ia d 'Ajuts a Projectes de Cooperació Internacional  per
al  Desenvolupament de la UdG amb una modal i tat  de projectes d 'acció social
en el  terr i tor i .  
Completar l ’ inventar i  dels equipaments i  infraestructures de recerca de
referència per posar- lo a disposic ió del  sector socioeconòmic i  dotar- lo d’un
pla de manteniment,  que permet i  consorciar manteniments,  i  d ’un fons
d’ inversió adequat.  
Consol idar els campus sector ia ls a t ravés de la nova Fundació Girona Regió
del  Coneixement,  amb la contractació de promotors que dinamitz in la
presència de la UdG al  terr i tor i  i  a judin els agents innovadors -empreses,
associacions, administracions, etc.-  a detectar demandes, necessi tats i
oportuni tats i  a canal i tzar- les cap a la Universi tat .
Mantenir  la coordinació entre el  Consel l  Social  – la representació de la
societat  en el  govern de la Universi tat– i  e l  Rectorat ,  per donar resposta a
interessos conjunts de la c iutadania i  dels sectors sociocul turals i
socioeconòmics,  mit jançant la Comissió de Terr i tor i ,  la Comissió de Centres
d'Ensenyament Secundari ,  i  la Fundació Girona Regió del  Coneixement.  
Cont inuar potenciant les càtedres com a elements fonamentals del  compromís
comunitar i  de la Universi tat ,  tot  consol idant la presència i  la part ic ipació de
la UdG en el  terr i tor i  i  en la societat .  
Impulsar la creació de l ’ Inst i tut  d ’Estudis Urbans i  Regionals de Girona per
recol l i r ,  s istemat i tzar i  ofer i r  les dades sociològiques de comarques gironines
i  ser un instrument al  servei  de la dinamització sociocul tural  i
socioeconòmica. 
Completar la reversió del  Parc Cientí f ic  i  Tecnològic a la UdG, sense que això
represent i  cap per judic i  a ls usuar is,  i  impulsar-ne la marca per recuperar el
prest ig i  i  reforçar el  seu paper com un actor imprescindible de generació de
r iquesa al  terr i tor i .  

A més, el  Pla Estratègic UdG2030 està donant el  seus frui ts aconseguint  per a
Girona dos centres de nivel l  nacional :  l ’Observator i  d ’Èt ica en Intel· l igència
Art i f ic ia l  de Catalunya i  e l  Centre Blockchain de Catalunya (CBCat).  Recentment,
la UdG ha const i tuï t  la Fundació Girona Regió del  Coneixement,  conjuntament
amb la Diputació,  l ’Ajuntament i  la Cambra de Comerç de Girona, al ineant-se
amb el  Pacte Nacional  per a la Societat  del  Coneixement del  Govern de la
General i tat  de Catalunya. Tot això conf igura un ecosistema extraordinar i  que ha
de permetre a la UdG consol idar el  seu l ideratge terr i tor ia l  en l ’obtenció de
f inançament europeu terr i tor ia l ,  com els projectes d’especial i tzació i
compet i t iv i tat  terr i tor ia l  (PECT),  i  esdevenir  una antena del  Digi ta l  Innovat ion
Hub de Catalunya (DIH4CAT).  

