
Universitat Internacional 
de Catalunya

Memòria del 
curs acadèmic
2020-2021

uic.cat



Universitat Internacional 
de Catalunya

Memòria del 
curs acadèmic
2020-2021

uic.cat



Índex
4 Carta del rector

6 Les persones
Òrgans de govern
Distincions i fites

16 Xifres
Instal·lacions

22 Docència
Graus i postgraus
Creació de nous òrgans
Innovació i formació en la docència
Jornades, programes innovadors

34 Recerca i transferència
Convenis
Projectes
Càtedres
Aules
Instituts
Clíniques universitàries
Doctorats i producció científica 

54 Internacional
Mobilitat internacional
Noves aliances i programes amb altres universitats

60 Vida universitària
Activitats culturals
Activitats esportives
Agrupacions estudiantils
Capellania

68 Compromesos
Solidaritat
Programa de beques i ajuts

77 Comunicació i reputació

79 Gràcies



Carta del rector  | 54  | Carta del rector

Carta  
del  
rector

Teniu a les vostres mans la memòria acadèmica del curs 2020-2021. Aquest ha tornat 
a ser un curs, si més no, incert. Vam iniciar les classes al setembre en el marc de la 
“nova normalitat”, consolidant el model Blended Learning UIC Barcelona System, amb 
semipresencialitat a les aules, però garantint en tot moment les mesures de seguretat 
establertes davant la COVID-19.

El 14 d’octubre de 2020, i davant la preocupant situació 
sanitària que vivíem llavors, el Departament de Salut i els 
rectorats de les universitats catalanes van acordar per a tot el 
sistema universitari que les classes teòriques s’impartissin en 
format no presencial, format que mantindríem fins al mes de 
març de 2021.

El retorn a les aules dels alumnes de primer va ser l’1 de 
març. I la segona setmana del mateix mes van retornar a les 
aules la resta de cursos, respectant el 30 % d’aforament que 
marcaven les autoritats sanitàries. Així va acabar el curs, 
amb una mirada d’esperança enfront la incertesa amb què el 
començàvem.

Malgrat haver estat un curs encara 
marcat per la pandèmia, s’han 
assolit grans fites en l’àmbit de 
la docència i de la recerca, i hem 
guanyat moltes posicions en els 
rànquings, a escala nacional i 
internacional. La Universitat, un cop 
més, no s’ha aturat i ha demostrat el 
seu esperit de superació. 

Aquest curs finalitzen els meus dos mandats consecutius 
com a rector de UIC Barcelona. Ha estat un orgull poder 
representar la Institució durant tot aquest temps, en què he 
pogut constatar l’empenta i el creixement d’una universitat 
que no s’atura davant els canvis ni l’adversitat.

Gràcies a totes les persones que hi heu fet costat, pel vostre 
esforç i dedicació exemplars. Gràcies al Patronat per la seva 
confiança i a les juntes de govern amb les quals hem treballat 
plegats. A partir de setembre, continuaré al servei de la 
Universitat al nostre Campus Sant Cugat. Sempre endavant.

Ben cordialment,

Xavier Gil i Mur
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UIC Barcelona és la universitat de les persones. Són el nostre compromís. Per aquest 
motiu, aquest primer capítol de la memòria està dedicat a les persones que fan possible 
la Universitat. Als òrgans de govern, i també a tots aquells professors, estudiants i antics 
alumnes que han estat reconeguts aquest curs per la seva trajectòria professional o pel 
seu compromís amb la societat.

Òrgans de govern

Patronat

El Patronat és l’òrgan suprem de govern de la Universitat 
Internacional de Catalunya i exerceix la seva autoritat 
directament o per mitjà de la Comissió Executiva.

Membres del Patronat

President d’honor: Sr. Josep M. Pujol Artigas.
President: Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio.
Vicepresident: Sr. Santiago Gotor Sánchez.

Vocals: Sr. Juan Fernando Horcajada Moya, Sra. Maria Rosa 
Infante Martínez-Pardo, Sr. Joan de Dou Playà,  
Sra. Maria Rosa Parera Coll, Sr. Antoni Bosch Carrera,  
Sra. Sandra Camps Bataller, Sr. Eduardo Conde Muntadas-
Prim, Sra. Isabel Méndiz Noguero, Sr. Francesc Mora 
Sagués, Sr. Josep Camí Sanahuja, Sr. Miguel Ángel Ariño.

Secretària no patrona: Sra. María José Font Boix.

Membres de la Comissió Executiva del Patronat

President: Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio.
Vicepresident: Sr. Santiago Gotor Sánchez.
Vocals: Sra. Maria Rosa Infante Martínez-Pardo.
Sr. Joan de Dou Playà, Sr. Francesc Ballbé Turu.
Secretària no patrona: Sra. María José Font Boix.

Junta de Govern

És l’òrgan col·legiat de govern ordinari de la Universitat, que 
exerceix en ple o per mitjà de la seva comissió executiva. Els 
seus membres són nomenats pel Patronat.

Membres de la Junta de Govern plenària

Rector: Dr. Xavier Gil Mur.
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat:  
Dr. Josep Clotet Erra.
Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència de 
Coneixement: Dr. Jordi Villà Freixa.
Vicerector de Planificació i Qualitat:  
Dr. Frederic Marimon Viadiu.
Vicerectora de Comunitat Universitària:  
Dra. Esther Jiménez López.
Secretària General: Sra. Belén Castro Bañeres.
Gerent: Sr. Josep M. Torné Santos.
Directora de Gestió Econòmica: Sra. Carme Riera Mestre.
Degana de la Facultat d’Humanitats:  
Dra. Judith Urbano Lorente.
Degana de la Facultat de Dret: Sra. Pilar Fernández Bozal.
Degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials: 
Dra. Marta Mas Machuca.
Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:  
Dr. Albert Balaguer Santamaría.
Degà de la Facultat d’Odontologia: Dr. Lluís Giner Tarrida.

Les persones

El mes de gener de 2021 ens va deixar el Dr. José Casas, 
membre del Patronat de la constitució de la Universitat fins a 
l’any 2003. També va ser membre actiu del Consell Assessor 
Universitari de UIC Barcelona des de l’any 2003 fins al 2018, i 
des del 2018 fins al gener de 2021 en va ser membre emèrit.
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Membres 

President: Sr. Francesc Homs i Ferret.
Secretària: Sra. Carmen Drópez Ballarín.
Sr. Juan Antonio Alcaraz García, CaixaBank.
Sra. Anna Alsina Masmitjà, Banc Sabadell.
Dr. Rafael Barraquer Compte,  
Centre d’Oftalmologia Barraquer.
Dr. Carlos Blay Borch, BAC Engineering Consultancy Group.
Sr. Juan Antonio Bordas Julve, economista.
Dr. Frederic Borràs Pàmies,  
Morera Bargues Asesores y Auditores.
Sra. Alba Cabañas, LabEcoinnova.
Sra. Elena Cabarrocas Riera, Gisidos.
Sr. Carlos Camí Sánchez, Centre d’Estudis Stucom.
Sr. Xavier Coll Escursell, CaixaBank.
Dr. Borja Corcóstegui, Institut de Microcirurgia Ocular.
Sr. Antonio Cortés, Cortés Abogados.
Sr. Emilio Cuatrecasas Figueras,  
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Sr. Sebastián del Rey Barba,  
registrador de la Propietat i Mercantil.
Sr. Francisco Diéguez Lorenzo, ITEC.
Dr. Fernando Echevarne Florence,  
Laboratoris Dr. Echevarne.
Sr. Alberto Estrada-Vilarrasa, Consolat d’Eslovènia.
Sr. Pedro Ferreras Díez, Ferreras Abogados, SLP.
Sra. Audaca Aparicio, Col·legi de Registradors.
Sr. Jesús Julián Fuentes Martínez, Notaria Rambla 55.
Sra. Susana Gallardo Torrededia, CaixaBank.
Sra. Isabel Galobardes Mendoza, PIMEC.
Sr. Martín García Cros, pintor.
Sra. Helena García Melero, periodista de TV3.
Sr. Ildefons García Serena, GRM, SL.
Sr. Jaume Giró Ribas, GIRO Consultants.
Sr. Pedro Gómez Fernández, CECOT.
Sra. Ainhoa Grandes Massa, Fundació MACBA.
Il·lma. Sonia Gutiérrez Muñoz, magistrada del Jutjat Penal.
Sr. David Jou Mirabent, físic, científic i poeta.
Sr. David Levy Faig, DiverInvest.
Sr. Victoriano Martín Verdugo, Oracle.
Sra. Teresa Martínez Tomás, Institució Familiar d’Educació.
Sr. Gabriel Masfurroll Cortada, Clínica Tres Torres.

Sr. Fernando Méndez González,  
Col·legi de Registradors de Catalunya.
Sr. Javier Mirallas Sarabia,  
Cambra de Comerç Brasil-Catalunya.
Sra. Mercedes Mullor Boix, Mullor, SA.
Dr. Jaume Sellarés, Col·legi de Metges de Barcelona.
Sr. Ramón Pellicer, periodista de TV3.
Dr. Felip Pich-Aguilera Baurier, Pich-Aguilera Arquitectes, SL.
Sr. Ramón Pons Lázaro, Construcciones Breda, SL.
Sr. Gabriel Pretus Labayen, SA Damm.
Sr. Carles Puig Munné, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Sr. Jordi Puigferrat Chrysler, Copcisa.
Sra. Ana Quibus Almela, INEO Corporate.
Sra. Maria Reig Moles, Reig Capital.
Dr. Boi Ruiz, Know How Advisers. Health Consulting.
Sra. Meritxell Ruiz Isern, economista.
Sra. Marilo Ruiz Ordovás, gemmòloga.
Sr. Josep Salvatella, Roca Salvatella.
Dr. Jesús Silva Sánchez, UPF.
Dra. Goretti Torrella Corbera, Proin Torrella Ingenieros.
Sra. Montserrat Soler Prats,  
Cambra de Comerç de Barcelona.
Sra. Araceli Vendrell Gener, Col·legi Montserrat.
Representant del Patronat: Dr. Joan de Dou.
Directora del Consell Assessor: Dra. Marta Gámiz Sanfeliu.

El mes d’abril de 2021, ens va deixar el Sr. Mariano Puig, 
membre del Consell Assessor Universitari de la Universitat. 
L’empresari va ser directiu de l’empresa de moda i perfums 
Puig i va ocupar durant dècades un dels màxims càrrecs dins 
de la companyia. El Sr. Puig formava part del Consell des 
dels inicis de la Universitat i, fins avui, n’era membre actiu. La 
primera sessió es va celebrar l’any 1999 i Mariano Puig ja va 
ser-hi present. També va ser ponent de la lliçó inaugural del 
curs acadèmic l’any 2011-2012 i havia impartit conferències en 
algunes de les nostres facultats. Així mateix, en el marc de la 
primera edició dels Premis Alumni de UIC Barcelona, l’any 2017, 
Puig va rebre un reconeixement per la seva tasca i trajectòria 
professional.

Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació:  
Dra. Esther Jiménez López.
Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació:  
Dr. Alfonso Méndiz Noguero.
Director de UIC Barcelona School of Architecture:  
Dr. Josep Lluis Ginovart.
Directora de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família:  
Dra. Montserrat Gas Aixendri.
Director del Departament de Medicina:  
Dr. Albert Balaguer Santamaría.
Directora del Departament d’Infermeria:  
Dra. Cristina Monforte Royo.
Director del Departament de Fisioteràpia:  
Sr. Daniel Romero Rodríguez.
Director del Departament de Ciències Bàsiques:  
Dra. María Fernández Capo.
Director de l’Institut Universitari de Pacients:  
Dr. Boi Ruiz Garcia.
Director del Bioengineering Institute of Technology:  
Dr. Román Pérez Antoñanzas.
Director de l’Institut de Recerca en Avaluació de Polítiques 
Públiques: Dr. Toni Mora Corral.
Directora de l’Escola de Doctorat: Dra. Núria Casals Farré.
Directora de Departament de Lingüística Aplicada:  
Dra. Helena Roquet Pugès.
Director del Centre Interdisciplinari de Pensament:  
Dr. Josep Corcó Junyà.
Representant del personal d’administració i serveis:  
Sra. Vicky García Bustos.
Representats dels alumnes: Sra. Galla Chabot Pongiluppi i
Sr. Juan David Gaitán Brieva.

Nomenaments

La Sra. Belén Castro renova el càrrec de secretària general a 
la Junta de Govern.
La Dra. Esther Jiménez s’incorpora com a nova vicerectora 
de Comunitat Universitària.
El Dr. Boi Ruiz renova el càrrec de director de l’Institut 
Universitari de Pacients.
El Dr. Román Pérez renova el càrrec com a director del 
Bioengineering Institute of Technology.
El Dr. Daniel Romero és nomenat director del Departament 

de Fisioteràpia.
El Dr. Oriol Cantó és nomenat director mèdic de la Clínica 
Universitària d’Odontologia.
El Dr. Jaume Aurell és nomenat president del Centre 
Interdisciplinari de Pensament.
El Dr. Josep Corcó és nomenat director del Centre 
Interdisciplinari de Pensament.

Relleus destacats

A la reunió del dia 4 de maig de 2021, el Patronat de 
UIC Barcelona va acordar nomenar com a rector de 
UIC Barcelona per a un període de tres anys, el Dr. Alfonso 
Méndiz Noguero, actual degà de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació. El seu mandat s’inicia l’1 de setembre de 2021.

El 23 d’abril de 2021 es va comunicar que Miguel Ángel 
Ariño, professor de l’IESE i doctor en Ciències Matemàtiques 
per la Universitat de Barcelona (UB), passa a ser un dels 
nous vocals del Patronat de la Universitat en substitució de 
Francesc Ballbé, que ha exercit de vocal del Patronat i de la 
Comissió Executiva durant més de tres anys.

Consell Assessor Universitari

El Consell Assessor Universitari és l’òrgan col·legiat de 
participació de la societat catalana a la Universitat i exerceix 
les funcions consultives i d’assessorament, així com la 
promoció social de la institució. Els membres que el formen 
són nomenats i cessats pel Patronat de la Universitat.



Les persones  | 1110  | Les persones

Membres: Dr. Frederic Borràs (president), Sra. Anna Alsina, 
Sra. Audaca Aparicio, Sr. Antonio Cortés, Sr. Francisco 
Diéguez, Sra. Isabel Galobardes, Sr. Pedro Gómez, 
Sra. Sonia Gutiérrez, Sr. Fernando Pedro Méndez, Sra. 
Mercedes Mullor, Dr. Felip Pich-Aguilera, Sr. Ramón Pons, 
Sra. Montserrat Soler, Sra. Goretti Torrella i Dra. Marta 
Gámiz.

Comissió de Ciències de la Salut

S’ha creat una nova comissió de treball que correspon a la 
Comissió de Ciències de la Salut. Aquesta s’ha constituït 
amb la finalitat de col·laborar en el desenvolupament del pla 
estratègic de les Facultats del Campus Sant Cugat.

Membres: Dr. Boi Ruiz (president), Dr. Rafael Barraquer, Dr. 
Borja Corcóstegui, Dr. Fernándo Echevarne. Sr. Gabriel 
Masfurrol. Dr. Jaume Sellarès i Dra. Marta Gámiz.

Novetats

Aquest curs hi hagut canvis. El Consell ha col·laborat en nous 
projectes:

—S’ha organitzat una nova comissió de treball, la Comissió 
de Ciències de la Salut.
—El membre del Consell Assessor Universitari, Sr. Jaume 
Giró, va ser nomenat el 25 de maig de 2021 conseller 
d’Economia i Hisenda del Govern de la Generalitat de 
Catalunya.
—S’ha nomenat membre del Consell Assessor Universitari a 
la Sra. Alba Cabañas, directora del LabEcoinnova i assessora 
estratègica en sostenibilitat.
—S’ha promocionat la primera campanya de 
micromecenatge #CapTalentSenseFutur, una acció iniciada 
el mes de juny de 2020 que tenia com a objectiu respondre 
a les necessitats dels estudiants i les seves famílies afectats 
econòmicament per la COVID-19 i en risc d’exclusió 
acadèmica.
—S’ha promocionat el projecte de Cuides UIC Barcelona, 
la Clínica Universitària de Suport en Malalties Avançades i 
Cures Pal·liatives.

Consell d’Estudiants

Campus Barcelona

President i vocal: Juan David Gaitán.
Vicepresidenta i vocal: M. Teresa Diestra.
Secretària i vocal: Wendy Yohanna Cedeño.
Vocals: Oriol Vergès, Jesús Orta, Andrea Suñé i Max 
Schmid.

Campus Sant Cugat

President i vocal: Gala Chabot.
Vicepresidenta i vocal: Mar Melero.
Secretària i vocal: Patricia Lorenzo.
Vocals: Ignasi García Sala, Xavier Jiménez, Antoni Julià, 
Marc Riu, Federico Boccardo i Daniel Zegarra.

El síndic

El síndic de greuges de UIC Barcelona té l’encàrrec de 
vetllar pel respecte dels drets i de les llibertats dels membres 
de tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i 
personal d’administració i serveis) davant de les actuacions 
dels diferents òrgans de govern i serveis universitaris. Les 
actuacions del síndic de greuges van sempre dirigides a 
millorar la qualitat universitària en tots els àmbits i són regides 
pels principis d’independència i d’autonomia. La missió del 
síndic consisteix a defensar els drets de la comunitat; estudia 
el cas que la persona li eleva i presenta una recomanació de 
la forma més objectiva possible.

Narcís Aguiló és el síndic de greuges de UIC Barcelona.

Actuacions generals

Un 5,26 % de sol·licituds d’actuació al síndic han estat 
suggeriments, les queixes representen un 65,78 %, les 
consultes un 26,31 % i les peticions de mediació un 2,63 %.

Comissions

El Consell Assessor Universitari de UIC Barcelona està 
compost per set comissions diferents que desenvolupen 
accions relacionades amb el Pla Estratègic de la Universitat. 
Cada una de les comissions disposa d’uns objectius i 
funcions concrets segons l’àmbit dins el qual treballen.

Comissió Executiva

La Comissió Executiva actua amb l’objectiu de canalitzar 
la col·laboració d’un grup de membres del Consell 
Assessor Universitari en les dinàmiques d’organització i 
desenvolupament de les seves funcions. En aquest sentit, la 
Comissió Executiva contribueix, juntament amb el president, 
la secretària i la directora, a organitzar tots els actes d’aquest 
òrgan assessor.

Membres: Sr. Francesc Homs (president), Sra. Carmen 
Drópez, Sr. Carlos Blay, Sr. Juan Antonio Bordas, Dr. 
Frederic Borràs, Sr. Ildefons García, Sra. Sonia Gutiérrez, 
Sr. Javier Mirallas, Sra. Marilo Ruiz, Dr. Boi Ruiz i Dra. Marta 
Gámiz.

Comissió Internacional

La Comissió Internacional té com a objectiu col·laborar 
amb la Universitat en el desenvolupament del pla estratègic 
del Departament de Relacions Internacionals. Aquesta 
comissió permet canalitzar les capacitats relacionals del 
Consell Assessor Universitari cap a l’objectiu de dinamitzar el 
caràcter internacional de UIC Barcelona.

Membres: Dr. Carlos Blay (president), Dr. Felipe Pich-
Aguilera, Dr. Frederic Borràs, Sr. Antonio Cortés, Sr. 
Fernando Méndez, Sra. Elena Cabarrocas i Dra. Marta 
Gámiz.

Comissió d’Educació

La Comissió d’Educació s’ha constituït amb la finalitat de 
col·laborar en el desenvolupament del pla estratègic de la 
Facultat de Ciències de l’Educació.

Membres: Sra. Carmen Drópez (presidenta), Sr. Carles 
Camí, Sr. Victoriano Martín, Sra. Teresa Martínez,  
Sra. Meritxell Ruiz, Sra. Araceli Vendrell i Dra. Marta Gámiz.

Comissió d’Humanitats-Comunicació

La Comissió d’Humanitats-Comunicació s’ha creat amb 
la finalitat de col·laborar en el desenvolupament del pla 
estratègic de la Facultat d’Humanitats i la Facultat de 
Ciències de la Comunicació. Aquesta també té com a 
objectiu proporcionar una major dinàmica entre totes dues 
facultats i ampliar l’oferta formativa amb la implementació 
d’un doble Grau en Comunicació i Humanitats, així com la 
implementació de formació humanista en les titulacions que 
ofereix la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Membres: Sra. Carmen Drópez (presidenta), Sr. Martín 
García, Sra. Helena García Melero, Sra. Ainhoa Grandes, 
Dr. David Jou, Sr. Ramón Pellicer, Sr. Josep Salvatella, Sr. 
Ildefons García i Dra. Marta Gámiz.

Comissió de Desenvolupament Corporatiu

La Comissió de Desenvolupament Corporatiu té 
com a finalitat col·laborar amb el Departament de 
Desenvolupament Corporatiu de la Universitat, el qual té 
com a objectiu establir i estrènyer les relacions amb l’entorn 
institucional, empresarial i social de UIC Barcelona. En 
aquest sentit, la comissió dona a conèixer la Universitat com 
a generadora de coneixement que ajudi al progrés social i a 
la innovació de l’entorn social.

Membres: Sr. Javier Mirallas (president), Sr. Francesc 
Homs, Sra. Anna Alsina, Sr. Juan Antonio Bordas, Sr. Emilio 
Cuatrecasas, Sra. Susana Gallardo, Sr. David Levy, Sr. Jordi 
Puigferrat, Sra. Ana Quibus, Sra. Marilo Ruiz, Dr. Boi Ruiz i 
Dra. Marta Gámiz.

Comissió de Ciències Socials

La Comissió de Ciències Socials té l’objectiu de col·laborar i 
estrènyer relacions entre la Facultat de Dret, la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials i UIC Barcelona School of Architecture.
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ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya en un 
acte celebrat a la seu de la institució.

El Dr. Conrado Aparicio, investigador de la Facultat 
d’Odontologia, passa a formar part del grup de nous 
membres del Col·legi d’Experts de l’Institut Americà 
d’Enginyeria Mèdica i Biològica (IAEMB).

Març

El Dr. Vicenç Sarrablo esdevé nou catedràtic de 
UIC Barcelona School of Architecture, en l’àrea de 
Construccions Arquitectòniques del Departament 
d’Arquitectura.

El Dr. Lluís Giner, degà de la Facultat d’Odontologia, 
és escollit nou president de la Conferència de Degans/
es i Responsables Acadèmics de Facultats i Escoles 
d’Odontologia d’Espanya.

Abril

La Dra. Adriana Soto, del Departament de Lingüística 
Aplicada, obté una beca Marie Curie de la Unió Europea per 
realitzar el seu projecte de recerca postdoctoral.

Maig

La Dra. Maria Lluch rep una beca per la creació de la start-up 
Pulmobiotics. Lluch ha estat seleccionada per formar part del 
programa de formació per a dones emprenedores “Academy 
for Women Entrepreneurs”.

