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Awadhesh Kumar
Awadhesh Kumar explica que considera el temps que duu a Girona com el millor de la seva vida. Viure i estudiar a 
Girona li ha representat un repte, el que plantegen la llengua i els costums diferents. Considera que és una ciutat 
diferent de les altres, especial per l'arquitectura que atresora, perquè és a tocar del mar i la muntanya. «Perquè 
ho té tot», diu. Està molt satisfet dels professors que ha conegut a la UdG, especialment per la sensibilitat que 
han demostrat amb un estudiant que, com ell, ha tingut dificultats per entendre el català. «Sempre han trobat un 
moment per atendre els meus dubtes, que causava el desconeixement de la llengua», explica.
Kumar és estudiant del Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua, que pren com a punt de partida d'una futura 
tesi doctoral. De la docència l'ha sorprès el treball de camp, que li era del tot desconegut i que l'ha fet adonar-
se que és una oportunitat per aplicar, d'una manera pràctica, el que ha après en les classes teòriques. Ha pogut 
comprovar que el nivell de la recerca de la UdG, pel que fa a l'aigua, «és excel·lent i té en el Parc Científic i en 
l'ICRA uns complements realment avançats». 
Pel que fa a la percepció que té de l'aigua, admet que entre Catalunya i l'Índia les coses són molt diferents. A 
l'Índia hi ha una recerca molt focalitzada a conèixer el risc que representen els contaminants químics a les ai-
gües superficials i subterrànies, de les quals s'abasteixen pobles i ciutats, i que estan contaminades per arsènic. 
Aquesta recerca de la contaminació per arsènic és una de les experteses de la seva universitat d'origen, la Ma-
gadh University de Bodh Gaya. «El nostre Govern –prossegueix el jove investigador– gasta una enorme quantitat 
de diners en la conservació i el salvament del Ganges, el nostre riu sagrat, i amb aquesta intenció ha fet el Pla 
d'acció Ganges (GAP).» Pel que fa a Girona, diu que s'hi fa molta feina sobre la continuïtat ecològica dels rius i 
el tractament de les aigües residuals. El treball que duu a terme com a investigador predoctoral, que se centra 
en els efectes de la contaminació en els ecosistemes fluvials i la possible entrada d'agents contaminants en la 
cadena tròfica, el porta a reflexionar sobre el fet que, al seu país, caldria treballar els rius no sols en termes de 
qualitat i quantitat d'aigua, sinó també de continuïtat ecològica amb la intenció de saber què està passant amb 
la biota aquàtica. «Caldria que penséssim com hem de conservar els rius», conclou.

El Campus Internacional 
Pirineus-Mediterrània rep gairebé 1,2 
milions d'Euros del Ministeri d’Educació
El projecte Campus Internacional Pirineus-Mediterrània: Sostenibilitat Turística, Aigua i Recerca Avançada, on 
participen la UdG, la UIB, el CSIC i l’ICRA, ha obtingut 1.159.611 euros per tirar endavant actuacions vinculades 
a la convocatòria del Subprograma d’Enfortiment, integrat en el Programa Campus d’Excel·lència Internacional 
del Ministeri d’Educació.
El Ministeri d’Educació també ha valorat molt positivament, i les ha dotades amb 400.000 euros, les actuacions 
d’atracció de talent incloses en el projecte, que han de permetre la consolidació de la contractació de personal 
altament qualificat. A més, ha finançat actuacions de caire transfronterer per valor 246.000 euros. En aquest 
apartat, el Campus Internacional Pirineus-Mediterrània ha estat el més ben valorat de tots.
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Una obra de Fita amplia 
el Fons d’Art de la UdG
L’artista Domènec Fita ha donat recentment a la Universitat de Girona el quadre 
“Fragment 8”, una obra de l’any 2009, d’1 metre x 82 cm, feta amb la tècnica de 
plòter sobre cartró ploma. Domènec Fita va rebre el 20 de maig la Medalla de la 
Universitat de Girona, per la seva dilatada trajectòria en el camp de l’educació 
artística i la seva contribució a l’inici dels estudis universitaris a la ciutat de 
Girona.

El Govern ha aprovat la 
modificació dels Estatuts 
de la Universitat de Girona
La modificació suposa adaptar-los al nou marc jurídic vigent amb la Llei d'Uni-
versitats de Catalunya (LUC) i la Llei Orgànica d'Universitats (LOU). En l'àmbit 
del personal acadèmic els nous estatuts estableixen la integració dels profes-
sors catedràtics i doctors d'escoles universitàries al cos de professors titulars 
d'universitat, mentre que desapareix la categoria de professor col·laborador. 
Pel que fa a la recerca, s'amplia el redactat dels Instituts Universitaris de Re-
cerca i inclou la descripció dels diferents tipus de centres, per promoure la 
vinculació entre la recerca universitària i l'entorn productiu del sistema de 
ciència i tecnologia.
Una de les novetats és que els estatuts preveuen la creació d'Escola o Escoles 
de Doctorat, d'acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual 
es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que es configuren com una 
estructura dedicada als estudis de doctorat i de màsters universitaris de con-
tingut fonamentalment científic. Així mateix, la UdG fixa una presència equili-
brada entre homes i dones i polítiques actives per garantir la igualtat d'oportu-
nitats a les persones membres de la comunitat universitària amb discapacitat.

