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1.- PRESENTACIÓ DEL DEGÀ
La Facultat de Geografia i Història posa de nou a disposició de la comunitat universitària, i
en general de la societat, la Memòria Acadèmica de la Facultat. En aquest cas, la Memòria
fa referència al curs 2019-20, un curs marcat per unes circumstàncies excepcionals per a
tothom, que ha implicat un veritable esforç per part de professorat, PAS i alumnat. A tots
ells vull agrair, d’entrada, el seu compromís amb la institució i la dedicació constant durant
el confinament i el treball a distància que hem hagut de realitzar durant mesos. La Universitat en el seu conjunt i la nostra Facultat, en concret, van haver d’adaptar-se, de forma
sobtada, a una docència virtual per a la qual, segurament, no estàvem del tot preparats. El
professorat va haver d’aprendre a fer ús de tecnologies docents i eines que majoritàriament
desconeixia. Van ser mesos d’incertesa i preocupació per una situació sanitària i acadèmica
del tot nova. Tanmateix, el curs es va poder tirar endavant amb un clar sobreesforç de tota
la comunitat universitària. Estic segur que, encara que l’alerta sanitària continua vigent, hem
après a reaccionar i a donar el millor de nosaltres amb generositat i plena col·laboració.
Continuarem treballant per oferir la millor docència possible malgrat unes limitacions que,
ens agradin o no, ens veiem obligats a assumir. En tot cas, amb aquesta segona edició de
la Memòria, donem plena continuïtat al compromís de l’actual equip deganal d’elaborar les
memòries de cada curs, reflex del pols i vitalitat del nostre centre.
Una Memòria ofereix una recopilació de dades d’un determinat curs acadèmic, al mateix
temps que actua com a repositori històric i presenta una visió global del conjunt de l’activitat
duta a terme al llarg del curs. Aquest és l’objectiu, i és en aquest sentit que ens és útil per
posar en valor i per projectar la Facultat i totes les activitats universitàries que s’hi duen a
terme. D’ençà que l’actual equip deganal va prendre possessió el juny de 2017, un dels seus
objectius ha estat potenciar la projecció de la nostra Facultat en tots els seus àmbits i oferir
la màxima transparència en el retiment de comptes. La present Memòria continua en aquesta línia, fent un recorregut per les múltiples activitats i el potencial de la nostra institució, ja
sigui en el vessant de la docència, de la recerca o de la transferència de coneixement. És
del tot impossible abastar en aquesta presentació, ni tan sols de forma resumida, les múltiples informacions i activitats que amb dades estadístiques i documentals es referencien en
aquesta Memòria. Les diverses titulacions que ofereix la Facultat, entre graus (5), màsters
universitaris (10), màsters i postgraus propis (7) i doctorats (3) ja són suficientment demostratives de l’enorme potencial dels nostres ensenyaments. Els grups de recerca consolidats
existents i els projectes obtinguts durant aquest curs ens parlen del grau d’excel·lència dels
nostres investigadors i investigadores. Les múltiples jornades, seminaris, congressos i ta-
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llers portats a terme i organitzats amb dificultat per part del professorat de la Facultat reflecteixen la importància de la transferència de coneixement i l’alt grau d’activitat del nostre PDI.
En aquesta Memòria, en definitiva, s’expressa d’una manera gràfica i quantitativa el valor
i la projecció de l’activitat universitària que es duu a terme a la nostra Facultat i en la qual
han participat, gestionant-la, impulsant-la o assistint-hi els diferents col·lectius que formen
part de la nostra comunitat universitària, des del personal docent i investigador, al personal
d’administració i serveis o als estudiants.
Respecte a la seva primera edició, aquesta memòria afegeix tres nous aspectes. D’una
banda, la comparació de les dades amb les del curs anterior, mostrant les tendències que
experimenten cadascun del aspectes considerats. D’altra banda, s’introdueix la perspectiva
de gènere, de manera que, amb les dades que ha estat possible, es fa una anàlisi diferenciada per sexe. Finalment, s’ha inclòs un apartat dedicat a les actuacions davant l’impacte
de la COVID19, posant en evidència totes les tasques dutes a terme per poder pal·liar el
seu efecte i continuar amb l’activitat de la nostra facultat, adaptada en tot moment al que
permetia la situació sanitària i les indicacions de les autoritats responsables. Esperem que,
ben aviat, llegim aquest apartat com un episodi finalitzat de la nostra història recent.
Com a degà, a totes i tots els membres de la nostra comunitat universitària, vull agrair-vos la
dedicació i l’esforç i animar-vos a continuar amb la tasca de millora continuada de la nostra
Facultat en què totes i tots estem implicats i compromesos. De manera especial, vull agrair
en aquesta presentació la tasca de les persones que han fet possible, de nou, l’elaboració
d’aquesta Memòria. La tasca de direcció i de coordinació per elaborar la Memòria l’ha assumit la Dra. Arlinda García, secretària de Facultat i responsable de Relacions Internacionals,
Mobilitat i Política Lingüística, amb el suport de la Sra. Anna García, la nostra tècnica de
comunicació, així com de la Sra. Pilar Gené, cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència i
de la Sra. Neus Colell, com a secretària del Deganat, a més del meu equip deganal, incrementat aquest curs amb la vicedegana de Qualitat i Innovació docent, la Dra. Núria Benach.
A tots ells i a tota la comunitat universitària de la Facultat de Geografia i Història, moltes
gràcies. Només desitjar que la memòria del curs vinent reculli com, durant el curs 2020-21,
vam retornar amb normalitat a les nostres aules i a omplir d’activitat els espais de la nostra
facultat.

Ricardo Piqueras Céspedes
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2.- LA FACULTAT
La Facultat de Geografia i Història de la UB va crear-se l’any 1975 com a part específica de
l’antiga Facultat de Filosofia i Lletres d’aquesta universitat. Va ser inaugurada oficialment
en el seu nou emplaçament del Campus Raval l’any 2006, després d’haver estat ubicada
al Campus Sud de l’Avinguda Diagonal. Per tant, el curs 2019-20 va ser el catorzè que va
tenir lloc a l’edifici del carrer Montalegre, emplaçament en el qual la Facultat ha arrelat integrant-se mica en mica en el teixit d’un barri amb una clara idiosincràsia pròpia.
La Facultat de Geografia i Història té com a missió la generació i transmissió del coneixement científic en l’àmbit de l’Antropologia, l’Arqueologia, la Geografia, la Història i la Història
de l’Art, la preparació per a l’exercici professional i el foment de la capacitat intel·lectual,
moral i cultural de l’alumnat.
Aquesta finalitat es concreta en quatre objectius fonamentals:
1. La prestació del servei públic de l’ensenyament superior mitjançant la docència en
Antropologia, Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’Art que li sigui encarregada
pels òrgans competents, atenent a les necessitats formatives de l’entorn.
2. Contribuir a les activitats de formació permanent, de divulgació i de promoció en les
matèries que s’imparteixen a la facultat.
3. Fomentar la recerca en Antropologia, Arqueologia, Geografia, Història i Història de
l’Art i les seves aplicacions.
4. Transferència a la societat de la recerca realitzada.
Durant el curs 2019-20, les activitats dutes a terme pels membres de la Facultat han anat
encaminades a avançar en el desenvolupament d’aquests quatre objectius, activitats que
seran recollides en aquesta memòria. Cal remarcar que les activitats de la Facultat d’aquest
curs s’han vist alterades per dos fets. Durant el primer semestre, arran de les mobilitzacions
dels estudiants per la sentència del Procés, les quals van comportar l’alteració de l’activitat
acadèmica a causa de la convocatòria de vaga i també la no programació d’activitats avaluables.
Però, sens dubte, l’impacte més important ha vingut durant el segon semestre, a conseqüència de la crisi de la COVID-19. La resolució del rector de la Universitat de Barcelona
de tancament d’instal·lacions i edificis de la Universitat, amb data de 14 de març, va com-
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portar la suspensió de totes les activitats celebrades a la facultat. A més de les activitats
docents presencials, de la lectura de tesis i de la celebració d’actes diversos, el tancament
de la facultat va significar la suspensió, entre d’altres, de la reunió del Consell de l’alumnat
(18/3/2020), la Jornada d’ocupabilitat 2020 (25/3/2020), la jornada Coneix Edicions UB,
l’editorial de la Universitat de Barcelona (15/4/2020), les activitats de commemoració amb
motiu de la diada de Sant Jordi 2020, les eleccions d’estudiants al Claustre, Junta de Facultat i Consells d’Estudis (previstes pel 14/5/2020), entre d’altres. També va obligar a posposar
l’elecció de nova direcció dels Departaments d’Antropologia i del d’Història i Arqueologia.
Igualment, s’han hagut de cancel·lar els actes de graduació dels estudiants dels màsters
de la facultat i dels estudiants del Grau d’Arqueologia, així com reprogramar els de la resta
de graus per al febrer de 2021, quan inicialment estaven previstos per al mes de setembre.
No obstant aquest fet, molta de l’activitat ordinària de la Facultat s’ha reconduït en format
virtual, de manera que les reunions dels òrgans de gestió (Junta de Facultat, Comissió Permanent de la Facultat i les diferents comissions delegades de la Junta), docència, lectura de
tesis, sessions informatives per a estudiants de mobilitat internacional, pràctiques externes,
TFG o les Jornades de Portes Obertes s’han dut a terme adaptades al format virtual.
També, des del Deganat i amb la col·laboració de l’IDP-ICE es va organitzar, durant el mes
de juliol, un curs adreçat al professorat sobre Estratègies i eines per a la docència mixta,
curs que va necessitar de tres edicions per la bona acollida obtinguda.
Malgrat la situació, durant el segon semestre del curs, les activitats s’han dut a terme mitjançant el teletreball. Així, per exemple, es va posar en marxa el nou web de la facultat,
es va tancar la publicació de la Memòria Acadèmica del curs 2018-19, es van resoldre els
Premis UB Santander al millor Treball de Recerca de Batxillerat en modalitat de la Facultat
de Geografia i Història i el Premi Murals 2019 o es va aprovar la modificació del reglament
que permet redimensionar l’equip deganal.
Tota aquesta activitat es detallarà en els apartats d’aquesta memòria que trobareu a continuació.
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2.1.- ORGANITZACIÓ
Des de l’any 2015, la Facultat s’estructura en 4 departaments, que són els següents:
■ Departament d’Antropologia Social.
■ Departament de Geografia.
■ Departament d’Història i Arqueologia, que inclou les Seccions departamentals de:
- Prehistòria i Arqueologia;
- Història Antiga i Història d’Amèrica i Àfrica;
- Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica;
- Història Contemporània i Món Actual.
■ Departament d’Història de l’Art.
Els departaments són la base de l’organització de la Facultat i disposen de representació
en les diferents comissions que constitueixen les estructures que fan possible el correcte
funcionament de la Facultat.

2.2.- ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ
Els òrgans de govern i de gestió de la Facultat s’organitzen en diferents nivells, com són:
a) Equip deganal
b) Direcció de departament
c) Consells d’estudis
d) Comissions de màsters
e) Coordinació de Doctorat
f) Altres encàrrecs de gestió
g) Junta de Facultat
h) Comissions delegades de Junta de Facultat
La composició i responsables d’aquests òrgans de govern i gestió són els que es detallen
en els epígrafs que es relacionen a continuació. En conjunt, la composició d’aquests òrgans té un baix percentatge de dones (Taula 1), de forma que aquest se sitúa en un 41,5%.
Aquest percentatge es redueix fins a 31,3% quan es consideren només els càrrecs i no es
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consideren el membres de la Junta de Facultat. A més a més, en aquests moments, no hi
ha cap direcció de departament, cap d’estudis o coordinació d’un programa de doctorat
ocupada per una dona.
Taula 1: Representants als diferents òrgans de govern i gestió de la Facultat segons gènere

CÀRREC

DONES

TOTAL

% DONES

Equip deganal

2

6

33,3

Direcció departament

0

4

0,0

Secretaries acadèmiques departament

2

4

50,0

Cap d’Estudis

0

5

0,0

Coordinació de màster

6

10

60,0

Coordinació de doctorat

0

3

0,0

TOTAL CÀRRECS

10

32

31,3

Membres Junta de Facultat

24

50

48,0

Professorat Permanent

9

26

34,6

Altre PDI

3

4

75,0

Estudiants

7

15

46,7

PAS

5

5

100,0

34

82

41,5

TOTAL
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Figura 1: Proporció de dones als òrgans de govern i gestió de la Facultat
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14

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

a) Equip deganal
El Dr. Ricardo Piqueras va ser escollit degà de la Facultat de Geografia i Història el dia 1
de juny de 2017, data que marca l’inici de les tasques de govern de l’actual equip deganal.
L’actual equip deganal està format per:
Taula 2: Equip deganal de la Facultat de Geografia i Història

EQUIP DEGANAL
Degà

Dr. Ricardo Piqueras Céspedes

Vicedegà Acadèmic

Dr. Daniel Piñol Alabart

Vicedegà de Recerca

Dr. Jaume Buxeda i Garrigós

Vicedegà de Doctorat i Postgraus

Dr. Jaume Carbonell Guberna

Vicedegana de Qualitat i Innovació docent

Dra. Núria Benach Rovira

Secretària de Facultat, Relacions Internacionals, Mobilitat i Política
Lingüística

Dra. Arlinda Garcia Coll

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

El Consell de govern de la UB del dia 23 de juliol va aprovar la proposta de nou dimensionament dels equips deganals de la UB, el qual possibilitava la incorporació d’un nou vicedeganat a l’equip deganal de la facultat. A conseqüència d’aquesta modificació, des del 28
de juliol, la Dra. Núria Benach Rovira, professora titular del Departament de Geografia, s’ha
incorporat a l’equip deganal com a Vicedegana de Qualitat i Innovació docent, àmbits que
s’han volgut reforçar amb aquest vicedeganat específic. Fruit del reajustament d’àmbits de
treball dels diferents vicedeganats, el Dr. Jaume Carbonell Guberna passa a ser Vicedegà
de Doctorat i Postgraus.
b) Direcció de departament
Des de l’any 2015, la Facultat s’estructura en 4 departaments. Actualment, els equips directius dels departaments són:
Taula 3: Equips directius departaments Facultat de Geografia i Història

DEPARTAMENT

DIRECTOR

SECRETARI/A ACADÈMIC

Antropologia Social

Dr. Oriol Beltran Costa

Dr. Mikel Aramburu Otazu

Geografia

Dr. Joan Tort Donada

Dr. Fernando Gil Alonso

Història i Arqueologia

Dr. Carles Santacana Torres

Dra. Rosa Lluch Bramon

Història de l’Art

Dr. Enric Ciurans Peralta

Dra. Laia Manonelles Moner

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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En el cas del Departament d’Història i Arqueologia, cal afegir els representants de les seccions departamentals que són:
■ Prehistòria i Arqueologia: Dra. Gisela Ripoll López i Dra. Maria Pilar Garcia-Arguelles Andreu
■ Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica: Dr. Jaume Dantí i Riu
i Dra. Maria Soler Sala
■ Història Antiga, d’Amèrica i Àfrica: Dra. Natàlia Moragas Segura i Dr. Josep Vilella
■ Història Contemporània: Dr. Carles Santacana Torres i Dra. Queralt Solé Barjau
Durant el curs 2019-20, s’ha produït la renovació de l’equip directiu del Departament d’Història de l’Art, amb l’elecció Dr. Enric Ciurans Peralta, fins al moment secretari del departament, com a director del departament i la incorporació de la Dra. Laia Manonelles Moner
com a secretària acadèmica. El Dr. Ciurans va ser escollit pel Consell de Departament
d’Història de l’Art el dia 11 de desembre de 2019. Director i secretària van prendre possessió el dia 20 de desembre de 2019.
Pendents per a la tardor la renovació dels equips directius dels Departaments d’Antropologia i del d’Història i Arqueologia, els quals s’han hagut de posposar amb motiu del cessament d’activitats per la COVID-19.
Figura 2: Enric Ciurans amb el rector, Joan Elías, el dia de la seva presa de possessió com a nou director del Departament d’Història de l’Art.