Propostes concretes 
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Visibi l i tzar i  ampl iar  l 'act iv i tat  a comarques al lunyades de l 'àrea d' inf luència
de la UdG per ta l  de promocionar- la.
Incrementar les s inergies amb els centres de recerca part ic ipats i  adscr i ts a
la UdG, com també amb al t res agents de recerca de l 'àmbit  català ( IRTA o
Eurecat,  per exemple) per ta l  de mi l lorar l 'ef ic iència del  conjunt d 'act iv i tats
de recerca i  t ransferència del  coneixement.
Ampl iar  l ’oferta de la Fundació UdG Innovació i  Formació ofer int  programes
de formació professional  contínua de qual i tat  a nivel l  universi tar i  pel
recic latge de professionals en determinats sectors dins del  marc dels
programes de foment de l ’ocupació del  Servei  Públ ic d’Ocupació Estatal  i  del
Servei  d ’Ocupació de Catalunya. 
Augmentar la impl icació de la UdG en ent i tats i  inst i tucions del  terr i tor i  per
generar noves sinergies i  oportuni tats de col· laboració.  
Consol idar l ’ús de la Plataforma d’ Innovació Oberta de la UdG com a eina de
detecció de necessi tats de les empreses, ent i tats i  administracions del
terr i tor i ,  i  per faci l i tar  la cerca de la mi l lor  actuació possible -projecte de
recerca, act iv i tat  format iva,  acció de divulgació,  pràct iques d’estudiants,
voluntar iat ,  etc.-  en resposta a la necessi tat  p lantejada.
Fomentar el  desenvolupament econòmic i  social  dels terr i tor is de referència,
en part icular les comarques gironines, mit jançant l ’ impuls,  coordinació o
l ideratge de projectes amb f inançament estatal  o europeu ( t ipus FEDER, FSE
o NGEU). 
Mi l lorar el  compromís comunitar i  de la UdG amb el  terr i tor i  i  amb la societat ,
a t ravés del  projecte Erasmus+ SHEFCE (Steer ing Higher Educat ion for
Community Engagement) ;  mi l lorar impl ica avaluar el  compromís de la
inst i tució,  proposar mesures per reforçar- lo i  també part ic ipar en xarxes
interuniversi tàr ies internacionals que comparteix in aquest object iu.  
Esdevenir  un actor imprescindible per al  desenvolupament sociocul tural  i
socioeconòmic del  terr i tor i  aportant innovació social ,  cul tural  i  econòmica des
de la suma d’ intel· l igències del  Pla Estratègic UdG2030, buscant les al iances
necessàr ies,  d i fonent el  coneixement,  organi tzant esdeveniments i  essent
referent de l ’estudi  de les impl icacions èt iques i  socials de les tecnologies
disrupt ives com la intel· l igència art i f ic ia l  o la cadena de blocs.  
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La internacional i tzació forma part  de l ’essència de la universi tat .  La universi tat
és per def in ic ió internacional  i  la seva act iv i tat  ha de contr ibuir  a l  benestar
planetar i  i  a l  desenvolupament de la humanitat .  La UdG forma part  de diverses
xarxes universi tàr ies d’abast internacional  a nivel l  t ransfronterer,  mediterrani ,
europeu i  iberoamericà.  En els darrers anys, la vocació internacional  de la UdG
s’ha intensi f icat  amb tres actuacions decis ives:  la coordinació de dues subxarxes
d’UNIMED, la xarxa d’universi tats del  mediterrani ,  essent l ’única universi tat  amb
aquest grau d’ impl icació;  amb l ’obtenció de nous programes de màster Erasmus
Mundus, que permeten incorporar un nombre notable d’estudiants internacionals;
i  amb l ’arrencada del  voluntar iat  internacional .  També cal  remarcar l ’aprovació
del  Pla d’ Internacional i tzació,  que desplega, entre d’al t res,  noves pol í t iques de
reconeixement de competències internacionals (RECI) i  d ’ internacional i tzació a
casa. Finalment,  la Setmana del  País Convidat s ’ha consol idat  i  a ixò ha permès
projectar la vocació internacional  de la UdG alhora que s’han establert  nous
programes de col· laboració.  La part ic ipació en fons europeus compet i t ius també
és notable i  destaca l ’ increment de casos d’èxi t  de personal  invest igador que
aconsegueix f inançament internacional .  