Concessió de la medalla de 
la Universitat de Girona a 
Salvador Carrera, Domènec 
Fita i Rafael Garcia
En l'acte de concessió de les medalles de la Universitat de Girona als 
senyors Salvador Carrera, Domènec Fita i Rafael Garcia, la rectora 
Anna M. Geli ha destacat que la UdG ha estat i és un autèntic motor 
de la nostra societat. "I ho serà", ha afegit. "Aquest any celebrarem 
el 20è aniversari de la creació de la UdG i convé repetir-ho fins al 
cansament: la conversió dels diferents estudis en una sola institu-
ció, en un ens que ha servit de promotor i de catalitzador, va ser -ha 
estat- un fet transcendental. Segurament, la notícia més important 
que ha viscut Girona al llarg del segle XX".
Al llarg del seu parlament, la rectora ha lloat les figures de Carrera, 
Fita i Garcia i ha parlat dels "moments universitaris" que ha compar-
tit amb ells, "instants que m'han parlat de la seva honestedat, del 
seu esforç, de la seva estimació per la nostra Universitat. Amb Salva-
dor Carrera, en la seva etapa al front del Consell Social, com a garant 
de la implicació de la societat en el projecte de la UdG. Amb Rafael 
Garcia, a través de la seva voluntat de ser present en la trajectòria de 
la Fundació que va impulsar tants projectes i en la creació dels estu-
dis de Medicina. Amb Domènec Fita, una de les fites més destacades 
en l'art contemporani a Girona i enamorat de la seva universitat, que 
ell ja preveia a finals dels anys 60 del segle XX".
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La investigadora Cristina 
García guanya un premi Sant 
Jordi 2011 pel seu treball de 
llicenciatura
L'Institut d'Estudis Catalans ha distingit amb un Premi Sant Jordi 2011 
l'estudianta de doctorat de Química Cristina García, pel seu treball de 
recerca "Nanocàpsules Metal·loporfiríniques per a Química Host-Guest". 
Actualment, Cristina García està cursant el seu primer any de doctorat en 
els laboratoris del grup QBIS del Departament de Química de la Universitat 
de Girona, sota la supervisió dels professors Miquel Costas i Xavi Ribas, 
amb l'objectiu de desenvolupar nanocàpsules com a receptors-sensors 
supramoleculars i com a catalitzadors selectius.

Dos mil nens i nenes 
experimenten amb la ciència
Dos mil nens, procedents de deu escoles de Girona i de la Bressola de Per-
pinyà, han participat en la Fira de la Ciència per a petits grans científics, 
que enguany assoleix la quarta edició. La Fira la promou la Universitat 
de Girona i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat, del 
Departament d'Ensenyament i de Caixafòrum.
Durant la jornada escolar els nens i nenes han participat activament en els 
prop de cinquanta tallers i demostracions preparades i conduïdes per es-
tudiants i professors de les facultats d'Educació i Psicologia, de Ciències, 
i de l'Escola Politècnica Superior. També hi han col·laborat els estudiants 
de batxillerat i de cicles formatius d'educació infantil dels instituts Mon-
tilivi de Girona i Vallvera de Salt. La professora Lídia Ochoa, coordinadora 
de la Fira, ha manifestat que la intenció és promoure “la cultura científica 
i la divulgació de la ciència entre els nens i les nenes, però també mos-
trar-la a la societat”, i és que per primera vegada, la Fira, ha estat oberta 
a tothom. A partir de les cinc de la tarda diferents tallers i espectacles han 
fet les delícies del públic.

La UdG construeix setanta 
habitatges al campus i els posa 
a disposició dels estudiants
Els habitatges, que s'oferiran als estudiants de la UdG en règim de lloguer, 
són una opció d'allotjament còmoda i pràctica que permet viure i estudiar a 
la Universitat sense necessitat de desplaçaments diaris. L'oferta es concreta 
en 38 habitatges individuals, 30 habitatges dobles i 2 habitatges adaptats. 
Són habitatges entre 32 m2 i 46 m2 en funció de la tipologia, compten amb una 
oferta d'equipaments comuns pròpia d'una residència d'estudiants: recepció, 
sales d'estudi, gimnàs, zona d'estar, als quals cal afegir serveis opcionals que 
facilitaran i faran més còmoda l'estada al resident: servei de bugaderia, neteja, 
canvi de llençols i tovalloles, servei de manteniment, ...

Inauguració del mural en 
homenatge a Paulo Freire
El 4 de maig, a la Sala d'Actes de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG, 
va tenir lloc l'acte d'inauguració del mural en homenatge a Paulo Freire. Una 
performance a càrrec d'un grup d'estudiants d'expressió corporal de la Facultat 
d'Educació i Psicologia va precedir l'acte d'inauguració del mural en home-
natge a Paulo Freire (1921-1997), considerat el "pedagog de l'alliberament". 
L'esdeveniment ha estat impulsat pels membres del Nucli Paulo Freire de la 
Facultat, un col·lectiu que divulga l'herència política i pedagògica del pedagog 
brasiler, i col·labora amb les experiències i projectes que persegueixen l'era-
dicació de l'analfabetisme i la propagació de l'educació popular i la pedagogia 
crítica i alliberadora. Al descobriment del mural el van seguir una projecció de 
vídeo (Reivindicant l'educació, reivindicant l'esperança) i els parlaments del 
degà de la Facultat, Dr. Paco Jiménez i de la rectora de la UdG, Dra. Anna M. Geli.