Font: Rectorat UB
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c) Consells d’Estudi
La Facultat de Geografia i Història compta amb 5 Consells d’estudis que es corresponen
amb l’actual oferta d’ensenyaments de grau de la Facultat.
La composició dels consells d’estudi està regulada pel Reglament de la Facultat i les seves
funcions garanteixen el correcte funcionament del seu grau.
Cada consell d’estudis està format per:
a) un professor o professora, com a mínim, de cada departament que tingui docència
en l’ensenyament,
b) un representant de l’alumnat matriculat en cada ensenyament en nombre igual a la
representació del professorat membre del consell,
c) un membre del personal d’administració i serveis, amb veu i sense vot, vinculat a la
gestió acadèmica de l’ensenyament.
Taula 4: Composició del Consell d’Estudis del Grau d’Antropologia

CONSELL D’ESTUDIS D’ANTROPOLOGIA
Cap d’estudis Dr. Estrada Bonell, Ferran
Secretari/a

Dr. Sanz Casas, Gonçal
Dr. Agustí Ruiz, Lluís
Dra. Bofill Poch, Sílvia
Dr. Gavín Munté, Victor

Professorat

Dr. González Placer, Fernando
Dra. Márquez Porras, Raul
Dra. Sabaté Muriel, Irene
Dra. Sánchez Aguilera, Dolores
Bosch Tobella, Martí

Estudiants

Paciencia Sánchez, Míriam
Pascual Queralt, Marta

PAS

Gené Pinós, Pilar

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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Taula 5: Composició del Consell d’Estudis del Grau d’Arqueologia

CONSELL D’ESTUDIS D’ARQUEOLOGIA
Cap d’estudis

Dr. López Cachero, Francisco Javier

Secretari/a

Dr. Noguera Guillén, Jaume
Dr. Alcoberro Pericay, Agustí
Dra. Barceló Plana, Alba
Dra. Celigueta Comerma, Gemma
Dr. Gurt Esparraguera, Josep Ma.
Dra. Guzman Almagro, Alejandra
Dr. Mangado Llach, Xavier

Professorat

Dra. Martínez Ferreras, Verónica
Dr. Noguera Guillén, Jaume
Dra. Petit Medizábal, M. Àngels
Dr. Pons Pujol, Lluís
Dra. Solé Barjau, Queralt
Dra. Soler Sala, Maria
Dra. Travé Allepuz, Esther
Dr. Villegas Marín, Raúl
Bauman, Carla
Chica Pérez, Clàudia
García i Verano, Miquel  
Kernahan Selfa, Clifford Daniel

Estudiants

Martí Pons, Jordi
Mas Aránega, Àlex
de Nóbrega Pereira, Gustavo A.
Pericas Borreguero, Marta
Rubio Coll, Júlia

PAS

Gené Pinós, Pilar

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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Taula 6: Composició del Consell d’Estudis del Grau de Geografia

CONSELL D’ESTUDIS DE GEOGRAFIA
Cap d’estudis

Dr. López Bustins, Joan Albert

Secretari/a

Dr. Nadal Piqué, Francesc
Dr. Font Garolera, Jaume
Dra. García Coll, Arlinda
Dra. Lo Cascio, Paola

Professorat

Dra. Martínez Mauri, Mònica
Dra. Moreno García, Carmen
Dr. Tort Donada, Joan
Dra. Vidal Martínez, Isabel
Bertran Vallès, Martina
Forcada Jiménez, Neus
Gris Gil, Sergio
Lloberas Lafuente, David

Estudiants

Llorens Nachón, Martí
Ostinelli Millet, Mattia
Pascual Santacana, Mònica
Pla i Rivas, Andrea
Serra Galindo, Marina

PAS

Gené Pinós, Pilar

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Taula 7: Composició del Consell d’estudis del Grau d’Història de l’Art

CONSELL D’ESTUDIS D’HISTÒRIA DE L’ART
Cap d’estudis

Dr. Conejo da Pena, Antoni

Secretari/a

Dra. Narváez Cases, Carme
Dr. Beseran Ramon, Pere
Dra. Comas Via, Mireia

Professorat

Dr. Furió Galí, Vicenç
Dr. Molet Petit, Joan
Dr. Vidal Franquet, Jacobo M

Estudiants
PAS

Alonso Segura, Susana
Marcé Blaya, Marc
Gené Pinós, Pilar

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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Taula 8: Composició del Consell d’Estudis del Grau d’Història

CONSELL D’ESTUDIS D’HISTÒRIA
Cap d’estudis

Dr. Buenacasa Pérez, Carles

Secretari/a

Dra. Soler Sala, Maria
Dr. Casals Martínez, Àngel
Dra. Comas Via, Mireia
Dra. García Sánchez, Laura
Dr. Noguera Guillen, Jaume

Professorat

Dra. Moragas Segura, Natalia
Dr. Santacana Torres, Carles
Dra. Solé Barjau, Queralt
Dr. Siches Cuadra, Carlos
Dr. Tort Donada, Joan
Dra. Tous Mata, Meritxell
Dameson, David
González i Aixendri, Lourdes
Güell i Fernandez, Kevin
Laserna Triviño, Eric

Estudiants

Martí i Marrassé, Enric
Robellat Muñoz, Ione
Santos Muñoz, Carlos
Suñé i Beltran, Rosa
Pujol Sans, Pau

PAS

Gené Pinós, Pilar

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Al curs 2019-20, s’ha produït la reelecció del Dr. Carles Buenacasa Pérez com a cap d’estudis del Grau d’Història, la qual va tenir lloc el 9 desembre del 2019. La presa de possessió
del Dr. Buenacasa va ser el 19 de desembre de 2019.
Destacar la tasca duta a terme pels caps d’estudis dels diferents ensenyaments en la preparació de l’Informe de seguiment dels graus del centre, aprovat per la Comissió de Qualitat
del dia 12 de febrer de 2020.
De la mateixa manera, durant el curs 2019-20, els consells d’estudis dels graus d’Arqueologia i d’Història han treballat en la preparació del doble grau en Arqueologia-Història que
s’impartirà per primera vegada durant el curs 2020-21.
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d) Comissions de màsters
La Facultat de Geografia i Història compta amb 10 comissions de coordinació de màster
corresponents als màsters adscrits a la Facultat.
La composició de les comissions de coordinació de màster estan regulades pel Reglament
de la Facultat i les seves funcions garanteixen el correcte funcionament d’aquests. En concret, d’acord amb l’article 44.1 del Reglament vigent, les comissions de coordinació de
màster estan formades per:
a) el coordinador o coordinadora del màster universitari, que exerceix les funcions de
presidència de la Comissió,
b) un representant del professorat dels departaments que imparteixen com a mínim un
20 % de la docència del màster,
c) un representant de l’alumnat elegit pels matriculats al màster.
Al curs 2019-20, s’ha produït el canvi en la coordinació del Màster d’Estudis Avançats en
Arqueologia, amb el nomenament com a coordinador del Dr. Xavier Mangado Llach en
substitució del Dr. Santiago Riera Mora. Tanmateix, el Dr. Josep Lluís Falcó ha substituït al
Dr. Xosé Aviñoa Pérez com a coordinador del Màster Música com a Art Interdisciplinària,
amb motiu de la seva jubilació a finals del present curs. Finalment, també ha canviat la coordinació del Màster Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, de manera que la Dra. Maria
Feliu Torruella substitueix a la Dra. Teresa-M Sala Garcia.
Durant aquest curs, cal destacar la feina de les comissions dels màsters Estudis de Dones,
Gènere i Ciutadania (Dra. Núria Pumar Beltran), Planificació Territorial i Gestió Ambiental
(Dr. Xosé A. Armesto López) i Turisme Urbà (Dra. Dolores Sánchez Aguilera) per fer front
a l’acreditació d’aquests ensenyaments, la qual va finalitzar el dia 30 d’octubre de 2019,
amb la visita del Comitè Avaluador Extern (CAE) nomenat per l’Agència per la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU). També cal destacar les comissions i persones
coordinadores dels màsters Antropologia i Etnografia, Estudis Avançats en Història de l’Art,
Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, Història Contemporània i Món Actual i Música
com a Art Interdisciplinària, els quals han dedicat aquest curs a la preparació dels informes
de seguiment preceptius presentats a l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB.
Finalment, durant aquest curs, s’ha posat en marxa la primera edició del Màster en Humanitats Digitals de la UB, amb la participació del Dr. Jaume Buxeda i Garrigós com a representant de la Facultat a la comissió de coordinació d’aquest màster. Aquest màster és coordinat
per la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals –antiga Facultat de Biblioteconomia i
Documentació– i en ell hi participa professorat dels Departaments de Geografia, Història i
Història de l’Art de la nostra facultat.
21

Taula 9: Composició de les comissions dels màsters

MÀSTER

COORDINADOR/A

MEMBRES COMSSIÓ

Dr. Roger Canals Vilageliu
Dept. Antropologia Social

Roger Canals, Gemma Celigueta, Mikel
Aramburu, Mònica Martínez, Alberto
López, Sílvia Bofill, Manuel Delgado,
Camila del Mármol, Cristina Larrea, Olga
Jubany, Jordi Mas i Raquel Cañadas
Sanjoaquin (estudiant)

Estudis Avançats en
Arqueologia

Dr. Xavier Mangado Llach
Dept. Història i Arqueologia

Dr. Xavier Mangado, Dra. Verònica Martínez, Dr. Jordi Nadal, Dra. Mercè Bergadà, Dra. Margarita Diaz-Andreu, Dra.
Marisol Madrid, Dra. Alessandra Pecci,
Dr. Miguel Ángel Cau, Dr. Santiago Riera,
Dr. Rosa Maria Albert, Dr. Inés Domingo,
Dr. Pilar García-Argüelles, Dr. F. Javier
López Cachero

Estudis Avançats en Història de l’Art

Dra. Rosa Maria Creixell Cabeza
Dept. Història de l’Art

Dra. Nuria Peist, Dra. Laia Manonelles,
Dra. Cristina Fontcuberta i Dr. José Enrique Monterde

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Dra. Núria Pumar Beltran
Facultat de Dret i
Dept. Dret Privat

Dra. Eva Espasa (Uvic- UCC), Dra. Inma
Pastor (URV), Dra. Marta Llorente (UPC),
Dra. Olga Paz (UAB), Dra. Teresa Cabruja (UdG)

Estudis Llatinoamericans

Dra. Natalia Moragas Segura
Dept. Història i Arqueologia

Dra. Natalia Moragas, Dra. Pilar García
Jordan, Dr. Víctor Climent, Dr. Marc Badia i Dr. Bernat Castany

Dra. Maria Feliu Torruella
Dept. Didàctiques Aplicades

Dra. Alejandra Canals, Dr. Francesc
Xavier Hernández, Dr. Xavier Roigé, Dra.
Teresa M. Sala, Dra. Dolores Sánchez
Aguilera, Sra. Alejandra Linares (estudiant)

Història Contemporània i
món actual

Dra. Teresa Abelló Güell
Dept. Història i Arqueologia

Dra. Teresa Abelló (UB), Dr. Jordi Roca
(UB), Dr. Víctor Gavín (UB), Dra. Anna
Busquets (UOC), Dr. Jaume Claret
(UOC), Adrià VELASCO PERAIRE (estudiant)

Música com a Art Interdisciplinar

Dr. Josep Lluís Falcó
Dept. Història de l’Art

Dra. Melissa Mercadal (ESMUC), Dra.
Rosa Tamarit (URV), Dr. Jaume Carbonell i Josep Martí (CSIC)

Planificació Territorial i
Gestió Ambiental

Dr. Xosé A. Armesto López
Dept. Geografia

Dr. Xavier Úbeda, Dra. M. Belén Gómez,
Dr. Lothar Schulte, Dra. Núria Benach,
Dr. Fernando Gil, Dra. Amparo Cortés

Turisme Urbà

Dra. Dolores Sánchez Aguilera
Dept. Geografia

Dr. Jaume Font, Dr. Carlos Alfredo Barriocanal, Dr. Jordi Andreu, Dra. Montserrat
Crespi, Dra. Fabiola Mancinelli i Dra.
Nuria Benach

Antropologia i Etnografia

Gestió del Patrimoni
Cultural

Font: Deganat de la Facultat de Geografia i Història

e) Coordinació de doctorat
La Facultat de Geografia i Història compta amb 3 programes de doctorat. El programa
Societat i Cultura que s’estructura en 4 àmbits (Història i Arqueologia, Antropologia, Art i
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Patrimoni) i dos programes més que són els de Geografia, Planificació Territorial i Gestió
Ambiental i el de Cultures Medievals.
Els responsables d’aquests programes són:
Taula 10: Coordinació dels Programes de doctorat

PROGRAMA

ÀMBIT

COORDINADOR/A
Dr. Fco. Javier Laviña Gómez

Societat i Cultura:

Història i Arqueologia Dra. Mercè Bergadà Zapata

Història, Antropologia, Arts i Patrimoni i

Antropologia

Dra. Camila del Mármol Cartañá

Art

Dr. Martí Peran Rafart

Patrimoni

Dr. Lluís Bonet Agustí i Dra. Margarita
Díaz-Andreu García

Gestió Cultural (HDK17)
Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental (HDK0T)
Cultures Medievals

Dr. Xavier Úbeda Cartañá
Dr. Carles Mancho Suàrez

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

El Programa Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental ha conegut dos canvis de
coordinació en el darrer curs. La Dra. Núria Benach va substituir la Dra. Isabel Pujadas amb
motiu de la seva jubilació a partir del mes d’octubre de 2019. Uns mesos després, davant la
incorporació de la Dra. Benach com a membre de l’equip deganal, la coordinació d’aquest
Programa de doctorat va passar al Dr. Xavier Úbeda Cartañá, canvi efectiu a partir del 22
de juny de 2020.
f) Altres encàrrecs de gestió
Els encàrrecs de gestió complementen l’estructura de govern de la facultat. Aquests encàrrecs són nomenaments a proposta del degà de la facultat i són ratificats per la Junta de
Facultat.
Taula 11: Altres encàrrecs de gestió de la Facultat de Geografia i Història

ENCÀRREC

PERSONA

Coordinació de formació i relacions amb Institut de Desenvolupament Professional de la UB (IDP-ICE) (antic ICE)

Dra. Mariela Fargas Peñarrocha

Delegat per a temes d’ocupabilitat

Dr. Santiago Riera Mora

Presidència de la Comissió d’Igualtat de la Facultat

Dra. Núria Benach Rovira

Coordinació del Pla d’Acció Tutorial dels graus de la Facultat

Dra. Marta Sancho Planas

Coordinació de la Facultat del Màster en Educació

Dr. Giovanni Cattini

Coordinació a la Facultat de l’Universitat de l’Experiència

Dr. Carles Buenacasa Pérez

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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g) Junta de Facultat
La Junta de Facultat està constituïda per 50 persones escollides pels membres de la Facultat. La composició de la mateixa es fa d’acord amb la següent distribució, tal com fixa el
Reglament de la Facultat (Article 4.1):
a) vint-i-sis professors o professores permanents dels cossos docents universitaris,
b) quatre representants d’altre personal docent i investigador,
c) quinze estudiants, de grau, màster o doctorat, i
d) cinc representants del personal d’administració i serveis.
L’actual Junta de Facultat es va constituir i va elegir al Dr. Ricardo Piqueras Céspedes com
a degà de la facultat el dia 1 de juny de 2017, d’acord amb els resultats de les eleccions que
s’havien celebrat, en el cas del PDI i PAS, el dia 26 d’abril de 2017. L’actual representació
dels estudiants a la Junta és resultat de les eleccions d’estudiants celebrades el 10 de maig
de 2018.
Al curs 2019-20, han causat baixa com a membres de la Junta de Facultat el Drs. Roger
Canals, Josep Lluís Falcó i Ida Mauro que pel seu canvi de situació contractual amb la UB
ja no poden ser representants del col·lectiu d’altra PDI i han estat substuïts per les Dres.
Karen Álvaro, Mireia Comas i Camila del Mármol. També s’han renovat els representants
dels estudiants en cas de renúncia o pèrdua de vinculació amb la facultat d’acord amb les
llistes de suplents resultants de les darreres eleccions.
Taula 12: Membres de la Junta de Facultat

JUNTA DE FACULTAT
Personal permanent docent universitari
Abelló Güell, Teresa

Cattini, Giovanni Conrad

Aviñoa Pérez, Xosé

Dantí Riu, Jaume

Beltran Costa, Oriol

Estrada Bonell, Ferran

Buenacasa Pérez, Carles

Font Garolera, Jaume

Buxeda Garrigós, Jaume

Fullola Pericot, Josep Ma.

Carbonell Guberna, Jaume

Garcia Coll, Arlinda

Jubany Baucells, Olga

Garí de Aguilera, Blanca

Laviña Gómez, F. Javier

Lluch Bramon, Rosa

Mayayo i Artal, Andreu

Sancho i Planas, Marta

Piñol Alabart, Daniel

Santacana Torres, Carles

Piqueras Céspedes, Ricardo

Solé Barjau, Queralt

Riera Mora, Santiago

Terés Tomàs, Rosa Ma.

