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Èxit dels titulats de la UdG 
en el mercat laboral
El 90% dels titulats de la Universitat de Girona tenen feina tres anys després d'aca-
bar els seus estudis. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn de la quarta 
enquesta triennal que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya (AQU Catalunya) ha fet aquest 2011. 

L’estudi d'inserció laboral de les universitats catalanes, coordinat per AQU Catalu-
nya, és fruit de l’interès dels Consells Socials de les universitats públiques cata-
lanes per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones 
graduades, i es duen a terme des de l’any 2001 amb una periodicitat triennal sobre 
la població graduada tres anys abans. En l’estudi d’enguany hi participen per pri-
mera vegada, totes les universitats privades i un total de 22 centres adscrits. S’ha 
passat d’una mostra de 9.765 persones titulades enquestades l’any 2001 a una de 
16.182, cosa que suposa un increment en la mostra de l’estudi del 66%.
La situació específica dels graduats de la Universitat de Girona és la següent:
- 9 de cada 10 persones treballen en el moment de realitzar l’enquesta i 8 de cada 10 
ho fa a temps complet. En l’àmbit de les ciències experimentals i de les humanitats 
aquesta situació es dóna en el 80% dels casos i és en l’àmbit de la salut, de les 
ciències socials i de les àrees tècniques que supera el 90%.
- Tots els graduats de l'àmbit de la salut, fan funcions pròpies de la seva titulació 
(en la resta d’àmbits la mitjana se situa a l’entorn del 70%).
- Pel que fa al grau de satisfacció amb la carrera cursada, que a nivell del sistema 
universitari català es manté respecte de les edicions anteriors de manera que 7 de 
cada 10 repetiria els estudis, a la Universitat de Girona està molt per sobre, situant-
se en funció dels estudis en la franja d’entre el 84% i el 90%. 

Premi Lilly per a Alicia Casitas 
Alicia Casitas, estudiant de doctorat del Departament de Química de la UdG, ha guan-
yat un dels tres premis per a estudiants de doctorat que atorga l’empresa farmacèu-
tica Lilly-España i que, enguany, arriba a la IX edició. 

Els prestigiosos premis Lilly reconeixen la tasca investigadora dels estudiants 
de doctorat en les àrees de Química Orgànica, Farmacèutica o Analítica. En l’acte 
d’entrega dels premis, que va tenir lloc el dia 23 de setembre a les instal·lacions 
de Lilly a Alcobendas (Madrid), la docto-
randa de la UdG va exposar els resultats 
més destacats del seu treball de recerca, 
que han significat aportacions fonamentals 
en l’estudi de compostos organometàl·lics 
de coure, els quals participen en reaccions 
d’alt interès en síntesi orgànica i farmacèu-
tica. Alicia Casitas està acabant els estudis 
de doctorat al grup de Química Bioinorgà-
nica i Supramolecular (QBIS), sota la direc-
ció del Dr. Xavi Ribas i la codirecció del Dr. 
Miquel Costas.

Isaki Lacuesta guanya la 
Conxa d'Or del Festival 
de Cinema de Sant Sebastià
El director Isaki Lacuesta, que imparteix l'assignatura de Creació audiovisual a 
la Facultat de Lletres de la UdG, ha obtingut el premi per la pel·lícula Los pasos 
dobles. El director destaca per una combinació original i arriscada de la ficció i 
el documental.

Isaki Lacuesta és un dels cineastes més reconeguts de l'Estat espanyol i amb 
una gran projecció internacional. La seva filmografia, que va començar amb 
una aproximació a la figura de Cravan, boxador i artista de primer de segle, ha 
destacat per una combinació original i arriscada de la ficció i el documental, en 
la qual el director es capbussa per oferir retrats de la realitat juntament amb 
una visió personal que inclou figures tan diverses com Camarón de la Isla o 
Ava Gardner. Amb Los pasos dobles, Lacuesta treballa amb l'univers creatiu del 
pintor Miquel Barceló, amb qui també ha rodat El cuaderno de barro, a partir 
de la seva experiència artística i teatral a Mali.
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Neix 
la revista Wale’keru
El Laboratori Iberoamericà d'Investigació i Innovació en 
Cultura i Desenvolupament (L+iD), creat per la Universitat 
de Girona (UdG), a través de la Càtedra UNESCO de Políti-
ques Culturals i Cooperació, i la Universitat Tecnològica de 
Bolívar (UTB), publica en format digital aquest any 2011 el 
primer número de la Wale’keru. Revista de Recerca en Cul-
tura i Desenvolupament.