La degana de la Facultat de Dret, Pilar Fernández Bozal, 
ha estat reconeguda en l’edició Chambers Europe 2021 del 
prestigiós directori internacional d’advocats Chambers & 
Partners.

El Dr. Josep Maria Argimon, membre de l’equip docent 
del Màster Universitari en Gestió Sanitària de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut, és nomenat conseller de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.

Un estudi de recerca del Dr. Jordi Castillo sobre innovació 
docent en la formació de suport vital bàsic rep el primer 
premi de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques i Salut de 
Catalunya i Balears.

El Dr. Xavier Gil obté el Premi d’Honor de la Societat 
Espanyola d’Implants per la seva recerca en el camp dels 
implants dentals.

Juny

La Dra. Esther Jiménez guanya, juntament amb la Dra. Nuria 
Chinchilla, el Premi a l’Excel·lència Investigadora 2020 
concedit per l’Alumni Association de l’IESE Business School 
(Universitat de Navarra), en la categoria de “Millor llibre” per la 
publicació de l’obra Integrating Life: How to lead successfully 
your professional and personal career in a global world.

El Dr. Xavier Gil obté el Premi SOCIEMAT a la Millor Carrera 
Científica 2020 atorgat per la Sociedad Española de Materiales.

Alumnat

El nombre d’alumnes matriculats a la Universitat ha estat 
de 8.410. A les titulacions de grau s’hi han matriculat 
4.168 alumnes. Els alumnes de postgrau, en els diferents 
programes de postgrau, màster i doctorat, han estat un 
total de 1.533. En cursos de formació contínua, cursos 
d’especialització, seminaris, proves i congressos han estat 
un total de 2.709.

Distincions i fites

Professors i personal d’administració  
i serveis

Actualment la Universitat te 702 professors i 424 empleats 
del personal d’administracio i serveis.

Recollim algunes de les distincions i fites que han assolit les 
persones que fan possible la Universitat.

Reconeixements

Octubre

L’àrea de Periodòncia de UIC Barcelona, liderada pel Dr. José 
Nart, rep el Premi Fonseca 2020 a la millor publicació Journal 
Citation Reports (JCR) per un estudi centrat en la modificació 
de la pròtesi implatosuportada.

La professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació, 
Dra. María Victoria, rep una Beca Leonardo de la Fundació 
BBVA per a un projecte de recerca sobre la desinformació 
i l’aprenentatge mediàtic durant la crisi de la COVID-19 a 
Espanya.

Carla Mozas, investigadora de l’àrea de Periodòncia de 
la Facultat d’Odontologia, rep el premi Clinical Research 
de la Federació Europea de Periodòncia (EFP) per la seva 
participació en l’estudi “Adjunctive effect of modifying the 
implant‐supported prosthesis in the treatment of peri‐implant 
mucositis”.

La Dra. Rebeca Pardo, vicedegana de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació, i la Dra. Andrea Rodríguez-Prat, de la 
Facultat d’Humanitats i membre de la Càtedra WeCare, reben 
dues de les vuit beques sobre bioètica de la Fundació Víctor 
Grífols i Lucas.

El Dr. Esteve Valls és nomenat membre del grup de treball 
per a la millora dels indicadors dels usos lingüístics en 

la docència universitària de la Secretaria d’Universitats i 
Recerca de la Generalitat de Catalunya.

La Dra. Carmen Muñoz-Almagro ha defensat la plaça de 
catedràtica a UIC Barcelona, en l’àrea de Medicina.

Novembre

La professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
Anna Petrus rep una menció d’honor en el Premi SGAE de 
Guió Julio Alejandro 2020 amb Ulls de gat, el seu primer guió 
de llargmetratge de ficció.

Vint-i-tres professors de la Facultat de Dret, en el rànquing 
Best Lawyers 2020.

Desembre

El professor de UIC Barcelona School of Architecture, Dr. 
Felipe Pich-Aguilera, guanya els XVII Premis Catalunya 
Construcció pel seu projecte per al Centre de Recerca de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Dr. Xavier Gil renova el seu mandat com a president de la 
Comissió Política Lingüística del Consell Interuniversitari de 
Catalunya.

Gener

El professor de la Facultat d’Humanitats de UIC Barcelona 
Dr. Bernat Torres renova el seu mandat com a secretari de la 
Societat Catalana de Filosofia.

Febrer

El projecte “Learning English in Pre-Primary Education”, liderat 
per Marta Segura, Dra. Helena Roquet i Dra. Noelia Navarro 
del Departament de Lingüística Aplicada, juntament amb 
Dra. Júlia Barón de la Universitat de Barcelona, obté el primer 
premi British Council dels John McDowell Awards 2020.

El Dr. Josep M. Serra i Renom, professor del Grau en 
Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, 

8.410
alumnes matriculats

2.709
de formació  
contínua i altres

4.168 
de grau 

1.533
de postgrau
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Maig

L’estudiant del Màster en Arquitectura Biodigital de 
UIC Barcelona School of Architecture Yara Mohammed 
Ewida guanya una de les nou beques internacionals 
convocades per la Fundació Swarovski, a través del programa 
“Swarovski Foundation Institute: Creatives for our Future”.

Les estudiants de segon del Grau en Comunicació 
Audiovisual Sandra Burgalés i Camila Fernández-Cruz 
lideren una activitat sobre cinema al club juvenil Torxa, un 
projecte educatiu de lleure de l’Associació Cultural, Esportiva 
i Social Xaragall.

Els estudiants de segon del Grau en Fisioteràpia Ewen 
Toulgoat i David Sancho aconsegueixen la tercera i quarta 
posició a la Unirun 2021.

Juny

El doctorand del Programa de Doctorat en Comunicació, 
Educació i Humanitats de UIC Barcelona Víctor Sierra queda 
cinquè i rep una menció especial en la primera edició del 
concurs “Tu Tesis Doctoral en un Hilo de Twitter: #HiloTesis”.

La doctoranda del programa de l’àmbit de Ciències de la 
Salut, Núria Masip, guanya el concurs la quarta edició del 
concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts” organitzat per la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi).

Alumni

Al final del curs passat es van graduar 708 alumnes de grau i 
199 de màster oficial, en total, 907 alumnes.

Algunes de les distincions i fites

Oriol Duran, alumni de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, és nomenat el mes de juny de 2021 secretari 
de Comunicació i Mitjans de Comunicació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya.

Sara Chacón, alumni de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials, rep el Premi al Millor Currículum 
Universitari 2019-2020 que atorga el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.

Nerea Amorós Elorduy, alumni del Màster Universitari 
en Cooperació Internacional en Arquitectura Sostenible 
d’Emergència, resulta finalista en el premi internacional 
Moira Gemmill, que atorguen The Architectural Review i The 
Architect’s Journal.

Silvia Mas, alumni de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Socials, rep el Trofeu Revelació Loteries Catalunya en el 
marc de la 73a edició de la Gran Gala Mundo Deportivo i, 
enguany, també es proclama campiona del món del Mundial 
470 de vela després de guanyar la Medal Race celebrada a 
Vilamoura (Portugal).

Mario Jiménez, alumni de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, publica Legio, una novel·la històrica situada en 
l’època romana.

Adrian Guerrero, cocreador de l’empresa EXUM i alumni 
del Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes 
de Producció, ha estat premiada com a “Millor innovació 
E-Commerce” per BNEW, Barcelona New Economy Week.

Ariadna Peinado, alumni de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, ha publicat la novel·la Bienvenida a Aguas 
Claras.

Kenneth Pineda, alumni de la Facultat d’Odontologia, és 
nomenat degà de la Facultat d’Odontologia de la Universitat 
de Sant Carles de Guatemala.

Algunes de les distincions i fites

Octubre

L’alumna del Grau en Periodisme Mar Martínez és 
seleccionada com a ambaixadora UNICAT a UIC Barcelona.

Novembre

Els estudiants de UIC Barcelona School of Architecture 
Sandra Bravo, Gabriel Fejzulla i Valentina Risemberg 
resulten guanyadors de la 12a edició del Taller Transversal 
de Sostenibilitat de UIC Barcelona, en la categoria de pòster 
científic del Campus Barcelona.

Els alumnes del Grau en Administració i Direcció d’Empreses 
Pablo Morillo i Alejandro Miralta obtenen el primer premi en 
la modalitat de taller pràctic del Campus Barcelona, en la 12a 
edició del Taller Transversal de Sostenibilitat.

Dos projectes elaborats per alumnes de primer i segon curs 
del Grau en Educació Primària, Oriol Uroz, Clara Albors, 
Paula Barbarà, Clara Barbarà, Paula Biech i Elena Vázquez, 
resulten guanyadors de la 12a edició del Taller Transversal al 
Campus Sant Cugat, en les categories de pòster científic i 
taller pràctic.

Els alumnes del Màster en Direcció d’Empreses i Sistemes 
de Producció Ilaria Prandi, Giacomo Bima, Lorenzo 
Jammoul, Diego di Giacomo, Antonio Borzi i Maria Anna 
Simone reben el premi extraordinari per a estudiants de 
màster, una categoria que s’ha estrenat en aquesta edició del 
Taller Transversal.

Abril

Les estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
Lucía Cladellas i Maria Albero resulten guanyadores al 
Fòrum UIC Barcelona 2021.

907
alumnes graduats

708 
de grau 

199
de màster oficial
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Xifres
Alumnes de nou ingrés (de 1r curs de grau) 

1.024
—Barcelona 693
—Resta de Catalunya 105
—Resta d’Espanya 49
—Unió Europea 102
—Europa 25
—Resta del món 50

Alumnes matriculats

8.410
—De grau 4.168
—De postgrau 1.533
· De doctorat 339
· De màster 774
· De diplomatura de postgrau 420
—De formació contínua 2.467
—Altres formacions 242

Alumnes d’intercanvi que venen  
en el marc de programes de mobilitat 

123
—Erasmus 49
—Convenis bilaterals 13
—Estudiants SICUE 4
—Estudiants visitants 1
—Programa de mobilitat dobles titulacions 51
—Erasmus Mundus 5

Alumnes estrangers (de grau i postgrau)

30,2 %
—Nacionalitats 108

Professors estrangers

9,83 %
—Nacionalitats 34

Ràtio alumne/professor

8,12
PDI

702
PAS

424

Taxa d’inserció laboral

91,7 %
Graduats que van finalitzar els estudis el curs  

2015-2016 (2012-2013 només per Medicina),  

dades oficials d’AQU Catalunya.

Convenis de pràctiques

4.071
S’inclouen els 387 nous convenis de pràctiques  

signats aquest curs.

Convenis de mobilitat

364
Alumnes becats

1.066
Alumni

23.880
—De grau , llicenciatura i diplomatura 12.377
—De títols propis 275
—De màster oficial 2.766
—De màster propi 1.851
—De doctorat 458
—De postgrau 6.153

Publicacions en revistes científiques

468
Càtedres d’empresa

16
Aules d’empresa

4
Projectes de recerca

110
Grups de recerca

25
Superfície de metres quadrats coberts

52.496
—Campus Sant Cugat 21.868
—Campus Barcelona 30.628
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Instal·lacions

Biblioteca

Al llarg del curs, malgrat les restriccions de mobilitat 
i les mesures anti-COVID, el Servei de Biblioteca ha 
continuat oferint a tota la comunitat universitària el servei 
de préstec i devolució de llibres en paper, per la qual 
cosa l’equip de professionals del servei ha mantingut la 
presencialitat durant tot el curs, respectant sempre els 
protocols.

Obertura

D’acord amb les mesures sanitàries, els horaris de la 
Biblioteca han anat variant segons les restriccions horàries i 
de mobilitat.

Això no obstant, i durant l’últim trimestre del curs, s’han 
pogut ampliar zones i sales per a l’estudi a tots dos 
campus, sempre respectant les mesures de seguretat i 
protocols anti-COVID establerts per les autoritats sanitàries 
i aplicades a la Universitat.

Espais

—Llocs de lectura o estudi: 566.
A causa de les restriccions, l’aforament de les instal·lacions 
s’ha vist reduït fins a un 50 %.

—Sales de treball en grup: 6.
A causa de la situació generada per la COVID-19, la 
Universitat ha cregut convenient deixar tancades les sales de 
treball del Campus Barcelona durant aquest curs.

—Sales d’estudi: 3.

Fons bibliogràfic

—44.000 exemplars en paper.
—10.963 llibres electrònics (ebooks).
—46.665 títols de revistes electròniques subscrites i 
accessibles a través del cercador d’articles (Summon) allotjat 
a la pàgina web.

Biblioteca digital

A través del cercador d’articles Summon, des de setembre de 
2020 s’han realitzat:

Rànquings
Durant aquest curs la Universitat ha destacat en diferents 
rànquings tant internacionals com nacionals:

Rànquings internacionals

Shanghai Ranking’s. Global Ranking of Academic 
Subjects 2021

Dentistry & Oral Sciences
—Rànquing mundial: tram 101-150 de 300 universitats 
classificades.
—Rànquing nacional: ocupa la 2a posició de les 7 
universitats espanyoles analitzades per temàtica.

Times Higher Education World University Rankings 
(THE-WUR) 2021

—Rànquing mundial: tram 601-800 de 1.527 universitats 
classificades.
—Rànquing nacional: =9 de 50 universitats classificades.

Times Higher Education World University Rankings by 
subject 2021

UIC Barcelona es classifica en l’àmbit Clínica i Salut.
—Rànquing mundial: 501-600 de 856 universitats 
classificades.
—Rànquing nacional: =12 de 39 universitats espanyoles 
classificades.

Times Higher Education Young University Rankings 
2021

—Rànquing mundial: =193 de 475 universitats classificades.
—Rànquing nacional: 10 de 33 universitats espanyoles 
classificades.

UI GreenMetric World University Ranking on 
Sustainability 2021

UIC Barcelona ocupa la posició 589 de 912 universitats 
classificades.

Rànquings nacionals

Rànquing Fundación CYD 2021 (8a edició)

Posició global al rànquing: 12 de 77 universitats espanyoles. 
En els àmbits de coneixement, la Universitat ocupa:
—La 1a posició en l’àmbit d’Odontologia, de les 16 
universitats espanyoles presentades, pel seu elevat nombre 
d’indicadors de més rendiment.
—La 5a posició en l’àmbit de Medicina de les 39 universitats 
espanyoles classificades.
—La 12a posició en l’àmbit d’Infermeria, d’entre 44 
universitats espanyoles dins el rànquing.

Rànquing Fundación Compromiso y Transparencia 
2019

Posició global: 3a de 26 universitats privades espanyoles. 
UIC Barcelona es classifica dins del grup “transparents”, 
compleix 41 dels 48 punts de transparència.

Aquest rànquing es publica el dia 1 de desembre de 2020 
i es confecciona amb les dades recollides al llarg de l’any 
anterior.

Rànquing d’El Mundo 2021

Rànquing “50 carreras”:
—Grau en Odontologia: 3a posició

Rànquing “250 másteres”:
—Master’s Degree in Periodontology: 3a posició
—International Master’s Degree in Oral Surgery: 4a posició
—Màster International Cooperation Sustainable Emergency 
Architecture: 3a posició
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—81.425 cerques, s’han arribat a descarregar 68.749 articles 
a text complet.
—44.834 visites a la nostra web.
—Disposem de 51 guies per matèries allotjades al web, les 
quals han rebut 42.588 visites.

Servei d’Obtenció de Documents (SOD)

—2.153 peticions de préstec interbibliotecari i articles 
sol·licitats a centres externs.

—349 peticions de préstec interbibliotecari i articles rebuts 
d’altres centres.

Préstecs

A causa del confinament i dels períodes de mobilitat reduïda, 
es va optar per la possibilitat que els préstecs de llibres 
impresos no fossin retornats per tal d’evitar presencialitats 
innecessàries. Davant d’aquesta situació, es van fer 
renovacions automàtiques.

Formació d’usuaris

El Servei de Biblioteca ofereix sessions de formació als 
alumnes i al PDI sobre els diferents recursos i eines que 

necessiten per als seus treballs i recerques. S’han realitzat 79 
sessions en format totalment virtual.

Arxiu Digital UIC

És el repositori institucional de documents en accés obert 
de UIC Barcelona. Recopila, difon, preserva i millora la 
visibilitat del patrimoni documental i la producció intel·lectual 
i científica de la Universitat.

—S’han publicat un total de 1.708 registres.

Projectes del Servei de Biblioteca durant el curs:

Les tesis defensades a la Universitat durant aquest curs s’han 
publicat al repositori TDX (Tesis Doctorals en Xarxa). En total, 
hi ha 393 tesis de UIC Barcelona que es troben disponibles 
en obert en aquest repositori. Les consultes i descàrregues 
d’aquests documents són rellevants:
—Descàrregues: 2.044.008
—Consultes: 2.563.691

S’ha començat a utilitzar el Moodle-Biblio, la plataforma 
en la qual s’allotgen presentacions i vídeos que els 
usuaris (alumnes i PDI) poden consultar per conèixer com 
s’utilitzen certes eines (bases de dades, cercadors, gestors 

bibliogràfics, etc.). Aquestes eines són útils per elaborar els 
seus treballs de recerca, treballs de final de grau, treballs 
de final de màster, articles, etc., o bé, per conèixer dades 
específiques, com ara els factors d’impactes de revistes, els 
quartils, etc.

S’ha realitzat el trasllat del material bibliotecari de la Facultat 
de Ciències de l’Educació.

Es crea un nou canal d’informació per als usuaris en format 
blog, on s’inclouen novetats, noves bases de dades o 
recursos.

S’ha millorat la visualització de la producció científica del PDI 
de la Universitat, tot afegint dos apartats al web de Biblioteca 
que faciliten la consulta de la producció científica.

S’ha gestionat l’“eiNa DMP" que permet realitzar un Pla de 
Gestió de Dades per als projectes finançats en el marc del 
programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea.

S’ha gestionat el Dataverse.cat, un repositori multidisciplinari 
per a dades de recerca de les universitats del CSUC, 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, i els centres 
CERCA, Centres de Recerca de Catalunya.

S’ha col·laborat en la gestió de DRAC, Descriptor de la 
Recerca i l’Activitat Acadèmica, on s’han revisat un total de 
780 activitats durant aquest curs.

S’ha gestionat la inclusió de dues revistes de UIC Barcelona 
en el repositori RACO, Revistes Catalanes amb Accés Obert: 
Humanitats i Quaderns de Polítiques Familiars.

S’ha dut a terme un trasllat, neteja i desinfecció de 120 
metres lineals de llibres antics anteriors als anys 1851 i 1951.

Nous espais

La Facultat de Ciències de l’Educació inicia el setembre de 
2020 les classes a la planta 0 i 3 del Campus Sant Cugat.

El mes de gener de 2021 van finalitzar les obres de Cuides 
UIC Barcelona, ubicada a la planta 2 de l’Hospital Universitari 
General de Catalunya.

De setembre a desembre de 2020, 
es van produir diversos trasllats 
i moviments, amb afectacions a 
tots dos campus. Aquest canvi 
estructural va respondre a la lògica 
de la reordenació dels espais, 
en funció de la nova dimensió 
que ha pres la Universitat, i de les 
necessitats que se’n deriven. Es van 
agrupar al màxim les secretaries 
de les facultats, així com les aules 
i despatxos de professors, i els 
laboratoris.
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Posar cada alumne al centre. És el nostre compromís. Oferim un tracte personalitzat, 
classes en grups reduïts, proximitat amb l’equip docent, serveis de suport i tot el que 
calgui per potenciar al màxim les habilitats de l’alumnat. La docència té un caràcter pràctic, 
la imparteixen docents que treballen com a professionals en actiu i es complementa amb 
un programa de pràctiques gràcies al qual l’alumne pot tenir la seva primera experiència 
professional i inserir-se més fàcilment al món laboral.

Graus i postgraus

Oferta de graus

Campus Barcelona

—Grau en Administració i Direcció d’Empreses
—Grau en Administració i Direcció d’Empreses. English 
Programme
—Grau en Arquitectura. 1r i 2n curs impartit en anglès
—Grau en Comunicació Audiovisual
—Grau en Dret
—Grau en Educació Infantil
—Grau en Educació Infantil (bilingüe)
—Grau en Educació Primària
—Grau en Educació Primària (bilingüe)
—Grau en Humanitats i Estudis Culturals
—Grau en Periodisme
—Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Campus Sant Cugat

—Grau en Bioenginyeria
—Grau en Ciències Biomèdiques
—Grau en Fisioteràpia
—Grau en Infermeria
—Grau en Medicina
—Grau en Odontologia
—Grau en Odontologia. English Programme. 1r i 2n en anglès
—Grau en Psicologia

Oferta de dobles graus

—Doble Grau en Administració i Direcció d’Empreses + Dret
—Doble Grau en Educació Infantil + Psicologia
—Doble Grau en Educació Primària + Psicologia
—Doble Grau en Educació Primària + Humanitats i Estudis 
Culturals
—Doble Grau en Educació Infantil + Educació Primària
—Doble Grau en Humanitats i Estudis Culturals + Periodisme
—Doble Grau en Humanitats i Estudis Culturals + Dret
—Doble Grau en Humanitats i Estudis Culturals + 
Administració i Direcció d’Empreses

Oferta de màsters i postgraus

Facultat de Ciències Econòmiques i Socials

—Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de 
Producció
—Màster Universitari en Finançament de l’Emprenedoria: 
Capital Risc i Capital Privat / University Master’s Degree in 
Entrepreneurial Financing Venture Capital and Private Equity
—Màster Executive en Big Data Science

Facultat de Dret

—Màster Universitari en Advocacia
—Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i 
Criminològica
—Màster en Planificació i Assessorament Jurídic Fiscal
—Postgrau en Assessoria Fiscal
—Postgrau en Corporate Mergers & AcquisitionsDocència
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La Comissió Executiva del Patronat, a la reunió del 20 
d’abril de 2021, va fer efectiva la constitució del Campus de 
l’Experiència com a Centre d’Estudis.

Novetats acadèmiques

S’aprova la creació dels títols següents, que passaran a 
formar part de l’oferta formativa de graus, màsters i postgraus 
de la Universitat el curs 2021-2022:

—Doble Grau en Comunicació Audiovisual + Periodisme.
—Màster Universitari en Formació del Professorat 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes de la Facultat de 
Ciències de l’Educació.

Acreditació de titulacions

Acreditacions renovades

El Consell d’Universitats, després de la visita d’acreditació 
realitzada per AQU Catalunya, va renovar l’acreditació del 
Màster Universitari en Advocacia.