Roigé Ventura, Xavier

Tous Mata, Meritxell
(Continua.)
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JUNTA DE FACULTAT
Altre personal docent i investigador
Álvaro Rueda, Maria Karen

Frago Clols, Lluís

Comas Via, Mireia

Del Mármol Cartañá, Camila

Alumnat
Ballarín i Tabueña, Víctor

Pasqual i Queralt, Marta

Coral Fernandez, Martí

Pericas i Borreguero, Marta

Cornellà Cort, Aïna

Pla Rivas, Andrea

Llorens Nachón, Martí

Pujol Sans, Pau

Martín i Pons, Jordi

Riba Castany, Oriol

Masip i Colomer, Mar

Rovira i Miró, Aleix

Moncasí Borràs, Júlia

Santos Muñoz, Carlos

Moreno Bazán, Maida Belén
Personal d’administració i serveis
Arisó Cruz, Sílvia

Peña Lancho, Ana Ma.

Obón Sanz, Maria Olga

Peñalver Morral, Ana
Vidal i Biosca, Sílvia

Membres amb veu i sense vot: Conejo da Pena, Antoni; Gené Pinós, Pilar; Ibáñez Andujar, Àngels;
López-Bustins, Joan Albert; López Cachero, Javier i Tort Donada, Joan.
Convidats/convidades: Clavell Garcia, Anna.
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2019-20, la Junta de Facultat s’ha reunit els dies:
■ 23 d’octubre de 2019
■ 12 de febrer de 2020
■ 27 de maig de 2020
De l’activitat de la Junta d’aquest curs, cal destacar l’aprovació de la renovació dels membres del Consell Assessor de la Facultat, de la doble titulació en Arqueologia i Història i de
la modificació del Reglament de la Facultat que ha permès el redimensionament de l’equip
deganal.
h) Comissions delegades de la Junta de Facultat
La Facultat disposa de 13 comissions delegades de la Junta. Són òrgans col·legiats amb
funcions delegades de la Junta de Facultat:
a) la Comissió Permanent,
b) la Comissió Acadèmica de Graus,
c) la Comissió Acadèmica de Màsters Oficials,
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d) la Comissió de Postgraus i d’Extensió Universitària,
e) la Comissió de Professorat,
f) la Comissió de Doctorat,
g) la Comissió de Recerca,
h) la Comissió de Biblioteca,
i) la Comissió d’Espais i Equipaments,
j) la Comissió de Personal d’Administració i Serveis,
k) la Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística,
l) la Comissió de Qualitat,
m) la Comissió d’Igualtat.
La composició i competències d’aquestes comissions és fixada pel Reglament de la Facultat i els membres que en formen part són aprovats per la Junta de Facultat.

■

COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent, tal com estableix el Reglament de la Facultat (Article 18), està
formada per:
a) el degà o degana, que la presideix,
b) l’equip deganal,
c) els directors i directores dels departaments,
d) l’administrador o administradora de centre,
e) els i les caps d’estudis,
f) el o la cap de Secretaria,
g) dos alumnes membres de la Junta de Facultat elegits pels representants de l’alumnat
a la Junta de Facultat,
h) un representant del personal d’administració i serveis membre de la Junta de Facultat
elegida pels representants del personal d’administració i serveis a la Junta de Facultat.
Taula 13: Membres de la Comissió Permanent de la Facultat

COMISSIÓ PERMANENT DE LA FACULTAT
Professorat
Beltran Costa, Oriol

Garcia Coll, Arlinda

Buenacasa Pérez, Carles

López-Bustins, Joan Albert

Buxeda Garrigós, Jaume

López Cachero, Francisco Javier
(Continua.)
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COMISSIÓ PERMANENT DE LA FACULTAT
Professorat
Carbonell Guberna, Jaume

Piqueras Céspedes, Ricardo (President)

Ciurans Peralta, Enric

Piñol Alabart, Daniel

Conejo da Pena, Antoni

Santacana Torres, Carles

Estrada Bonell, Ferran

Tort Donada, Joan

Alumnat
Cornellà Cort, Aina

Martín Pons, Jordi

Personal d’Administració i Serveis
Gené Pinós, Pilar

Peñalver Morral, Anna

Ibáñez Andujar, Àngels
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2019-20, la Comissió Permanent de la Facultat s’ha reunit els dies:
■ 11 d’octubre de 2019
■ 28 d’octubre de 2019
■ 4 de desembre de 2019
■ 29 de gener de 2020
■ 12 de març de 2020
■ 8 de maig de 2020
■ 22 de juliol de 2020
Aquesta comissió s’ocupa de tractar els assumptes de facultat d’àmbit genèric que van sorgint al llarg del curs i de preparar i debatre els temes que es porten a aprovació, si s’escau,
a les reunions de la Junta de Facultat.

■

COMISSIÓ ACADÈMICA DE GRAUS

La Comissió Acadèmica de Graus, tal com estableix el Reglament de la Facultat (Article 19),
està formada per:
a) el degà o degana o persona en qui delegui la representació, que la presideix,
b) el o la cap d’estudis dels ensenyaments de grau adscrits a la Facultat,
c) tres alumnes membres dels consells d’estudis dels ensenyaments adscrits a la Facultat elegits pels representants als consells d’estudis,
d) el o la cap de Secretaria o persona en qui delegui la representació, amb veu i sense vot.
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Taula 14: Membres de la Comissió Acadèmica de Grau de la Facultat

COMISSIÓ ACADÈMICA DE GRAUS
Professorat
Buenacasa Pérez, Carles

López-Bustins, Joan Albert

Conejo da Pena, Antoni

López Cachero, Francisco Javier

Estrada Bonell, Ferran

Piñol Alabart, Daniel (President)

Alumnat
Coral Fernández, Martí

Cornellà Cort, Aina

Personal d’Administració i Serveis
Gené Pinós, Pilar
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2019-20, la Comissió Acadèmica de Graus de la Facultat s’ha reunit els dies:
■ 28 d’octubre de 2019		
■ 29 d’octubre de 2019		
■ 19 de novembre de 2019
■ 16 de desembre de 2019
■ 22 d’abril de 2020
■ 25 de juny de 2020

■

COMISSIÓ ACADÈMICA DE MÀSTERS OFICIALS

La Comissió Acadèmica de Màsters oficials, tal com estableix el Reglament de la Facultat
(Article 20), està formada per:
a) el degà o degana o persona en qui delegui la representació, que la presideix,
b) el coordinador o coordinadora dels màsters oficials adscrits a la Facultat,
c) dos representants de l’alumnat dels màsters oficials escollits per la Junta de Facultat
entre els representants de les comissions dels màsters oficials de la Facultat,
d) el o la cap de Secretaria o persona en qui delegui la representació, amb veu i sense vot.
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Taula 15: Membres de la Comissió Acadèmica de Màsters Oficials de la Facultat

COMISSIÓ ACADÈMICA DE MÀSTERS
Professorat
Abelló Güell, Teresa

Moragas Segura, Natàlia

Armesto López, Xosé A.

Piñol Alabart, Daniel (President)

Canals Vilageliu, Roger

Pumar Beltran, Núria

Creixell Cabeza, Rosa M.

Salvà Catarineu, Montserrat

Feliu Torruella, Maria

Sánchez Aguilera, Dolores

Lluís Falcó, Joan

Sola Garcia, Diego

Mangado Llach, Xavier
Alumnat
Ballarín Tabueña, Víctor

Massip i Colomer, Mar

Personal d’Administració i Serveis
Gené Pinós, Pilar
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el 2019-20 la Comissió Acadèmica de Màsters de la Facultat s’ha reunit els dies:
■ 20 de novembre de 2019
■ 10 de febrer de 2020
■ 22 d’abril de 2020
■ 22 de maig de 2020
■ 9 de juliol de 2020

■

COMISSIÓ DE POSTGRAUS I D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

La Comissió de Postgraus i d’Extensió Universitària, tal com estableix el Reglament de la
Facultat (Article 21), està formada per:
a) el degà o degana o persona que delegui, que la presideix,
b) un/una representant de cada departament,
c) el director o directora dels postgraus o màsters no oficials adscrits a la Facultat,
d) el o la cap de Secretaria o persona que delegui, amb veu i sense vot,
e) un/una representant de l’alumnat membre de la Junta de Facultat elegit pels representants de l’alumnat a la Junta de Facultat.
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Taula 16: Membres de la Comissió de Postgraus i d’Extensió Universitària de la Facultat

COMISSIÓ DE POSTGRAUS I D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Professorat
Beltran Costa, Oriol

Piñol Alabart, Daniel (President)

Ciurans Peralta, Enric

Rivera Garretas, Milagros

Gavin Munté, Víctor

Tort Donada, Joan

Martín Vide, Javier
Alumnat
Massip i Colomer, Mar
Personal d’Administració i Serveis
Gené Pinós, Pilar
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el 2019-20, la Comissió Acadèmica de Postgraus i d’Extensió Universitària s’ha reunit els dies:
■ 13 de febrer de 2020
■ 23 de juliol de 2020

■

COMISSIÓ DE PROFESSORAT

La Comissió de Professorat, tal com estableix el Reglament de la Facultat (Article 22), està
formada per:
a) el degà o degana o persona que delegui, que la presideix,
b) el director o directora dels departaments o persona que deleguin,
c) dos professors o professores no permanents membres de la Junta de Facultat, a
proposta de la Junta de Facultat,
d) el o la cap de l’Oficina d’Afers Generals del centre, amb veu i sense vot, o persona
en qui delegui la representació,
e) l’administrador o administradora de centre o persona en qui delegui la representació.
El Reglament també disposa que, en cas que algun departament disposi d’un nombre de
membres del col·lectiu docent i investigador equivalent a temps complet (ETC) superior en
un 50 % a la mitjana del conjunt dels departaments de la Facultat, aquest tindrà un representant més de ple dret a la Comissió, el qual serà designat pel seu consell de departament.
Aquesta circumstància es produeix en el cas del Departament d’Història i Arqueologia, de
manera que aquest departament compta amb un representant més a la Comissió.
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Taula 17: Membres de la Comissió de Professorat de la Facultat

COMISSIÓ DE PROFESSORAT
Professorat
Beltran Costa, Oriol

Piqueras Céspedes, Ricardo (President)

Ciurans Peralta, Enric

Santacana Torres, Carles

Frago Clols, Lluís

Tort Donada, Joan

Personal d’Administració i Serveis
Ibáñez Andujar, Àngels

Madrenas Tomás, Albert

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el 2019-20, la Comissió de Professorat de la Facultat s’ha reunit els dies:
■ 17 de febrer de 2020
■ 24 de febrer de 2020
■ 8 de maig de 2020
■ 17 de juliol de 2020
La comissió s’ha encarregat de gestionar i desenvolupar l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO)
de l’any 2020, en relació a les diverses convocatòries de places de professorat permanent
(agregats) i no permanents (lectors), així com a places de promoció a catedràtic. Agrair el bon
clima i la entesa en la presa de decisions per part de tots/es els membres de la comissió.

■

COMISSIÓ DE DOCTORAT

La Comissió Acadèmica de Doctorat, tal com estableix el Reglament de la Facultat (Article
23), està formada per:
a) el degà o degana o persona que delegui, que la presideix,
b) el coordinador o coordinadora dels programes de doctorat de la Facultat,
c) el o la cap de Secretaria o persona que delegui, amb veu i sense vot,
d) dos estudiants de tercer cicle membres de la Junta de Facultat elegits pels representants dels estudiants de tercer cicle de la Junta de Facultat.
Taula 18: Membres de la Comissió de Doctorat de la Facultat

COMISSIÓ DE DOCTORAT
Professorat
Carbonell Guberna, Jaume (President)

Mancho Suàrez, Carles

Laviña Gómez, Javier

Úbeda Cartaña, Xavier

Alumnat

(Vacant)

Personal d’Administració i Serveis

Gené Pinós, Pilar

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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Durant el 2019-20, la Comissió de Doctorat de la Facultat s’ha reunit els dies:
■ 25 de setembre de 2019
■ 23 d’octubre de 2019
■ 18 de desembre de 2019
■ 22 de gener de 2020
■ 19 de febrer de 2020
■ 25 de març de 2020
■ 21 d’abril de 2020
■ 20 de maig de 2020
■ 17 de juny de 2020
■ 24 de juliol de 2020
La Comissió de Doctorat aprova les propostes de lectures de tesis doctorals dipositades
a Secretaria, i estableix els períodes d’admissió i de matrícula als programes de doctorat.
Durant aquest curs i amb motiu de la pandèmia, i en consonància amb l’EDUB, s’ha dut a
terme una reflexió important sobre els procediments necessaris per facilitar els dipòsits i actes de lectura i defensa de tesis doctorals per mitjans telemàtics. Finalment es va dur a terme la necessària reforma la Normativa de Doctorat que recollia les adequacions a aquests
processos, i fou aprovada per Consell de Govern el 23 de juliol de 2019.

■

COMISSIÓ DE RECERCA

La Comissió de Recerca, tal com estableix el Reglament de la Facultat (Article 24), està
formada per:
a) el degà o degana o persona que delegui, que la presideix,
b) el director o directora dels departaments o persona que deleguin,
c) dos representants dels grups de recerca de la Facultat, a proposta de la Junta de
Facultat,
d) un representant dels investigadors postdoctorals contractats o vinculats, a proposta
de la Junta de Facultat,
e) un representant dels investigadors predoctorals contractats de la Facultat, a proposta de la Junta de Facultat,
f) l’administrador o administradora de centre o persona que delegui,
g) el o la cap de l’Oficina de Recerca, amb veu i sense vot, o persona en qui delegui la
representació.
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El Reglament també disposa que, en cas que algun departament disposi d’un nombre de
membres del col·lectiu docent i investigador equivalent a temps complet (ETC) superior en
un 50 % a la mitjana del conjunt dels departaments de la Facultat, aquest tindrà un representant més de ple dret a la Comissió, el qual serà designat pel seu consell de departament.
Aquesta circumstància es produeix en el cas del Departament d’Història i Arqueologia, de
manera que aquest departament disposa d’un representant més en aquesta comissió.
Taula 19: Membres de la Comissió de Recerca

COMISSIÓ DE RECERCA
Professorat
Alcoy Pedrós, Rosa

Jubany Baucells, Olga

Beltran Costa, Oriol

Moragas Segura, Natàlia

Buxeda Garrigós, Jaume (President)

Santacana Torres, Carles

Fullola Pericot, Josep M.

Tort Donada, Joan

Investigadors
Cau Ontiveros, Miguel Ángel

Peix Visiedo, Judith

Personal d’Administració i Serveis
Ibáñez Andujar, Àngels

Lorenzo Céforo, María José

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

La Dra. Rosa Alcoy Pedrós va substituir la Dra. Rosa Terés Tomàs com a representant del
Departament d’Història de l’Art al mes de març de 2020.
Durant el 2019-20, la Comissió de Recerca de la Facultat s’ha reunit els dies:
■ 14 de novembre de 2019
■ 27 de novembre de 2019
■ 7 de gener de 2020
■ 5 de març de 2020
■ 23 de juliol de 2020
Durant el present curs, la Comissió de Recerca de la Facultat ha continuat revisant la normativa d’ajuts a la recerca de la facultat, unificant els redactats dels impresos de sol·licitud i
de les bases i encarregar una correcció lingüística.També, és important destacar que també
s’ha establert un procediment de registre, per tal que totes les sol·licituds s’hagin de presentar dintre dels terminis establerts i quedi registrada la seva presentació. Evidentment,
la Comissió també ha resolt les peticions de subvenció d’ajuts que han estat sol·licitades a
la Comissió per part dels membres de la facultat. La Comissió, a més, ha gestionat les sol·
licituds de Ramón y Cajal 2019, la convocatòria Beatriz Galindo 2019 i l’oferta de beques
Màster+ UB 2020.
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■

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

D’acord amb el que preveu el Reglament vigent de la Facultat de Geografia i Història, la
Junta de Facultat del 20 de febrer de 2019 va aprovar la creació d’una Comissió de Biblioteca de Centre, és a dir, que les comissions delegades de les Juntes de Facultat de Geografia
i Història i de la de Filosofia es constitueixin en una única comissió de centre. El Reglament
de la Facultat preveu aquesta possibilitat en el cas de la Comissió de Biblioteca (Article
25.3) i també en la Comissió d’Igualtat.
La Comissió de Biblioteca de Centre es composa de:
a) els degans o deganes o persones en qui deleguin (presidència col·legiada Facultat
de Geografia i Història i Faculta de Filosofia),
b) un professor o professora representant de cada departament (4 de la Facultat de
Geografia i Història i 1 de la Facultat de Filosofia),
c) dos representants del personal de la biblioteca de la Facultat, entre els quals estarà
el o la cap de la biblioteca,
d) dos alumnes designats pels representants d’aquest col·lectiu a les Juntes de Facultat (2 de la Facultat de Geografia i Història i 1 de la Facultat de Filosofia).
Taula 20: Persones de la Facultat de Geografia i Història que integren la Comissió de Biblioteca de Centre

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA
Professorat
Benach Rovira, Núria

