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La presència de la Universitat de Girona en el seu entorn social 
i econòmic es tradueix en un impacte notable, fruit de la seva labor 

docent, de recerca i de transferència. 
En les publicacions Impacte 2013, presentades en l'acte 

d'inauguració del curs, es certifica amb dades la puixança de la UdG. 

http://www.udg.edu/memoria
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És un fet que la UdG no ha parat de créixer. No és 
cap creixement descontrolat ni fora de mida, sinó 
que és gradual i sostingut en el temps, amb la força 

suficient per imprimir en els seus membres una identitat 
ferma i decidida, que parla de la consolidació de la marca 
UdG, del prestigi de les seves facultats i escoles i dels es-
tudis que imparteixen, que són els setens en el rànquing 
de qualitat docent de les universitats de l’Estat espanyol. 
També creix la recerca que s’hi fa. La UdG ocupa la se-
tena posició en el rànquing d’impacte normalitzat per a 
publicacions de recerca de les universitats de l’Estat. Potser 
és per aquests detalls, però també pel marc que els acull, 
la ciutat de Girona, trenats els uns amb l’altra en una doble 
espiral, que cada cop hi ha més estudiants que volen venir 
a fer els seus estudis universitaris a la UdG.

La Universitat ha esdevingut plural i, sobretot, interdiscipli-
nària. La UdG ha dividit els estudis en cinc grans àmbits, 
que reflecteixen l’interès dels estudiants per les matèries. 
A la UdG, gairebé la meitat dels que es matriculen ho fan 
en els estudis de Ciències Socials i Jurídiques, és a dir, es 
formen per esdevenir experts en turisme, mestres, psicò-
legs, sociòlegs o graduats en Dret. De l’altra meitat, una 
quarta part dels que inicien els estudis obtindran el títol 
d’enginyer, en qualsevol de les onze especialitats que ofe-
reix l’Escola Politècnica Superior. La resta dels estudiants, 
gairebé a parts iguals, es matriculen en estudis de Ciències 
de la Salut, en Ciències Experimentals i en Humanitats. En 
conseqüència, la UdG forma les persones que calen a una 

societat com la que acull la institució docent, que posseeix 
una elevada complexitat.

La continuació dels estudis després del grau és una op-
ció que trien cada cop més estudiants. Els programes de 
màster i de doctorat de la UdG proposen un itinerari per 
a l’especialització que pren la forma d’una quarantena de 
màsters oficials i de cinc programes de doctorat. Els uns i 
els altres afegeixen un segell de qualitat a la docència i a la 
recerca de la UdG, perquè, a través d’ells, es vehiculen els 
debats més destacats en cadascun dels àmbits d’estudi i es 
comparteixen els aspectes més innovadors de la recerca.

Una altra opció, complementària a l’anterior, que s’ha con-
solidat els darrers anys empesa pels canvis que es manifes-
ten en el mercat laboral, és la de la formació continuada. La 
UdG garanteix un accés privilegiat al coneixement, després 
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del grau, amb una oferta feta a mida de cada necessitat, 
orientada sobretot al perfeccionament i actualització dels 
coneixements. Cada cop hi ha més professionals que fan 
servir la formació continuada per millorar en el seu quefer 
diari o per ascendir llocs en l’àmbit de l’empresa.

Mereix una atenció específica el programa que la UdG pro-
posa per als estudiants més grans de cinquanta anys. Una 
de les característiques de la iniciativa és que l’itinerari do-
cent és compartit amb la resta d’estudiants que cursen els 
graus, tot i que les assignatures i el ritme per seguir-les els 
posa cada estudiant.

La internacionalització és un aspecte estratègic per a les 
universitats. També per a la UdG, que ha dut a terme una 
política que comprèn la impartició d’un nombre cada cop 
més important d’assignatures en llengua anglesa, que per 
al curs 2013-2014 frega el centenar, i una oferta de cursos 
de llengües modernes a l’abast de tota la comunitat univer-
sitària. Als elements descrits, cal afegir-hi els projectes de 
col·laboració acadèmica en els àmbits europeu i intercon-
tinental, que atreuen a la UdG un nombre molt important 
d’estudiants estrangers (un 31 % dels estudiants de màster 
i un 23 % dels de doctorat són de procedència internacio-
nal), al mateix temps que faciliten oportunitats perquè els 
estudiants i els professors de la UdG completin els estudis o 
practiquin la docència i la recerca, respectivament, en uni-
versitats d’arreu del món.

Un aspecte transcendent és la presència de la UdG en el 
territori proper, que es formula sota diferents aspectes. 
El més visible, el sistema de càtedres que, en nombre de 

vint-i-cinc, són presents a dotze municipis de les comar-
ques gironines. Les càtedres de la Universitat de Girona 
són unitats que promouen l’estudi i la recerca, mitjançant 
l’organització d’activitats de reflexió, debat i difusió, amb 
una elevada voluntat de relació amb el territori i la societat. 

Una altra mostra de la presència al territori és el Consorci 
de Vivers d’Empreses, que facilitat el lligam entre l’empresa 
i la universitat, i que té centres a les Preses, al Pla de l’Es-
tany, Forallac, Girona, l’Escala, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols 
i Sant Joan de les Abadesses. 

La voluntat de la UdG d’excel·lir en tots els àmbits que li 
són afins ha trobat la seva expressió material en el Parc Ci-
entífic i Tecnològic, el qual, passats set anys des de la seva 
inauguració, acull un centenar d’empreses necessàriament 
unides als conceptes d’innovació i emprenedoria. En total, 
els centres establerts al Parc donen feina a mil tres-centes 
persones. Acull, a més, actes relacionats amb la ciència, la 
tecnologia i la innovació que, el 2012, han aplegat més de 
catorze mil persones. 

Definitivament, la Universitat de Girona i el seu Parc Cientí-
fic han teixit una xarxa que facilita l’intercanvi de coneixe-
ment i la seva projecció. Per als estudiants, per a les empre-
ses i per al centenar de grups de recerca i la dotzena d’ins-
tituts de recerca que hi despleguen la seva activitat, el grup 
UdG els dóna aixopluc en una multiplicitat de projectes, 
els resultats dels quals es publiquen en revistes indexades, 
produeixen llibres, capítols, patents i empreses emergents.
Però, per damunt de tot, la UdG forma ciutadans.
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