Així mateix, i durant aquest curs acadèmic, AQU Catalunya 
ha realitzat les visites de renovació de l’acreditació de les 
titulacions següents:

—Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica
—Màster Universitari en Gestió Sanitària
—Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica
—Màster Universitari en Recerca Clínica
—Màster Universitari en Recerca en Odontologia
—Grau en Educació Infantil
—Grau en Educació Primària
—Grau en Medicina, incloent el procés d’acreditació 
internacional de la WFME, World Federation Medical 
Education

Programes de doctorat

Oferta de doctorats

—Doctorat en Arquitectura
—Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats
—Doctorat en Ciències de la Salut
—Doctorat en Economia i Dret

—Postgrau en Compliance i Ciberseguretat
—Postgrau en Compliance i Ciberseguretat (en línia)

Facultat d’Humanitats

—Màster Universitari en Gestió Cultural
—Màster Universitari en Gestió Cultural. English Programme
—Postgrau en Gestió Cultural
—Postgrau en Gestió de Museus i Patrimoni Cultural
—Postgrau en Gestió d’Indústries Culturals Creatives

UIC Barcelona School of Architecture

—Màster Universitari en Cooperació Internacional 
en Arquitectura Sostenible d’Emergència / Master of 
International Cooperation in Sustainable Emergency 
Architecture
—Màster en Arquitectura Biodigital
—Master’s Degree in City Resilience Design and 
Management
—Master’s Degree in Architecture and Design Business 
Management
—Master’s Degree in Urban Design for Healthy Cities
—Postgrau en Accessibilitat i Disseny per a Tothom
—Postgraduate Degree in Real Estate. Construction & 
Design Management
—Postgraduate Degree in Marketing and Sales for Creative 
Enterprises
—Postgraduate Degree in Global Creative Management

Facultat de Ciències de l’Educació

—Màster Universitari en Adquisició i Ensenyament de 
l’Anglès com a Llengua Estrangera / University Master’s 
Degree in Language Acquisition and Teaching English as a 
Foreign Language
—Màster Universitari en Psicopedagogia
—Expert in AMET
—Expert in TEFL
—Expert in TEFL ECC
—Fundamentals for TEFL
—Resources for TEFL

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

—Màster Universitari en Fisioteràpia Manual Ortopèdica
—Màster Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica
—Màster Universitari en Gestió Sanitària
—Màster Universitari en Urgències i Emergències Sanitàries
—Màster Universitari en Recerca Clínica
—Màster en Neurologia Tropical i Malalties Infeccioses
—Màster en Patologia i Cirurgia del Segment Anterior del 
Globus Ocular
—Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia, Reanimació i 
Teràpia del Dolor
—Postgrau Diagnòstic i Tractament del Trastorn Límit de 
Personalitat 

Facultat d’Odontologia

—Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica
—Màster Universitari en Recerca Odontològica
—Màster Europeu en Endodòncia
—Màster en Endodòncia (en línia)
—Màster en Disfunció Craniomandibular i Dolor Orofacial
—Màster en Estètica Avançada
—Màster en Estètica Dental (en línia)
—Màster en Odontologia Restauradora Estètica Avançada
—Màster en Odontopediatria Integral i Hospitalària
—Màster en Odontopediatria Integral i Hospitalària (en línia)
—Màster en Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial
—Master’s Degree in Periodontology
—Màster International en Cirurgia Oral
—Postgrau Avançat en Radiologia Oral i Maxil·lofacial
—Postgrau en Creació i Gestió Clínica Dental
—Postgrau en Odontologia Integrada Avançada
Institut d’Estudis Superiors de la Família
—Postgrau en Matrimoni i Educació Familiar
—Postgrau en Polítiques Familiars
—Postgrau en Matrimoni i Educació Familiar (en rus)

Campus de l’Experiència

—1r i 2n curs del Campus de l’Experiència
—Mòdul Introductori al Campus de l’Experiència (3a edició)
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Observatori de la Intel·ligència 
Artificial i les Noves Tecnologies

El 14 de maig de 2020 la Comissió Executiva de la Junta de 
Govern de la Universitat va aprovar la creació de l’Observatori 
de la Intel·ligència Artificial i les Noves Tecnologies de 
UIC Barcelona.

L’Observatori, que depèn del Vicerectorat de Planificació i 
Qualitat, ha estat creat per dissenyar i implementar un pla de 
formació transversal per a l’alumnat de grau de la Universitat. 
El nou observatori treballa perquè tots els estudiants tinguin 
uns coneixements i unes competències òptims sobre 
intel·ligència artificial i altres tecnologies emergents, com ara 
la robòtica o la fabricació additiva.

Paral·lelament, també fomenta el debat públic sobre les 
implicacions ètiques i socials d’aquestes tecnologies i 
l’Observatori organitza conferències, seminaris, taules 
rodones i jornades amb ponents d’alt nivell per debatre i 
fomentar el coneixement d’aquesta matèria.

Per dur a terme els seus objectius, promou la creació de 
grups de treball i reflexió a cadascuna de les facultats de 
UIC Barcelona. Aquests grups els componen personal 
docent i investigador, experts de l’àrea corresponent, 
membres dels col·legis professionals implicats i 
professionals d’empreses rellevants del sector en qüestió.

El responsable de l’Observatori és el Dr. Gabriel Fernández 
Borsot, professor de UIC Barcelona des de fa més de 15 anys 
i investigador, que desenvolupa la seva recerca sobre les 
implicacions antropològiques de la tecnologia.

Innovació i formació en 
la docència

Aula d’Innovació Docent

L’Aula d’Innovació Docent té com a objectiu donar 
resposta a l’interès del professorat per implementar 
iniciatives i projectes d’innovació a l’aula, i per impulsar 
la millora contínua dels processos de docència de tot el 
professorat de UIC Barcelona. Per aconseguir-ho a l’Aula 
es generen dinàmiques que afavoreixen la innovació en 
l’àmbit docent o que fomenten la inquietud per a la recerca 
en innovació docent.

L’equip de l’Aula d’Innovació Docent, integrat per 
professorat de tots els àmbits de la Universitat, ha donat 
suport i formació en matèria de docència no presencial 
al professorat per facilitar l’adaptació de la docència 
presencial al format blended o totalment en línia. A més a 
més, es va llançar una enquesta a tot el PDI que va impartir 
docència en el primer semestre del curs per detectar, no 
només el grau de satisfacció del professorat, sinó també les 
bones pràctiques realitzades i les necessitats puntuals de 
millora i suport a la docència.

Primera convocatòria de reconeixement i certificació a 
la innovació docent

Per segon any consecutiu, l’Aula d’Innovació Docent 
va llançar una nova convocatòria de reconeixement i 
certificació a la innovació docent per a tot el professorat de 
UIC Barcelona.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és poder certificar 
aquesta innovació i que els professors tinguin algun tipus de 
reconeixement que els pugui acreditar els seus mèrits com a 
docents, tant internament com externament.

Els professors que van aconseguir aquesta certificació 
han estat:

Creació de nous òrgans

Centre Interdisciplinari de Pensament

El 8 de setembre de 2020, el Patronat va aprovar la posada 
en marxa del Centre Interdisciplinari de Pensament de 
UIC Barcelona.

És un centre acadèmic que té com a objectiu impulsar la 
formació general de continguts de caire interdisciplinari. El 
centre té una funció de caràcter interfacultatiu i transversal 
dins de la institució i neix per promoure la reflexió sobre els 
grans temes de la història de la cultura, el món contemporani 
i la missió de la universitat, amb les implicacions de la seva 
identitat cristiana.

Ofereix una formació dirigida a tot l’alumnat, 
independentment dels estudis que cursin. Mitjançant 
diferents assignatures de caire transversal fomenta una 
educació humanista-cristiana i interdisciplinària. El centre 
també contribueix a la formació específica del professorat 
que imparteix les assignatures de les quals és responsable, 
a través de l’intercanvi d’experiències, l’organització de 
seminaris i congressos i l’elaboració de materials docents.

Disposa d’un Consell de Govern amb els membres següents: 
el rector de la Universitat, Dr. Xavier Gil; el vicerector de 
Planificació i Qualitat, Dr. Frederic Marimon; el president del 
Centre Interdisciplinari de Pensament, Dr. Jaume Aurell; la 
degana de la Facultat d’Humanitats, Dra. Judith Urbano; el 
director del Centre Interdisciplinari de Pensament, Dr. Josep 
Corcó, i la secretària, Dra. Empar Lorda.

La Junta Directiva del Centre està formada pel director, Dr. 
Josep Corcó; les sotsdirectores, Dra. Esther Jiménez i Dra. 
Andrea Rodríguez; el sotsdirector, Dr. Íñigo Ugalde, i la 
gestora de Centre, Dra. Empar Lorda.

Unitat d’Igualtat

El 17 de juny del 2019, va ser aprovada per la Comissió Executiva 
de la Junta de Govern de la Universitat la Unitat d’Igualtat, i el 
curs 2020-2021 se’n va comunicar la posada en marxa.

La Unitat d’Igualtat té com a objectiu marc garantir la millora 
de les condicions laborals de tots els treballadors i estudiants 
que formen part de la Institució. Així mateix, la Universitat, 
fidel al seu ideari, manté ferma la seva proposta per la igualtat 
d’oportunitats i el principi de no-discriminació.

Amb aquest propòsit, la Unitat d’Igualtat a més d’assessorar 
el Departament de Direcció de Persones respecte a la 
implementació del Pla, col·labora en la recopilació i anàlisi de 
dades sobre les mesures de conciliació i desenvolupament 
professional de dones i homes a UIC Barcelona, s’ofereix 
com a suport per a consultes i iniciatives dels treballadors i té 
previst dissenyar formació en igualtat i conciliació oberta al 
PAS, al PDI i a tota la comunitat universitària.

La responsable de la Unitat d’Igualtat és la Dra. Consuelo 
León, directora de l’Observatori de Polítiques Familiars de 
l’Institut d’Estudis Superiors de la Família. L’equip el completen 
el síndic de greuges de UIC Barcelona, el Sr. Narcís Aguiló; 
la directora de Direcció de Persones, la Sra. Anna Oliveras, 
i la vicerectora de Comunitat Universitària, la Dra. Esther 
Jiménez, vicerectorat del qual depèn la unitat.
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Jornades, programes 
innovadors

Per poder oferir una docència innovadora és necessari 
estar connectats amb les necessitats de la societat. Per 
aquest motiu, durant el curs s’han organitzat jornades, 
conferències i seminaris (la gran majoria en línia), dins 
l’oferta de formació contínua, sobre temes d’actualitat, 
tendències de cada sector, etc.

1 de setembre
Sessió inaugural de la XXIV edició del Taller Vertical de 
UIC Barcelona School of Architecture, que porta per 
títol “Posa-ho sobre rodes! Mobilitzant la flota cultural 
ciutadana”.

4 d’octubre
La Facultat d’Odontologia celebra la XIII Jornada 
d’Actualització en Odontologia. Realitzada per primera 
vegada en format virtual, l’esdeveniment reuneix més de 
1.000 professionals de diferents països que participen 
en les diferents conferències dirigides a odontòlegs, 
higienistes i auxiliars.

20 d’octubre
El B-Excellent es posa en marxa amb el repte d’aconseguir 
que els joves estalviïn.

7 de novembre
La Universitat celebra virtualment l’acte d’obertura del 
Fòrum UIC Barcelona 2021 amb una ponència de la Dra. 
Mireia Las Heras, professora de l’IESE.

27 i 28 de novembre
Investigadors de UIC Barcelona participen en la Nit Europea 
de la Recerca.

10 de desembre
La Universitat acull la taula rodona “La violència de gènere i 
el seu reflex en la societat”, organitzada conjuntament per la 
Unitat d’Igualtat del Vicerectorat de Comunitat Universitària 
i la Facultat de Ciències de la Comunicació.

14 de desembre
En el marc del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, 
UIC Barcelona, a través de la Unitat d’Igualtat, organitza el 
seminari virtual d’experts “La gestió de les relacions en l’era 
post-COVID”.

27 de gener
Comença el cicle de conferències Foros de UIC Barcelona 
School of Architecture en format virtual.

2 de febrer
La Facultat d’Humanitats organitza una nova edició del 
Taller Transversal centrat en les cultures indígenes del 
Pacífic.

9 de febrer
La Facultat d’Odontologia celebra la 8a edició del concurs 
fotogràfic de santa Apol·lònia.

11 de febrer
La Facultat de Ciències de la Comunicació impulsa la 1a 
edició del Concurs de Relats Curts de UIC Barcelona.

11 de febrer
UIC Barcelona se suma al Dia Internacional de la Dona i la 
Nena en la Ciència organitzant diferents activitats virtuals.

17 de febrer
L’Observatori de la Intel·ligència Artificial i les Noves 
Tecnologies organitza i celebra la seva primera conferència 
virtual sota el títol “La intel·ligència artificial i la medicina 
del futur” a càrrec d’Alfonso Valencia, director del 
Departament de Ciències de la Vida del Barcelona 
Supercomputing Center.

25 de febrer
UIC Barcelona acull la presentació virtual de la Guia 
interreligiosa de bones pràctiques en cultura climàtica.

8 de març
UIC Barcelona celebra el Dia Internacional de les Dones i 
convida dues directives per compartir la seva experiència 
laboral al capdavant d’una empresa durant la COVID-19.

Facultat de Ciències Econòmiques i Socials:

—Marta Mas, “Implementación del proyecto Collaborative 
Online International Learning: internacionalización 
colaborativa desde casa”.

Departament de Ciències Bàsiques:

—Francisco Miguel Torres, “CSI”.
—Mayka Sánchez, “Nova implementació de tallers amb 
avaluació creuada per part de l’alumnat com mètodes del cas 
en Odontologia, Human Biology I, i Biomedicina, Genètica 
i en Genètica Clínica, per a la millora en la participació i 
desenvolupament de pensament autocrític”.
—Sara Hernández, “CSI” i “¿Qué me pasa?”.

Facultat de Ciències de la Comunicació:

—Rebeca Pardo, “Clases de fotografía en tiempos de 
pandemia”.
—Rejina Selvam, “Improving Student Engagement”.

Departament de Fisioteràpia:

—Bertram Müller, “Autoaprenentatge i online learning”.

Departament de Medicina:

—Begoña Juaneda, “Urolearning”.

Programa Gaudí

El programa Gaudí s’ha adreçat al professorat de les 
facultats d’Humanitats i Ciències Econòmiques i Socials 
i del Departament de Ciències Bàsiques. Un total de 35 
professors han cursat el programa que, com a novetat ha 
inclòs un nou mòdul sobre innovació docent.

D’altra banda, aquest curs es llança el programa Gaudí-R, de 
formació en recerca i transferència del professorat, liderat pel 
Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència de Coneixement. 
Aquest nou programa està concebut per donar suport, orientació 
i formació en recerca i transferència a tot el professorat.

Els objectius principals d’aquest nou programa són:

—Formar en els conceptes i aspectes bàsics de la recerca 
des de tots els àmbits de coneixement.
—Fomentar el sentiment de pertinença de UIC Barcelona a 
través dels grups de recerca.
—Impulsar la recerca i la transferència de la Universitat.
—Fomentar l’emprenedoria com a potencial de la 
transferència de coneixement.
—Millorar el posicionament de la Institució en l’àmbit de la 
recerca.
—Detectar talent investigador.

Convocatòria d’Avaluació Docent 2020

Aquest curs va tenir lloc la XII Convocatòria d’Avaluació 
Docent. Els resultats valoratius de la docència del total dels 
43 professors presentats van ser els següents, en termes de 
percentatges:

Molt favorable 44 %
Favorable 56 %
Favorable condicionat 0 %
Desfavorable 0 %

Els professors que van obtenir el reconeixement de molt 
favorable han estat els següents:

Pedro Álvarez Díaz, Martyn Russell Baker, Albert 
Balaguer Santamaría, Xavier Baró Queralt, Marta 
Benages Albert, Maria Pilar Buil Gazol, María Dolores 
Cocho Calderón, Santiago Costa Palau, Fernando 
Durán-Sindreu Terol, Fernando Fuertes Guiró, María 
del Pilar Fuster Linares, Esperanza Luisa Gómez Durán, 
Esteve Llargués Rocabruna, Eduard Martí Fraga, Pau 
Mezquita Mas, Rosalía Rodríguez Rodríguez, Enrique 
Rovira- Beleta Cuyás, Judith Urbano Lorente i Montserrat 
Virumbrales Cancio.
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Alumni & Careers

El departament d’Alumni & Careers té com a objectiu 
crear una xarxa d’antics alumnes per a promoure vincles, 
relacions professionals i fomentar activitats per al seu 
desenvolupament professional. Des de la Universitat 
es treballa per què, una vegada acabada la formació 
acadèmica, l’exalumne conservi l’esperit de la institució i 
mantingui el contacte amb totes les persones amb les quals 
es va compartir vivències durant el seu pas per la Universitat.

Activitats i accions realitzades

Durant els mesos de setembre i octubre es va dur a terme 
una acció per renovar la base de dades dels alumni acabats 
de graduar. Aquesta acció tenia com a objectiu final 
potenciar el networking entre ells i connectar-los amb la 
Universitat després d’haver finalitzat els seus estudis.

Juntament amb el Vicerectorat de Recerca, Innovació i 
Transferència de Coneixement, el Departament d’Alumni & 
Careers llança el mes de març el Cicle d’Emprenedoria 2021 
sota el títol d’“Emprèn”. Un cicle de cinc sessions repartides 
durant tot el 2021 que, a través de conferències i taules 
rodones, té la finalitat d’impulsar l’emprenedoria en l’entorn 
universitari i afavorir, així, la creació de start-ups, spin offs i 
negocis innovadors.

Entre els mesos de juny i juliol, s’organitzen els actes Promise 
i els actes de Graduació. S’han organitzat tres actes Promise, 
amb la participació de 215 estudiants, amb l’objectiu 
d’acomiadar-se dels alumnes que s’acabaven de graduar i 
donar-los la benvinguda com a alumni. D’altra banda, Alumni 
& Careers participa en els onze actes de graduació de 
diferents titulacions, uns actes en què el departament posa 
en valor la trajectòria dels alumnes durant el grau i el dona, 
també, la benvinguda com a nous alumni.

L’estudiant del Grau en Administració i Direcció d’Empreses 
Esther Mateo és seleccionada per incorporar-se al programa 
de Mentors de la Fundació CYD, que té com a mentora la 
directora de Desenvolupament Sostenible de SUEZ Espanya. 
Alumni & Careers, per la seva banda, acompanya, assessora 
i orienta l’alumna en relació amb el seu futur professional, 
promovent, d’aquesta manera, la participació en aquests 
tipus de programes, ja que generen un impacte en el 
desenvolupament professional. El programa de Mentors de 
la Fundació CYD té l’objectiu d’oferir la possibilitat d’estar 
en contacte amb directius de grans empreses que podran 
ajudar els estudiants a orientar la seva carrera professional 
així com a ampliar coneixements en el món del management.

Durant els mesos d’abril, maig i juny es duu a terme el cicle 
“Eines per a la inserció laboral” amb tres sessions en línia 
sobre l’elaboració d’un bon curriculum vitae, consells per 
realitzar una bona entrevista de feina i sobre el concepte 
d’elevator pitch. Aquestes sessions, que van reunir uns 300 
assistents, estaven dirigides a tots els estudiants de grau 
d’últim any, de màster i antics alumnes acabats de graduar de 
totes les titulacions.

UIC Barcelona, a través del Departament d’Alumni 
& Careers, organitza juntament amb universitats de 
vuit països, la primera trobada d’ocupació juvenil 
d’Iberoamèrica, l’Iberoamerican Work Challenge Forum. Un 
esdeveniment gratuït que durant tres dies va ser seguit per 
més de 3.000 persones.

A través del Departament d’Alumni & Careers, 
UIC Barcelona participa com a universitat col·laboradora en 
la 9a Edició del JOBarcelona. JOBarcelona és un congrés 

23 de març
UIC Barcelona llança un cicle d’emprenedoria per impulsar la 
creació de negocis entre la comunitat universitària.

14 d’abril
La Facultat de Ciències Econòmiques i Socials celebra el 
Business Day (B-Day).

17 de maig
Representants d’AQU Catalunya i d’ANECA imparteixen una 
sessió virtual dirigida al personal docent i investigador de 
plantilla de la Institució amb l’objectiu de reflexionar sobre el 
sexenni en la recerca i la importància estratègica que té per 
impulsar una carrera investigadora, tant individualment com 
en grup.

27 de maig
Se celebren les 2es Jornades de Llenguatge Jurídic a 
UIC Barcelona impulsades per la Facultat d’Humanitats.

3 de juny
La Facultat de Ciències de la Comunicació reconeix els 
millors relats d’estudiants de batxillerat de Catalunya a través 
de l’entrega de premis de la I Edició del Concurs de Relats 
Curts.

11 de juny
L’Institute for Multilingualism celebra la sisena edició de 
l’Spring Research Seminar, un seminari de recerca que té 
com a objectiu intercanviar interessos de recerca relacionats 
amb la lingüística aplicada i l’educació plurilingüe amb 
professorat d’altres universitats i d’altres facultats de 
UIC Barcelona.

Departament de Lingüística Aplicada

Els Serveis Lingüístics han continuat oferint tots els serveis 
necessaris per gestionar el multilingüisme de la Universitat.

En l’àmbit de l’assessorament, a banda d’ocupar-se de 
la traducció i la revisió de textos institucionals en català, 
castellà i anglès, s’han potenciat els ajuts per a la revisió de 
textos científics.

En l’àmbit de la formació i l’acreditació lingüístiques, ha 
calgut adaptar els cursos de llengües, tant els generals com 
els específics per a PAS i PDI, a nous formats, però tot i així 
s’hi han matriculat gairebé tres-cents alumnes i s’han expedit 
uns vint-i-cinc certificats oficials.

Finalment, en l’àmbit de la política lingüística universitària, el 
Departament ha continuat representant la Universitat en els 
principals òrgans de coordinació i presa de decisions: l’Oficina 
de Política Lingüística de la Secretaria d’Universitats i Recerca, 
la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari 
de Catalunya, la Comissió Interuniversitària de Formació 
i Acreditació Lingüístiques de Catalunya i la Comissió de 
Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats, entre d’altres.

A més a més, continua vigent el conveni de transferència 
amb la Fundació Escoles Diocesanes i Parroquials del 
Bisbat de Terrassa per a la formació de mestres i creació 
de materials AICLE, Aprenentatge Integrat de Contingut i 
Llengua Estrangera. Aquest projecte finalitzarà el setembre 
de 2021 i l’Institute for Multilingualism hi contribueix amb les 
tesis doctorals de dos dels quatre investigadors predoctorals 
que té actualment.

Pla de llengües 2019-2023

S’ha actualitzat la informació disponible sobre les llengües 
d’impartició de la docència als graus, postgraus i màsters; 
les acreditacions lingüístiques del PDI, i les acreditacions 
de nivell B2 d’anglès de l’alumnat de grau. L’anàlisi d’aquests 
indicadors serà el punt de partida per a les reunions de 
política lingüística que, a partir del mes de setembre de 2021, 
es faran amb les diferents facultats i serveis de la Universitat.