Malgrat  tot  a ixò,  la UdG cont inua tenint  unes xi f res baixes d’estudiants
internacionals en graus universi tar is,  especialment en graus públ ics.  A més, la
UdG no disposa de socis europeus estables a nivel l  inst i tucional  que permet in
desplegar una pol í t ica d’ internacional i tzació molt  d i r ig ida a interessos
compart i ts.  En general ,  la internacional i tzació està fonamentada en l 'act iv i tat
invest igadora aï l lada dels grups de recerca i  a ixò,  que és en part  posi t iu,  a lhora
no permet que s’estableix in al iances sòl ides per poder part ic ipar amb èxi t  en
programes com el  de les Universi tats Europees. La UdG necessi ta fer  una feina
de concreció a l ’entorn dels seus àmbits d’expertesa establ int  a l iances sòl ides
amb socis europeus i  internacionals que permet in augmentar la mobi l i tat  de
l ’estudiantat ,  e l  nombre de dobles t i tu lacions de grau i  de màster,  e l  nombre de
tesis amb cotutela internacional ,  e ls projectes inst i tucionals internacionals i ,  en
def in i t iva,  la internacional i tzació de la Universi tat .  Cal  tenir  present també que la
internacional i tzació està cada vegada més present en els indicadors de qual i tat
nacional  i  internacional  i  en els models de f inançament de les universi tats.  

C2. Internacionalització
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Establ i r  un mínim de 18 ECTS d’oferta en una tercera l lengua als graus de la
UdG per faci l i tar  e l  reconeixement del  n ivel l  B2 i  l ’acol l ida d’estudiants
Erasmus, tot  garant int  l ’adequada formació del  professorat .
Crear un tauler de control  sobre les dades crí t iques de la internacional i tzació
de la UdG, accessible per part  de la comunitat ,  per v isual i tzar la nostra
presència al  món, posar en valor la formació de la UdG i  generar informació
que pot ser út i l  per a tasques de promoció.  
Fomentar la internacional i tzació dels màsters i  dels programes de doctorat
amb dobles t i tu lacions i  t i tu lacions conjuntes amb al t res universi tats,  buscant
sempre l ’excel· lència per a cada àmbit .  
Explorar la contractació temporal  de professorat  v is i tant  internacional ,
f inançat per la mateixa UdG, que dinamitz in la internacional i tzació de la
Universi tat  i  puguin impart i r  un conjunt de crèdi ts en terceres l lengües. 
Acompanyar el  personal  invest igador amb incent ius i  programes de formació
per faci l i tar  la captació de f inançament compet i t iu a nivel l  europeu. 
Avançar en les al iances estratègiques amb les universi tats del  consorci
d 'Universi tat  Europea, incloent estudis universi tar is i  dobles t i tu lacions,
mobi l i tat ,  projectes inst i tucionals comuns i  d ’a l t res,  per reforçar el  projecte i
aconseguir  e l  reconeixement inst i tucional  de la Unió Europea. 
Promoure que la UdG accedeixi  a més convocatòr ies de màster
interuniversi tar i  Erasmus+ per a la incorporació d’estudiants de tercers
països i  per mi l lorar la internacional i tzació de la Universi tat .  
React ivar l ’espai  t ransfronterer de la UdG mit jançant al iances estratègiques
amb ent i tats i  universi tats de la regió occi tana i  consol idant en part icular el
v incle amb la Universi tat  de Perpinyà Via Domícia.  
Augmentar el  percentatge d'estudiantat  internacional  en els estudis de grau,
màster i  doctorat  i  mi l lorar les competències internacionals (RECI) del  nostre
estudiantat ,  per al inear-nos amb els indicadors de f inançament de les
universi tats que promou la General i tat  de Catalunya. 
Incrementar l 'exper iència internacional  del  PAS, per entrar en contacte amb
bones pràct iques que es desenvolupin en al t res universi tats.  
Promoure les et iquetes de qual i tat  internacional  per a certs graus i  màsters,
d’acord amb els centres docents i  en col· laboració amb l ’Agència de Qual i tat
Universi tàr ia de Catalunya, per ta l  que puguin fer  d ' impulsors per a la resta
d'estudis del  centre docent.