Molet Petit, Joan

Larrea Killinger, Cristina

Piqueras Céspedes, Ricardo (President)

Marino, Salvatore
Alumnat
Martín Pons, Jordi

Pujol Sans, Pau

Personal d’Administració i Serveis
Barragan Fernan, M. Carmen

Clavell Garcia, Anna

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

A partir d’aquest moment, la Comissió de Biblioteca de la Facultat de Geografia i Història
treballa de forma conjunta amb la de la Facultat de Filosofia. De fet, les comissions d’ambdues facultats ja portaven un temps col·laborant en les seves iniciatives i activitats.
Durant el curs 2019-20, la Comissió de Biblioteca de la Facultat s’ha reunit el dia 4 de desembre de 2019.
Agrair l’esforç del CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història per continuar oferint
serveis bibliogràfics i de suport docent tant els alumnes com al PDI del nostre centre, en un
context d’enormes limitacions.
34

■

COMISSIÓ D’ESPAIS I EQUIPAMENTS

La Comissió d’Espais i Equipaments, tal com estableix el Reglament de la Facultat (Article
26), està formada per:
a) el degà o degana o persona que delegui,
b) el vicedegà o vicedegana de l’àmbit acadèmic,
c) el videdegà o vicedegana de l’àmbit de recerca,
d) el director o directora dels departaments,
e) l’administrador o administradora de centre,
f) el o la cap de Secretaria o persona que delegui, amb veu i sense vot,
g) un estudiant designat pels representants d’aquest col·lectiu a la Junta de Facultat.
El Reglament també indica que, en cas que algun departament disposi d’un nombre de
membres del col·lectiu docent i investigador equivalent a temps complet (ETC) superior
en un 50 % a la mitjana del conjunt dels departaments de la Facultat, aquest tindrà un
representant més de ple dret en aquesta comissió, el qual serà designat pel seu consell
de departament. Aquesta circumstància es produeix en el cas del Departament d’Història i
Arqueologia, el qual disposa d’un representant més en aquesta comissió.
Taula 21: Membres de la Comissió d’Espais i Equipaments de la Facultat

COMISSIÓ D’ESPAIS I EQUIPAMENTS
Professorat
Beltran Costa, Oriol

Piqueras Céspedes, Ricardo (President)

Buxeda Garrigós, Jaume

Ripoll López, Gisela

Ciurans Peralta, Enric

Santacana Torres, Carles

Piñol Alabart, Daniel

Tort Donada, Joan

Alumnat
Pujol Sans, Pau
PAS
Gené Pinós, Pilar

Ibáñez Andujar, Àngels

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

La Comissió d’Espais i Equipaments és una comissió que es va constituir el dia 1 de març
de 2019. La seva composició i funcions resulten del Reglament de la Facultat de Geografia
i Història, aprovat pel Consell de Govern del 29 de novembre de 2018.
Aquesta comissió neix amb l’objectiu principal de fixar els criteris d’assignació dels espais de
la Facultat d’acord amb les necessitats dels seus departaments, grups de recerca i unitats de
serveis, així com garantir el correcte equipament de les aules i altres espais de la Facultat.
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Durant el curs 2019-20, la Comissió d’Espais i Equipaments de la Facultat s’ha reunit el dia
12 de desembre de 2019.

■

COMISSIÓ DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

La Comissió de Personal d’Administració i Serveis, tal com estableix el Reglament de la
Facultat (Article 27), està formada per:
a) el degà o degana o persona que delegui, que la presideix,
b) l’administrador o administradora de centre,
c) tres representants del personal d’administració i serveis membres de la Junta escollits per aquest col·lectiu,
d) un membre del professorat nomenat per la Junta de Facultat,
e) un estudiant representant a la Junta de la Facultat elegit pels estudiants membres de
la Junta de Facultat.
Taula 22: Membres de la Comissió de Personal d’Administració i ServeisSIÓersonal
COMISSIÓ DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Professorat
Piqueras Céspedes, Ricardo (President)

Solé Barjau, Queralt

Alumnat
Moreno Bazán, Maida Belén
Personal d’Administració i Serveis
Ibáñez Andujar, Àngels

Peña Lancho, Ana

Obón Sanz, Olga

Peñalver Morral, Ana

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

La Comissió de Personal d’Administració i Serveis es va constituir el dia 13 de desembre de
2018, reunió en la que es van revisar els principals temes pendents que són competència
d’aquesta comissió.
Durant el 2019-20, la Comissió de Personal d’Administració i Serveis de la Facultat no s’ha
reunit.
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■ COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS, MOBILITAT I POLÍTICA
LINGÜÍSTICA
La Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística, tal com estableix el
Reglament de la Facultat (Article 28), està formada per:
a) el degà o degana o persona que delegui, que la presideix,
b) el o la cap d’estudis dels ensenyaments de la Facultat o persona en qui delegui la
representació,
c) un representant de la Comissió Acadèmica de Màsters Oficials a proposta de la Junta
de Facultat,
d) dos alumnes membres de la Junta de Facultat elegits pels representants de l’alumnat
a la Junta de Facultat,
e) un becari o becària de l’Oficina de Relacions Internacionals, amb veu i sense vot,
escollit pels membres d’aquest col·lectiu,
f) un becari o becària de Serveis Lingüístics, amb veu i sense vot, escollit pels membres
d’aquest col·lectiu,
g) un representant del personal d’administració i serveis, amb veu i sense vot, a proposta de la Junta de Facultat.
Taula 23: Membres de la Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística

COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS, MOBILITAT I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Professorat
Buenacasa Pérez, Carles

Garcia Coll, Arlinda (Presidenta)

Canals Vilageliu, Roger

Mangado Llach, Xavier

Conejo da Pena, Antoni

Sánchez Aguilera, Dolores

Estrada Bonell, Ferran
Becaris
Martínez, Cristian (Serveis Lingüístics)

Ballarín, Victor

Personal d’Administració i Serveis
Sala Juanos, Carina
Alumnat
Lloberas Lafuente, David

Rovira i Miró, Aleix

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2019-20, la Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística de la Facultat no s’ha reunit. La previsió és organitzar una reunió de treball cap a la
tardor per treballar, entre d’altres, en la renovació dels convenis de mobilitat internacional
de la facultat amb el motiu del nou Programa Erasmus 2021-2027.
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■

COMISSIÓ DE QUALITAT

La Comissió de Qualitat, tal com estableix el Reglament de la Facultat (Article 29), està
formada per:
a) el degà o degana, o persona en qui delegui la representació, que la presideix,
b) el vicedegà o vicedegana de l’àmbit acadèmic,
c) el vicedegà o vicedegana de l’àmbit de doctorat,
d) el vicedegà o vicedegana de l’àmbit de recerca,
e) dos caps d’estudis en representació de la Comissió Acadèmica de Graus, a proposta
de la Junta de Facultat,
f) dos coordinadors o coordinadores en representació de la Comissió Acadèmica de
Màsters Oficials, a proposta de la Junta de Facultat,
g) un o una representant dels programes de doctorat de la Facultat, a proposta de la
Comissió de Doctorat,
h) el coordinador o coordinadora del Pla d’acció tutorial,
i) dos membres del personal docent i investigador nomenats per la Junta de Facultat a
proposta de l’equip deganal,
j) el o la cap de Secretaria,
k) l’administrador o administradora de centre o persona en qui delegui la representació,
l) un o una representant de l’alumnat de grau escollit d’entre els representants d’estudiants a la Junta de Facultat i els consells d’estudis,
m) un o una representant de l’alumnat de màster i postgrau, a proposta de la Junta de
Facultat,
n) un o una representant de l’alumnat de doctorat, a proposta de la Junta de Facultat.
Taula 24: Membres de la Comissió de Qualitat de la Facultat

COMISSIÓ DE QUALITAT
Professorat
Buenacasa Pérez, Carles
Buxeda Garrigós, Jaume
Canals Vilageliu, Roger
Carbonell Guberna, Jaume (President)
Celigueta Comerma, Gemma
del Mármol Cartañá, Camila
Alumnat
Ballarín Tabueña, Víctor
Llorens Nachón, Martí

López Cachero, Francisco Javier
Piñol Alabart, Daniel
Sánchez Aguilera, Dolores
Sancho Planas, Marta
Terés Tomàs, Rosa

(Vacant)
(Continua.)
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COMISSIÓ DE QUALITAT
PAS
Gené Pinós, Pilar

Ibáñez Andujar, Àngels

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Les activitats de la Comissió per aquest curs han estat marcades per les tasques associades als processos d’avaluació dels ensenyaments. En concret, en la preparació de la visita
dels avaluadors externs dels màsters Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania, Planificació
Territorial i Gestió Ambiental i Turisme Urbà que va tenir lloc el 30 d’octubre de 2019.
D’altra banda, durant aquest curs també s’ha treballat en els informes de seguiment del
centre de:
■ Grau Antropologia Social i Cultural
■ Grau Arqueologia
■ Grau Geografia
■ Grau Història
■ Grau Història de l’Art
■ Màster Antropologia i Etnografia
■ Màster Estudis Avançats en Història de l’Art
■ Màster Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
■ Màster Història Contemporània i Món Actual
■ Màster Música com a Art Interdisciplinària
Aquests informes van ser aprovats per la Comissió de Qualitat amb data12 de febrer de 2020.
Durant el curs 2019-20, la Comissió de Qualitat de la Facultat s’ha reunit el dia 12 de febrer
de 2019.

■

COMISSIÓ D’IGUALTAT

D’acord amb el que preveu el Reglament vigent de la Facultat de Geografia i Història, la
Junta de Facultat del 20 de febrer de 2019 va aprovar la creació d’una Comissió d’Igualtat
de Centre, és a dir, que les comissions delegades de les Juntes de Facultat de Geografia i
Història i de la de Filosofia es constitueixin en una única comissió de centre. El Reglament
de la Facultat preveu aquesta possibilitat en el cas de la Comissió de Biblioteca i de la Comissió d’Igualtat (Article 30.3).
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La Comissió d’Igualtat de Centre es composa de:
a) els degans o deganes o persones en qui deleguin (presidència col·legiada Facultat
de Geografia i Història i Facultat de Filosofia)
b) un professor o professora representant de cada departament (4 de la Facultat de
Geografia i Història i Filosofia i 1 de Filosofia)
c) dos representants del PAS (1 de la Facultat de Geografia i Història i 1 de la Facultat
de Filosofia
d) dos alumnes designats pels representants d’aquest col·lectiu a les Juntes de Facultat
(1 de Geografia i Història i 1 Filosofia).
Taula 25: Persones de la Facultat de Geografia i Història que integren la Comissió d’Igualtat de centre

COMISSIÓ D’IGUALTAT
Professorat
Benach Rovira, Núria (Presidenta)

Narváez Cases, Carme

Bofill Poch, Sílvia

Vives Riera, Antoni

Elorrieta Sanz, Berezi
Alumnat
Pericas Borreguero, Marta

Moncasí Borràs, Júlia (convidada)

Personal d’Administració i Serveis
Ayora, Víctor
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2019-20, la Comissió d’Igualtat de la Facultat s’ha reunit els següents dies:
■ 9 d’octubre de 2019
■ 18 de febrer de 2020
Amb motiu del nomenament de la Dra. Núria Benach com a vicedegana de Qualitat i Innovació docent, la Dra. Sílvia Bofill Poch, professora titular del Departament d’Antropologia
Social, la substitueix com a persona delegada pel degà per assumir la presidència de la
Comissió d’Igualtat. Aquesta substitució es va produir el dia 1 de setembre de 2020. A partir
d’aquesta mateixa data, va tenir lloc la incorporació de la Dra. Irene Sabaté Muriel com a
representant del Departament d’Antropologia Social a la Comissió.
Les principals tasques dutes a terme per la Comissió han estat l’organització de les activitats amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones (25
de novembre), la proposta de canvi de nom de la Sala Gran com a Sala Jane Addams i
l’organització de l’acte pel dia internacional de les dones (8 de març).
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Figura 3: Cartells activitats organitzades per la Comissió d’Igualtat de Centre

■

CONSELL DE L’ALUMNAT

El Consell de l’Alumnat, tal com estableix l’article 31 del Reglament de la Facultat, està
format per:
■ el degà o degana o persona en qui delegui la representació, que la presideix,
■ l’equip deganal,
■ dos representants dels coordinadors i coordinadores de màsters oficials elegits pels
coordinadors de màsters oficials,
■ el o la cap d’estudis dels ensenyaments adscrits a la Facultat,
■ els representants de l’alumnat a la Junta de Facultat i als consells d’estudis,
■ l’administrador o administradora de centre
El Consell de l’Alumnat està format per un total de 53 alumnes, els quals són els i les representants dels estudiants als diferents òrgans de govern de la Facultat.
El Consell de l’Alumnat no s’ha pogut reunir durant el curs 2019-20; de fet es va d’haver
de desconvocar la reunió prevista pel dia 18 de març de 2020 amb motiu de la suspensió
d’activitats a causa de la COVID19.

41

No obstant això, s’han continuat desenvolupant les tasques acordades en les reunions del
curs anterior, com van ser la petició d’armariets ubicats al vestíbul de la facultat i la necessitat de desenvolupar iniciatives que intensifiquin el sentiment de pertinença de l’alumnat a
la Facultat i a la UB.
Amb l’objectiu de donar resposta a aquestes peticions, s’han instal·lat armariets i també
s’han convocat dos concursos que cerquen la participació dels estudiants (Murals i #familia
UB) per a potenciar el sentiment de pertinença a la Facultat de Geografia i Història de la UB.
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LA DOCÈNCIA
43
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3.- LA DOCÈNCIA
La Facultat de Geografia i Història disposa d’una oferta àmplia i diversificada de docència
formada per 5 graus, 15 màsters (dos d’ells interfacultatius i 4 interuniversitaris), 2 màsters
propis i 2 postgraus. A més, l’oferta es completa amb un curs d’experts i dos cursos d’extensió universitària.
Taula 26: Oferta de titulacions. Facultat de Geografia i Història. Curs 2019-20

ENSENYAMENTS OFICIALS

NÚMERO

Graus

5

Dobles graus

0

Màster oficials

15

TOTAL OFICIALS

20

TÍTOLS PROPIS
Màsters propis

2

Diplomes de postgrau

2

Curs d’Expert

1

Cursos d’extensió universitària

2

TOTAL TÍTOLS PROPIS

7

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

L’oferta docent la completa la participació en programes com la Universitat de l’Experiència
i Gaudir UB. Habitualment, el professorat de la Facultat participa activament en els cursos
de Els Juliols, situació que no s’ha produït aquest curs per la seva suspensió.

3.1.- ENSENYAMENTS OFICIALS
3.1.1.- Graus
La Facultat de Geografia i Història compta amb una oferta de 5 graus. Aquests graus es van
començar a impartir l’any 2009, excepte en el cas del d’Arqueologia, que ho va fer un curs
més tard.
Aquesta oferta és la següent:

45

Taula 27: Oferta de graus de la Facultat de Geografia i Història. Curs 2019-20

GRAU

ANY IMPLANTACIÓ

CAP D’ESTUDIS

Antropologia Social i Cultural

2009

Dr. Ferran Estrada Bonell

Arqueologia

2010

Dr. F. Javier López Cachero

Geografia

2009

Dr. Joan Albert López Bustins

Història

2009

Dr. Carles Buenacasa Pérez

Història de l’Art

2009

Dr. Antoni Conejo da Pena

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

3.1.2.- Màsters oficials
L’oferta de màsters de la Facultat de Geografia i Història del curs 2019-20 es composa de 9
màsters oficials adscrits a la Facultat, al qual cal afegir 2 màsters interfacultatiu i 4 màsters
interuniversitaris. L’oferta és:
Taula 28: Oferta de màsters oficials. Curs 2019-20

MÀSTER

PRIMERA EDICIÓ

COORDINADOR/A

Antropologia i Etnografia

2013-14

Dr. Roger Canals Vilageliu

Estudis Avançats en Arqueologia

2018-19

Dr. Xavier Mangado Llach

Estudis Avançats en Història de l’Art

2013-14

Dra. Rosa Maria Creixell Cabeza

Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

2013-14

Dr. Maria Feliu Torruella

Història Contemporània i Món Actual

2013-14

Dr. Teresa Abelló Güell

Música com a Art interdisciplinària

2014-15

Dr. Josep Lluís Falcó

Planificació Territorial i Gestió Ambiental

2012-13

Dr. Xosé Anton Armesto López

Turisme Urbà

2015-16

Dra. Dolores Sánchez Aguilera

Estudis Llatinoamericans

2014-15

Dra. Natàlia Moragas Segura

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Figura 4: Exemple de cartells de difusió dels màsters
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Taula 29: Oferta de màsters interuniversitaris on participa la Facultat. Curs 2019-20

MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS

PRIMERA
EDICIÓ

COORDINADOR/A

Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania
Universitat de Barcelona (coord), UAB, Universitat de
Girona, Universitat de Vic, Universitat Rovira i Virgili,

2012-13

Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de

Dra. Núria Pumar Beltrán (UB)
Coordinador per part de la Facultat:
Dr. Toni Vives

Catalunya i Universitat de Lleida
Dr. Ángel Martínez Hernaez (Universi-

Antropologia Mèdica i Salut Global
Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili

tat Rovira i Virgili)
2014-15
Coordinadora per part de la UB: Dra.