Els guanyadors del concurs d’emprenedoria Driving Ideas Forward: 
Christian López (UPF), Alberto Escolar (UB) i Pablo Pérdigo 
(UIC Barcelona)
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internacional d’ocupació i orientació laboral que se celebra 
anualment a Barcelona. És un espai de referència en el 
qual es connecta de manera directa empreses i joves 
universitaris i estudiants acabats de titular per oferir-los 
oportunitats professionals. Durant el congrés, que aquest 
curs es va fer de manera virtual els dies 15, 16 i 17 de juny, es 
realitzen processos de selecció, entrevistes, conferències, 
tallers i workshops.

El 14 de juliol s’organitza la jornada sota el títol de 
Recruitment Day. Odontologia per als alumnes de la Facultat 
d’Odontologia; concretament per als estudiants d’últim 
any de grau, màster i especialitzacions. A la Jornada, hi van 
participar professionals del camp de l’odontologia així com, 
també, d’empreses nacionals i internacionals que disposen 
d’ofertes laborals per als alumnes de UIC Barcelona.

Els dies 3, 4, 5 i 6 de maig, la Universitat 
celebra l’Executive Education & Business 
Challenges Forum, un esdeveniment virtual 
que reuneix més de trenta consellers 
delegats i emprenedors que han posat 
en marxa negocis d’èxit, de reconegudes 
corporacions nacionals i internacionals. 
El fòrum va ser dissenyat per iniciativa 
del Departament d’Alumni & Careers i la 

Direcció de Desenvolupament Corporatiu 
de la Universitat, amb l’objectiu de vincular 
el món de l’empresa amb la formació 
universitària d’especialització (màster i 
postgrau). En total, es van celebrar onze 
cicles de debat, conformat per taules 
rodones amb experts.

S’han dut a terme més de 50 sessions d’orientació 
professional individuals a alumnes de grau, màster i antics 
alumnes de cinc facultats diferents. La finalitat d’aquestes 
sessions és treballar l’objectiu professional de l’alumne, el 
seu currículum i la seva carta de presentació, i també es 
donen consells sobre com enfocar una entrevista de feina. 
Després d’aquestes sessions, es fa un seguiment posterior 
dels diferents processos de selecció que cada alumne va 
iniciar, oferint-los suport fins a la seva nova inserció laboral.

El 17 de març el Servei de Relacions Internacionals 
juntament amb el Departament d’Alumni & Careers 
organitza una sessió informativa sobre pràctiques 
Erasmus+ per als estudiants de grau, màster oficial i 
doctorat. La xerrada virtual tenia com a objectiu informar 
la comunitat estudiantil sobre les diferents opcions 
disponibles per fer pràctiques curriculars, extracurriculars i 
d’acabats de titular en el marc del programa Erasmus+.
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UIC Barcelona té com a objectiu en la seva recerca contribuir en el desenvolupament 
del coneixement, la tecnologia i la millora de la qualitat de vida. L’esperit investigador 
de la Universitat es veu reflectit en l’afany per formar nous doctors, en les publicacions 
científiques i en el nombre de projectes de recerca finançats per organismes públics i 
empreses privades que portem a terme en aquesta universitat, entre d’altres.

La transferència de coneixement es fa palesa a través de 
les càtedres i aules d’empresa, i apostem pel millor talent 
investigador, promovent calls competitives. El procés de 
selecció segueix les línies marcades en el distintiu HR 
Excellence in Research (HRS4R) que UIC Barcelona va 
obtenir el maig de 2018, garantint un procés de contractació 
obert, transparent i basat en el mèrit.

Fites

S’han llançat un total de 24 calls competitives per contractar 
investigadors, impulsades des del Vicerectorat de Recerca, 
Innovació i Transferència de Coneixement juntament amb el 
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

Unitat de Política Científica

HRS4R: el maig de 2018 UIC Barcelona va obtenir el 
reconeixement de la Comissió Europea i la concessió 
del distintiu HR Excellence in Research. Aquest logotip 
reflecteix el compromís de la institució de millorar 
contínuament les estratègies de Recursos Humans, 
d’acord amb la “Carta Europea de l’Investigador” i el “Codi 
de Conducta per a la Contractació d’Investigadors”, i 
de garantir un entorn de recerca atractiu implementant 
aquests principis. El curs 2019-2020, la Comissió Europea 
va aprovar el nou pla d’acció i el document revisat d’OTM-R 
de UIC Barcelona per a la implementació de “l’Estratègia 
de Recursos Humans per als Investigadors”. S’ha posat 
en marxa el document OTM-R, Contractació oberta, 
transparent i basada en el mèrit, amb la creació de la guia 
interna de contractació per als investigadors.

Així mateix, també s’ha constituït la Comissió de Recerca 
amb els vicedegans de les facultats i departaments, els 

directors dels instituts i el Vicerectorat de Recerca, Innovació 
i Transferència de Coneixement, amb l’objectiu de donar 
suport en les estratègies i les accions derivades en la política 
de recerca, innovació i transferència de UIC Barcelona.

Recursos humans en recerca

UIC Barcelona obté tres beques predoctorals FI de l’AGAUR i 
ha tingut durant aquest curs un total de 12 becaris FI.

Per primer cop, s’ha obtingut una beca predoctoral del 
Ministeri de Ciència i Innovació dins del Programa estatal de 
promoció del talent i seva ocupabilitat en R+D+i (beca FPI). 
El candidat s’incorpora dins del projecte “Interrogación in 
vivo de la función y plasticidad de circuitos sensoriales top-
down” de la convocatòria del Plan Nacional I+D 2019.

S’ha aconseguit una beca predoctoral del programa Marie 
Curie COFUND en col·laboració amb el Royal Melbourne 
Institute of Technology (RMIT) en l’àmbit de l’urbanisme. 
COFUND és un mecanisme de cofinançament que facilita 
suport financer addicional als programes de mobilitat per a la 
recerca regional i nacional.

La Universitat ha aconseguit una beca postdoctoral 
Marie Curie Individual Fellowship a través de l’Institute for 
Multilingualism del Departament de Lingüística Aplicada. 
L’objecte de la convocatòria Marie Curie és atorgar ajuts en 
règim de concurrència competitiva per a la contractació i la 
incorporació de personal investigador postdoctoral en el 
sistema europeu català de ciència i tecnologia.

S’ha realitzat la incorporació dels tres fellows postdoctorals 
finançats per la Fundació Bosch Aymerich, tots ells tenen 
una doble afiliació amb el Barcelona Institute of Science and 
Technology (BIST).

Recerca i 
transferència
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en col·laboració amb bioenginyeria, dues d’arquitectura i una 
altra de bioenginyeria.

UIC Barcelona ha obert una convocatòria interna de 
projectes de valorització en els quals s’estan finançant sis 
projectes de diversos àmbits: dos dels projectes són de 
biomedicina, un sobre el tractament de l’acne i l’altre per 
desenvolupar un dispositiu per la mesura de l’activitat real 
dels vasos sanguinis; dos provenen d’odontologia, un 
sobre partícules per millorar els tractaments d’endodòncia 
i l’altre basat en desenvolupar una eina de suport a la presa 
de decisions en l’odontologia; un projecte d’arquitectura 
sobre un nou sistema de fabricació additiva per crear tubs 
de secció variable i amb curvatura, i, per acabar, un de 
bioenginyeria que aborda un nou sistema de packaging més 
sostenible, en concret per al sector cosmètic.

Es treballa en quatres projectes industrials finançats pel 
Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial-CDTI: 
un projecte de l’àmbit de l’arquitectura i la construcció 
(Rosa Gres), un projecte de l’àmbit de la biomedicina 
(Bloodgenetics) i un projecte de l’àmbit de la cosmètica amb 
el Bioengineering Institute of Technology (MartiDerm).

S’ha obert el primer concurs d’idees de negoci Driving 
Ideas Forward amb la presentació de 27 propostes de tots 
els àmbits. Aquest curs s’han creat dues modalitats: una 
de projectes generals i una altra de dirigida a reconèixer 
iniciatives del món de les indústries culturals i creatives.

Unitat de Transferència de Coneixement

Desenvolupament de col·laboracions i projectes

A finals de l’any 2020 s’inicia el reclutament de pacients del 
Projecte Europeu H2020 Maxibone en el qual la Universitat 
participa com un dels centres per a l’estudi clínic juntament 
amb la Universitat Complutense de Madrid. A més a més, el 
projecte té deu socis més de països com Noruega, França, 
Dinamarca i Alemanya.

Doctorats industrials

S’ha iniciat un nou doctorat industrial amb l’empresa Pich 
Architects —An Empirical Assessment of the Impact of 
Application of Digital Action Learning Methodology in the 
University-Industry collaboration (dirigit per UIC Barcelona 
School of Architecture) —i continua vigent el doctorat 
industrial amb l’empresa Picvisa —Desenvolupament 
industrial amb implantació de cas d’ús real de plataformes 
digitals per programes d’acceleració—, dirigit per professors 
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials.

Tanmateix, continuen vigents les 16 càtedres d’empresa.

El 29 de juliol, UIC Barcelona School of Architecture signa 
un conveni amb Simon i TdB, a través del qual es refunda 
la Càtedra hARQware Home, que passa a denominar-se 
Càtedra hARQware Platform. 

Aquest curs han estat vigents 36 projectes de transferència 
tant a escala nacional com internacional. Un nombre 
important són del camp de les ciències de la salut. Hi 
destaquen també projectes en ciències econòmiques i 
socials, arquitectura i educació. La tipologia de projectes 
són des d’estudis in vitro, estudis clínics, test de productes, 
anàlisi post màrqueting i de validació fins a projecte 
d’assessorament estadístic i workshops.

Serveis Cientificotècnics

S’ha posat en marxa el Servei de Microscòpia Electrònica 
(SCM-SEM) que té com a objectiu fonamental donar suport 
a la docència, la recerca, la innovació i la transferència 
de coneixement de UIC Barcelona en l’àmbit de la 
caracterització mecànica i microestructural de materials a 
usuaris externs.

Unitat de Gestió de la Recerca

S’ha aconseguit una Beca Leonardo, concedida per la 
Fundació BBVA. Les Beques Leonardo a Investigadors 
i Creadors Culturals, estan destinades a donar suport al 
treball d’investigadors i creadors culturals d’entre 30 i 45 
anys que desenvolupin un projecte personal i innovador en 
el seu àmbit.

S’han concedit dos projectes de la convocatòria nacional de 
Projectes d’R+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació, dins 
del Departament de Ciències Bàsiques.

S’han concedit dos projectes de la Fundació Víctor 
Grífols i Lucas sobre bioètica: “Ética de las imágenes 
de la enfermedad, la muerte y el duelo en tiempos del 
COVID-19” (Facultat de Ciències de la Comunicació) i “La 
muerte en soledad desde la perspectiva de supervivientes 
del COVID-19. Un estudio fenomenológico” (Facultat 
d’Humanitats/Càtedra WeCare).

En el Departament de Medicina s’ha concedit un projecte 
de la Fundació Mapfre de la convocatòria de Ayudas a 
la Investigación Ignacio H. de Larramendi 2020 “Sexting 
victimization during the COVID-19 Pandemic: towards an 
evidence-based educational paradigm”. En aquest mateix 
departament s’ha concedit un projecte de la convocatòria 
Obra Social “la Caixa” per donar suport a projectes de recerca 
basats en enquestes sobre l’impacte de la COVID-19 “Socio-
economic and psychological impact of COVID-19 pandemic 
in a Spanish representative population-based cohort”.

En el Departament d’Infermeria s’han concedit dos projectes: 
un projecte de la convocatòria d’ajuts del 2020 de la 
Fundació CMJ Godó “Unitat d’Atenció d’Infermeria, Docència 
i Recerca (AIDIR: Ciutat Vella)” i un projecte de la Fundació 
Infermeria i Societat, “Detección del riesgo y prevención 
del linfedema secundario al cáncer de mama: diseño de un 
abordaje multidisciplinar”.

S’ha concedit el projecte de formació universitària 
d’economia social a UIC Barcelona dins del Departament 
d’Economia i Organització d’Empreses.

S’ha iniciat el projecte del Fons Supera COVID-19 per fer 
l’estudi NICOVID. Es concedeix el fons a l’àrea de Ciències 
Bàsiques per aquest projecte, que es basa en la hipòtesi que 
la nicotina podria inhibir l’ACE2 que és el receptor d’entrada 
de la COVID.

El grup de recerca en Avaluació de Determinants de Salut i 
Polítiques Sanitàries participa en la Joint Action on Tobacco 
Control, coordinada per la Danish Safety Technology 
Authority amb la participació de 39 socis, representant 22 
països europeus.

S’han posat en marxa els quatre projectes de recerca en 
el marc del programa Erasmus+ de la convocatòria 2020. I 
de la convocatòria extraordinària COVID-19 s’ha finançat el 
projecte “Creating a virtual laboratory for online teaching”, 
dins del Bioengineering Institute of Technology.

L’Institut de Pacients ha rebut finançament europeu de la DG 
Santé pel projecte “Happy Patient” que es coordina des de 
l’Institut Català de la Salut (ICS).

La Facultat d’Odontologia aconsegueix finançament de l’Oral 
Reconstruction Foundation per un estudi clínic “Behavioral 
comparison of three different graft materials to increase soft 
thickness around dental implants in terms of volume gain and 
stability over time: A randomised clinical trial”. En aquesta mateixa 
facultat s’ha aconseguit un subprojecte amb la Universitat de 
Minnesota “Bioinspired Acellular Strategies to Optimize the 
Skin-Implant Interface of Osseointegrated Devices”.

Hub d’Innovació

UIC Barcelona ha sol·licitat l’extensió internacional de tres de 
les patents sol·licitades en el curs 2019-2020, una en l’àmbit 
de l’odontologia, i dos en el d’arquitectura i construcció. 
La sol·licitud internacional d’odontologia s’ha realitzat 
conjuntament amb la Universitat de Barcelona i una de les 
sol·licituds internacionals d’arquitectura, amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya.

A banda, durant aquest curs s’ha treballat en la preparació de 
quatre noves sol·licituds de patents, una des de fisioteràpia 
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l’espai públic i de l’habitatge derivats de la pandèmia poden 
servir de guia per redissenyar les ciutats.
Títol: “Lecciones de la pandemia para transformar las ciudades”

La professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
Rebeca Pardo i el professor del Departament de Medicina 
José María Serra-Renom reflexionen a The Conversation 
sobre l’impacte de les xarxes socials en la imatge personal.
Títol: “¡Doctor, quiero ser como mi selfi!”

L’investigador del Bioengineering Institute of Technology 
Xavier Gil participa en un estudi, publicat per la revista 
Journal of Materials Science & Technology, que mostra els 
beneficis d’utilitzar estructures poroses de titani per millorar 
l’osteointegració dels implants ortopèdics i dentals.
Títol: “Powder metallurgy with space holder for porous 
titanium implants: A review”

Els investigadors del Departament de Ciències Bàsiques i 
professors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
José M. Martínez-Sánchez, Cristina Lidón-Moyano i Àurea 
Cartanyà analitzen a The Conversation els efectes de l’ús de 
pantalles en els menors.
Títol: “El lado oscuro de las pantallas”

La professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
Montserrat Vidal analitza a The Conversation el tractament 
de la síndrome d’Asperger a partir de les narratives 
audiovisuals de ficció.
Títol: “Antihéroes y asperger: el delicado equilibrio entre 
normalizar y banalizar”

La professora de la Facultat d’Humanitats Teresa Vallès-
Botey estudia a The Conversation l’elevació i paròdia del 
gènere policíac a partir d’una novel·la de Carlos Pujol.
Títol: “El día en que Sherlock Holmes se miró al espejo y 
vio… al Quijote”

El degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
Alfonso Méndiz publica un article a la revista El profesional 
de la información (revista Journal Citation Report de 
Comunicació) en el qual estableix els fonaments teòrics 
de la viralitat com a paradigma de la comunicació digital 

compartida entre les marques comercials i el públic.
Títol: “Virality as a paradigm of digital communication. Review 
of the concept and update of the theoretical framework”

La professora de la Facultat de Ciències de l’Educació 
Mireia Tintoré publica un estudi a la revista EMAL sobre els 
problemes i reptes dels directors escolars a escala mundial.
Títol: “A scoping review of problems and challenges faced by 
school leaders (2003-2019)”

Desembre

La professora de la Facultat d’Educació i la professora de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació Mónica Fernández i 
Elisa Regadera publiquen un estudi a la revista International 
Journal Environmental Research and Public Health, que 
analitza la relació entre la petjada ecològica i la consciència 
mediambiental dels estudiants universitaris.
Títol: “Analysing the Relationship between University 
Students’ Ecological Footprint and Their Connection with 
Nature and Pro-Environmental Attitude”

Els professors de UIC Barcelona School of Architecture 
Diego Navarro-Mateu, Oriol Carrasco i Ana Cocho-
Bermejo publiquen un article a la revista indexada Dearq 
Journal que planteja l’ús de processos computacionals per 
revelar les lleis internes de projectes arquitectònics.
Títol: “Diseño inverso para superficies doblemente regladas: 
aproximación geométrica y optimización del hypar de la 
Iglesia de Nuestra Señora del Valle”

Cristina Monforte, directora del Departament d’Infermeria i 
Pilar Fuster, professora del Departament, reflexionen sobre 
els efectes de la pandèmia en els alumnes d’Infermeria 
graduats recentment en un estudi publicat a la revista Nurse 
Education Today.
Títol: “Coronials: Nurses who graduated during the COVID-19 
pandemic. Will they be better nurses?”

La professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
Isadora García Avis desmunta a The Conversation quatre 
mites sobre la pràctica d’adaptar històries dels llibres a les 
pel·lícules.

La recerca dels nostres investigadors

Setembre

Membres del Departament de Lingüística Aplicada, Helena 
Roquet, Noelia Navarro, Júlia Barón i Natalia Evnitskaya, 
publiquen un article a la revista English Language Teaching 
sobre l’aprenentatge i l’ensenyament de la pragmàtica en 
anglès.
Títol: “Pragmatics in Teacher Talk: The Case of Pre-Primary 
Education”

La revista Nutrients publica les principals conclusions de 
l’estudi liderat per Albert Pérez-Bellmunt, del Departament 
de Ciències Bàsiques, en el qual també hi han participat 
investigadors del mateix departament: Noé Labata, 
Luís Llurda i Jacobo Rodríguez, juntament amb Carlos 
López de Celis i Vanessa González, investigadors del 
Departament de Fisioteràpia.
Títol: “Effectiveness of Protein Supplementation Combined 
with Resistance Training on Muscle Strength and Physical 
Performance in Elderly: A Systematic Review and Meta-
Analysis”

Rosalía Rodríguez, responsable del Grau en Ciències 
Biomèdiques i membre del Grup de Recerca en Neurolípids, 
publica a la revista Nanomedicine un article en què analitza 
els avenços més rellevants en el disseny de la nanomedicina.
Títol: “An overview of nanomedicines for neuron Targeting”

Octubre

Marc Grau, professor de la Facultat de Ciències de 
l’Educació i coordinador de la Càtedra d’Atenció al Menor 
i Polítiques Familiars (Childcare and Family Policies Chair), 
amb la col·laboració de la Fundació Joaquim Molins 
Figueras, publica a la revista Journal of Family Issues un 
article sobre el permís parental no remunerat a temps parcial.
Títol: “Why Is Part-time Unpaid Parental Leave (Still) 
Gendered? Narratives and Strategies of Couples in Spain”

El professor de UIC Barcelona School of Architecture 
Enrique Rovira-Beleta sosté a The Conversation que la 

crisi de la COVID-19 permetrà avançar cap a un nou model 
d’habitatges més accessibles.
Títol: “Arquitectura post-COVID: viviendas accesibles para 
toda la vida”

La professora i sotsdirectora del Departament de Medicina 
de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Esperanza 
Gómez publica un article a The Conversation sobre les 
patologies mentals.
Títol: “¿Son violentas las personas con patología mental?”

La revista Molecular Psychiatry publica un estudi liderat per 
Miquel Bosch, investigador del Departament de Ciències 
Bàsiques i professor del Grau en Ciències Biomèdiques.
Títol: “Dissociation of functional and structural plasticity of 
dendritic spines during NMDAR and mGluR-dependent 
long-term synaptic depression in wild-type and fragile X 
model mice”

Els investigadors del Bioengineering Institute of Technology 
Èlia Bosch, Luis Delgado, Xavier Gil i Román Pérez 
desenvolupen una estructura en 3D de fibres de doble capa 
buides per dins, capaces de mantenir i proliferar cèl·lules 
endotelials, en la capa interna, i cèl·lules musculars llises, 
en la capa externa. L’estudi ha estat publicat a la revista 
Biofabrication.
Títol: “Direct extrusion of individually encapsulated 
endothelial and smooth muscle cells mimicking blood vessel 
structures and vascular native cell alignment”

La professora de la Facultat de Ciències de l’Educació 
Carmen Carrillo lidera un estudi centrat a oferir als docents 
dades basades en evidències que els permetin adaptar-se 
al format de docència en línia amb més eficàcia, que es 
publica a la revista de primer quartil European Journal of 
Teacher Education.
Títol: “COVID-19 and teacher education: a literature review of 
online teaching and learning practices”

Novembre

El professor de UIC Barcelona School of Architecture, Álvaro 
Cuéllar, analitza a The Conversation com els canvis d’ús de 
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Un estudi liderat per les investigadores Denise Pergolizzi 
i Iris Crespo de la Càtedra WeCare, publicat a la revista 
Journal of Pain and Sympton Management, revela com la 
vellesa és un factor de protecció per al sentit de la dignitat en 
el context de la malaltia en fase avançada.
Títol: “Older age: a protective factor against perceived 
dignity-related distress in patients with advanced cancer?”