Propostes concretes 
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Establ i r  que el  requis i t  l ingüíst ic de nivel l  en una tercera l lengua pugui
acredi tar-se per a qualsevol  l lengua no of ic ia l  a Catalunya, més enl là de les 4
l lengües de les PAU (anglès,  f rancès, alemany i  i ta l ià)  i  faci l i tar  que
l 'estudiant que ja té assol i t  aquest requis i t  l ingüíst ic pugui  mi l lorar- lo sense
costos addic ionals.  
Promoure la internacional i tzació a casa, d 'acord amb el  que preveu
l 'Estratègia d ' Internacional i tzació de la UdG, específ icament en quatre
àmbits:  e l  desenvolupament d ' in ic iat ives d ' intercanvi  v i r tual  (COIL),  la
internacional i tzació curr icular,  l 'ampl iació del  catàleg d'act iv i tats
d' internacional i tzació i  l 'act ivació del  nou RECI (Reconeixement d 'Estudiant
amb Competència Internacional) .  
Explorar la inserció de la Universi tat  de Girona a la Xarxa Minerva amb la
intenció de convidar docents de centres estrangers que imparteix in
assignatures del  p la docent en l lengua anglesa, f rancesa i  i ta l iana. 
Reforçar l 'estratègia internacional  de la Universi tat  de Girona a part i r  de dos
eixos pr incipals:  e l  Mediterrani  i  Amèrica Llat ina.  Les relacions mediterrànies
seran vehiculades sobretot  a part i r  de la xarxa UNIMED. Pel  que fa a Amèrica
Llat ina,  es reforçaran les accions d'atracció d 'estudiantat  i  de mobi l i tat
(Erasmus+ KA107).  

La projecció aglut ina els aspectes de divulgació,  promoció,  i  comunicació de
l ’act iv i tat  de la Universi tat  amb l ’object iu de desenvolupar la marca i  augmentar
el  prest ig i  de la inst i tució.  En els darrers anys hem anat migrant d’una projecció
bàsicament f ís ica i  textual  cap a una projecció cada vegada més digi ta l  i
audiovisual ,  adaptant-nos als formats que demanen les noves generacions. S’ha
fet  un esforç important en la generació de nous cont inguts en formats pensats
expressament per al  públ ic object iu i  en assegurar la presència de la UdG a les
xarxes socials que marquen tendència.  Alhora,  s ’ha organi tzat  la recol l ida i
publ icació de la informació,  corregint  def ic iències i  mi l lorant en transparència,
cosa que ens ha permès si tuar la UdG en posic ions remarcables en la major part
dels rànquings nacionals i  internacionals.  A més, se segueix t rebal lant  per
consol idar les act iv i tats de divulgació de l ’act iv i tat  universi tàr ia a secundàr ia
estenent-nos més enl là de l ’àrea d’ inf luència de la UdG. 

Per al t ra banda, ens convé sistemat i tzar la divulgació de la nostra act iv i tat
universi tàr ia,  especialment de l ’act iv i tat  invest igadora.  Ens cal  augmentar la
presència als mit jans de comunicació de les nostres invest igadores i  e ls nostres
invest igadors.

C3. Projecció
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Consol idar un model comunicat iu que es caracter i tz i  per fer  les coses
di ferents,  per buscar la s ingular i tat  i  la disrupció,  per t rasl ladar un missatge
innovador,  d inàmic i  avantguardista,  i  per connectar mi l lor  amb tot  t ipus de
públ ics.  
Establ i r  un calendar i  de les f i res,  salons i  esdeveniments de promoció on
part ic ipa la UdG, coordinat amb els centres docents,  per poder organi tzar la
promoció,  la documentació que es l l iura i  e l  missatge que es t ransmet.  
Incrementar la promoció de la UdG en l 'àmbit  internacional ,  especialment en
màsters i  doctorats,  però també en determinats graus. 
Reforçar la promoció part icular i  específ ica de la docència i  de la recerca de
forma coordinada amb les àrees d’estudi  i  amb l ’Àrea de Comunicació i
Relacions Inst i tucionals.  
Explorar la presència de la UdG, de forma recurrent,  en f i res de recerca
d’abast internacional  que se celebren a Barcelona, com el  4YFN, per
augmentar la v is ib i l i tat  de la nostra act iv i tat  invest igadora,  valor i tzar la
nostra recerca i  emprendre nous projectes empresar ia ls.  
Augmentar les estratègies de promoció a les xarxes socials i  a ls portals web
amb cont ingut audiovisual  proper a les noves generacions d'estudiants.  
Promoure la bot iga vi r tual  OnLiU de la UdG amb productes de marxandatge i
mater ia l  de promoció.  
Trebal lar  de forma coordinada amb els municipis de l 'àrea urbana de Girona
per impulsar el  concepte de “c iutat  universi tàr ia”  i  una agenda urbana
conjunta.  
Promoure la presència de la Universi tat  en els debats de la societat
organi tzats per la c iutadania com a eina de transferència de coneixement i
d ’ inf luència en el  terr i tor i .  