El projecte neix de la voluntat del Laboratori (L+iD) de di-
fondre els avenços teòrics i pràctics en les relacions entre 
la cultura i el desenvolupament. Està dirigit a investigadors 
i agents de la cultura i el desenvolupament, a organismes 
internacionals amb especialitat en cultura i cooperació al 
desenvolupament, a la comunitat acadèmica internacional 
i als grups socials interessats en el camp del desenvolupa-
ment humà i la cultura.

Fes e-dit per anar a la UdG i venir-ne
A partir de la tardor del 2011 tota la comunitat universitària de la UdG podrà gaudir del Fes E-dit, un programa 
de mobilitat que es basa en la possibilitat de compartir el vehicle privat per al desplaçament diari a les escoles 
i a les facultats. 

Per poder fer anar el dit electrònic només caldrà tenir un telèfon mòbil SMS o bé gestionar-ho a través del 
web. En definitiva, el que volen els impulsors del projecte és posar en contacte les persones que disposen de 
places lliures al cotxe amb altres persones que tenen necessitat de desplaçar-se, sempre que coincideixin en 
la destinació, i tot plegat es podrà fer en temps real. Els usuaris només hauran de triar la ruta, i el programari, 
que ha desenvolupat Easy Innova, una empresa derivada de la UdG, els proposarà —si n’hi ha— els vehicles o 
els passatgers que coincideixen amb els criteris consignats.

Aplicació d’una recerca de la UdG
El grup Easy Innova que lidera Josep Lluís de la Rosa és l’impulsor del projecte, que té el suport dels 
vicerectorats de Projectes Estratègics i Economia i de Campus i Infraestructures. Teresa Bosch n’és la 

responsable, juntament amb Josep Juandó, de l’Oficina 
Verda de la UdG, que n’ha fet el seguiment d’acord amb el 
Pla d’ambientalització. L’E-Dit ensenya que, per millorar 
la mobilitat, no és només necessari proposar sistemes 
de transport alternatiu, sinó també incrementar la 
interacció entre els que ja hi ha i disposar d’una massa 
crítica suficient d’usuaris.

La rectora de 
la UdG, Anna 
Maria Geli, 
presideix l’acte 
de presentació 
de PostScriptum 
Alumni UdG
La rectora de la UdG, Anna Maria Geli, ha presidit, el 
15 de setembre, l’acte de presentació de PostScriptum 
Alumni UdG, conjuntament amb el vicepresident del 
Consell Social, Miquel Matas, i Josep Maria Perramon, 
president de PostScriptum Alumni UdG.
Durant l’acte s’ha fet la conferència «Diàlegs de cinema» 
amb els directors de cinema Robert Bellsolà i Ramon 
Térmens, que han descrit tant la seva experiència com 
els reptes amb què s’han hagut d’enfrontar per poder 
distribuir i promocionar els seus films. La conversa ha 
transcorregut en un to molt distès i amè, i el públic 
que omplia la Sala de Graus de la Facultat de Dret ha 
pogut conèixer alguns detalls amagats de la indústria 
cinematogràfica.
La rectora ha agraït a Bellsolà i Térmens la seva presència 
i ha remarcat que les experiències que descrivien eren 
perfectament aplicables al món postuniversitari, perquè 
representaven les dificultats amb què topen els antics 
estudiants quan es transformen en emprenedors d’ells 
mateixos en el difícil camí per trobar una feina. Geli ha 
destacat també la bona relació que la Universitat vol 
mantenir amb el col·lectiu d’antics estudiants, perquè 
«ets estudiant durant un període de temps curt, però 
d’exestudiant ho ets sempre», i ha considerat que 
la creació d’una molt bona xarxa de contactes és un 
potencial que la UdG ha de saber aprofitar, perquè els 
antics estudiants hi trobin el fonament «d’un vincle que 
mai no hauria de desaparèixer».