Febrer

La professora de UIC Barcelona School of Architecture 
Jelena Prokopljević analitza a The Conversation el llegat de 
les cases “komuna” soviètiques.
Títol: “Los antepasados del ‘Cohousing’: las casas ‘komuna’ 
soviéticas”

El professor i vicedegà de la Facultat de Ciències de 
l’Educació Salvador Vidal i alumnes de la Facultat publiquen 
un estudi sobre l’ús del neuromàrqueting en campanyes 
solidàries; una recerca que ha estat publicada a la revista 
Advances in Social Sciences Research Journal.
Títol: “Neuromarketing and Sustainability”

Els professors de la Facultat d’Humanitats Xavier Escribano 
i Bernat Torres participen en un volum monogràfic sobre el 
dolor; articles que han publicat a la revista Azafea.
Títol: “Experiencia álgica y expresión doliente: reflexiones a 
partir de Abramovic”

La revista científica Journal of Materials Science: Materials 
in Medicine reconeix l’article publicat per Xavier Gil, 
investigador del Bioengineering Institute of Technology, i 
Andreu Puigdollers, responsable de l’Àrea d’Ortodòncia de 
la Facultat d’Odontologia, com un dels cinc que més s’han 
descarregat durant l’any 2020.
Títol: “Comparison of the superelasticity of different nickel-
titanium orthodontic archwires and the loss of their properties 
by heat treatment”

La responsable de la Unitat d’Igualtat i directora de 
l’Observatori de Polítiques Familiars de l’Institut d’Estudis 
Superiors de la Família Consuelo León, juntament amb vint-
i-un experts i acadèmics de diferents institucions, participen 

en l’elaboració d’una obra emmarcada en el Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere del Govern d’Espanya 2020.
Títol: “Teletrabajo y conciliación en el contexto de la COVID-19. 
Nuevos retos en el marco de la prevención de la violencia de 
género y la calidad de vida de las mujeres (PEVG 2020)”

Mandy Deal, investigadora del Departament de Lingüística 
Aplicada, publica un estudi a la revista Journal of Pragmatics, 
en el qual investiga la postura epistemològica dels professors 
com a font principal de les limitacions que apareixen durant 
la interacció amb l’alumnat.
Títol: “Teacher epistemic stance as a trouble in classroom 
interaction”

El professor de UIC Barcelona School of Architecture Pere 
Vall codirigeix un estudi pilot publicat a la revista Local 
Environment orientat a fomentar la participació ciutadana en 
la gestió d’entorns fluvials.
Títol: “Promoting citizen-based river groups at sub-basin 
scale for multi-level river governance in the Barcelona 
Metropolitan Region”

La responsable de la Unitat d’Igualtat i directora de 
l’Observatori de Polítiques Familiars de l’Institut d’Estudis 
Superiors de la Família Consuelo León i Marc Grau, 
investigador de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família, 
reflexionen a The Conversation sobre el grau més alt d’estrès 
de les dones durant el confinament.
Títol: “¿Por qué a pesar de un aumento de la 
corresponsabilidad las mujeres siguieron percibiendo más 
estrés en el confinamiento?”

Albert Balaguer, degà de la Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut, juntament amb Irene Ruiz, pediatra de l’Hospital 
Universitari General de Catalunya, publiquen un estudi sobre 
el síndrome de la mort sobtada del lactant.
Títol: “Síndrome de muerte súbita del lactante: ¿siguen las 
familias las recomendaciones?”

Març

Els professors de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Socials Miquel Bastons i Carlos Rey conclouen en una 

Títol: “El libro siempre es mejor que la película (y otros falsos 
mitos sobre las adaptaciones)”

Un estudi publicat a la revista Journal of Internal Medicine, 
liderat pels investigadors de la Facultat d’Odontologia 
Eva Muñoz, Jose Nart i Queralt Miro, juntament amb 
investigadors de l’Eastman Dental Institute de la University 
College London, suggereix que la inflamació sistèmica 
podria ser l’enllaç entre la malaltia periodontal i la 
hipertensió arterial.
Títol: “Is Systemic Inflammation a Missing Link Between 
Periodontitis and Hypertension? Results from Two Large 
Populations-based Surveys”

Un estudi liderat per José M. Martínez-Sánchez i Cristina 
Lidón-Moyano, membres del Grup d’Avaluació de 
Determinants de Salut i Polítiques Sanitàries, publicat a la 
revista Environmental Research, conclou que les persones 
exposades exclusivament al fum residual del tabac a casa 
podrien presentar nivells de cotinina quantificables en la 
saliva.
Títol: “Third-hand exposure at homes: Assessment using 
salivary cotinine”

Gener

El degà i la professora de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació Alfonso Méndiz i Aurora Oliva estudien 
la deshumanització del soldat en les pel·lícules sobre la 
guerra de l’Iraq; un article publicat a la revista Historia y 
Comunicación Social.
Títol: “La deshumanización del soldado en el género 
bélico. La crisis del combatiente en las películas sobre la 
Guerra de Irak”

Xavier Gil, investigador del Bioengineering Institute of 
Technology, i Rafael Barraquer, professor del Departament 
de Medicina, lideren un projecte amb finançament FEDER 
centrat a evitar infeccions a les cirurgies de còrnia.

Títol: “Queratopròtesi de Boston bactericida mitjançant 
nanopartícules de plata i biofuncionalitzada per evitar fibrosi 
retroprostètica”

Les professores de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
Rebeca Pardo, Isadora García, Montse Vidal i Marta 
Narberhaus escriuen un article a The Conversation sobre 
la manca de personatges femenins de perfil STEM en les 
ficcions audiovisuals.
Títol: “Doctoras, pero no ingenieras: personajes femeninos y 
vocaciones STEM”

La revista Seminars in Cell & Development Biology publica 
un estudi del grup de Recerca en Noves Ciclines, liderat 
per l’investigador del Departament de Ciències Bàsiques i 
professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
Josep Clotet, que se centra a determinar el paper d’aquestes 
ciclines en els diferents tumors i com la seva desregulació 
desencadena el descontrol del cicle cel·lular.
Títol: “Atypical cyclins in cancer: New kids on the block?”

Janine Knight, del Departament de Lingüística Aplicada, 
publica un article en el portal britànic de revistes i llibres 
acadèmics Taylor and Francis, en el qual analitza com la 
interacció amb els recursos basats en la pantalla d’una 
interfície influeix en la comunicació oral dels alumnes que 
aprenen idiomes.
Títol: “But the computer say me the time is up: the shaping of 
oral turns mediated with and through the screen”

El professor de la Facultat de Dret Juan José Guardia publica 
un estudi a la revista Papers del Club Tocqueville, un think 
tank que promou els valors de la democràcia constitucional i 
una societat oberta, en el qual analitza des d’un punt de vista 
jurídic el projecte de Llei Orgànica de modificació de la LOE 
(LOMLOE), l’última reforma del sistema educatiu espanyol.
Títol: “La ruptura educativa en la Ley Celaá: un análisis 
jurídico”
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El responsable de l’Àrea de Periodòncia de la Facultat 
d’Odontologia José Nart mostra a The Conversation 
la importància de tenir cura de la salut bucal davant la 
pandèmia de la COVID-19.
Títol: “Por qué en pandemia hay que ir al dentista más que 
nunca: relación entre COVID-19 y salud oral”

Un estudi publicat a la Revista de Odontopediatría 
Latinoamericana, liderat per Francisco Guinot, cap de l’àrea 
d’Odontopediatria, i Natalia Carranza, alumna del Màster 
en Odontopediatria Integral i Hospitalària, assegura que la 
detecció precoc de l’anquiloglòssia pot evitar problemes en 
la lactància materna.
Títol: “Prevalencia de anquiloglosia en neonatos y relación 
con datos auxológicos del recién nacido o con otras 
malformaciones o enfermedades asociadas”

Un article clínic publicat per Xavier-Fructuós Ruiz Sánchez 
professor de l’àrea d’Endodòncia, en la revista digital de Style 
Italiano Endodontics mostra que el pronòstic de les dents 
amb reabsorcions radiculars internes és bo quan se’n fa un 
diagnòstic i un maneig correctes.
Títol: “Management of a perforating internal inflammatory 
root resorption in a maxillary central incisor”

El professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials 
Manuel Flores analitza a The Conversation la inversió a llarg 
termini que suposa combatre la pobresa infantil.
Títol: “Atacar la pobreza infantil: una inversión a largo plazo”

El professor del Departament de Medicina Ramón Grimalt 
explica a The Conversation les principals causes de l’acne i la 
seva relació amb l’estrès.
Títol: “El estrés no es el responsable del acné pero ayuda a 
su aparición”

Toni Mora, director de l’Institut de Recerca en Avaluació i 
Polítiques Públiques, exposa a The Conversation la relació 
entre els impostos de les begudes ensucrades i la salut.
Títol: “¿Mejoran la salud los impuestos sobre las bebidas 
azucaradas?”

Maig

El grup d’investigadors de l’àrea de Periodòncia, liderat pel 
responsable de l’Àrea José Nart, demostren que la càries 
no sols és una malaltia oral infecciosa, sinó que pot ser 
un indicador de risc de desenvolupar periimplantitis en 
persones amb implants dentals. L’article ha estat publicat a la 
revista Journal of Periodontology.
Títol: “Exploring the relationship among dental caries, 
nutritional habits, and periimplantitis”

El professor del Departament de Fisioteràpia Martín 
Eusebio Barra explica a The Conversation els 
inconvenients de seure amb l’esquena recta i com evitar les 
molèsties que se’n deriven.
Títol: “Sentarse recto puede causar dolor de espalda”

La vicedegana de la Facultat de Dret i directora de l’Institut 
d’Estudis Superiors de la Família, Montserrat Gas, i 
el professor de la Facultat de Ciències de l’Educació i 
investigador i coordinador de la Càtedra d’Atenció al Menor i 
Polítiques Familiars, Marc Grau, analitzen a The Conversation 
la prevenció de la violència sobre nens i adolescents en el 
marc de l’aprovació de la Llei de protecció a la infància.
Títol: “La ley de protección a la infancia es necesaria, pero 
¿qué ocurre sin prevención?”

La investigadora del Bioengineering Institute of Technology 
Èlia Bosch explica a The Conversation com les artèries 
creades al laboratori poden ajudar en el tractament de 
pacients i a provar fàrmacs.
Títol: “Así creamos arterias de laboratorio para tratar a 
pacientes y probar fármacos”

Els investigadors del Bioengineering Institute of Technology 
Begona Bosch, Xavier Gil i Román Pérez realitzen un 
estudi centrat en l’ús de cèl·lules mare extretes de la 
polpa dental per formar la monocapa cel‐lular de l’endoteli 
corneal, publicat a la revista Frontiers in Bioengineering and 
Biotechnology.
Títol: “Discovering the Potential of Dental Pulp Stem Cells for 
Corneal Endothelial Cell Production: A Proof of Concept”

recerca publicada a la revista internacional Sustainability que 
l’impacte del propòsit corporatiu en l’organització és més 
gran quan s’implementa de manera intensa i consistent.
Títol: “Purpose Implementation: Conceptualization and 
Measurement”

Les professores de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Socials Anna Akhmedova, Neus Vila i Marta Mas publiquen 
un estudi a la revista internacional Internet Research sobre 
els mecanismes de confiança que tenen les plataformes 
d’economia col·laborativa per fidelitzar l’usuari.
Títol: “Building trust in sharing economy platforms: trust 
antecedents and their configurations”

Els professors del Departament de Medicina Carmen 
Muñoz-Almagro i Pedro Brotons lideren l’estudi reconegut 
com a millor publicació científica en els premis a la recerca 
2021 de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
Títol: “Susceptibility to Sars-COV-2 Infection Among Children 
And Adults: A Seroprevalence Study of Family Households in 
the Barcelona Metropolitan Region, Spain”

La directora del Departament d’Infermeria Cristina Monforte 
explica a The Conversation la importància de les cures 
pal·liatives com a recurs terapèutic que ofereix una atenció 
integral al pacient amb malaltia avançada.
Títol: “Cuidados paliativos: un recurso terapéutico olvidado”

Un estudi publicat a la revista Social Science & Medicine 
i liderat per Toni Mora, director de l’Institut de Recerca en 
Avaluació i Polítiques Públiques de UIC Barcelona demostra 
que l’impost català sobre les begudes ensucrades redueix 
significativament el consum de coca-coles i refrescos.
Títol: “How do consumers respond to “sin taxes”? New 
evidence from a tax on sugary drinks”

El rector Xavier Gil participa en un article reconegut per l’editor de 
la revista Coatings com un dels deu millors dels anys 2019 i 2020.
Títol: “Polyethylene Glycol Pulsed Electrodeposition for the 
Development of Antifouling Coatings on Titanium”

La professora del Grau en Psicologia i investigadora del 
Departament de Ciències Bàsiques María Gámiz comparteix 

a The Conversation alguns consells per ser feliços en temps 
de pandèmia.
Títol: “Cómo cuidar nuestra salud mental para ser felices durante 
la pandemia”

El professor de la Facultat d’Humanitats i director de 
l’Observatori de la Intel·ligència Artificial i les Noves 
Tecnologies Gabriel Fernández exposa a The Conversation 
els principis ètics per recuperar el control davant la 
tecnologia.
Títol: “La tecnología dirige nuestra vida: nuevos principios 
éticos para recuperar el control”

El director de UIC Barcelona School of Architecture, Josep 
Lluis i Ginovart, i els professors Iñigo Ugalde i Cinta Lluis 
Teruel publiquen dos articles indexats a la revista científica 
Nexus Network Journal en els quals demostren l’ús de 
tècniques clàssiques en l’orientació de cinc esglésies 
romàniques de la Vall d’Aran.
Títol: “Cosmology and Precision in the Vall d’Aran”

Un estudi publicat a la revista Healthcare liderat pels 
membres del Grup d’Avaluació de Determinants de Salut 
i Polítiques Sanitàries Àurea Cartanyà i Adrián González, 
analitza per primera vegada la relació entre l’ús recreatiu de 
pantalles i el consum d’aliments poc saludables, com ara 
dolços, begudes ensucrades, menjar ràpid i snacks en nens 
espanyols d’entre 1 i 14 anys.
Títol: “Association between Leisure Screen Time and Junk 
Food Intake in a Nationwide Representative Sample of 
Spanish Children (1–14 Years): A Cross-Sectional Study”

Abril

Un informe publicat a la Revista Española de Medicina Legal 
elaborat per la professora de la Facultat de Dret Victòria 
Fernández conclou que el fet de ser dona, rebre amenaces 
amb l’objectiu de fer mal a terceres persones properes a 
l’entorn de la víctima i rebre amenaces directes són els 
principals motius per denunciar l’assetjament.
Títol: “Estrategias de afrontamiento formales en victimización 
por stalking: factores asociados a la denuncia policial”
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Convenis

Des de la Universitat s’han signat convenis de transferència 
amb les entitats següents:

—Ab Biotics amb el Departament de Ciències Bàsiques
—Anthogyr amb la Facultat d’Odontologia
—Aula Straumann amb la Facultat d’Odontologia
—Banco Santander (Programa de Beques Santander 
Conecta) amb el Vicerectorat de Comunitat Universitària
—Banco Santander amb l’Institut d’Estudis Superiors de la Família
—B. Braun amb la Facultat d’Odontologia
—Càtedra hARQWare Home amb UIC Barcelona School of 
Architecture
—Càtedra Direcció per Missions i Propòsit Corporatiu amb la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
—Coltene amb la Facultat d’Odontologia
—Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya amb 
UIC Barcelona School of Architecture
—Dielbeats amb la Facultat d’Odontologia
—Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, 
Oncolliga, amb l’Institut Universitari de Pacients
—GlaxoSmithKline amb l’Institut Universitari de Pacients
—Jansen amb l’Institut Universitari de Pacients
—Megagen amb la Facultat d’Odontologia
—Neodent amb la Facultat d’Odontologia
—Novo Nordisk amb el Departament de Ciències Bàsiques
—Southern Implants amb la Facultat d’Odontologia
—Thommen Implants amb la Facultat d’Odontologia
—Titanimplant amb el Bioengineering Institute of Technology
—A Tot Pulmó amb l’Institut Universitari de Pacients

Projectes

Finançament no competitiu

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Investigador: Albert Gallart
Títol: AIDIR Fundació De L’esperança

Investigador: Pere Castellví
Títol: Bioval-D-COVID19-la Caixa

Investigadora: Marta Trapero
Títol: Chagas La Marató VHIR

Investigadora: María Fernández Capo
Títol: Forgiveness Project King Baudouin Foundation

Investigadora: Marta Trapero
Títol: Management matters in diabetis Novo Nordisk

Investigadora: Mayka Sánchez
Títol: Neotec - Generación de líneas celulares
linfoblastoides

Investigadors: Samuel Bru i Josep Clotet
Títol: Niveles De ACE2 FSJD

Investigador: Samuel Bru
Títol: Polyphosphate and Probiotic Program

Investigadores: Yolanda de Roo i Begoña Bosch
Títol: Retention Of Women King Baudouin Foundation

Investigador: Albert Pérez
Títol: Terapia Cret Wintercare

Investigadores: Mireia Llauradó, Pilar Fuster i Encarnación 
Rodríguez
Títol: Càtedra DECIDE (Boehringer)

L’equip format per Fernando Durán-Sindreu, José A. 
González i Firas Elmsmari, del Departament d’Endodòncia de 
la Facultat d’Odontologia i Román Pérez, del Bioengineering 
Institute of Technology, mostren el paper antibacterià de 
nanopartícules en l’àrea d’Endodòncia a través d’un projecte 
finançat amb fons FEDER OTRIS i gestionat per l’AGAUR.
Títol: “Composition comprising nanoparticles, method for the 
preparation of a composition comprising nanoparticles and 
uses of the composition for dental treatment”

Juny

La professora de la Facultat de Ciències de l’Educació Mireia 
Tintoré publica un estudi a la revista Academia Letters que 
destaca la necessitat de millorar l’ús de la tecnologia per a 
l’ensenyament.
Títol: “Educational leadership in vulnerable contexts. 
Principals in the age of COVID-19”

Grups de recerca reconeguts

UIC Barcelona té actualment 25 grups de recerca que 
han estat reconeguts per la Generalitat de Catalunya en 
la convocatòria SGR 2017-2019. La finalitat d’aquesta 
convocatòria és donar suport als grups de recerca que 
desenvolupin recerca a Catalunya en les diferents àrees 
científiques amb l’objectiu d’impulsar l’activitat i l’impacte 
científic, econòmic i social i per promoure’n la projecció 
internacional.

Els grups de recerca reconeguts de UIC Barcelona estan dins 
dels àmbits de coneixement següents:

Arts i Humanitats

—GRC-SARX-Grup de Recerca en Antropologia de la 
Corporalitat
—GRC-Grup de Recerca Història, Arquitectura i Disseny
—GRE-Carlos Pujol, Literatura i Humanisme

Ciències Socials i Jurídiques

—GRC-Direcció d’Organitzacions al Segle XXI
—GRE-Quality & Innovation for Service Excellence 
—GRE-Grup de Recerca en Avaluació de Polítiques 
Públiques
—GRE-Comunicació, Mitjans i Societat
—GRC-Parentalitat, Igualtat i Conciliació
—GRC-Sostenibilitat i Educació Integral

Ciències de la Salut

—GRC-Grup de Recerca en Fisioteràpia Basada en 
l’Evidència: Valoració i Actuació de la Fisioteràpia en el 
Control del Moviment
—GRC-Regulation of Lipid Metabolism in Obesity and 
Diabetes (Interinstitucional)
—GRPC-Recerca en Noves Ciclines
—GRE-Personal Strengths
—GRE-Medicina Preventiva i Salut Pública
—GRE-Grup de Recerca Emergent en Educació en Salut
—GRC-Atenció a les Persones al Final de la Vida
—GRC-Tractament de l’Invàlid Orofacial
—GRPC-Prevenció i Tractament de la Periimplantitis Oral 
—GRC-Biomaterials i Tècniques en Restauració Dental i 
Endodòncia
—GRE-Biomaterials per a la Regeneració de Teixits

Enginyeria i Arquitectura

—GRC-Arquitectures Genètiques
—GRE-Arquitectural Heritage Research 
—GRC-Laboratori d’Innovació Tecnològica en Edificació 
Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)
—GRC-Community Based Urbanism
—GRC-Creativitat Femenina i Cultura Visual. (In)visibilitat 
Històrica de Dones Creatives
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Investigador: Román Pérez
Títol: Produccion de sustitutos vegetales Novameat

Investigador: Román Pérez
Títol: Proyecto Kit de sudoración

Investigador: Lluís Giner
Títol: Test de productos MADESPA

Investigadors: Miguel Cerrolaza i Xavier Gil
Títol: Threaded dental implants Titanimplant

UIC Barcelona School of Architecture

Investigadora: Carmen Mendoza
Títol: Community Based Urbanism Gaptek

Investigador: Vicenç Sarrablo
Títol: Estrategias de posicionamiento Arquitectura
Metalperfil

Investigador: Felipe Pich-Aguilera
Títol: Refab Climate

Investigadors: Jordi Roviras i Vicenç Sarrablo
Títol: Solucion constructiva y ensayos Rosa Gres

Investigador: Vicenç Sarrablo
Títol: Càtedra ASCER

Investigador: Felipe Pich-Aguilera
Títol: Càtedra Edificación Industrializada y Medio Ambiente, CEIM

Investigador: Juan Trias de Bes
Títol: Càtedra hARQware Home

Institut Universitari de Pacients

Investigador: Boi Ruiz
Títol: Conocer al paciente con psoriasis

Investigador: Boi Ruiz
Títol: Estrategias en cronicidad Boehringer

Investigador: Boi Ruiz
Títol: Proyecto Lidera Vifor

Investigador: Boi Ruiz
Títol: Workshop cáncer de próstata Janssen

Investigador: Boi Ruiz
Títol: Aula Asma GSK

Investigador: Boi Ruiz
Títol: Aula de Innovación en política sanitaria

Facultat d’Humanitats

Investigadores: Marta Crispí i Judith Urbano
Títol: Dinamización de la visita a la Catedral de Vic

Investigadora: Marta Crispí
Títol: Disseny programació Caixaforum

Investigadora: Marta Crispí
Títol: Pla de Cultura de Formentera

Investigadores: Marta Crispí i Judith Urbano
Títol: Projecte Torreciudad Playmedia

Clínica Universitària d’Odontologia

Investigador: Miquel Roig
Títol: Assaig Efficacy of MimetikOss in Alveolar Ridge
Preservation

Investigador: Jordi Gargallo
Títol: Ensayo Straumann Bone Level Tapered 2017

Investigador: Samir Aboul-Hosn Centenero
Títol: Mucoda Bbraun

Investigador: Federico Hernández Alfaro
Títol: Narrow Implants Thommen

Investigador: Boi Ruiz
Títol: Càtedra de Gestió Sanitària i Polítiques de Salut

Investigador: Xavier Corbella
Títol: Càtedra Hestia en Atenció Integrada Social i Sanitària

Investigadors: Josep Porta i Cristina Monforte
Títol: Càtedra We Care

Facultat d’Odontologia

Investigador: Miguel Roig
Títol: CAD/CAM process Coltene

Investigadora: Marta Satorres
Títol: Comparison of the three-dimensional precision
Megagen

Investigadors: Federico Hernández Alfaro, Octavi Ortiz i 
Susana García
Títol: Conventional tapered implants Southern Implants

Investigadors: Luis Delgado, Maria Arregui i Lluís Giner
Títol: Estudi Bien-Air Cutting Efficiency Diamond

Investigadors: Federico Hernández Alfaro i Jordi Caballé
Títol: Estudi Bioimplon GmbH (Alemanya) 2017

Investigador: Luis Delgado
Títol: Estudi Biomet 3i LLC in vitro evaluation

Investigadors: Federico Hernández Alfaro i Jordi Caballé
Títol: Estudi Geistlich Pharma (Suissa) 2017

Investigadors: Federico Hernández Alfaro i Jordi Caballé
Títol: Estudi Genoss Co., Corea 2017

Investigadors: Federico Hernández Alfaro i Base Elnayef
Títol: Estudio Global D, França 2018

Investigador: José Nart
Títol: Estudi Institut Straumann, Suïssa, Imp-Ecl-2012-01

Investigador: Lluís Giner
Títol: Estudio salud bucodental Dielbeats

Investigadors: Federico Hernández Alfaro i Gian Maria 
Ragucci
Títol: Immediate post-extractive single implant Soadco