Ens cal  fer  un sal t  qual i tat iu def in i t iu estructurant la projecció universi tàr ia com
una peça fonamental  de l ’act iv i tat  del  PDI,  més enl là de la docència,  la recerca i
la gest ió,  i  a ixò només s’aconsegueix reconeixent adequadament aquesta
act iv i tat .  En aquest aspecte pren especial  importància el  nou Pla de Dedicació
Acadèmica. Ens cal  tenir  molt  present que podem fer molt  bona feina, però que
és imprescindible comunicar- la adequadament perquè aquesta arr ib i  a la
societat .  Només d’aquesta manera aconseguirem mi l lorar el  prest ig i  de la
inst i tució,  aspecte essencial  per aconseguir  que més noies i  nois vulguin venir  a
estudiar a la UdG i  que més empreses i  inst i tucions del  país i  d ’arreu pensin en
la UdG quan est iguin explorant una possible col· laboració universi tàr ia.  

Propostes concretes 
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Cont inuar t rebal lant  el  posic ionament de la UdG en rànquings nacionals i
internacionals,  fent  actuacions de mi l lora,  comunicant més i  mi l lor  les dades
de la UdG als agents que confeccionen els rànquings, i  promocionant la UdG
també a part i r  d ’aquests bons resul tats.  
Def in i r  un pla de comunicació interna, divulgant la nostra act iv i tat  a la
comunitat  universi tàr ia,  per reforçar entre l ’estudiantat ,  e l  PAS i  e l  PDI el
sent iment de pert inença a la UdG; també, social i tzar els valors i  e ls object ius
de la Universi tat .  
Elaborar un pla de projecció de la UdG per ta l  de di fondre de manera act iva
les seves act iv i tats a 2 nivel ls:  a les ent i tats socials i  del  tercer sector per ta l
de generar relacions simbiòt iques i  cooperat ives que aport in valor afegi t  a la
societat  en els àmbits de coneixement propis de la Universi tat ;  i  a les
inst i tucions i  administracions públ iques del  terr i tor i  per ta l  de generar accions
encaminades a la mi l lora dels àmbits d 'actuació.  
Crear,  d i fondre i  impulsar la marca “UdG, la universi tat  de la suma
d' intel· l igències” i  fer- la v is ib le,  especialment entre estudiantat  i  futurs
estudiants.  
Def in i r  un pla de comunicació de projectes de recerca a part i r  de la def in ic ió
dels object ius SMART (específ ics,  mesurables,  assol ib les,  real istes i
re lacionats amb el  temps) i  que prengui  en consideració els requis i ts de
comunicació dels sectors interessats,  les eines i  mit jans de comunicació
disponibles,  i  e ls requis i ts de la part  f inançadora, alhora que mi l lor i  la di fusió
i  promoció de l 'act iv i tat  de recerca que es fa a la UdG. 
Adaptar el  web de la UdG per ta l  de permetre una agenda comuna, amb
diversos nivel ls i  mult iusuar is,  per administrar els di ferents esdeveniments i
act iv i tats que organi tza la comunitat .  L ’agenda serà una de les pr incipals
eines de comunicació de la recerca, tant  a nivel l  intern com cap a la societat .  
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L'EQUIP
Som un equip de persones cohesionat.  Un equip amb tradic ions di ferents.  Un
equip par i tar i  de dones i  homes amb idees renovades i  ganes de trebal lar .  Un
equip amb exper iència de govern.  Un equip amb di ferents maneres d’entendre la
Universi tat .  Així  ha de ser,  e l  debat és enr iquidor i  ha de propic iar que les
decis ions preses siguin més encertades. Un equip engrescat i  amb i l · lusió que
creu fermament que, malgrat  les di f icul tats,  podem capgirar la s i tuació.  Perquè
és en les s i tuacions de més di f icul tat  on més hem avançat com a societat ,  i  la
UdG té la capaci tat ,  e l  valor,  e l  d inamisme i  la mida necessar is per innovar des
de les persones i  sort i r -ne reforçada.

