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El 1989, ara fa vint anys, es va crear la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. 
D’aleshores ençà, ja són disset les càtedres que té la UdG. Totes elles tenen la funció de pro-
moure l’estudi i la recerca per mitjà de l’organització d’activitats de formació, debat i difusió 

del coneixement en diversos camps temàtics. Les càtedres han permès fer present la Universitat en 
el territori i la societat de les comarques gironines, al mateix temps que han permès actualitzar i 
renovar la tradició de l’extensió universitària amb un amplíssim ventall d’interessos que comprenen 
disciplines diverses o homenatges a figures cabdals de la ciència i el pensament. Són moltes les 
ciutats i viles que tenen una “antena” universitària mitjançant una càtedra: Girona, Figueres, Olot, 
Banyoles, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Torroella de 
Montgrí. Es tracta, ben mirat, d’una altra mena de campus que ens permet vigoritzar de manera 
dinàmica les relacions de la UdG amb l’entorn. 

En l’actualitat, les disset càtedres de la UdG (més la recentment creada, de Cultura Jurídica) co-
breixen tots els grans àmbits de coneixement: el d’humanitats i ciències socials, el científic i tecno-
lògic, i també el de les ciències de la salut. En tots els casos les càtedres aporten valor afegit a la 
Universitat i a la societat. No es tracta, en cap moment, de duplicar estructures a la Universitat sinó 
de respondre a demandes socials a partir de criteris de rigor científic i de professionalitat. 

Ara bé, tot això és possible gràcies a la col·laboració dels diversos patrons que formen part de la 
Fundació Girona: Universitat i Futur (que dóna suport global al sistema de càtedres de la UdG) i a 
tota una sèrie d’ajuntaments i altres institucions i empreses que patrocinen les càtedres de manera 
particular. A tots ells els volem mostrar el nostre agraïment per la confiança dipositada a la UdG, per-
què, entre tots, hem ajudat a dibuixar un mapa ampli i vigorós, territorialment i universitàriament. 
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