Investigadors: Luis Delgado, Maria Arregui i Lluís Giner
Títol: Trinia (Bicon)

Investigador: Jordi Gargallo
Títol: Aula Straumann

Investigador: Federico Hernández Alfaro
Títol: Càtedra Bone Regeneration Dentium

Investigador: Miguel Roig
Títol: Càtedra Dentsply Sirona

Investigador: José Nart
Títol: Càtedra Klockner Implant System

Investigador: Federico Hernández Alfaro
Títol: Chair of Research on MIS Implant Design

Bioengineering Institute of Technology

Investigador: Xavier Gil
Títol: Caracterización experimental prótesis de cadera Palex

Investigador: Xavier Gil
Títol: Estudi Toxicitat

Investigador: Xavier Gil
Títol: Influencia de las partículas en implantes dentales de 
cresta ósea

Investigador: Xavier Gil
Títol: Influencia de las partículas en los implantes dentales

Investigador: Román Pérez
Títol: Optimización solución reactiva Martiderm
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Fundació Mapfre

Investigadora: Esperanza Gómez-Durán, Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut
Títol: “Sexting victimization during the COVID-19 Pandemic: 
towards an evidence-based educational paradigm”

Fundació Víctor Grífols i Lucas

Investigadora: Andrea Rodríguez, Facultat d’Humanitats
Títol: “La muerte en soledad desde la perspectiva de 
supervivientes del COVID-19. Un estudio fenomenológico”

Investigadora: Rebeca Pardo, Facultat de Ciències de la 
Comunicació
Títol: “Ética de las imágenes de la enfermedad, la muerte y el 
duelo en tiempos del COVID-19”

Fundació Carmen i María José Godó

Investigador: Albert Gallart, Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut
Títol: “Unitat d’Atenció d’Infermeria, Docència i Recerca 
(AIDIR: Ciutat Vella)”

Fundació Infermeria i Societat

Investigadora: Patricia Martínez, Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut
Títol: “Detección del riesgo y prevención del linfedema secundario 
al cáncer de mama: diseño de un abordaje multidisciplinar”

Fundación BBVA

Investigadora: María Victoria Mas, Facultat de Ciències de la 
Comunicació
Títol: “Aprendizaje mediático durante la crisis de la COVID-19 
en España: Claves para la eficacia de los verificadores”

European Commission

Investigadora: Adriana Soto, Institute for Multilingualism del 
Departament de Lingüística Aplicada

Títol: “Multilingual Catalonia: factors influencing the 
multilingual development of societal and foreign languages 
in school-age-children. MultiCat”

Observatori Social "la Caixa"

Investigador: Pere Castellví, Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut
Títol: “Socio-economic and psychological impact of 
COVID-19 pandemic in a spanish representative population-
based cohort (BIOVAL-D-COVID-19)”

Oral Reconstruction Foundation

Investigador: Andrés Pascual, Facultat d’Odontologia
Títol: “Behavioral comparison of three different graft materials 
to increase soft tissue thickness around dental implants in 
terms of volume gain and stability over time: A randomized 
clini-cal trial”

Càtedres

Les càtedres d’empresa de UIC Barcelona neixen amb l’esperit 
de formalitzar acords duradors de col·laboració en un o més 
d’un camp de coneixement, entre la universitat i les empreses 
o institucions del seu entorn. La cooperació s’estableix en 
una àrea cientificotecnològica més àmplia de la que es pot 
establir en un projecte d’R+D, amb un horitzó a llarg termini i 
amb tres àmbits clars d’actuació: la formació, la generació de 
coneixement i la transferència de tecnologia i coneixement. Per 
aquest motiu, en el marc de totes les càtedres es desenvolupen 
tant activitats de formació, com de recerca i divulgació.

La Universitat suma un total de 16 càtedres:

—Càtedra Ceràmica ASCER
—Càtedra DECIDE (patrocinada per l’empresa Boehringer 
Ingelheim Espanya)
––Càtedra Dentsply Sirona UIC Barcelona en odontologia 
interdisciplinària

Institut de Recerca en Avaluació i Polítiques Públiques

Investigador: Manuel Flores
Títol: Estudios y análisis económicos OECD

Investigador: Toni Mora
Títol: Cátedra Research On Mis Implant Design

Facultat de Ciències de l’Educació

Investigadora: Mireia Tintoré
Títol: Leadership Programme in Portugal and Spain

Unitat de Terceres Llengües General

Investigadora: Helena Roquet
Títol: Aula exámenes oficiales inglés Santillana

Institut d’Estudis Superiors de la Família

Investigadora: Montserrat Gas
Títol: Childcare and Family Policies Chair Fundacion Joaquim 
Molins Figueras

Investigadora: Montserrat Gas
Títol: Càtedra IsFamily Santander

Facultat de Ciències Econòmiques i Socials

Investigador: Carlos Rey
Títol: Càtedra Direcció per Missions i Propòsit Corporatiu

Investigador: Toni Mora
Títol: Càtedra d'Economia Pública EUREST

Facultat de Dret

Investigador: Jorge de Juan Casadevall
Títol: Càtedra d'Empresa Familiar Bosch Aymerich

Projectes competitius

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Investigadora: Marta Mas, Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials
Títol: “Formació universitària economia social a 
UIC Barcelona”

Banco Santander

Investigador: José María Martínez, Departament de Ciències 
Bàsiques
Títol: “NICOVID. Evaluación de la nicotina como inhibidor 
del receptor ACE2 para uso profilactivo en profesionales 
sanitarios y contactos del COVID-19”

Erasmus+

Investigador: Frederic Marimon, Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials
Títol: “SMART-QUAL: Structured indicators to manage HEI 
Quality System”

Investigadora: Maria del Pilar Fuster, Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut
Títol: “New Agenda for Nurse Educator Education in Europe”

Investigadora: Mónica Fernández, Facultat de Ciències de 
l’Educació
Títol: “Climate CHANge related to Catholic Education as 
Subject in the HIE programmes of education sciences”

Investigadora: Esther Jiménez, Facultat de Ciències de 
l’Educació
Títol: “4AP - Innovative thinking competences for Creative Art 
entrepreneurship”

Investigador: Román Pérez, Bioengineering Institute of 
Technology
Títol: “Creating a Virtual Laboratory for Online Teaching”
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Principals activitats de les aules

18 de febrer
UIC Barcelona i la companyia biofarmacèutica GSK signen 
un acord de col·laboració per crear la nova Aula d’Asma 
Greu, promoguda per l’Institut Universitari de Pacients, amb 
la voluntat d’impulsar activitats centrades en l’atenció, la 
docència i la informació sobre aquesta afecció respiratòria.

25 de març
L’Aula Janssen celebra el Fòrum Càncer de Pròstata en el 
marc dels Foros Atención Afectiva y Efectiva, que organitza 
l’Institut Universitari de Pacients.

20 d’abril
L’Aula d’Asma Greu organitza el Fòrum Asma Greu en 
l’Adult en el marc de les sessions impulsades per l’Institut 
Universitari de Pacients.

5 de maig
L’Aula Janssen organitza el Fòrum Les Depressions en el 
marc dels Foros Atención Afectiva y Efectiva, que organitza 
l’Institut Universitari de Pacients.

7 de maig
Un total de 204 alumnes d’ESO i batxillerat s’examinen 
dels nivells B1 i B2 d’anglès; un examen oficial del Marc 
comú de referència per a les llengües (MECR) que atorga 
la Universitat. La convocatòria ha estat la cinquena 
organitzada a les instal·lacions de UIC Barcelona i s’ha 
desenvolupat gràcies a la col·laboració del Departament 
de Lingüística Aplicada de la Universitat amb Santillana – 
Richmond Publishing.

8 de juny
L’Aula Janssen celebra la Jornada Model Afectiu Efectiu. 
L’atenció als pacients en el context de la COVID-19.

9 de juny
L’Aula d’Asma Greu organitza el Fòrum Asma Greu Infantil en 
el marc de les sessions impulsades per l’Institut Universitari 
de Pacients.

De novembre de 2020 a juny de 2021
Es duu a terme el Curs Títol d’Expert en Periodòncia i 
Implants dins l’Aula Straumann, que finalitza amb un mòdul 
de pràctica quirúrgica en model humà criopreservat.

Instituts

En total, la Universitat en té 5:

—Bioengineering Institute of Technology 
—Institut d’Estudis Superiors de la Família
—Institute for Multilingualism
—Institut de Recerca en Avaluació de Polítiques Públiques
—Institut Universitari de Pacients 

Principals activitats dels instituts

19 de novembre
UIC Barcelona presenta davant el Senat l’informe sobre 
els elements clau per al desenvolupament de polítiques 
d’atenció a la cronicitat. El Dr. Boi Ruiz, director de l’Institut 
Universitari de Pacients de la Universitat, és l’encarregat de 
presentar les conclusions d’aquest estudi en el marc del 
seminari web organitzat per la Plataforma CH2025.

20 de novembre
Se celebra el “IV Simposi Internacional: Cura i negligència en 
l’entorn familiar. Reptes i propostes educatives i psicosocials 
en un entorn d’incertesa”, organitzat per l’IESF i la Childcare 
and Family Policies Chair (Fundació Joaquim Molins 
Figueras) amb motiu del Dia Universal de la Infància.

10 de desembre
El Dr. Boi Ruiz, director de l’Institut Universitari de Pacients, 
participa en l’acte commemoratiu del 72è aniversari de la 
Declaració Universal dels Drets Humans.

4 de juny
La Fundació Oncolliga i UIC Barcelona signen un acord 
de col·laboració per fer recerca en l’àmbit de l’atenció del 

—Càtedra Direcció per Missions i Propòsit Corporatiu
—Càtedra d’Economia Pública
—Càtedra d’Empresa Familiar Bosch Aymerich
—Càtedra de Gestió Sanitària i Polítiques de Salut
—Càtedra hARQware Home
—Càtedra Hestia en Atenció Integrada Social i Sanitària
—Càtedra IsFamily Santander
—Càtedra Klockner Implant System
—Càtedra WeCare: Atenció al Final de la Vida
––Chair for Research on Bone Regeneration in Implant Dentistry
—Childcare and Family Policies Chair
—Real World Evidence Chair

Principals activitats de les càtedres

22 de setembre
El despatx barceloní PMMT Arquitectura, especialitzat 
en arquitectura sanitària, participa en la nova edició de 
la Càtedra Ceràmica ASCER de UIC Barcelona School of 
Architecture.

6 d’octubre
Socis fundadors del despatx AF6 Arquitectura intervenen 
amb una conferència en la nova edició de la Càtedra 
Ceràmica ASCER.

23 d’octubre
Áltima, que ja col·labora amb la Càtedra WeCare i Truyols 
Serveis Funeraris, signen amb UIC Barcelona un conveni de 
col·laboració amb l’objectiu d’ajudar en la posada en marxa 
de la nova clínica Cuides UIC Barcelona.

27 de novembre
UIC Barcelona acull la final de la 17a edició de la Càtedra 
Ceràmica ASCER que, enguany, es va desenvolupar sota el 
lema “Ceràmica i Salut”.

20 i 27 de novembre
La Càtedra WeCare, amb el suport d’Áltima i l’ICO, celebra 
la 8a edició del Workshop Internacional. Amb el títol 
“Comprendiendo todas las necesidades de pacientes: 
una evaluación sistemática”, reuneix ponents nacionals i 
internacionals de manera virtual.

24 de febrer
La Càtedra WeCare organitza el seminari virtual “Ajudar a 
morir, ajudar a viure: l’eutanàsia en veu d’experts”.

24 de març
Investigadors de la Càtedra DECIDE, patrocinada per 
Boehringer Ingelheim Espanya, creen el primer qüestionari 
que avalua els elements de lideratge en alumnes d’Infermeria.

29 d’abril
La Càtedra DECIDE organitza el seminari virtual sota el 
títol “Pràctiques innovadores en el lideratge infermer 
per a l’atenció integral del pacient crònic en context 
COVID-19”.

25 de maig
Es presenten els resultats de l’enquesta “La situación 
de la investigación de la esclerosis múltiple en España 
desde la perspectiva de los investigadores y profesionales 
sanitarios”, realitzada per la Càtedra de Gestió Sanitària i 
Polítiques de Salut i promoguda per la Fundació GAEM.

4 de juny
La Càtedra d’Empresa Familiar Bosch Aymerich participa 
en la creació de la guia pràctica sobre la figura del Consell 
de Família, que té per objectiu impulsar que les empreses 
familiars catalanes implementin aquest instrument de 
govern corporatiu. Es tracta del primer treball conjunt de 
l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF), que 
es troba adscrita a la xarxa de càtedres de l’Institut de 
l’Empresa Familiar.

Aules

En total, la Universitat suma 4 aules d’empresa.

—Innovació en Política Sanitaria (Janssen)
—Innovation in English Language Teaching (Santillana)
—Simpler and Better Tooth Rehabilitation (Straumann)
—Aula d’Asma Greu (GSK)
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pacient oncològic. L’acord té com a objectiu principal 
desenvolupar activitats acadèmiques i estudis de recerca 
en l’àmbit de l’Institut Universitari de Pacients centrats en els 
aspectes de la cura de la persona malalta de càncer.

5 de juny
L’Institut d’Estudis Superiors de la Família presenta 
oficialment el I Workshop Internacional sobre 
Acompanyament Familiar. L’esdeveniment, que se celebrarà 
el 13, 14 i 15 de maig de 2022, presentarà les últimes 
tendències en acompanyament familiar i constituirà un fòrum 
d’intercanvi de bones pràctiques.

Clíniques universitàries

—Clínica Universitària d’Odontologia
—Support. Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria
—Cuides UIC Barcelona. Clínica Universitària de Suport en 
Malalties Avançades i Cures Pal·liatives.

Principals activitats de les clíniques

Els professionals de la clínica Support han realitzat 31 
xerrades a alumnes d’ESO i batxillerat a instituts de 
Sabadell, Viladecans i Sant Boi de Llobregat, així com dues 
xerrades a professors d’instituts de Terrassa i Molins de Rei.

La clínica Cuides UIC Barcelona ha signat convenis de 
col·laboració amb Fundació "la Caixa", la Fundació Roviralta, 

Áltima i Truyols Serveis Funeraris per impulsar la posada en 
marxa de la Clínica.

Així mateix, l’equip mèdic de Cuides UIC Barcelona ha 
realitzat 2.711 visites dins de l’Hospital Universitari General 
de Catalunya i consultes externes. Per la seva banda, les 
professionals de l’equip d’atenció psicosocial Cuides 
UIC Barcelona han fet 2.592 actuacions dirigides a pacients, 
als seus familiars i d’atenció al dol.

En paral·lel, tot l’equip de la Clínica i de l’equip d’atenció 
psicosocial ha realitzat tasques docents als graus en 
Medicina i Infermeria, i de recerca dins la Càtedra WeCare. 

També han participat en les activitats següents:

27 d’octubre
7a Jornada d’Abordatge Interdisciplinari en l’Ancià, 
organitzada pel Departament d’Infermeria.

24 de febrer
Seminari en línia “Ajudar a morir, ajudar a viure: l’eutanàsia en 
veu d’experts”, organitzat per la Càtedra WeCare; una sessió 
amb la participació de Natalia de Iriarte, directora mèdica de 
la Clínica Cuides UIC Barcelona.

19 de juny
Jornada d’agraïment al voluntariat d’Oncolliga.

Doctorats i producció 
científica 

—S’han llegit un total de 30 tesis.
—S’han publicat 468 articles indexats.

Estades de recerca

La Dra. María Fernández fa una estada de recerca a la 
Facultat de Dret de la Universitat d’Oviedo de setembre de 
2020 a febrer de 2021.

La Dra. Carmen María Lázaro fa una estada de recerca a 
la Universitat d’Aix-Marseille de setembre de 2020 a febrer 
de 2021.

La Dra. Eva Quandt fa una estada de recerca a l’Institut 
für Biochemie II, Goethe University Frankfurt am Main 
(Alemanya), de gener a agost de 2021.

La Dra. Elisa Regadera fa una estada de recerca a la 
Universitat Catòlica del Sagrat Cor, Milà, de gener a març 
del 2021.

La Dra. Teresa Vallès fa una estada de recerca a l’Institut de 
Llengua i Literatures Hispàniques de la Universitat de Berna 
(Suïssa), del març a l’agost de 2021.

La Dra. Isabel Morales fa una estada de recerca a la 
Universitat Catòlica San Pablo a Arequipa, al Perú, d’abril a 
juliol de 2021.

La doctoranda Úrsula Imbernon fa una estada de recerca a 
Boston University Metropolitan College; Boston (EUA), de 
maig a agost de 2021.

El Dr. Manuel Flores fa una estada de recerca a la Universitat 
de Santiago de Compostel·la, el mes de maig de 2021.

La Dra. Marta Crispí fa una estada de recerca a la Università 
degli Studi di Macerata, a Itàlia, del maig fins al juliol.

Sexennis de recerca

S’han obtingut 17 sexennis d’AQU del Personal Docent i 
Investigador de tots els departaments de UIC Barcelona i 
s’han sol·licitat 24 sexennis del CNEAI. En total, se sumen 
106 sexennis positius i un total de 170 sexennis d’entre tot el 
PDI de la Universitat.
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Internacional

El compromís internacional de UIC Barcelona neix del seu nom mateix i s’estén sobre 
el conjunt de les activitats que duu a terme. La Universitat està oberta al món i això es 
concreta amb l’àmplia xarxa de convenis internacionals, més de 300, i programes de 
mobilitat per a alumnes, professors, investigadors i personal d’administració i serveis.  
A tots dos campus hi conviuen un centenar de nacionalitats, que proporcionen una 
riquesa i diversitat cultural que formen part del paper formatiu i l’aprenentatge de l’alumne.

La presència de la Universitat a rànquings internacionals 
com el Shanghai Ranking’s o el Times Higher Education 
World University Rankings avalen la internacionalitat de 
UIC Barcelona.

Mobilitat internacional

347 convenis de mobilitat a 53 països. Fruit d’alguns 
d’aquests convenis, UIC Barcelona suma un total de 33 
dobles titulacions internacionals en la seva oferta acadèmica. 
Actualment, els alumnes de UIC Barcelona poden cursar una 
doble titulació internacional a:

—Politecnico di Torino (Torí)
—Iona College (Nova York)
—Universidad de Belgrano (Buenos Aires)
—Boston University (Boston)
—EAC Paris (París)
—UCLA Extension (Los Angeles)
—Birkbeck University of London (Londres)

Incoming

Enguany, la Universitat ha rebut un total de 123 alumnes 
internacionals que provenien de convenis de mobilitat 
internacional que UIC Barcelona té signats amb les seves 
universitats. Els països de procedència han estat: Alemanya, 
Argentina, Àustria, Bèlgica, Xile, Colòmbia, Espanya, 
Finlàndia, França, Itàlia, Irlanda, Lituània, Mèxic, el Perú, 
Polònia, el Regne Unit, Romania, Suècia, Suïssa i Turquia.

D’altra banda, aquest any han iniciat el primer curs de grau 
a la Universitat un total de 234 alumnes de nacionalitat 
estrangera i han començat un màster o un postgrau un total 
de 163 estudiants internacionals.

Per afavorir la bona integració d’aquests alumnes a la 
comunitat universitària, a l’inici del primer i del segon 
semestre s’organitzen unes jornades de benvinguda. 
Durant diversos dies, els alumnes internacionals participen 
en tallers com el “Culture Shock”, i se’ls donen consells 
pràctics perquè tinguin una bona integració personal. Les 
jornades tenen també la participació del Departament de 
Lingüística Aplicada, que organitza el taller “Catalan for 
dummies” amb dinàmiques per afavorir el coneixement de 
la llengua i cultura catalanes.

A més a més, aquest curs, s’ha ofert als alumnes 
internacionals el servei de suport psicològic a Support, 
Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, amb dues 
sessions gratuïtes.

Outgoing

Un total de 99 alumnes de UIC Barcelona s’han beneficiat 
d’algun dels convenis de mobilitat internacional que ofereix 
la Universitat. Els països de destinació han estat Alemanya, 
Bèlgica, Argentina, Corea, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, 
França, Grècia, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Polònia, Portugal, el 
Regne Unit, la República Txeca i Suècia.

Els programes en què han participat han estat diversos: 
Erasmus, bilaterals, SICUE, Berkeley Summer Sessions, 
pràctiques internacionals i dobles titulacions internacionals.
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Novembre
—Universidad de Monterrey (Mèxic)
—Universidad San Francisco de Quito (Equador)
—Dankook University (Corea)
—University of Porto (Portugal)
—Queen Maud University College of East Childhood 
Education (Noruega)

Desembre
—Queen Maud University College of East Childhood 
Education (Noruega)
—Università Bicocca (Itàlia)
—Humanitas University (Itàlia)
—Universidad Latinoamericana (Mèxic)

Gener
—Université de Lorraine (França)
—Universidad del Salvador (Argentina)
—University of Canberra (Austràlia)

Febrer
—Campus Bio-Médico (Itàlia)

Març
—Saxion University of Applied Sciences (Itàlia)
—Poznan University of Economics & Business (Polònia)
—Lille Catholique University (França)

Maig
—UAS Leiden (Països Baixos)
—Universidad Austral (Argentina)

Nous projectes
El Servei de Relacions Internacionals ha posat en marxa nous 
projectes per fomentar la internacionalització de la institució.

Collaborative Online International 
Learning

El Servei de Relacions Internacionals, juntament amb 
l’Aula d’Innovació Docent, han dut a terme un projecte 
pilot per a la implementació d’una nova metodologia 
docent: el Collaborative Online International Learning. Es 
tracta d’una nova metodologia que pretén promoure la 
internacionalització de manera virtual des de casa.

El projecte consisteix a desenvolupar projectes 
d’aprenentatge conjunt entre docents i alumnes de 
UIC Barcelona amb universitats d’arreu del món sense haver 
de desplaçar-se físicament.

A través d’aquest projecte pilot s’han organitzat diverses 
accions:

—Curs introductori al Collaborative Online International 
Learning amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials 
la Facultat d’Humanitats.
—Participació del Servei de Relacions Internacionals a la fira 
en línia “Virtual Exchange Partnering”.
—Participació del Servei de Relacions Internacionals i la 
Facultat d’Humanitats al seminari virtual “Erasmus+ Virtual 
Exchange Advanced Training”.
—Formació de quatre setmanes per al PDI sota el títol “Class 
to class Collaborative Online International Learning design 
for Higher Education Faculty”, per ensenyar a dissenyar un 
projecte Collaborative Online International Learning.