És del  tot  imprescindible que el  programa t ingui  l ’empremta del  candidat a
rector,  una manera de fer i  una vis ió d’universi tat  pròpia,  però també una
manera de fer i  una vis ió d’universi tat  que ha de ser recol l ida i  acol l ida per tota
la comunitat  per poder ser duta a terme. És per això que aquest programa és el
f ru i t  de quatre anys d’exper iència de l ’equip de direcció al  capdavant del  govern
de la Universi tat  i  a lhora el  f ru i t  de moltes t robades amb persones de la
comunitat  universi tàr ia i  de la societat  c iv i l .  Ens agrada pensar que tots,  en un
punt o al t re del  programa, ens hi  hem de poder t robar.  És,  per tant ,  e l  programa
de molta gent,  d ’un equip molt  ampl i ,  amb la voluntat  que sigui  e l  programa de
totes i  tots.  Volem agrair  la seva part ic ipació a les moltes persones de la
comunitat  -estudiantat ,  PAS, PDI- i  membres de la societat  c iv i l  que han
contr ibuï t  decididament aportant propostes i  idees.

Dit  a ixò,  aquest és un programa de govern i  per tant  és convenient i
imprescindible descr iure les carteres i  les funcions, així  com les persones que
estaran al  capdavant d’el les.  

Rector 
Quim Salvi  i  Mas 
Catedràt ic d’universi tat  
Centre:  Escola Pol i tècnica Super ior 
Departament:  Arqui tectura i  Tecnologia de Computadors 
Grup de recerca: Vis ió per Computador i  Robòt ica
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Secretàr ia general  
Cr ist ina Sánchez Miret
Ti tu lar d’universi tat  
Centre:  Facul tat  de Ciències Econòmiques i  Empresar ials 
Departament:  Empresa 
Grup de recerca: Grup de Recerca Interdiscipl inar i  en Gènere i  Desigual tats
Socials

Vicerector de Personal  
Joan Andreu Mayugo i  Majó 
Catedràt ic contractat
Centre:  Escola Pol i tècnica Super ior 
Departament:  Enginyer ia Mecànica i  de la Construcció Industr ia l  
Grup de recerca: Anàl is i  i  Mater ia ls Avançats per al  Disseny Estructural  

Vicerectora d 'Estudiantat ,  Mobi l i tat  i  Ocupació
Sara Pagans i  L ista 
Agregada
Centre:  Facul tat  de Medicina 
Departament:  Ciències Mèdiques 
Grup de recerca: Grup de Genèt ica Cardiovascular

Vicerector de Docència i  Plani f icació Acadèmica 
Josep Maria Serra i  Bonet 
Ti tu lar d’universi tat  
Centre:  Facul tat  d ’Educació i  Psicologia 
Departament:  Psicologia 
Grup de recerca: Cul tura i  Educació 

Vicerectora de Recerca i  Transferència del  Coneixement 
Maria Pla i  de Solà Morales
Ti tular d’universi tat  
Centre:  Escola Pol i tècnica Super ior 
Departament:  Enginyer ia Química, Agràr ia i  Tecnologia Al imentàr ia
Grup de recerca: Tecnologia Al imentàr ia 