(coord)

Cristina Larrea Killinger

Gestió d’Àrees de Muntanya

Dr. Ignasi Aldomà Buixadé (Universitat de Lleida).

Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida (Co-

2018-19

ord), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat

Coordinadora per part de la UB: Dra.

de Girona i Universitat Rovira i Virgili.

Montserrat Salvà Catarineu

Història i Identitats en el Mediterrani Occidental

Dr. Juan Francisco Pardo Molero (Uni-

(Universitats d’Alacant, Barcelona, Jaume I de Cas-

versitat de València)

telló i València)

2014-15
Coordinador per part de la UB: Dr. Diego Sola Garcia

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Taula 30: Oferta de màsters interfacultatius on participa la Facultat. Curs 2019-20

MÀSTERS INTERFACULTATIUS
Cultures Medievals (Facultats de Filologia, Filosofia i
Geografia i Història)
Humanitats Digitals (Facultats d’Informació i Mitjans
Audiovisuals i Geografia i Història)

PRIMERA
EDICIÓ

COORDINADOR/A

2013-14

Dra. Rosa Lluch Bramon

2019-20

Dr. Jordi Ardanuy Baró
Coordinador per part de la
Facultat: Dr. Jaume Buxeda
Garrigós

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

La principal novetat del curs 2019-20 és la posada en marxa de la primera edició del nou
Màster en Humanitats digitals, màster interfacultatiu coordinat per la Facultat de Informació
i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. D’altra banda, també es consoliden els
màsters Estudis Avançats en Arqueologia i el de Gestió d’Àrees de Muntanya, coordinat per
la Universitat de Lleida, que aquest curs arriben a la seva segona edició.

47

Figura 5: Tríptic informatiu Màster Universitari d’Humanitats digitals. Curs 2019-20 (1ª edició)

3.1.3.- Doctorats
La Facultat de Geografia i Història disposa de 3 programes de doctorat que són:
Taula 31: Programes de Doctorat de la Facultat de Geografia i Història. Curs 2019-20

PROGRAMA
Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i
Patrimoni i Gestió Cultural (HDK17)
Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental (HDK0T)
Cultures Medievals

CURS INICI

COORDINADOR/A

2014-15

Dr. Fco. Javier Laviña Gómez

2014-15

Dr. Xavier Úbeda Cartañá

2014-15

Dr. Carles Mancho Suàrez

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Aquests tres programes es troben funcionant des del curs 2014-15, amb un bon nivell de
resultats, tant pel que fa a alumnes que accedeixen al Doctorat com de tesis llegides.

3.2.- TÍTOLS PROPIS
L’oferta docent de la Facultat es completa mitjançant les titulacions pròpies. D’una banda,
s’oferten 2 màsters propis i, de l’altra, 2 títols de postgrau.

48

3.2.1.- Màsters propis
La Facultat compta amb dos màsters propis els quals compten amb una consolidada trajectòria evident per la seva continuïtat en el temps.
Taula 32: Oferta de màsters propis. Curs 2019-20

MÀSTERS PROPIS

ANY PRIMERA
EDICIÓ

Climatologia aplicada i mitjans de
comunicació

1998-99

Estudis de la Diferència Sexual

2004-05

DIRECCIÓ
Dr. Javier Martín Vide i Dra. Maria del
Carmen Llasat Botija
Dra. Laura Mercader Amigó i Dra. María-Milagros Rivera Garretas

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

3.2.2.- Postgraus
L’oferta docent de màsters i postgraus es completa amb dos postgraus propi. Al postgrau
« La pràctica de la diferència », amb una llarga trajectòria, s’hi ha sumat aquest curs el de
Història i Art Cristià, amb conveni amb l’Ateneu Universitari Sant Pacià.
Taula 33: Oferta de postgraus. Curs 2019-20

POSTGRAUS
La Sexuació del coneixement

ANY PRIMERA
EDICIÓ
2004-2005

Història i Art Cristià (en coordinació amb la
Facultat d’Història de l’Església “Antoni Gaudí”

2019-2020

(Ateneu Sant Pacià-Barcelona)

COORDINADOR/A
Dra. Laura Mercader Amigó i Dra.
María-Milagros Rivera Garretas
Dr. Daniel Piñol Alabart (UB) i Dr.
David Abadías Aurín (AUSP)

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

3.2.3.- Cursos d’extensió universitària
Durant el curs 2019-20 s’han impartit dos cursos d’extensió universitària, un en l’àmbit de
la història de Barcelona i l’altra en el de la història de l’art, centrant-se en la simbologia. A
aquests, cal afegir un curs d’expert en el camp de l’antropologia de l’arquitectura.
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Taula 34: Oferta de cursos d’extensió universitària. Curs 2019-20

CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Història de Barcelona a través del seu Patrimoni Històric:
Barcelona Romana i Medieval (segle I aC – segle XVI)
Simbologia. Història i Històries de l’Art I

RESPONSABLE
Josep M. Porcioles
Marta Piñol Lloret

CURS D’EXPERT

RESPONSABLE

Antropologia de l’Arquitectura: la Vida Social de l’Entorn Construït Manuel Delgado i Gabriela Navas
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

3.3.- ALTRA DOCÈNCIA
3.3.1.- Participació en la Universitat de l’experiència
La Universitat de l’Experiència posa a disposició de totes les persones a partir de 55 anys
una oferta de programes universitaris integrats, estructurats en un o més anys acadèmics.
Amb aquests cursos, l’estudiant pot accedir a un nivell de formació reconegut per la Universitat de Barcelona. Al curs 2019-20, aquest programa complia el seu desè aniversari.
Figura 6: Cartell de la Universitat de l’experiència per a difusió a les Xarxes Socials

La Facultat de Geografia i Història hi participa oferint dos programes específics com són el
d’Història de l’Art i el d’Història, Societat i Territori. En aquest ensenyament, l’alumnat adquireix coneixements sobre els fonaments bàsics de la història de l’art –temes, tipologies,
metodologies o tècniques–, a partir dels quals es pot llegir i contextualitzar una obra d’art,
des de les cultures de l’antiguitat fins a les darreres manifestacions artístiques del món contemporani, especialment en referència a l’art català.
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Taula 35: Coordinadors acadèmics del programes de la Universitat de l’Experiència de la Facultat

PROGRAMA

COORDINADOR/A

Història de l’Art

Dr. Joan Ramon Triadó Tur

Història, Societat i Territori

Dr. Carles Buenacasa Pérez

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Amb motiu de la pandèmia, els cursos van patir una interrupció del curs. No obstant això,
les classes es van recuperar durant el mes de setembre, de manera que es va poder cobrir
el temari previst.

3.3.2.- Gaudir UB
GAUDIR UB és un programa d’activitats acadèmiques format per cursos trimestrals de vint
hores, de format presencial i de marcat caràcter divulgatiu però amb el rigor i la qualitat que
n’asseguren una institució com la Universitat de Barcelona.
S’imparteixen a les seus de l’Àrea de Formació Complementària de la UB de Barcelona (casa Jeroni Granell), Badalona (Centre Cultural El Carme) i Sant Joan Despí (Torre de
la Creu), i en altres entitats vinculades al món de la cultura.
Figura 7: Cartell per a difusió del cursos Gaudir UB

Els cursos estan oberts a tothom: no es requereix cap titulació prèvia i no hi ha cap requisit
d’accés més enllà de les ganes d’aprendre i de gaudir adquirint coneixements. La temàtica
dels cursos és molt variada i els continguts estan molt interrelacionats, però poden agrupar-se entorn de les branques següents: art, història, cultura i societat, ciències de la natura
i salut.
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Cada trimestre s’ofereixen cursos independents però que poden ser complementaris de
cursos anteriors, seguint les preferències de contingut indicades pel propi alumnat. Aquesta
flexibilitat permet una evolució constant del programa i seguir oferint a la ciutadania cursos
d’allò que més l’interessa.
D’aquesta manera, Gaudir UB manté el seu compromís de posar a disposició de la societat
part del coneixement que es genera a la Universitat de Barcelona.
Els professorat de la Facultat de Geografia i Història participa impartint docència als programes d’ “Art, Música i Cinema” i d’”Història i Antropologia”. Aquest darrer programa inclou,
entre d’altres, cursos sobre Arqueologia, diverses etapes històriques o sobre història del
cinema.

52

ALUMNAT
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4.- ALUMNAT
La Facultat de Geografia i Història va comptar amb 3.947 estudiants durant el curs 2019-20.
Aquesta xifra incrementa lleugerament la del curs passat, que va ser de 3.934 alumnes, i
contribueix a posar en evidència la solidesa de l’oferta formativa de la Facultat.
Taula 36: Alumnat de la Facultat de Geografia i Història

TITULACIÓ
Grau

CURS 2019-20
NÚMERO

%

CURS 18-19

DIFERÈNCIA

NÚMERO

18-19/19-20

2.661

67,4

2.836

-175

601

15,2

547

54

Estudiants de mobilitat internacional

90

2,3

134

-44

Màsters, postgraus propis i
altres

220

5,6

69

151

Doctorat

375

9,5

348

27

3.947

100,0

3.934

13

Màster Oficial

TOTAL

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Figura 8: Estudiants de la Facultat segons tipus d’ensenyament.
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Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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Figura 9: Composició de l’alumnat de la Facultat. Curs 2019-20
Màsters i postgraus
propis
6%

Doctorat
10%

Mobilitat internacional
2%

Màster Oficial
15%

Grau
67%

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Malgrat que el gran gruix d’estudiants recau en els alumnes de grau (67% del total), cal
destacar el volum creixent d’estudiants de màster (601 per aquest curs), així com també
els que es troben en curs d’elaborar la seva tesi doctoral, amb un total de 375 alumnes.
Màsters oficials, màsters i postgraus propis i doctorants són les categories que augmenten
respecte al curs passat. El seu increment compensa el lleuger descens experimentat pels
estudiants de mobilitat internacional i també de grau. En el cas dels estudiants de grau, el
principal factor explicatiu del descens és la progressiva graduació de les cohorts del grau
en Antropologia Social i Cultural que havien tingut un ingrés de tres grups (180 estudiants)
i que són substituïts per les noves, amb una entrada de només dos grups (120 estudiants).
Finalment, l’augment més important es troba en els alumnes matriculats en altres titulacions, en concret per l’elevada matrícula del curs Simbologia. Història i Històries de l’Art, curs
ofertat per primera vegada al 2019-20 i que ha comptat amb un total de 152 matriculats.

4.1.- ALUMNES DE GRAU
La Facultat de Geografia i Història va tenir al curs 2019-20 un total de 664 alumnes de
primer curs de nou ingrés, davant de les 720 places ofertades. La diferència entre oferta i
demanda mostra un escreix d’un 8% de l’oferta, amb 56 places que van quedar per cobrir.
En el cas dels graus d’Antropologia Social i Cultural i d’Història de l’Art, la matrícula efectiva
pràcticament s’ajusta al total de les places ofertades. En canvi, en els graus d’Arqueologia i
de Geografia, l’oferta que es deixa sense cobrir és de gairebé un terç, en el cas del primer,
i d’una quarta part, en el cas del segon.
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Taula 37: Alumnes de 1r curs de nou ingrés. Curs 2019-20 - GRAU

OFERTA
TOTAL
PLACES MATRICULA

TITULACIÓ
Antropologia Social
i Cultural

RELACIÓ OFERTA-MATRÍCULA
NÚMERO
%

1a.
OPCIÓ

% 1a.
OPCIÓ

120

118

96

2

1,7

81,4

Arqueologia

80

54

47

26

32,5

87,0

Geografia

60

45

33

15

25,0

73,3

Història

280

270

239

10

3,6

88,5

Història de l’Art

180

177

151

3

1,7

85,3

TOTAL

720

664

566

56

7,8

85,2

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Taula 38: Evolució alumnes de 1r curs de nou ingrés - GRAU

TOTAL
MATRICULATS

TITULACIÓ

2019-20 2018-19
Antropologia Social
i Cultural

VARIACIÓ
2019-20 /201819
ABS.
%

% 1a. OPCIÓ
2019-20 2018-19

DIF.

118

127

-9

-7,1

81,4

78,8

3,4

Arqueologia

54

79

-25

-31,6

87,0

60,8

26,2

Geografia

45

49

-4

-8,2

73,3

53,1

20,2

Història

270

272

-2

-0,7

88,5

68,4

20,1

Història de l’Art

177

189

-12

-6,3

85,3

79,4

5,9

TOTAL

664

716

-52

-7,3

85,2

71,1

14,1

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Figura 10: Evolució dels % d’estudiants de 1r curs en 1a preferència
2019-20

2018-19

Variació
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%

50,0
40,0
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10,0
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Arqueologia

Geografia

Història

Història de
l’Art

Total

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Un tret a destacar és l’elevat percentatge de nous alumnes de primer curs que accedeixen
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en primera opció. En aquest curs, tots els ensenyaments superen el 80%, amb excepció del
de Geografia, on el percentatge se situa en un 73%. Cal destacar l’elevat percentatge en els
graus d’Història (88,5%) i d’Arqueologia (87%), a més del fort increment experimentat per
aquest darrer (+26%) i pels de Geografia i d’Història, ambdós amb un augment superior al
20%. En conjunt, més del 85 % dels estudiants de primer curs de nou ingrés han escollit els
graus de la Facultat com a primera opció.
La composició de l’alumnat de grau de la Facultat es caracteritza per la presència de dos
graus amb un volum molt superior d’estudiants, com són el Grau d’Història (amb més de
1.000 alumnes) i el d’Història de l’Art (746), davant de dos (Geografia i Arqueologia) de
grandària molt més reduïda.
Taula 39: Total alumnes matriculats segons ensenyament - GRAU

ENSENYAMENT

TOTAL ALUMNES
2019-20

VARIACIÓ 2019-20/
2018-19
TOTAL
%

TOTAL

%

2018-19

Antropologia Social
i Cultural

478

19,0

540

-62,0

-11,5

Arqueologia

243

10,0

283

-40,0

-14,1

Geografia

170

6,6

187

-17,0

-9,1

1.030

38,1

1.080

-50,0

-4,6

740

26,3

746

-6,0

-0,8

2.661

100,0

2.836

100,0

-6,2

Història
Història de l’Art
TOTAL

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Figura 11: Total alumnes matriculats segons ensenyament - GRAU
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Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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La variació respecte al curs anterior permet percebre el petit descens experimentat en termes generals (un 6% inferior). Com s’ha comentat anteriorment, el principal factor explicatiu
del descens en el grau d’Antropologia Social i Cultural és la progressiva graduació de les
cohorts que havien tingut un ingrés de tres grups (180 estudiants) i que són substituïts per
les noves, amb una entrada de només dos grups (120 estudiants). Les dades més estables
corresponen al grau en Història de l’Art, mentre que els d’Arqueologia i Geografia presenten
una reducció d’un 14% i 9 %, respectivament.
Quant al repartiment per gènere, la Facultat presenta un percentatge global equilibrat
(53%), encara que amb fortes diferències entre graus: les alumnes són una àmplia majoria
als graus d’Història de l’Art (78%) i Antropologia (70%) i, en canvi, són minoria als ensenyaments de Geografia (27%) i d’Història (32%).
Taula 40: Total alumnes matriculats segons ensenyament i gènere - GRAU

ENSENYAMENT

DONES

TOTAL

% DONES

Antropologia Social i Cultural

335

478

70,1

Arqueologia

131

243

53,9

46

170

27,1

Història

330

1.030

32,0

Història de l’Art

572

740

77,3

1.414

2.661

53,1

Geografia

TOTAL

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Figura 12: Proporció d’alumnes matriculades segons ensenyament - GRAU

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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4.2 ALUMNES DE MÀSTER
Al curs 2019-20, la Facultat continua amb una oferta de màsters oficials molt estable. El
màster en Estudis Avançats en Arqueologia ha arribat a la seva segona edició i s’ha produït
l’entrada de nous estudiants del d’Estudis Llatinoamericans, que és de caràcter biennal.
Taula 41: Alumnes matriculats segons màster oficial
NOU
ACCÉS