Pel que fa a la implementació de projectes Collaborative 
Online International Learning, sis PDI de la Universitat ja han 
aplicat aquesta metodologia en els seus programes docents:

—Isadora García (Facultat de Ciències de la Comunicació) 
amb el Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology 

Aquest curs el Servei de Relacions Internacionals ha finançat 
també la formació Systemic University Change Towards 
Internationalisation (SUCTI) per al personal d’administració 
i serveis, un projecte coordinat per la Universitat Rovira 
i Virgili per formar futurs formadors. Va tenir una durada 
de cinc dies i van participar-hi cinc persones de diferents 
serveis de UIC Barcelona: Mònica Argemí, del Departament 
de Desenvolupament Personal i Cultura Institucional; 
Luisa Varona, del Servei d’Estudiants; Raquel Peula, del 
Departament de Promoció i Admissions, i Celia Martínez i 
Reetta Heikkinen, del Servei de Relacions Internacionals.

Beques Berkeley  
i Beques UCLA Extension

Per tercer any consecutiu, UIC Barcelona ha tornat a oferir 
el programa de beques Berkeley, unes beques que s’han 
adjudicat a tres alumnes seguint els criteris de puntuació 
dels requisits i els resultats de l’entrevista personal amb cada 
candidat i candidata.

El programa permet, d’una banda, viure l’experiència 
acadèmica americana i, de l’altra, convalidar crèdits en les 
assignatures corresponents de la titulació que s’estigui 
cursant a la facultat. Els estudiants becats han estat Karen 
Corbani, Inés Marín Bosch i Marcos Marín Hernández 
de Lorenzo.

D’altra banda, la Universitat ha ofert també tres beques per 
anar a fer una estada de postgrau a la Universitat de Los 
Angeles, Califòrnia (UCLA Extension), a través dels convenis 
amb UCLA Extension, per als alumnes de UIC Barcelona 
graduats en Arquitectura, Bioenginyeria, Biomedicina, 
Psicologia, ADE, Comunicació Audiovisual, Periodisme, 
Publicitat i Relacions Públiques, Dret i Humanitats. Tres 
estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
(Ana Vila Grases, Carlota Busquets Estela i Nicolás Kerner 
Malaret) han estat seleccionats per obtenir aquestes beques 
i un altre estudiant que va ser becat l’any passat marxarà 
també aquest any a causa de la situació de la pandèmia 
(Jordi Vim Soler).

Noves aliances  
i programes amb altres 
universitats

La Universitat ha ampliat les seves aliances amb universitats 
d’altres països.

Convenis internacionals

S’han signat dos nous convenis de doble titulació:

Conveni amb UCLA (Los Angeles, EUA), a través del qual es 
crea el Grau en Biomedicina + UCLA Postgraduate Certificate 
Programme, el novembre 2020 i el Grau en Psicologia + 
UCLA Postgraduate Certificate Programme, l'abril 2021.

Conveni amb la Universitat d’Anáhuac Mayab, a través del 
qual els alumnes de Mèxic poden venir a UIC Barcelona 
a cursar el Màster en Entrepreneurial Financing: Venture 
Capital and Private Equity.

Convenis Erasmus+, mobilitat del PDI i 
memoràndum d’entesa

Durant aquest curs, hi ha hagut un total de 24 acords 
internacionals signats i 16 convenis nous.

Agost
—Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlàndia)

Setembre
—Saint-Joseph University (Líban)
—Instituto Universitário de Maia Ismai (Portugal)
—Universidad Católica San Pablo (Perú)
—Birmingham City University (Regne Unit)
—Universidad Autónoma de Nayarit (Mèxic)
—Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur 
(Brasil)
—Universidad de Monterrey (Mèxic)
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Digitalització

L’European Student Card Initiative és un projecte a escala 
europea impulsat per la Comissió Europea l’objectiu del qual 
és la digitalització de les gestions de mobilitat internacional 
dins del programa Erasmus+: unificar els processos entre 
països i universitats, i millorar l’intercanvi de dades entre 
les institucions i l’estudiant, per facilitar la connexió entre 
diverses eines de gestió, i unificar les identificadors de 
l’estudiant per obtenir un sol punt d’entrada a les dades de la 
seva mobilitat.

Per dur a terme aquest projecte, s’ha creat la xarxa Erasmus 
Without Papers per a institucions: a partir de l’any 2021, i 
durant els propers anys, serà obligatori unir-se a aquesta 
xarxa per poder rebre fons de el programa Erasmus+.

Així mateix, el Servei de Relacions Internacionals ha impartit 
també una formació dirigida als coordinadors acadèmics de 
mobilitat de cada facultat.

Inclusió

Oferirà més bones oportunitats a les persones amb menys 
oportunitats, incloses les persones amb orígens culturals, 
socials i econòmics diversos, i a les persones que viuen en 
zones rurals i remotes.

El Servei de Relacions Internacionals ha elaborat un 
proposta de possibles accions que es poden dur a terme 
des de el servei seguint les pautes de la Guia “Erasmus+ 
and European Solidarity Corps Inclusion and Diversity 
Strategy”

Sostenibilitat

D’acord amb el Pacte Verd Europeu, el programa oferirà 
incentius financers als participants que utilitzin mitjans de 
transport sostenibles. També invertirà en projectes que 
promoguin la sensibilització sobre qüestions mediambientals 
i facilitarà els intercanvis relacionats amb la mitigació de la 
crisi climàtica.

Les accions realitzades durant el curs pel Servei de Relacions 
Internacionals han estat les següents:

—Difusió de l’enquesta Green Erasmus entre els alumnes 
que han realitzat una mobilitat Erasmus+ en els últims dos 
anys.
—Primera proposta d’accions del servei en relació amb els 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS) amb els 
quals treballa la Universitat.
—Assistència al seminari virtual EUA Green Week: Webinar I:  
Environmental sustainability and the future of mobility and 
internationalization, el 31 de maig.
—Assistència al seminari virtual EUA Green Week: Webinar II:  
The environmental sustainability of learning and teaching, el 
3 de juny.

(IADT) d’Irlanda.
—Nina Magomedova (Facultat de Ciències Econòmiques i 
Socials) amb la University of California Channel Islands dels 
Estats Units.
—Marta Mas (Facultat de Ciències Econòmiques i Socials) 
amb la Universidad de Monterey de Mèxic.
—Maria Pujol (Facultat de Ciències de l’Educació) amb 
la Universitat de Pàdua i la Universitat de Bergen d’Itàlia i 
Noruega respectivament.
—Marta Segura (Departament de Lingüística Aplicada) amb 
Bryn Mawr College Haverford College dels Estats Units.
—Martyn Baker (Departament de Lingüística Aplicada) amb 
la Coventry University del Regne Unit.

Nou projecte Erasmus+ 2021-2027

La Comissió Europea ha publicat la convocatòria del nou 
programa Erasmus+ que s’inicia l’any 2021, fins al 2027.

Amb un pressupost de 26.200 milions d’euros, 
complementat amb uns 2.200 de milions d’euros 
procedents d’instruments exteriors de la UE, el nou 
programa Erasmus+ finançarà projectes de mobilitat i 
cooperació transfronterera relacionats amb l’aprenentatge 
de deu milions d’europeus de totes les edats i tots els 
orígens, impulsant tres eixos clau: la digitalització, la 
inclusió i la sostenibilitat.
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El coneixement no només es troba a les aules. A través de l’oferta d’activitats 
extraacadèmiques, culturals, esportives, etc. es fa patent la formació integral que ofereix 
UIC Barcelona.

Activitats culturals

Grups culturals

La Universitat té els grups culturals següents: teatre, pintura, 
lectura, debat, grup gastronòmic, d’escapades culturals, de 
cinema i un cor de gòspel. Els grups organitzen activitats, 
sessions i conferències durant tot el curs.

Tot i que aquest curs acadèmic ha estat afectat per les 
restriccions originades per la pandèmia de la COVID-19, 
la Universitat ha pogut dur a terme activitats culturals tot 
respectant les mesures de seguretat. S’han fet un total de 
340 hores d’activitats culturals i 90 alumnes han participat 
setmanalment en les activitats:

Els dos grups de teatre, un del Campus Barcelona i l’altre del 
Campus Sant Cugat, conformats per un total de 31 alumnes 
han assistit a 112 hores de classe de teatre i han elaborat dos 
projectes finals:

—Una gravació de monòlegs
—Una obra de teatre virtual

Pel que fa al grup de pintura ubicat al Campus Sant Cugat, un 
total de quinze estudiants, que han fet 50 hores de classes, 
han exposat les seves obres en una exposició que va tenir 
lloc durant l’Abril Cultural.

Quant als dos grups de debat, un d’ubicat al Campus 
Barcelona i l’altre al Campus Sant Cugat, 29 alumnes inscrits 
han participat en l’activitat. Després d’haver fet 118 hores 
de classe de debat, va tenir lloc l’activitat “La lliga de debat 
interna” entre tots dos campus. L’equip guanyador va ser 

el del Campus Barcelona, amb els alumnes del Grau en 
Humanitats Enric Masclans, Tadeo Torres i Almudena 
de Mesejo juntament amb Clàudia Soriano, del Grau en 
Administració i Direcció d’Empreses. La millor oradora va ser 
Almudena de Mesejo.

El grup de gòspel del Campus Sant Cugat va impartir un 
total de 50 sessions a quinze inscrits, els quals van gravar 
un videoclip com a projecte final de la cançó “Bohemian 
Rhapsody” del grup de música Queen.

La Universitat disposa d’un grup de cinema, que a causa de 
les restriccions de la COVID-19 només ha pogut dur a terme 
dues sessions:

—Una el 27 d’octubre al Campus Barcelona, on es va 
comentar la pel·lícula Get Out.
—I l’altra el 26 d’abril al Campus Barcelona per comentar els 
Premis Oscar.

Per acabar, s’han organitzat vuit sessions del grup de lectura 
Coffee & Books al Campus Barcelona. Les sessions que 
s’han fet un cop al mes són:

Octubre
L’home a la recerca del sentit, de l’autor Viktor E. Frankl, 
sessió comentada per Evaristo Aguado, coach humanista.

Novembre
La distància fins al cirerer, de l’autora Paola Peretti; sessió 
comentada per Eduard Martí, professor de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació.

Gener
Un caballero en Moscú, d’Amor Towles, sessió comentada 
per Mariona Giner, llibreria Garbí, UIC Barcelona.

Vida 
universitària
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Direcció d’Empreses i del Grau en Humanitats.
—Campus Sant Cugat: fotografia titulada Printemps, de 
Haydée Hortes, estudiant del Màster en Odontologia 
Reparadora.

Certamen Literari

S’hi han presentat un total d’11 participants i els guanyadors 
són els següents:

—En la categoria de poesia: Y tú ¿a qué esperas para leer 
poesía?, de Joana Raigón, alumna de primer de Periodisme, 
del Campus Barcelona
—En la categoria de relat curt: En construcción, de María 
Carrasco, alumna de tercer d’Educació Primària, del Campus 
Sant Cugat.

Les activitats de l’Abril Cultural també han estat conformades 
per una sessió de:

—Cinema
—Escapada cultural a Casa Amatller
—Lliga de Debat i, posteriorment, el primer torneig de debat intern
—Videoclip del grup de gòspel
—Exposició de pintura

Altres activitats

Concurs de fotografia d’estiu “Les vacances d’estiu”

Del 2 de setembre al 7 d’octubre de 2020, 55 participants 
han presentat 136 fotografies en una exposició en línia. Els 
guanyadors són:

Febrer
Estoy contigo, de Melania G. Mazzucco, sessió comentada 
per Evaristo Aguado, coach humanista

Març
La pesta, d’Albert Camus, sessió comentada per Xavier 
Escribano, professor de la Facultat d’Humanitats.

Abril
La mort d’Ivan Illich, de Lev Tolstoi, sessió comentada per 
Bernat Torres, professor de la Facultat d’Humanitats.

Maig
Les gratituds, de Delphine de Vigan, sessió comentada 
per Consuelo León, responsable de la Unitat d’Igualtat i 
directora de l’Observatori de Polítiques Familiars de l’Institut 
d’Estudis Superiors de la Família.

Juny
La noia de l’aniversari, de Haruki Murakami, sessió 
comentada per Beatriz Engel, historiadora.

Tallers i escapades culturals

El Servei d’Estudiants de la Universitat organitza tallers i 
escapades culturals. Al llarg del curs s'han dut a terme les 
següents:

—Dues escapades culturals a Casa Amatller amb Judith 
Urbano, professora de la Facultat d’Humanitats, en les quals 
han participat 30 membres de UIC Barcelona.
—Un taller d’escriptura creativa, a càrrec de Carla Gràcia, 
escriptora i professora de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació. Hi han participat setze assistents.

Esdeveniments i celebracions

Celebració del Nadal

Una vintena de persones s’han presentat al Concurs de 
Contes de Nadal. Les guanyadores d’enguany han estat:

—Adriana Monjas, estudiant de primer del Grau en 
Humanitats, amb l’obra Una nit de dependència.
—Karla Beatriz Guzmán, estudiant de segon del Grau en 
Infermeria, amb l’obra Un vuelo inesperado.

S’ha desenvolupat el “Nadal amb Família”, una activitat 
ludicosolidària que aquest curs ha consistit en una visita 
virtual del patge reial, que ha rebut en format en línia els fills 
del PAS i PDI de UIC Barcelona i els ha animat a escriure una 
postal nadalenca. Posteriorment, aquestes postals es van fer 
arribar a persones grans que viuen en residències.

7 equips de la Institució han participat en el Concurs de 
pessebres. El grup guanyador de cada campus ha estat:

—Campus Barcelona: equip format per Recepció, 
l’Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible i 
el Departament de Desenvolupament Personal i Cultura 
Institucional, amb un pessebre que representava un sopar 
nadalenc solidari.
—Campus Sant Cugat: el Departament d’Infermeria, amb 
una proposta digital demostrant que el teletreball no era un 
impediment per desitjar bones festes en equip.

29 alumnes del Campus de l’Experiència graven i canten la 
nadala “Adeste Fideles”.

Abril Cultural

Anualment la Universitat celebra l’Abril Cultural, un mes 
dedicat exclusivament a la promoció i difusió d’activitats 
culturals i artístiques obertes a tota la comunitat universitària. 
L’exposició de pintura, el concurs de fotografia i el certamen 
literari són algunes de les propostes per promoure diferents 
disciplines artístiques entre la comunitat universitària.

Concurs de fotografia “Els colors de la primavera”

65 fotografies presentades. Un 40 % dels participants han 
estat alumnes internacionals. Guanyadors:

—Campus Barcelona: fotografia titulada Spring Song, d’Inés 
Jordán, estudiant de quart del Grau en Administració i 



64  | Nom del capítol Vida universitària  | 65

d’individuals, en els quals la Universitat hi ha tingut 
representació.
—S’ha pogut celebrat la Unirun, la cursa de les 12 
universitats, el diumenge 16 de maig de 2021, amb 3.000 
corredors, 100 dels quals eren membres de UIC Barcelona.
—UIC Barcelona i el Club de Rugbi Sant Cugat arriben 
a un acord de col·laboració per impulsar les seccions 
universitàries de rugbi i, a partir d’aquest curs acadèmic, els 
alumnes de la Universitat apuntats a aquest esport passaran 
a formar part de la disciplina del club.

Equips oficials de la Universitat

—Bàsquet masculí
—Bàsquet femení
—Handbol masculí
—Futbol 7/11 masculí
—Futbol sala femení
—Futbol sala masculí
—Rugbi masculí
—Rugbi femení
—Voleibol mixt

En total, 173 persones han participat en els equips oficials 
de la Universitat. Per campus: el 20,2 % són alumnes del 
Campus Barcelona i el 79,2 % del Campus Sant Cugat.

Grups esportius

—Running a Campus Barcelona i a Campus Sant Cugat
—Pilates a Campus Barcelona

En total, 41 persones han participat en els grups esportius de 
la Universitat, i la gran majoria han estat dones (82,9 %).

Competicions

El Servei d’Esports ofereix als alumnes la possibilitat de 
participar en els Campionats de Catalunya Universitaris 
(CCU) representant UIC Barcelona.

Aquests han estat els resultats de la Universitat:

—Atletisme: plata per a Xavier Blavia, alumne de quart del 
Grau en Publicitat i Relacions Públiques, i plata per a Daniel 
Díaz, alumne de primer del Grau en Bioenginyeria.
—Golf: or per a Oriana Zekrya, alumna de tercer del Grau en 
Odontologia, i bronze per a Tomás Pelayo, alumne de quart 
del Grau en Dret.
—Handbol: plata per a l’equip d’handbol masculí.
—Judo: plata per a Alexis Hayez, alumne de tercer del Grau 
en Fisioteràpia.
—Natació: plata i bronze per a Max Canet, alumne de tercer 
del Grau en Fisioteràpia.
—Taekwondo: plata per a Sonia Aceña, alumna de primer 
del Grau en Fisioteràpia.
—Tennis: bronze en el dobles masculí per a Patrick 
Missirilian, alumne de tercer del Grau en Fisioteràpia, i Iker 
Gutiérrez, alumne de tercer del Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques.
—Unirun: or per a Ewen Toulgoat i plata per a David 
Sancho, alumnes de segon del Grau en Fisioteràpia.

Aquestes competicions van ser autoritzades per la Secretaria 
General de l’Esport a partir del 8 d’abril. Per primera vegada, 
UIC Barcelona ha aconseguit arribar a la final dels CCU amb 
l’equip d’handbol masculí. A més a més, la Universitat ha 
organitzat els CCU21 de tennis i vòlei platja.

Anul·lació d’activitats a causa de la COVID-19

De nou, aquest curs ha estat marcat per la COVID-19 i les 
restriccions del PROCICAT i la Secretaria General de l'Esport. En 
aquest sentit, no s’han pogut celebrar lligues ni tornejos interns i 
només s’ha aconseguit l’autorització per celebrar competicions 
oficials universitàries a partir de les vacances de Setmana Santa.

S’han suspès els esdeveniments següents:

—Torneig de pàdel solidari: octubre
—Torneig Rector de Karts: novembre
—Jornada a la neu: gener
—Torneig Rector de Pàdel de: febrer
—Torneig Rector de Futbol 7: abril
—Campionats d’Espanya Universitaris: abril / maig
—Eusa Games 2021: juliol

—Campus Barcelona: Golden Coat, de César Mestre, 
estudiant de tercer del Grau en Comunicació Audiovisual.
—Campus Sant Cugat: Free falling, de Charlotte 
Gauduchon, estudiant de cinquè del Grau en Odontologia.

Scennic: curs d’estiu d’arts escèniques

UIC Barcelona ofereix un curs que contribueix a donar 
als joves eines per descobrir i desenvolupar el seu talent 
artístic, a més a més de treballar la intel·ligència emocional. 
Aquesta acció es fa amb col·laboració de l’Associació 
Innovart-Scennic. Es desenvolupa del 28 de juny al 23 de 
juliol de 2021 al Campus Sant Cugat i es dirigeix a joves 
d’entre 16 i 23 anys. Hi han participat 33 alumnes.

Activitats esportives

L’esport i l’activitat física són valors universitaris que 
UIC Barcelona potencia. La Universitat promou i organitza 
activitats esportives, competicions i facilita descomptes i 
avantatges per accedir a instal·lacions i entitats esportives.

Dades destacades relacionades amb el Servei d’Esports:

—346 membres de UIC Barcelona han participat en activitats 
esportives de la Universitat.
—Hi ha hagut un total de 132 participants de la Universitat 
d’entre tots els Campionats de Catalunya Universitaris (CCU) 
que s’han disputat.
—S’han desenvolupat els Campionats de Catalunya 
Universitaris en sis disciplines d’esport en equip i onze 
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Capellania

La capellania ofereix un espai de reflexió, diàleg i 
transcendència amb activitats obertes a la comunitat 
universitària. A petició de la Universitat, la Prelatura de 
l’Opus Dei es fa responsable de la tasca pastoral de 
la Universitat, a través dels sacerdots que l’atenen: al 
Campus Sant Cugat, Mn. Pere Domingo i Mn. Josep 
Lluís Riocabo, per als graus de salut i els d’educació, 
respectivament, i, al Campus Barcelona, Mn. Albert Ribot 
i Mn. Carlos Carrasco.

El curs ha estat molt marcat per l’evolució de la pandèmia. 
Malgrat tot, la capellania ha continuat oferint direcció 
espiritual a totes les persones que l’han sol·licitada, i ja des 
del primer dia de curs hi ha hagut missa cada dia.

El mes de setembre de 2020, hi va haver una missa al Saló 
d’Actes per resar pels parents i amics de tota la comunitat 
universitària, afectats, més o menys directament, per la 

COVID-19. D’altra banda, s’han ofert sessions de formació 
personalitzades, en grups reduïts, per respectar les 
mesures sanitàries. També s’han ofert, per a professors i 
professores, els recessos mensuals o jornades mensuals de 
reflexió i pregària.

El mes de febrer, la Capellania va participar en l’acte “Sent 
la Creu 2021”, a l’església de Santa Maria del Mar. Durant el 
mes d’abril, amb cooperació amb la Delegació de Pastoral 
Joventut, de la diòcesi de Barcelona, UIC Barcelona va 
acollir la Jornada Catòlica Betel21, per a joves d’entre 18 i 24 
anys. Aquest esdeveniment va acabar amb una Exposició 
del Santíssim, a l’Aula Magna, presidit pel bisbe auxiliar de 
Barcelona, Antoni Vadell.

La darrera de les activitats dirigides per Capellania va ser la 
missa celebrada el 30 d’abril de 2021, per a l’administració del 
sagrament de la Confirmació. Aquest any van ser una vintena 
els alumnes que van rebre el sagrament, i dos van fer la 
primera Comunió. La missa va ser presidida per l’arquebisbe 
de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.

“Sport Talent”

S’ha fet efectiva l’aprovació d’un programa per a alumnes que 
siguin esportistes d’alt nivell o rendiment, per tal que puguin 
compaginar la carrera esportiva amb els estudis universitaris. 
El nou programa entrarà en vigor el mes de setembre del curs 
2021-2022.

Èxits esportius d’alumnes esportives d’alt nivell o rendiment:

L’estudiant de primer del Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques Anna Serrahima es converteix en campiona de la 
Copa de la Reina d’hoquei herba amb el CH Júnior.

L’estudiant de primer curs del Grau en Ciències Biomèdiques 
Itziar López aconsegueix classificar-se al Club de Vòlei Sant 
Cugat per primera vegada en la història dels play-offs de la 
màxima divisió estatal de voleibol. A més a més, també per 
primer cop, ha estat convocada per la selecció espanyola 
absoluta de voleibol.

L’estudiant de segon del Grau en Fisioteràpia Marina 
Garcia obté plaça per als Jocs Olímpics de Tòquio amb la 
selecció espanyola de natació en la modalitat de 200 m 
braça. Aquesta serà la seva segona cita olímpica després de 
Londres 2012.

L’estudiant de primer del Grau en Bioenginyeria Pol Giménez 
esdevé campió de la Lliga Nacional Hoquei sobre Gel amb el 
FCB, màxima divisió estatal d’hoquei gel.

Celebració de l’acte de cloenda del curs esportiu

El divendres 28 de maig, la Universitat va celebrar l’acte de 
cloenda del curs esportiu, una sessió en la qual va participar 
com a ponents l’exjugador i entrenador professional de 
futbol Juan Carlos Unzué i Daniel Rossinés, empresari i 
nedador d’aigües obertes.