Vicerector de Qual i tat  i  Transparència 
Pepus Daunis i  Estadel la 
Ti tu lar d’universi tat  
Centre:  Facul tat  de Ciències 
Departament:  Informàt ica,  Matemàtica Apl icada i  Estadíst ica 
Grup de recerca: Estadíst ica i  Anàl is i  de Dades Composic ionals 
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Vicerector de Projectes Estratègics i  Internacional i tzació 
Josep Calbó i  Angr i l l
T i tu lar  d’universi tat
Centre:  Escola Pol i tècnica Super ior 
Departament:  Fís ica 
Grup de recerca: Grup de Física Ambiental

Vicerectora de Terr i tor i  i  Compromís Social  
Sí lv ia Llach i  Car les 
Agregada
Centre:  Facul tat  d ’Educació i  Psicologia 
Departament:  Didàct iques Específ iques 
Grup de recerca: Grup de Recerca en Educació Cientí f ica i  Ambiental  

Vicerector de Comunicació
Salvador Mart í  i  Puig 
Catedràt ic d’universi tat  
Centre:  Facul tat  de Dret 
Departament:  Dret  Públ ic 
Grup de recerca: Grup de Recerca en Ciència Pol í t ica

Vicerector de Campus Sostenible
Rafel  Reixach i  Corominas
Titular d’universi tat  
Centre:  Escola Pol i tècnica Super ior 
Departament:  Arqui tectura i  Enginyer ia de la Construcció 
Grup de recerca: Laborator i  de Mater ia ls Sostenibles i  Disseny del  Producte

Directora d’ infraestructures i  recursos cient i f icotècnics
Maria Mart ín i  Sánchez
Titular d’universi tat  
Centre:  Facul tat  de Ciències 
Departament:  Enginyer ia Química, Agràr ia i  Tecnologia Al imentàr ia 
Grup de Recerca: Laborator i  d ’Enginyer ia Química i  Ambiental  LEQUIA 

Director de màsters 
Robert  Mart í  i  Marly
Agregat
Centre:  Escola Pol i tècnica Super ior 
Departament:  Arqui tectura i  Tecnologia de Computadors 
Grup de Recerca: Vis ió per Computador i  Robòt ica
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Delegada del  rector per a la Igual tat  de Gènere 
Anna Pla i  Boix
Agregada
Centre:  Facul tat  de Dret 
Departament:  Dret  Públ ic 
Grup de Recerca: Els Drets Fonamentals als Estats Compostos

Delegada del  rector per al  Terr i tor i  i  la Sostenibi l i tat
Carol ina Mart í  i  L lambrich
Agregada
Centre:  Facul tat  de Lletres 
Departament:  Geograf ia 
Grup de Recerca: Laborator i  d 'Anàl is i  i  Gest ió del  Paisatge

Delegada del  rector per a la Promoció i  la Divulgació
Sí lv ia Simon i  Rabaseda
Titular d’universi tat
Centre:  Facul tat  de Ciències 
Departament:  Química 
Grup de Recerca: Disseny i  Modelatge de Reaccions Catal i tzades per Metal ls de
Transic ió

Delegat del  rector per a la Administració Electrònica i  la Transformació Digi ta l
Josep M. Aguirre i  Font
Agregat 
Centre:  Facul tat  de Dret 
Departament:  Dret  Públ ic
Grup de Recerca: Seminar i  de Dret Administrat iu

Gerent
Josep M. Gómez i  Pal larès
Personal  d’Administració i  Serveis

Vicegerenta de l ’Àrea d’Organi tzació
Roser Maeso i  Alemany
Personal  d’Administració i  Serveis

Vicegerenta de l ’Àrea d’Economia
Carme Rodríguez i  Moreno
Personal  d’Administració i  Serveis
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Vicegerenta de l ’Àrea Acadèmica i  de Qual i tat
Mireia Agustí  i  Torrel les
Personal  d’Administració i  Serveis

Les competències i  uni tats i  serveis associats a l ’Equip de Direcció els podeu
trobar a la taula següent:  
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Desitgem que aquest programa
i l ’equip que l ’encapçala
mereix i  la vostra conf iança i
ens ajudeu a fer  #InnovaUdG.