MÀSTER

2n CURS
O MÉS

TOTAL
2019-20

TOTAL
2018-19

DIFERÈNCIA
2019-20/
2018-19

Antropologia i Etnografia

27

18

45

35

10

Estudis Avançats en Arqueologia

13

10

23

17

6

Estudis Avançats en Història de l’Art

29

34

63

53

10

Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania (*)

72

99

171

167

4

Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

42

47

89

76

13

Història Contemporània i Món Actual (**)

37

43

80

99

-19

Música com a Art interdisciplinària

19

13

32

40

-8

Planificació Territorial i Gestió Ambiental

27

9

36

28

8

Turisme Urbà

34

7

41

32

9

Estudis Llatinoamericans (***)

20

1

21

29

-8

320

281

601

576

25

TOTAL

(*) 72 (35 presencials, 37 on line) i 99 (45 presencials, 54 on line)
(**) 37 (16 presencials, 21 on line) i 43 (10 presencials i 33 on line)
(***) Màster biennal; entrada nous estudiants curs 2019-20
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Figura 13: Estudiants matriculats als màsters oficials de la Facultat
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En conjunt, es pot apreciar l’increment del nombre d’estudiants que cursen els màsters de la
Facultat, amb 25 estudiants més que durant el curs anterior, és a dir, un 4% per sobre. Tots
els màsters augmenten els seus matriculats, amb l’excepció dels d’Història Contemporània
i Món Actual i el de Música com a Art Interdisciplinària.
Les dades d’alumnes als màster oficials de la Facultat diferenciant l’alumnat segons gènere
posen en evidència la feminització d’aquests, on prop de tres quartes parts dels matriculats
són dones.
Taula 42: Alumnes matriculats segons màster oficial i gènere

MÀSTER

DONES TOTAL % DONES

Antropologia i Etnografia

30

45

66,7

Estudis Avançats en Arqueologia

15

23

65,2

Estudis Avançats en Història de l’Art

50

63

79,4

Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania

163

171

95,3

Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

66

89

74,2

Història Contemporània i Món Actual

21

80

26,3

Música com a Art interdisciplinària

21

32

65,6

Planificació Territorial i Gestió Ambiental

18

36

50,0

Turisme Urbà

30

41

73,2

Estudis Llatinoamericans

12

21

57,1

426

601

70,9

TOTAL
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Figura 14: % dones matriculades segons màster oficial i gènere
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El percentatge més elevat es troba al màster d’Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania, amb
un 95,3 % dels matriculats, seguit del d’Estudis Avançats en Història de l’Art (79,4 %). Les
ràtios més equilibrades es troben als màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental
(50,0 %) i al d’Estudis Llatinoamericans (57,1 %). La resta de màsters se situen al voltant
d’un 70 % d’alumnes, concretament entre 65 % i 75 %. L’excepció a aquest comportament
majoritari es troba en el màster d’Història contemporània i Món Actual, on només un 26,6 %
dels matriculats són dones.

4.3.- ALUMNES MATRICULATS ALTRES TITULACIONS
L’alumnat de la Facultat es completa amb les persones que cursen altres titulacions en
màsters propis, postgraus o cursos d’expert o extensió universitària. Aquestes modalitats
de titulacions apleguen un total de 220 estudiants.
Taula 43: Alumnes matriculats segons titulació – Títols propis

TITULACIÓ
Màster propi Climatologia aplicada i mitjans de comunicació

TOTAL
13

Màster propi Estudis de la Diferència Sexual

7

Diploma de Postgrau Història i Art Cristià

5

Diploma de Postgrau La Sexuació del Coneixement

7

Curs d‘Expert Antropologia de l’Arquitectura: la Vida Social de l’Entorn Construït

12

Curs d’extensió universitària Història de Barcelona a través del seu Patrimoni Històric:
Barcelona Romana i Medieval (segle I aC- segle XVI)

24

Curs d’extensió universitària Simbologia. Història i Històries de l’Art I

152

TOTAL

220

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Cal destacar la bona rebuda del curs d’Extensió universitària Història de Barcelona a través
del seu Patrimoni Històric: Barcelona Romana i Medieval, amb una matrícula de 24 estudiants i, sobretot, el de Simbologia. Història i Històries de l’Art, el qual ha estat cursat per 152
persones.
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4.4.- ALUMNES DE MOBILITAT INTERNACIONAL
Cada curs, l’arribada de l’alumnat de mobilitat internacional enriqueix la composició dels estudiants que formen part de la Facultat de Geografia i Història. El curs 2019-20, la Facultat
va rebre un total de 90 estudiants, els quals han fet servir els convenis de mobilitat vigents
que permeten l’intercanvi d’alumnes amb universitats estrangeres. Paral·lelament, un total
de 53 estudiants de la Facultat van cursar una part de les seves assignatures a universitats
d’un altre país. La descompensació entre estudiants de mobilitat internacional que arriben
a la Facultat i els que marxen i les baixes ràtios de mobilitat dels estudiants de la Facultat
expliquen que l’estímul de la mobilitat internacional sigui un dels reptes de la Facultat en
què s’està treballant.
Les diferències en el volum d’estudiants implicats en els programes de mobilitat, segons
es considerin incoming o outgoers, desapareixen quan es revisa la composició per gènere
d’ambdós col·lectius. En els dos casos, el percentatge de dones és molt més elevat al d’homes, representant un 70% del total.
Taula 44: Estudiants de mobilitat internacional segons gènere

PROGRAMA

DONES

TOTAL

% DONES

Estudiants incoming

63

90

70,0

Estudiants outgoers

37

53

69,8

100

143

69,9

TOTAL

Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.
Figura 15: Estudiants de mobilitat internacional segons gènere
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Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.
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4.4.1.- Estudiants incoming
Els 90 estudiants de mobilitat internacional que arriben a la Facultat ho fan, fonamentalment, del Programa Erasmus (52,2%) i del Programa Study Abroad (36%), format pels
estudiants dels Consortium for Advanced Studies Abroad (CASA), Council on International
Education Exchanges (CIEE) i Brethren Colleges Abroad.
Taula 45: Estudiants incoming segons programa

PROGRAMA

2019-20
ESTUDIANTS

2018-19
DIFERÈNCIA
ESTUDIANTS 2019-20/2018-19

%

Conveni general (*)

5

5,6

10

-5

Grup Coimbra

1

1,1

2

-1

Conveni específic

0

0,0

0

0

47

52,2

59

-12

Erasmus Pràctiques

2

2,2

1

1

Sol·licitud individual

3

3,3

1

2

Study Abroad

32

35,6

45

-13

TOTAL

90

100,0

118

-28

Erasmus+ Estudis i KA107

(*) Pel curs 2018-19, inclou Conveni general + CINDA
Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.
Figura 16: Estudiants incoming segons programa- Curs 2019-20
Altres programes
7%
Conveni general
5%

Erasmus+ Estudis
52%

Study Abroad
36%

Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.

Respecte al curs anterior, s’ha produït la disminució de 28 estudiants -gairebé una quarta
part-, causat en part per les renúncies com a conseqüència de la COVID-19. De fet, un 39%
d’ells ha retornat al seu país sense finalitzar completament la seva mobilitat.
Fins a 41 universitats de 17 països dels cinc continents formen el llistat d’orígen dels estudiants
internacionals de la Facultat. No obstant això, els estudiants procedents d’ EE.UU, Itàlia, França
i Alemanya apleguen gairebé tres quartes parts dels estudiants que van arribar a la facultat el
curs 2019-20. D’altra banda, el 70 % del estudiants incoming són dones i només un 30% homes.
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Figura 17: País d’origen dels estudiants de mobilitat internacional- Curs 2019-20
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Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.
Taula 46: País de procedència dels estudiants incoming – Curs 2019-20

PROGRAMA

ESTUDIANTS

%

ESTATS UNITS D’AMÈRICA

32

35,6

ITÀLIA

23

25,6

FRANÇA

11

12,2

ALEMANYA

8

8,9

JAPÓ

2

2,2

PAÏSOS BAIXOS

2

2,2

ROMANIA

2

2,2

AUSTRÀLIA

1

1,1

ÀUSTRIA

1

1,1

COLÒMBIA

1

1,1

COSTA RICA

1

1,1

FINLÀNDIA

1

1,1

GRAN BRETANYA

1

1,1

HONGRIA

1

1,1

MÈXIC

1

1,1

NORUEGA

1

1,1

XILE

1

1,1

90

100,0

TOTAL

Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.
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Taula 47: Universitats d’origen dels estudiants incoming – Curs 2019-20

PAÍS

UNIVERSITAT

ALEMANYA

ALBERT - LUDWIGS - UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU

ALEMANYA

AYERISCHE JULIUS - MAXIMILIANS - UNIVERSITÄT WÜRZBURG

ALEMANYA

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN

ALEMANYA

HUMBOLDT - UNIVERSITÄT ZU BERLIN

ALEMANYA

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND (estudiants)

ALEMANYA

UNIVERSITÄT AUGSBURG

ALEMANYA

UNIVERSITÄT ZU KÖLN

AUSTRÀLIA

UNIVERSITY OF MELBOURNE

ÀUSTRIA

UNIVERSITÄT WIEN

COLÒMBIA

UNIVERSIDAD ICESI

COSTA RICA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

FINLÀNDIA

OULUN YLIOPISTO

FRANÇA

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES DE PARIS

FRANÇA

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

FRANÇA

SORBONNE UNIVERSITÉ

FRANÇA

UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE

FRANÇA

UNIVERSITÉ DE LA REUNION

FRANÇA

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE LE MIRAIL, TOULOUSE II (3 estudiants)

FRANÇA

UNIVERSITÉ PAUL VALERY, MONTPELLIER III (3 estudiants)

G. BRETANYA UNIVERSITY COLLEGE LONDON, UNIVERSITY OF LONDON
HONGRIA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

ITÀLIA

SCUOLA PER MEDIATORI LINGUISTICI CIELS (2 estudiants)

ITÀLIA

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI (2 estudiants)

ITÀLIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE (2 estudiants)

ITÀLIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI (2 estudiants)

ITÀLIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (2 estudiants)

ITÀLIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

ITÀLIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA ‘IL BO’

ITÀLIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ITÀLIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA ‘LA SAPIENZA’

ITÀLIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ITÀLIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

ITÀLIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (4 estudiants)

ITÀLIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE (3 estudiants)

JAPO

KOBE UNIVERSITY (2 estudiants)

MÈXIC

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CDMX

NORUEGA

OSLOMET – STORBYUNIVERSITETET
(Continua.)
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PAÍS

UNIVERSITAT

P. BAIXOS

UNIVERSITEIT UTRECHT

P. BAIXOS

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

ROMANIA

UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE BUCURESTI (2 estudiants)

XILE

UNIVERSIDAD DE CHILE

Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.

4.4.1.- Estudiants outgoers
La xifra d’estudiants de la Facultat que han marxat a fer una part dels seus estudis a l’estranger ha estat, al curs 2019-20, de 53. Aquesta xifra representa un increment del 26 %
respecte del curs anterior, quan els outgoers van ser 42.
El programa de mobilitat que predomina és el Programa Erasmus, el qual aplega un 68%
del total. Aquest presenta l’avantatge de portar associada una assignació econòmica. No
obstant això, cal destacar el pes considerable dels convenis generals, els quals representen
més d’una quarta part del total, amb especial atractiu de les universitats llatinoamericanes.
Taula 48: Estudiants outgoers segons programa – Curs 2019-20

PROGRAMA

2019-20
ESTUDIANTS

Convenis general

14

26,4

6

14,7

Erasmus+ Estudis

36

67,9

36

85,7

Convenis específics

1

1,9

0

0,0

Erasmus Pràctiques

2

3,8

0

0,0

TOTAL

%

53 100,0

2018-19
ESTUDIANTS

%

42 100,0

Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.
Figura 18: Estudiants outgoers segons programa – Curs 2019-20
Erasmus
Convenis específics Pràctiques
4%
2%

Convenis general
26%

Erasmus+ Estudis
68%

Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.
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Per la seva banda, el grau d’Antropologia Social i Cultural i el d’Història de l’Art són els
ensenyaments que aporten un major volum d’estudiants outgoers, mentre que Itàlia i Portugal són els països de destinació preferent dels estudiants de la Facultat, seguit d’Irlanda
i Holanda.
Taula 49: Estudiants outgoers segons ensenyament

2018-19
TOTAL

2019-20

ENSENYAMENT

TOTAL

Antropologia Social i Cultural

%

DIF. 2019-20/
2018-19

12

22,6

16

-4

Arqueologia

2

3,8

3

-1

Geografia

9

17,0

4

5

Història

10

18,9

5

5

Història de l’Art

18

34,0

13

5

Màster

2

3,8

0

2

TOTAL

53

100,0

42

11

Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història
Figura 19: País de destinació dels estudiants outgoers– Curs 2019-20
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Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.
Taula 50: País de destinació dels estudiants outgoers – Curs 2019-20

PAÍS

CURS 2019-20
ESTUDIANTS
%
13

24,5

Irlanda

9

17,0

Mèxic

7

13,2

França

4

7,5

Portugal

4

7,5

Argentina

3
5,7
(Continua.)

Itàlia
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CURS 2019-20
ESTUDIANTS
%

PAÍS
Països Baixos

3

5,7

Colòmbia

2

3,8

Eslovènia

2

3,8

Alemanya

1

1,9

Brasil

1

1,9

Costa Rica

1

1,9

Dinamarca

1

1,9

Polònia

1

1,9

Xile

1

1,9

Estònia

0

0,0

Jordània

0

0,0

Bòsnia

0

0,0

Perú

0

0,0

Austràlia

0

0,0

Romania

0

0,0

Bèlgica

0

0,0

TOTAL

53

100,0

Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.
Taula 51: Universitat de destinació dels estudiants outgoers – Curs 2019-20

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
Colòmbia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Costa Rica

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Dinamarca

KOEBENHAVNS UNIVERSITET

Irlanda

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH

Irlanda

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK

Itàlia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Mèxic

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (UAMex)

Mèxic

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (3 estudiants)

Portugal

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E EMPRESA

Portugal

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

ARQUEOLOGIA
Itàlia

UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Itàlia

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

GEOGRAFIA
Brasil

UNIVERSIDADE DE SÂO PAULO

Colòmbia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Eslovènia

UNIVERZA V LJUBLJANI

Irlanda

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND (4 estudiants)

Irlanda

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK (2 estudiants)
(Continua.)
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HISTÒRIA DE L’ART
França

UNIVERSITE RENNES II HAUTE-BRETAGNE

França

UNIVERSITE PAUL VALERY (MONTPELLIER III)

França

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (2 estudiants)

Itàlia

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ‘LA SAPIENZA’ (4 estudiants)

Itàlia

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Itàlia

Parco Archeologico del Colosseo

Mèxic

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (4 estudiants)

P. Baixos

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

P. Baixos

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (2 estudiants)

Portugal

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

P. Baixos

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Mèxic

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Xile

UNIVERSIDAD DE CHILE

Alemanya

UNIVERSITAET LEIPZIG

Argentina

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (3 estudiants)

Irlanda

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK (2 estudiants)

Itàlia

UNIVERSITA’ DI PISA

Itàlia

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

Itàlia

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”

Polònia

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

HISTÒRIA

Font: Oficina de Relacions Internacionals Facultat de Geografia i Història.

Prop del 70 % dels estudiants outgoers són dones, proporció similar al que es produeix en
el cas dels incoming, tal i com s’ha comprovat en l’apartat anterior.