Sota el títol “No comptis els dies, fes que els dies comptin”, 
Unzué va transmetre la seva visió de la vida després que li 
diagnostiquessin ELA i va explicar la seva lluita personal i 
diària relacionant-la amb l’esforç, la superació i el sacrifici.

El nedador Rossinés també va intervenir després de la 
ponència de l’exjugador de futbol, i va explicar en què 
consistia el projecte seu solidari Upside Down Challenge, un 
repte que té com a objectiu donar a conèixer la malaltia de 
l’ELA i recaptar fons per investigar-la.

L’acte va ser inaugurat per la vicerectora de Comunitat 
Universitària, Esther Jiménez, i el responsable del Servei 
d’Esports, Ernest Martínez, també va participar-hi fent un 
balanç del curs.

Agrupacions 
estudiantils

Les agrupacions estudiantils de UIC Barcelona són:

UIC-Up Armemos lío: una agrupació universitària formada 
per alumnes del Campus Barcelona de titulacions com 
Humanitats, Dret, Comunicació Audiovisual o ADE. Aquesta 
agrupació s’inspira en les paraules del papa Francesc 
pronunciades durant la Jornada mundial de la joventut del 
2013 “¡Armen lío!” i, inspirada en l’humanisme cristià, té una 
clara vocació de dinamitzar la vida universitària. L’agrupació 
UIC-Up organitza activitats de voluntariat, acompanyament 
musical a capellania, xerrades, sortides, conferències, etc. Va 
dirigida a tota la comunitat universitària, però especialment 
als estudiants universitaris. El mentor de l’agrupació és 
Mn. Albert Ribot, capellà del Campus Barcelona.

UIC Student Investment Club: nova agrupació que té com a 
objectiu formar els membres en el coneixement del mercat 
de valors a través de sessions, ponències i diverses activitats, 
de manera pràctica i amena. Els membres de l’agrupació 
adquireixen un coneixement avançat i una preparació en 
inversió en finances, que els permet conèixer d’una manera 
més profunda i específica el sector. El mentor de l’agrupació 
és Josep Faja, professor associat de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials de UIC Barcelona i gestor d’inversions 
i Executive MBA a IESE Business School.
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Compromesos

UIC Barcelona treballa pel desenvolupament sostenible, així com l’eradicació de la 
pobresa, la reducció de les desigualtats entre els pobles i la protecció del medi ambient, 
tant pel que fa a les activitats de formació i recerca com a les institucionals. Igualment, forma 
part de la missió de la Universitat de servei a la societat, de promoure la responsabilitat 
social i l’educació en valors, en el repte de formar una ciutadania responsable i amb esperit 
crític des dels principis de llibertat, democràcia, justícia, solidaritat, igualtat d’oportunitats, 
sostenibilitat i respecte a la pluralitat. De la mateixa manera, UIC Barcelona impulsa el 
treball de sensibilització, formació i participació social de la comunitat universitària per 
formar persones que, des d’un coneixement més acurat d’altres realitats, esdevinguin 
agents compromesos i actius en el repte de contribuir al canvi social.

Solidaritat

Aquest curs ha estat marcat per la situació de la pandèmia 
i, per tant, algunes accions i activitats solidàries s’han vist 
afectades.

Activitats solidàries impactades per la 
COVID-19

Donació de sang: anul·lació de la campanya del mes 
d’octubre de 2020. Té lloc presencialment una campanya de 
donació de sang el mes de març, amb 107 donacions.

Recollida d’aliments: la Universitat va habilitar espais a tots 
dos campus per recollir-hi els aliments. Aquest curs també 
es va oferir la possibilitat d’enviar per correu els aliments 
directament a la Universitat, i es van organitzar punts de 
recollida externs a la institució. La campanya solidària 
de recollida d’aliments de UIC Barcelona ha ajudat a 270 
famílies desfavorides.

#UICSocialDay: l’11 de març de 2021 es va celebrar el 
#UICSocialDay, una jornada que té com a objectiu posar 
en relleu la solidaritat. A diferència d’altres anys,  i a causa de 
la situació generada per la COVID-19, el #UICSocialDay no 

es va poder desenvolupar de manera presencial i es va oferir 
en format en línia. Uns 140 voluntaris van donar suport a la 
iniciativa solidària i es van inscriure a la missió proposada 
(Missió & co). Els voluntaris tenien com a objectiu escriure 
una carta a un col·lectiu vulnerable. UIC Barcelona va 
col·laborar amb un total de dotze entitats socials i es van fer 
arribar cartes a 85 persones grans.

Entitats socials que col·laboren amb 
UIC Barcelona

La Universitat col·labora actualment amb 73 entitats socials 
i té setze convenis establerts, dels quals set són nous 
d’aquest curs. En aquest sentit, s’han desenvolupat projectes 
específics amb 18 entitats:

Acció Social Montalegre
AÍS
Amics de la gent gran
ASPACE
ASTE BCN
Banc d’Aliments
Bona Voluntat en Acció
Braval
Càritas
Casa Guadalupe
Coravis
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Sessions informatives sobre la implementació dels ODS a 
la Universitat. Aquestes presentacions s’han fet a tots els 
departaments, serveis i facultats de UIC Barcelona.

Celebració del Dia del Medi Ambient, el 3 de juny de 2021. 
L’oficina va muntar un estand a cada Campus on es va 
il·lustrar i presentar la informació més rellevant de la recollida 
de dades que hi ha en el nou portal web dels ODS. Aquesta 
acció, que anava dirigida a tota la comunitat universitària, 
tenia com a objectiu principal convidar els membres de 
UIC Barcelona a comprometre’s en la implementació 
d’algun ODS. També es va fer una enquesta per conèixer 
la implicació de la comunitat universitària amb els ODS. 
El resultat es tradueix en l’obtenció de 164 respostes 
estudiants, 64 de PAS i 55 de PDI.

S’han organitzat dinàmiques de treball coordinades amb 
altres departaments i serveis, amb l’objectiu principal 
de detallar accions per implementar els ODS de manera 
transversal a la Universitat i fer visible les accions que es fan a 
la institució.

Durant el curs l’Oficina també ha participat en diferents 
trobades:

Trobada d’Universitats Saludables i Sostenibles de la 
Xarxa Vives.

Participació en el Grup de Treball de Sostenibilitat de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques.

Presentació de dos vídeos de Bones Pràctiques de 
Cooperació Internacional de UIC Barcelona a les VI Jornades 
de l’Oficina de Cooperació Universitària al Desenvolupament.

La directora de l’Oficina, la Dra. Sílvia Albareda, ha 
participat de forma activa en totes les reunions del Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC), per l’elaboració del Pla 
d’Acció de les universitats catalanes per a la implementació 
de l’Agenda 2030. Aquest Pla d’Acció es va aprovar en el 
plenari del desembre del 2020. Posteriorment, s’han creat 
quatre grans àmbits per continuar amb la implementació 
de l’Agenda 2030 de forma coordinada entre totes les 

universitats catalanes. Els àmbits i els representants de 
UIC Barcelona són: Direcció de Comunicació (Laura 
Rubio), Mecanismes de Seguiment del Pla (Mariona Vila), 
Cooperació (Sílvia Albareda) i Universitats Saludables i 
Sostenibles (Pere Castellví).

En referència a la recerca, durant el curs acadèmic s’ha 
anant publicant articles científics vinculats a la sostenibilitat, 
al medi ambient, el canvi climàtic i l’Agenda 2030 per part 
d’investigadors de diferents facultats de UIC Barcelona. 
A través del DRAC cada investigador o investigadora que 
publica un article classifica la recerca en funció dels ODS 
amb què està vinculada.

Del 23 al 27 de de novembre de 2020 es va celebrar 
la setmana de la 12a edició del Taller Transversal de 
Sostenibilitat. Aquesta edició va promoure la reflexió 
interdisciplinària sobre la cura del planeta en el context 
actual de crisi climàtica i sanitària, seguint els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides 
(ODS 3, 15 i 17). Hi van participar 45 avaluadors de projectes 
i hi van assistir 230 estudiants, dels quals 53 van presentar 
projectes de recerca i tretze tallers pràctics. Estudiants dels 
graus d’Humanitats, Arquitectura, ADE, Educació Infantil, 
Educació Primària i d’un màster d’ADE van participar-hi. La 
situació de la pandèmia va a obligar a fer tota la presentació 
dels projectes de manera virtual.

En l’àmbit de docència durant el curs acadèmic 
s’ha desenvolupat el projecte d’innovació docent: 
“Metodologies Docents Actives per Implementar els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
manera Interdisciplinària a UIC Barcelona”. Els ODS que es 
treballen a partir d’aquest projecte són el 3: Salut i Benestar, 
el 4: Educació de Qualitat, el 8: Treball Digne i Creixement 
Econòmic, el 9: Indústria, Innovació i Infraestructura, l’11: 
Ciutats i Comunitats Sostenibles, el 13: Acció pel Clima, i el 
17: Aliances per Assolir els Objectius.

El projecte està finançat per la Fundació Puig en Innovació 
Docent i dirigit per la Dra. Sílvia Albareda. En formen part, 
també, onze professors i professores de vuit graus de 
UIC Barcelona. Això no obstant, la situació de la pandèmia 

Cottolengo
Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral
Fundació Roure
Hogar de María
Instituto Médico Pedagógico
La Merienda
Terral

Escapades solidàries

És el sisè curs que es promouen les escapades solidàries 
de proximitat. Aquestes han estat les escapades a diverses 
entitats socials:

—Setembre: escapada solidària al Hogar de María. Hi van 
participar set voluntaris.
—Octubre: escapada solidària a Montalegre. Hi van 
participar sis voluntaris.
—Desembre: Montalegre. Divuit voluntaris.

Juntament amb els voluntaris de la recollida d’aliments, en 
total 81 voluntaris han donat suport a causes solidàries de 
UIC Barcelona. En resum, han estat 156 hores en accions de 
voluntariat, s’ha col·laborat amb tres entitats socials diferents 
i les accions han beneficiat unes 250 persones.

UIC + sostenible

UIC Barcelona treballa en la tasca de cercar, difondre i aplicar 
alternatives ètiques als reptes socioeconòmics i ambientals 
amb què es troba la societat actual. En aquest context, la 
Universitat estableix una sèrie d’objectius per impulsar la 
sostenibilitat entre tota la comunitat universitària, en les 
àrees d’organització, docència i recerca, i gestió ambiental. 
El compromís amb la sostenibilitat per part de la Universitat 
queda recollit en el “Document marc per a la sostenibilitat”.

L’Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible 
ha estat formada per la directora, la Dra. Sílvia Albareda, 
i el seu equip de gestió, amb Mariona Vila, Carla Vidal i 
Paula Blanchart.

Aquest curs acadèmic, l’Oficina de Cooperació i 
Desenvolupament Sostenible ha contribuït a fer visible 
la implementació dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) a la Universitat i fora de la Institució.

En aquest sentit, el mes d’abril de 2021, UIC Barcelona 
fa públic un nou portal web per a la implementació dels 
ODS a la Universitat. El nou espai té la finalitat de donar a 
conèixer els ODS en totes les accions internes i externes 
que es generen des de la Institució i, a més a més, és una 
plataforma informativa per conscienciar sobre la importància 
de contribuir en la implementació dels ODS per part de tots 
els membres de la comunitat universitària.

Enguany, l’Oficina ha finalitzat el primer mapeig que mostra 
com UIC Barcelona implementa els ODS en tots els seus 
àmbits. Dels disset ODS que proposa l’Agenda 2030, a la 
Universitat actualment se n’estan treballant 12.

Activitats i accions de l’Oficina de Cooperació i 
Desenvolupament Sostenible

Treballar els ODS suposa contribuir a desenvolupar una nova 
cultura més sostenible i més solidària centrada en la millora de la 
qualitat de vida de totes les persones. Davant d’aquest context, 
l’Oficina ha dut a terme les accions de sensibilització següents:

Dels disset ODS que proposa l’Agenda 2030, a la Universitat actualment se 
n’estan treballant 12.
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ha provocat que la majoria de les classes es fessin virtuals o 
en format blended.

Accions de gestió ambiental

Des del servei de cafeteria de la Universitat s’ha estat 
treballant per eliminar els materials d’un sol ús, gots i 
coberts, o bé utilitzar-ne les opcions més sostenibles, com 
fer servir els tovallons i les estovalles de paper reciclat. 
A més a més, Eurest, l’empresa de servei de restauració 
de la Universitat, ha optat per proveïdors que ofereixen 
productes de proximitat, de quilòmetre zero, de comerç just 
i de treball inclusiu.

Pel que fa al Campus Barcelona, s’ha instal·lat un equip 
energèticament eficient i un sistema de control de consum 
avançat per a la producció d’aire fred i calent. S’ha canviat 
el contracte d’energia per consumir fonts d’energies 
renovables. També, en la remodelació de nous espais i 
instal·lacions d’ampliació del Campus Sant Cugat s’ha tingut 
en compte l’aprofitament de la llum i la ventilació natural.

Des de Direcció de Sistemes s’està treballant per posar 
en marxa una aplicació de suport a la gestió de papers i, 
per tant, reduir-ne el consum. S’ha implementat, també, la 
digitalització de les reunions de la Junta de Govern i de les 
juntes de centre.

El novembre del 2020 UIC Barcelona, a través de l’Oficina de 
Cooperació i Desenvolupament Sostenible, s’ha presentat 
al GreenMetric, mètrica internacional en matèria de 
sostenibilitat i gestió ambiental de les universitats. Segons 
els resultats, UIC Barcelona es troba en la posició 589 de 912 
a escala mundial.

En la mateixa línia d’avaluació de la gestió ambiental, aquest 
any s’ha tornat a omplir el qüestionari d’autodiagnòstic de 
CRUE-Sostenibilitat que avalua l’impacte ambiental de totes 
les actuacions de la universitat.

Compromís social

L’Oficina ha recopilat i elaborat un primer mapeig de la 
Universitat en matèria de cooperació internacional. Tota 
aquesta recollida d’informació ha servit per presentar-se 
a dues mètriques de CRUE Cooperación: el Total Official 
Support for Sustainable Development (TOSSD) i l’Ajut Oficial 
al Desenvolupament (AOD), dades que també es reporten 
al Ministeri d’Exteriors del Govern Espanyol. Amb aquestes 
mètriques quantifiquen com les universitats espanyoles 
contribueixen de forma directa o indirecta en la millora de 
països en vies de desenvolupament.

Programa de beques  
i ajuts

Beques i ajuts a l’estudiant finançats per 
UIC Barcelona el curs 2019-2020

 Beques UIC Barcelona 164.785,72 €
 Beques d’Excel·lència Acadèmica 2.596.467,10 €
 Beques Concurs Preuniversitari 29.404,00 €
 Beques de Col·laboració 110.988,00 €
 Beques Excel·lència 186.252,80 €
 Beques Talent i Esforç 133.468,90 € 
 Beques de Relacions Internacionals 4.000,00 €
 Ajuts UIC Barcelona 2.516.827,22 €

 Total 5.742.193,43 €

Beques finançades per altres entitats

Beques Alumni-Banc Santander 20.000,00 €
Beques Santander Progreso 1.000,00 €
Beques AGAUR 331.983,43 €
Total 352.983,43 €

Beques i ajuts a l’estudiant finançats per UIC Barcelona  
i alumnat beneficiat

164.785,72 €

Beques UIC Barcelona

117 estudiants 

2.596.467,10 €

Beques d’Excel·lència Acadèmica

478 estudiants

29.404 €

Beques Concurs Preuniversitari

5 estudiants

110.988 €

Beques de Col·laboració

79 estudiants

133.468,90 €
23 estudiants
Beques Talent i Esforç

Beques Excel·lència

186.252,80 €
22 estudiants

4.000 €

Beques de Relacions Internacionals

2 estudiants

2.516.827,22 €

Ajuts UIC Barcelona

2.075 estudiants
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—Ferrer Internacional
—Fundació Adecco
—Fundació Bancària La Caixa
—Fundació Bosch Aymerich
—Fundació CMJ Godó
—Fundació de l’Esperança
—Fundació Familiar Catalana
—Fundació Vila Saborit
—Fundació Hestia
—Fundació Joaquim Molins Figueras
—Fundació La Marató Tv3
—Fundació Mapfre
—Fundació Maria Teresa Rodó
—Fundació Puig
—Fundació Ramón Areces
—Fundació Randstad
—Fundació Renta Corporación
—Fundació Roure
—Fundació Roviralta
—Fundació Vallformosa
—Fundería Condals
—Gaptec 2011
—Grupo Sifu
—H2020 Europe
—Huf Portuguesa
—Industrial Química del Nalón
—INIBSA
—Institut Català d’Oncologia
—Institut de Salut Carlos III
—Janssen-Cilag
—JJC
—Klockner
—KPMG
—Lunet Facility Services. Fundació María Pou
—Manohay Dental
—Martiderm
—Mediamarkt
—Medical 3
—Mediolanum
—Ministeri de Ciència i Innovació
—MIS Implant System
—MIS Technologies
—Mozo Grau

—Navas & Cusí Abogados
—OECD
—Pich-Aguilera Arquitectos
—Proclinic
—Química del Nalón
—Quirónsalud
—Rockwool
—Saint-Bernard Foundation
—Sanofi-Aventis
—Santander Universidades
—Santillana
—Semillas Fitó
—Servei Català de la Salut
—Soadco
—Straumann
—Ticare Implantologia
—Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma España
—VOPI-4
—Vygon
—Wealth Solutions

Si vols col·laborar amb la Universitat, pots fer-ho a 
través de l’Oficina de Desenvolupament Corporatiu: 
desarrollocorporativo@uic.es 

Gràcies per la vostra col·laboració

A UIC Barcelona tenim com a objectiu millorar la societat 
a través de la formació de l’alumnat, el rigor acadèmic, la 
recerca, la transferència de coneixement, la vida universitària 
i el desenvolupament d’experiències vitals enriquidores. 
Però tot això no seria possible sense l’ajuda de particulars 
i empreses que creuen en el projecte i han col·laborat 
econòmicament per dur-lo a terme. Fons recaptats durant el 
curs 2019-2020:

3.247.635
Dels fons en investigació 

5.742.193,43 
Del programa de beques i ajuts 

703.796 
D'altres donacions

Aquestes xifres s’han aconseguit gràcies a la contribució de 
611 persones, de les quals la gran majoria són alumni. Així 
mateix, la Universitat també ha rebut el suport econòmic de 
106 empreses i institucions.

Durant el curs 2019-2020, 
UIC Barcelona va llançar la 
campanya #CapTalentSenseFutur 
per donar suport als alumnes 
impactats per la COVID-19 i 
impulsar tres projectes de recerca 
relacionats amb la pandèmia.

Agraïm especialment a totes les persones, empreses i 
institucions que hagin col·laborat amb la Universitat així com 
també donem les gràcies a tots aquelles entitats que ens 
presten el seu suport estratègic:

—AB-Biotics
—Abertis
—AGAUR
—AITEX
—Áltima
—ASCER
—Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de 
Hormigón (ANDECE)
—Asociación Pablo Ugarte
—Auxiliar Metalgráfica Aragonesa
—Banc Sabadell
—Banco Santander
—Boehringer Ingelheim España
—Caixabank
—Corporación de Promoción, Desarrollo e Intercambio 
Nuxam
—Corporación Jiménez Maña
—Cuatrecasas
—Deloitte
—Dentium
—Dentsply Sirona Iberia
—Emprépolis
—Engineering Information Foundation
—Erasmus+
—Ernst & Young
—Ese Foundation
—Estedi
—Eurest Catalunya
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 Comunicació  
i reputació
La bona reputació d’una organització es guanya fent bé les coses i sent coherent amb la 
imatge que es projecta. Només així s’obté la confiança. A UIC Barcelona creiem en l’esforç 
i la superació per assolir els nostres objectius. En aquest espai de la memòria recollim les 
accions comunicatives i els projectes de marca més destacats.

La Universitat a les xarxes

Seguidors a les xarxes socials dels comptes @UICbarcelona:

—Facebook: 34.532
—Twitter: 15.841
—Youtube: 4.770
—Instagram: 9.744
—LikedIn: 26.134

La Universitat als mitjans*

2.930 noticies de UIC Barcelona a mitjans de comunicacio, 
amb una valoració econòmica de 16,4 milions d’euros.

Aquest curs tambe s’han publicat 24 articles a The 
Conversation, d’un total de 43.

*Dades corresponents al període de l’1 de setembre de 2020 
fins al 31 d’agost de 2021.

Projecte Impars

A UIC Barcelona impulsem l’art i la cultura a través d’Impars, 
un projecte que aposta per acostar a la societat l’obra de la 
comunitat creativa.

Hem treballat amb la il·lustradora Nuria Riaza, autora de la 
postal de Nadal corporativa. És la cinquena de les obres 
originals que conformen la col·lecció de Nativitats de la 
Universitat i que aquest any hem emmarcat per exposar-les 
ben aviat.

Amb Gina Serret, cal·ligrafista, preparem una intervenció 
artística sobre les parets dels Campus Barcelona i Sant 
Cugat. L’acció, que durem a terme el curs 2021-2022 amb el 
Departament de Lingüística Aplicada, mostrarà l’obra poètica 
d’autores joves a escala internacional i donarà visibilitat a les 
diferents llengües que parlem a la Universitat.

Amb Andreu Carulla, dissenyador industrial que basa 
els seus treballs en l’artesania i els materials naturals i 
sostenibles, estem treballant en el disseny del Donor Wall de 
la clínica Cuides UIC Barcelona.
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Gràcies
Tot i les dades numèriques, el més important per a la Universitat són les persones. Una 
universitat al servei de la societat, amb una comunitat compromesa que, amb el seu 
esforç, fan un món més humà. Aquesta és la missió de UIC Barcelona. Des d’aquesta 
memòria es vol agrair a tot el personal docent, de serveis, alumnes i alumni la seva 
dedicació per fer-ho possible. També donem les gràcies als voluntaris, persones que, de 
manera totalment desinteressada, dediquen el seu dia a dia a treballar per als diversos 
serveis i facultats de UIC Barcelona.

Persones voluntàries

Durant aquest curs han estat voluntaris:
—Lluís Costa, al Vicerectorat de Comunitat Universitària.
—Jordi Boix, al Campus de l’Experiència.
—Agustí Fontarnau, a UIC Barcelona School of Architecture.
—M. Jesús Jornet, a la Facultat de Ciències de l’Educació.
—Josep Muntañola, a l’Escola de Doctorat.
—Javier Mustienes, al Campus de l’Experiència.
—Laura Pacheco, al Departament de Fisioteràpia.
—Edurne Pérez-Yarza, al Campus de l’Experiència.
—Joan Romeu, a la Facultat d’Odontologia.
—Maria Isabel Sánchez de Movellán, a la Facultat de 
Ciències de l'Educació.
—Aureli Villar, al FERT.
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