4.5.- ALUMNES EN PRÀCTIQUES
Durant el curs 2019-20, un total de 327 alumnes dels diferents ensenyaments de la Facultat
de Geografia i Història han realitzat pràctiques en institucions o empreses amb les quals
s’ha signat un conveni de col·laboració educativa. En conjunt, s’han establert convenis amb
195 entitats especialitzades en els diferents camps de treball professionals dels ensenyaments de la Facultat. El curs passat es van signar convenis amb un número molt similar
d’entitats (182) per un volum lleugerament inferior d’alumnes.
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Taula 52: Entitats i alumnes amb els que s’han signat convenis de pràctiques

2019-20
ENTITATS ESTUDIANTS % ESTUDIANTS

TIPOLOGIA
Curriculars Grau

57

156

47,7

Extracurriculars Grau

18

28

8,6

102

121

37,0

14

18

5,5

4

4

1,2

195

327

100,0

Curriculars Màsters
Extracurriculars Màster
Extracurriculars Doctorat
TOTAL

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Figura 20: Estudiants en pràctiques segons tipologia (%) – Curs 2019-20
Extracurriculars Màster
5,5 %

Extracurriculars Doctorat
1,2 %
Curriculars Grau
47,7 %

Curriculars Màsters
37,0 %

Extracurriculars Grau
8,6 %

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

El balanç de la distribució dels convenis posa en evidència la fortalesa del paper de les pràctiques curriculars en els màsters oficials de la Facultat. Encara que no tots els màsters ofereixen
la possibilitat de cursar pràctiques i que les pràctiques són una assignatura optativa a la gran
majoria d’aquests (són obligatòries només al Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art i
en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia), el volum de convenis signats mostren l’esforç
d’oferir aquesta possibilitat de professionalització als estudiants dels màsters de la facultat.
Malgrat la incidència de la pandèmia durant la segon semestre del curs, la majoria de les pràctiques s’han pogut finalitzar en transformar-se en pràctiques en línia. No obstant això, algunes
han hagut de reduir la seva durada o modificar-ne la seva data de finalització. Cal reconèixer
l’esforç de les diferents entitats per adaptar les tasques a les limitacions associades al període
de confinament i post-confinament, especialment en sectors greument afectats, com poden
ser el cultural o el turístic.
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4.5.1.- Pràctiques curriculars grau
Les pràctiques curriculars són una assignatura optativa als graus de la Facultat, excepte
en el cas del Grau d’Arqueologia, on aquestes són obligatòries i s’organitzen en el marc de
l’assignatura anomenada «Treball de camp».
En total, 156 estudiants de la Facultat han cursat l’assignatura optativa de pràctiques curriculars, les quals s’han dut a terme en 57 institucions o empreses. L’ensenyament de grau de
la Facultat que ha generat un volum superior de pràctiques optatives ha estat el d’Història
de l’Art, el qual reuneix un 51% dels estudiants de la facultat que en cursen. Pel que fa a les
pràctiques curriculars de grau, el gran gruix d’estudiants els aporta el Grau en Arqueologia
-amb 90 estudiants, és a dir, gairebé la meitat dels estudiants de grau de la facultat que fan
pràctiques-, ja que en aquest ensenyament, les pràctiques són obligatòries.
Taula 53: Entitats i alumnes de grau amb els que s’han signat convenis de pràctiques curriculars

ENSENYAMENT

ENTITATS

Antropologia Social i Cultural

ALUMNES

% ALUMNES

8

10

8,5

11

90

47,4

Geografia

9

14

10,8

Història

6

8

6,6

Història de l’Art

23

34

26,8

TOTAL

57

156

Arqueologia (*)

100,0
(*) En el cas del Grau en Arqueologia, les pràctiques obligatòries es vehiculen mitjançant l’assignatura
“Treball de camp”.
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Taula 54: Evolució recent dels estudiants de grau en pràctiques curriculars

ENSENYAMENT

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Antropologia

13

21

11

10

Arqueologia

117

94

103

90

Geografia

16

26

13

14

Història

21

17

16

8

Història de l’art

22

28

33

34

189

186

176

156

TOTAL

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

L’evolució recent mostra que el número d’estudiants que fa pràctiques optatives s’ha estabilitzat en els darrers cursos al voltant dels 180, amb una lleu davallada al curs 2019-20.
La diversitat d’empreses i institucions amb les quals s’estableixen relacions en format de
conveni de pràctiques es pot comprovar en el llistat que s’adjunta a continuació.
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Taula 55: Institucions, empreses i excavacions on s’han realitzat pràctiques de grau

PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DE GRAU 2019-2020
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
alterNativa Intercanvi Pobles Indígenes (2 alumnes)
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Servei de Convivència.
Associació Catalana per la Pau
Associació Centre Educatiu Esclat
Creu Roja Barcelona. CAS/ARD
Fundació Alícia
Fundació Bayt al-Thaqafa (2 alumnes)
Fundació Privada Migra Studium

ARQUEOLOGIA (Excavacions)
Abric del Xicotó (Alòs de Balaguer)
Cova de Can Sadurní (Begues)
Burriac (Cabrera de Mar)
Camp de les Lloses (Tona)
Torre Llauder (Mataró)
L’Esquerda (Roda de Ter)
Castell i monestir santjoanista (Alguaire)
Santa Margarida (Martorell)
El Born (Barcelona)
Terrisseria Tarrés (Barcelona)
Fàbrica de Cloratita a Flix (Batalla de l’Ebre)

GEOGRAFIA
Consorci del Parc del Foix
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. (2 alumnes)
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
MCRIT, S.L. (3 alumnes)
Oficina Catalana del canvi climàtic
OFITECH (2 alumnes)
Patronat de la Muntanya de Montserrat
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior (DGPEIS) (2 alumnes)
Solucions Geogràfiques, SCCL

HISTÒRIA
Arqueonet Cultura, S.L.N.E.
Agencia Catalana del Patrimoni Cultural
Barchinnona.cat, SCP (2 alumnes)
Biblioteca de Catalunya (2 alumnes)
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
UB.CRAI Biblioteca Pavelló de la República
(Continua.)
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PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DE GRAU 2019-2020
HISTÒRIA DE L’ART
Biblioteca de Catalunya
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (2 alumnes)
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
Fundació Suñol
Fundación Privada Institut Amatller d’Art Hispànic (2 alumnes)
Galeria Àngels Barcelona (3 alumnes)
Galeria Estrany-de la Mota (2 alumnes)
Galeria H2O
Galeria Joan Prats
Galeria Nogueras Blanchard, S.L.
Gothsland Galeria d’Art
Institut de Cultura de Barcelona - Frederic Marès
Institut del Teatre (3 alumnes)
Museu d’Arqueologia de Catalunya (2 alumnes)
Museu d’Arqueologia de Catalunya (Agència Catalana de Patrimoni Cultural) (2 alumnes)
Museu de l’Hospitalet de Llobregat
Museu Frederic Marès (ICUB)
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Museu Palau Mercader (Aj. de Cornellà de Llobregat)
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
Screen Projects (2 alumnes)
Trànsit Projectes, S. L.
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

4.5.2.- Pràctiques curriculars màster
La importància de les pràctiques en els màsters es pot apreciar quan es considera el volum
de convenis que se signen cada curs. Així, un total de 121 estudiants dels màsters oficials
de la Facultat han realitzat unes pràctiques curriculars, de manera que s’han signat convenis de col·laboració educativa amb més d’un centenar d’institucions i empreses. Cal recordar que no tots els màsters ofereixen la possibilitat de cursar pràctiques curriculars i que
les pràctiques són només una assignatura optativa més a la gran majoria d’aquests. De fet,
les pràctiques són obligatòries només al Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art i en
Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia. Aquests màsters són els que presenten el major
nombre d’estudiants, juntament amb el màster de Dones, Gènere i Ciutadania, que és un
dels que té una matrícula més nombrosa.
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Taula 56: Institucions i empreses amb les que s’ha signat convenis de pràctiques curriculars d’estudiants de màster.

ENSENYAMENT

Curs 2019-20
2018-19
ENTITATS ESTUDIANTS % ESTUDIANTS ESTUDIANTS

Estudis avançats en Història
de l’Art

18

20

16,5

30

Estudis de Dones, Gènere i
Ciutadania

19

19

15,7

26

3

7

5,8

--

25

26

21,5

29

7

12

9,9

9

Música com a Art Interdisciplinària

9

9

7,4

12

Planificació Territorial i Gestió Ambiental

11

15

12,4

18

Turisme Urbà

10

13

10,7

12

102

121

100,0

136

Estudis Llatinoamericans
Gestió del Patrimoni Cultural i
Museologia
Història Contemporània i
Món Actual

TOTAL

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Les institucions i empreses amb les que s’han signat convenis durant el curs 2019-20 són
les que apareixen a la taula següent.
Taula 57: Institucions i empreses amb les que s’ha signat convenis de pràctiques – Màsters- 2019-20

PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DE MÀSTER – 2019-20
ESTUDIS AVANÇATS EN HISTÒRIA DE L’ART
ADN ART SPACE (ADN Galeria)
Antoni Abad Roses
Arxiu Comarcal de l’Anoia
Asociación de Cine de China y España
Associació Experimentem amb l’ART
Basílica Parroquial de Santa Maria del Pi
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Fundació Joan Brossa
Fundación MAPFRE
Galeria Carles Tache
Gremi de Galeries d’Art de Catalunya
JULVE I JULVE SL (ESCENARI JOAN BROSSA)
l’Associació Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i Recerca (ARXIU/AM)
Laboratori d’Art Sonor de la Facultat de Belles Arts
Lluís Lleó
MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA (ICUB) MUHBA
Museu del Modernisme de Barcelona (3 alumnes)
(Continua.)
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PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DE MÀSTER – 2019-20
ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I CIUTADANIA
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Arxiu Comarcal de la Garrotxa - Ajuntament d’Olot
Associació Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans
ASSOCIACIÓ STOP SIDA
Associació T.i.c.T.a.c.
Beta Consulting Formacion S.L
CCCB
Col·lectiu Punt 6, SCCL
Dones amb Empenta
Institut Català de les Dones (Dept. de Presidència)
Metges del Món Illes Balears
Mujeres Pa’lante
Observatori del Deute en la Globalització
Oficina de les Dones i LGTBI - Diputació de Barcelona
ONG Amaranta
Women Help Women
L’Associació. Drets Sexuals i Reproductius

ESTUDIS LLATINOAMERICANS
CRAI-Pavelló de la República
Fundació Casa Amèrica Catalunya
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Fondo Guillermo Díaz-Plaja)

GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I MUSEOLOGIA
ACHAC, Association
Agència Catalana del Patrimoni Cultural – Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Tarragona
Amesmarmesvela, S.L.U.
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Arxiu Històric de la Ciutat - Ajuntament de Barcelona (ICUB)
ASOCIACIÓN HISPANIA NOSTRA
Associazione Culturale Mare Memoria Viva
CCCB
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona
CRAI-Biblioteca de Reserva
Fundació Joan Brossa
Fundació Privada Arqueològica Clos
Heritage for Peace
Museu de Badalona
(Continua.)
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PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DE MÀSTER – 2019-20
GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I MUSEOLOGIA
Museu del Modernisme de Barcelona
Museu Història de la Immigració de Catalunya (MHIC) - Aj. Sant Adrià de Besòs (2 alumnes)
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Museu Nacional d’Art Reina Sofia - Madrid
NATIONAL MUSEUM OF CONTEMPORARY HISTORY (MNZS)
Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer
Servei de Museus – Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya (3 alumnes)
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local-Diputació de Barcelona

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA I MÓN ACTUAL
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Tarragona
Ateneu Memòria Popular (2 alumnes)
Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona
CRAI-Pavelló de la República (4 alumnes)
Eurom
Fundació Congrés de Cultura Catalana (2 alumnes)

MÚSICA COM A ART INTERDISCIPLINÀRIA
Associació Col·lectiu Mixtur
Associaciò Cultural Comediarte
Associació Gràcia Territori Sonor
Barcelona Clàssica
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
FICTA EDICIONS I PRODUCCIONS, S.L.
FUNDACIÓ P. MÚSICA SIMFÒNICA I DE CAMBRA – Orquestra Simfònica Sant Cugat
La Cúpula Music, S.L.
L’ARC Taller de Música Fundació Privada

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I GESTIÓ AMBIENTAL
Agència Catalana de Residus
Associació eco-union
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals – CREAF
Departament d’empresa i Coneixement- Oficina de Turisme Palau Robert
Diputació de Barcelona
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (2 alumnes)
MCRIT, S.L. (4 alumnes)
Ofitec S.L.
PAX# Genuine Tourism Advisors
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
SIRESA

TURISME URBÀ
AGE QUOD AGIS XXI CONSULTING & ADVISORS SL
Associació Rebobinart
(Continua.)
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PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DE MÀSTER – 2019-20
TURISME URBÀ
Australphoto
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
Grup de recerca consolidat ANTERRIT (3 alumnes)
Hotel Hilton Barcelona
Hotel Serhs Rivoli Rambla (PASTUIRASER SL)
In-Out Barcelona Tours (2 alumnes)
Latino World Travelers, LLC,
World Experience Barcelona, S.L.
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

4.5.2.- Pràctiques extracurriculars
L’opció de realitzar pràctiques extracurriculars com a complement a la formació rebuda ha
estat aprofitada per 51 estudiants, els quals han desenvolupat les seves tasques en 36
institucions o empreses.
Les pràctiques extracurriculars es poden realitzar durant els diferents cicles de formació,
de manera que hi trobem representats estudiants de grau (28), de màster (19) i també de
doctorat (4).
Taula 58: Alumnes que han cursat pràctiques extracurriculars segons cicle

CICLE

ESTUDIANTS
TOTAL
%

Grau

28

54,9

Màster

19

37,3

4

7,8

51

100,0

Doctorat
TOTAL

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Pel que es refereix als alumnes de grau, destaquen el d’Història de l’Art, amb prop d’un terç
del total, juntament amb d’Arqueologia i Geografia.
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Taula 59: Evolució dels alumnes que han cursat pràctiques extracurriculars segons grau

ENSENYAMENT

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 % 2019-20

Antropologia

1

-

1

2

7,1

Arqueologia

10

12

15

8

28,6

Geografia

5

2

5

8

28,6

Història

2

-

1

1

3,6

Història de l’Art

11

11

14

9

32,1

TOTAL

29

25

36

28

100,0

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Taula 60: Convenis de pràctiques extracurriculars segons ensenyament. Curs 2019-20

ENTITAT

ENSENYAMENT
GRAU

Ajuntament de la Vall de Cardós

Antropologia Social i Cultural

Aj. Ribes de Freser - Oficina de turisme de la Vall de Ribes

Antropologia Social i Cultural

Antropòlegs Lab. (2 alumnes)

Arqueologia

El Born Centre de Cultura i Memòria (Pràctiques Bioarqueologia) (2 alumnes)

Arqueologia

Servei d’Arqueologia i Paleontologia (4 alumnes)

Arqueologia

Àrea Metropolitana de Barcelona

Geografia

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Geografia

Solucions Geogràfiques, S.C.C.L.

Geografia

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (4 alumnes)

Geografia

Àrea Metropolitana de Barcelona

Geografia

Ajuntament de Lladorre

Història

Amics dels Museus de Catalunya (2 alumnes)

Història de l’Art

GRAU
Espais Vol art - Fundació Privada Vila Casas

Història de l’Art

Galeria Jordi Barnadas, S.L. (2 alumnes)

Història de l’Art

Pigment Gallery, S.L.

Història de l’Art

Setdart Online, S.L.

Història de l’Art

Fundació Suñol

Història de l’Art

Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre

Història de l’Art

MÀSTER
Ajuntament de Tiana- Radio Tiana

Música com a Art Interdisciplinari

Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
Estudis Avançats en Història de l’Art
(4 alumnes)
Fundació Museu Picasso Barcelona

Estudis Avançats en Història de l’Art

Idencity, Asesoría de Ciudades, S.L.

Estudis Avançats en Història de l’Art

Servei d’Arqueologia i Paleontologia

Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
(Continua.)
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ENTITAT

ENSENYAMENT
MÀSTER

Fundació privada de les Arts i els Artistes (Museu MEAM Museu Europeu d’Art Modern)

Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Espais Volart - Fundació Privada Vila Casas

Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Fundació Privada Vila Casas

Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Arxiu del Consell de Mallorca

Història Contemporània i Món Actual

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (3 alumnes)

Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Dep. Empresa i Coneixement- Oficina Turisme Palau Robert Turisme Urbà
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Climatologia Aplicada i Mitjans de Comunicació

DOCTORAT
Ecologia Urbana - Aj. de Bcn

Geografia, Planificació Territorial i Gestió
Ambiental

JG Ingenieros, S.A.

Geografia, Planificació Territorial i Gestió
Ambiental

Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA)

Societat i Cultura: Història, Antropologia, Art i
Patrimoni

Asesores de Seguros Panda

Societat i Cultura: Història, Antropologia, Art i
Patrimoni

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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DOCTORAT
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5.- DOCTORAT
5.1.- MATRÍCULA
La Facultat de Geografia i Història ofereix tres programes de doctorat:
■ Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni
■ Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental
■ Cultures medievals
Cadascun d’aquests programes recull la continuïtat dels estudis de grau i màster que ofereix la Facultat i es nodreixen d’estudiants provinents dels estudis de màster, però també
de molts estudiants provinents d’altres universitats i d’altres països, que volen iniciar un
projecte de recerca vers la més alta graduació acadèmica.
El programa Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni es va crear durant el
curs 2014-15, fruit de la fusió de quatre plans de doctorat antics que s’oferien a la Facultat.
D’aquesta fusió en va resultar un doctorat interdisciplinari que permet abastar coneixements
de les quatre línies de recerca que l’integren:
1. Història
2. Història del Art
3. Antropologia
4. Gestió del Patrimoni i la Cultura
Cadascuna d’aquestes línies està estructurada en diferents àrees que garanteixen l’especialització d’alt nivell en el guiatge i desenvolupament de la tesi doctoral dels estudiants.
El programa ofereix formació teòrica i metodològica als alumnes, amb l’objectiu de formar
doctors en la investigació bàsica i aplicada. Compta amb docents d’àmplia trajectòria acadèmica i investigadora que demostren la seva preeminència científica en les diferents línies
de recerca que desenvolupen, incloses algunes en programes europeus amb la menció
Advanced Grade. Conscients de la necessitat d’adaptar-se als canvis profunds que afecten
l’ensenyament de doctorat i la investigació, s’ofereixen línies interdisciplinàries en els àmbits
de les ciències humanes i socials, ja siguin de caràcter més teòric o de recerca aplicada.
El programa ofereix el necessari bagatge instrumental i pràctic, tant de cara al desenvolupament d’una labor investigadora bàsica com per a la recerca aplicada en camps relacionats
amb la cultura, les arts i la gestió del patrimoni. D’aquesta manera es possibilita l’accés a

83

una carrera de recerca i/o docència d’alt nivell. Els objectius didàctics poden resumir-se en
una especialització temàtica en les línies de recerca, així com en el desig d’una col·laboració des d’una perspectiva interdisciplinària a les diferents àrees de coneixement.
La gestió del programa es duu a terme a través d’una comissió acadèmica integrada per
representants de les diferents línies de recerca i presidida pel coordinador del programa.
Cadascuna de les línies de recerca compta amb la seva comissió de línia de recerca, que
cobreix els diferents camps d’especialització.
El coordinador del programa, elegit per la Comissió Acadèmica del programa i designat pel
Director de l’Escola de Doctorat, és el Dr. F. Javier Laviña.
El programa Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental es va crear el curs 20142015, però té antecedents en els programes anteriors. El 2006 es va procedir a la fusió dels
tres programes preexistents en un anomenat Geografia Aplicada i Investigació Avançada,
i el 2011 es va sol·licitar el canvi de denominació del programa al que té actualment: Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental.
El programa compta amb la col·laboració de vuit grups de recerca consolidats en l’àmbit de
la geografia i disciplines afins, i a més de professors de la Facultat de Geografia i Història,
n’hi participen de les Facultats de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, investigadors de
l’Institut de Recerca de l’Aigua, i investigadors estrangers.
La Facultat compta, així mateix, amb un potencial molt elevat de recerca, que constitueix
un dels punts forts del programa, ja que proporciona equipaments i espais de recerca que
permeten als nostres doctorands portar a terme les seves investigacions en condicions
adequades.
El programa s’estructura en quatre línies de recerca:
1. Dinàmiques regionals i locals
2. Sistemes naturals i canvi global
3. Societat, Cultura i Territori
4. Planificació i gestió del territori
A través d’aquestes línies el programa contempla estudis sobre anàlisis dels processos territorials i la construcció de nous instruments metodològics i noves formes d’intervenció en la
planificació i gestió del territori; l’anàlisi dels processos i les dinàmiques dels sistemes naturals
i les interrelacions entre ells i el canvi global; els processos socials (demogràfics, migratoris,
econòmics, culturals i polítics) i culturals de l’ocupació humana del territori, i com afecten les
noves morfologies urbanes i rurals al territori, així com també sobre els principis i elements de
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la planificació i gestió del territori, combinant la teoria i la pràctica, amb l’estudi i desenvolupament de tècniques de planificació i gestió des d’un punt de vista multidisciplinari.
El coordinador del programa, elegit per la comissió acadèmica i designat pel Director de
l’Escola de Doctorat, és el Dr. Xavier Úbeda.
El programa Cultures Medievals s’inscriu en la tradició universitària dels “Estudis Medievals”
interdisciplinaris presents avui en els instituts de recerca, màsters universitaris i programes
de doctorat que ofereixen les més importants universitats d’arreu del món.
El caràcter interdisciplinar i transdisciplinar dels estudis medievals constitueix l’eix fonamental d’aquest doctorat. L’objectiu prioritari d’aquesta formació és proporcionar les competències d’una professionalització en la recerca altament qualificada i avançar en el coneixement de l’Edat Mitjana.
La formació doctoral que proposa el programa s’emmarca en una línia de continuïtat que
es va iniciar amb la creació del Màster en Cultures Medievals a l’any 2008 i de l’Institut de
Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), l’any 2008.
Des dels àmbits com la història, la història de l’art, la filosofia, la filologia, i altres disciplines
de les humanitats interessades en l’Edat Mitjana s’aporten les eines per enriquir la recerca
amb la col·laboració entre diferents àmbits de coneixement, assolint així un nivell internacional d’excel·lència. Es nodreix de professorat altament especialitzat procedent de l’IRCVM
i, a més, compta amb la col·laboració del CSIC de Barcelona, del Departament d’Estudis
Medievals de la Institució Milà i Fontanals, i integra així mateix investigadors procedents
d’universitats de diferents països.
El programa s’estructura en 4 línies de recerca:
1. Reconstrucció i anàlisi del patrimoni arqueològic, artístic i textual
2. Llenguatges: textos i imatges
3. Pensament, mentalitats i transmissió de coneixements
4. Poder i institucions: economia, societat, relacions i formes de vida.
Les Facultats que hi participen ofereixen també estudis de grau d’Arqueologia, Història, Història de l’Art, Estudis Àrabs i Hebreus, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Filologia Romànica, Llengües Romàniques i les seves literatures, i Filosofia, i el màster en
Cultures Medievals, així com en Arqueologia, Gestió del Patrimoni Cultural, Estudis Avançats
en Història de l’Art, Història i Identitats en el Mediterrani occidental, Cultures i Llengües de
l’Antiguitat i Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes, i Història de la Ciència.
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La gestió del PDCM es fa a mitjançant una comissió acadèmica i d’un coordinador, elegit
d’entre els membres del programa i designat pel Director de l’escola de Doctorat és el Dr.
Carles Mancho Suàrez.
La gestió del doctorat al si de la Facultat es duu a terme a través de la Comissió de Doctorat
de la Facultat, presidida pel vicedegà de doctorat i postgraus, per delegació del degà de la
Facultat, i integrada pels coordinadors dels programes, la cap de secretaria de la Facultat i
dos estudiants de doctorat. Aquesta comissió és convocada regularment en reunió ordinària
cada mes, per tal de complir amb les seves funcions que són especificades al Reglament
de la Facultat.
Taula 61: Alumnes de doctorat. Curs 2019-20

CURS 2019-20
2018-19
DIF.
NOU ACCÉS CONTINUEN TOTAL TOTAL 2018-19

PROGRAMA
Cultures Medievals

12

32

44

33

11

Geografia, Planificació Territorial
i Gestió Ambiental

11

48

59

57

2

Societat i Cultura

65

207

272

258

14

Història

28

98

126

Antropologia

12

40

52

Arts

14

44

58

Patrimoni

11

25

36

88

287

375

348

27

TOTAL
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Figura 21: Alumnes de doctorat segons programa i àmbit. Curs 2019-20
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Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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Taula 62: Alumnes de doctorat segons gènere i programa. Curs 2019-20

CURS 2019-20
DONES TOTAL % DONES

PROGRAMA
Cultures Medievals

24

44

54,5

Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental

34

59

57,6

Societat i Cultura

153

272

56,3

TOTAL

211

375

56,3

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

5.2.- TESIS LLEGIDES
Taula 63: Tesis defensades en el marc dels programes de doctorat gestionats a la facultat

CURS 2019-20

CURS 2018-19

Cultures Medievals

1

3

Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental

4

9

Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni

28

70

TOTAL

33

82

PROGRAMA

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Taula 64: Tesis defensades segons idioma de redacció

IDIOMA
Català

TOTAL

%

5

15,2

Castellà

26

78,8

Anglès

1

3,0

Italià

1

3,0

33

100,0

TOTAL

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Figura 22: Tesis defensades segons idioma de redacció
Anglès
3%

Italià
3%

Català
15%

Castellà
79%

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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Taula 65 : Tesis defensades segons gènere del directors

DIRECCIÓ

TOTAL

%

1 director

9

27,3

1 directora

9

27,3

2 directors

9

27,3

2 directores

1

3,0

1 director + 1 directora

5

15,2

TOTAL TESIS

33

100,0

Total directors

32

66,7

Total directores

16

33,3

TOTAL DIRECCIONS

48

100,0

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
Figura 23 : Tesis defensades i direccions de tesis segons gènere
Homes

Dones

70,0

66,7 %

65,0

60,6 %

60,0
55,0
50,0

%

45,0
40,0

39,4 %
33,3 %

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Autoria tesis

Direcció de tesis

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Entre el mes de maig i el setembre de 2020, es van realitzar set actes de lectura i defensa
de tesis doctorals per mitjans telemàtics. Aquest fet ha estat possible gràcies a l’aprovació al
Consell de Govern del 22 d’abril de 2020 del Procediment excepcional de dipòsit i defensa
de tesis doctorals per mitjans telemàtics. Posteriorment, es va dur a terme la reforma de la
Normativa de Doctorat per incloure aquesta modalitat de presentació virtual, normativa que
va ser aprovada, finalment, al Consell de Govern del 7 d’octubre de 2020.

88

89

PROGRAMA CULTURES MEDIEVALS

TÍTOL TESI
Dr. Antoni Riera i Melis - Dra.
Gemma Avenoza

DIRECCIÓ

19/02/2020
13/01/2020

El marxant i editor Joan Merlí i Pahissa (1901-1995). Promoció, difusió i Dra. Cristina Rodríguez Samacol·leccionisme de l’art català entre 1920-1950
niego
Dra. Gemma Orobitg Canal
Dra. M. del Ripoll Freixa Serra
– Dra. Teresa M. Sala Garcia

Dr. José Remesal Rodríguez Dr. Xavier Rubio

Oleguer Junyent i Sans, pintor-escenógrafo. Entre la tradición y la modernidad (1899-1936)

Alfredo Papo Papo. Una vida dedicada al jazz. El jazz en Barcelona: de
Dr. Jaume Carbonell Guberna
la posguerra a la actualidad
Dr. Jordi Tresserras Juan

Imágenes desde la colonia: una aproximación etnográfica al archivo
fotográfico de Hermic Films

Patrimonialización y uso turístico de las artesanías en Santander, Colombia

Cuantificando el cambio cultural. Una aproximación evolutiva a la producción de ánforas de aceite de oliva en la zona de la Bética (ss. I-III
d.C.)

BARON BORRAS, MARIA
ESTER

BAYRE , FRANCESCA

BELTRÁN CATALÁN, CLARA

BORRELL MORENO, LOURDES

COTE NAVARRO, LUZ ANDREA

COTO SARMIENTO, MARIA
DE LA CON

(Continua.)

10/01/2020

22/09/2020

24/01/2020

10/06/2020

17/12/2019

Dr. Joan Sanmartí i Grego

Economia i societat dels pobles ibèrics de l’àrea catalana a través de
l’estudi dels conjunts ceràmics (segles VI-II a.C.)

ASENSIO VILARO, DAVID

31/01/2020

Dr. José Luis Menéndez Varela – Dra. Eva A. Gregori Giralt

La utilización de rúbricas en los estudios universitarios de las artes: un
análisis cualitativo de los procesos de diseño y aplicación

ALCÓN LATORRE, MIREIA

PROGRAMA HDK17 SOCIETAT I CULTURA: HISTÒRIA, ANTROPOLOGIA, ART I PATRIMONI

17/01/2020

Dr. José Luis Urtega - Dr.
Francesc Nadal Piqué

Historia de la cartografía urbana de Burgos: siglos XIX-XX

POLO MARTÍN, BÁRBARA

Dra. Nuria Benach Rovira

25/02/2020

Dr. Carles Carreras Verdaguer
– Dr. Sergi Martínez-Rigol

De la ciudad industrial a la ciudad creativa: las transformaciones urbanas de Barcelona en el siglo XX

MONTESINOS CIURO,
EDUARD

LETELIER TRONCOSO, LUIS Del barrio a las Geografías Vecinales: nuevas formas de entender lo
FRANCISCO
vecinal y su papel en la producción de la ciudad

05/12/2019

Dr. Lothar Schulte

13/12/2019

23/10/2019

DATA
DEFENSA

Inundaciones históricas en la provincia de Almería. Reconstrucción y
SANCHEZ GARCIA, CARLOS caracterización pluridisciplinar de eventos hidrológicos extremos en las
cuencas de los ríos Almanzora, Antas, Aguas y Andarax

PROGRAMA HDK0T GEOGRAFIA, PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I GESTIÓ AMBIENTAL

ALCOVER CATEURA, PABLO Els mercats alimentaris de la Corona d’Aragó a través de la documenJOSÉ
tació municipal (segles XIV-XV)

AUTOR/A

Taula 66: Tesis llegides als programes de doctorat de la Facultat. Curs 2019-20 			
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TÍTOL TESI

DIRECCIÓ

03/12/2019
10/01/2020

Dra. Anna M. Guasch Ferrer

Lo abyecto en la música. Cuerpo, vida y poder en la producción musical y sonora del siglo XX

Wàsi, ver entre los Iku. Etnografía de las imágenes en la Sierra Nevada
Dra. Gemma Orobitg Canal
de Santa Marta, Colombia
Dra. Anna M. Guasch Ferrer

La pedra de Girona. L’esclat de l’escultura arquitectònica i cultural
1300-1350

Ejercicios de memoria en las publicaciones del artista: Revistas sudamericanas como resistencia política y memoria cultural (1958-1989).

Entre-espacios: Apropiaciones del espacio público de Berlín en proyectos de artistas desde América Latina tras la Caída del Muro de Berlín
hasta el desmontaje del Palast der Republik (1989-2009)

FUMANAL PAGÈS, MIQUEL
àNGEL

GARRÉS RINCÓN, JOSÉ
ANTONIO

GOMEZ RUIZ, SEBASTIAN

HERMOSILLA ZÚÑIGA, DANIELA PAZ

LAGOS PRELLER, TEOBALDO

Dr. Albeto López Bargados
Dr. Francesc Tuset Bertran
Dra. Anna M. Guasch Ferrer
Dr. Xavier Roigé Ventura –
Dra. Margarita Díaz-Andreu
Dr. Gerard Horta i Calleja
Dra. M. Magdalena Polo Pujadas – Dr. Pere Salabert Solé
Dr. Andreu Mayayo i Artal

LÓPEZ CARREÑO, ANTONIO Arte y Negritud: La obra de Iba N’Diaye y la política cultural y artística
JOSÉ
de Léopold Sédar Senghor(1960-1980)

Estudi arqueològic dels paraments de l’església del monestir de Sant
Genís de Rocafort

Romper el Marco. Memoria y producción artística en la posdictadura
uruguaya 1985-2005.

La gestión sostenible de los centros históricos Patrimonio Mundial a
través de la gobernanza participativa. El caso de Santa Ana de Cuenca

Socialidades clandestinas. La Vanguardia Organizada del Pueblo
(1968-1971), de Alejandro Villarroel Rodríguez a Chicauma

El juego y la inmundicia. Inclinaciones escatológicas en el arte contemporáneo (1960-2015)

Quan l’Ajuntament de Barcelona va ser nostre. El primer ajuntament
democràtic després de la mort deFranco (1979-1983)

LOZANO TORMO, JORDI

MEDICI , ANTONELLA

MOLINA NEIRA, BÁRBARA
AMANDA

MONTERO LUEIZA, HECTOR

MORENO CANO, MARIA

MORENO MUÑOZ, DAVID

Dra. M. Magdalena Polo
Pujadas

(Continua.)

05/11/2019

21/01/2020

03/12/2019

04/06/2020

10/12/2019

17/02/2020

22/01/2020

23/01/2020

24/01/2020

12/12/2019

12/12/2019

Modelos sonoros y Preferencias Musicales en la Adolescencia: un estu- Dr. Josep Gustems Carnicer dio en el área urbana de Barcelona
Dr. Enric Guaus

FAURE CARVALLO, ADRIEN
Dr. Joan Domenge Mesquida

18/12/2019

Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros - Dr. Marco Rendeli

Analisi di due domus tardo antiche a nord del Foro di Traiano (Roma):
Stratigrafia e studio del materiale ceramico

DATA
DEFENSA

FAEDDA , SIMONA

PROGRAMA HDK17 SOCIETAT I CULTURA: HISTÒRIA, ANTROPOLOGIA, ART I PATRIMONI

AUTOR/A
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TÍTOL TESI

DIRECCIÓ

03/09/2020

SAILING THROUGH LIFE. Experiencing difference within mutuality on
tall ships

PIJOAN VIVES, MONTSERRAT

PAHWER: análisis etnográfico de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca

Dr. Manuel Delgado - Dr. Miquel Fernández

SEGURA MERCADO, MÓNICA

Justícia y caridad: orígenes sociales y políticos de los Sindicatos Libres Dr. Giovanni Cattinide Barcelona (1912-1919)
Dr. Eduardo González Calleja
Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

SANMARTIN CAVA, LUIS
MANUEL

M. Magda Polo Pujadas

Dr. Joan Lluis Bestard - Dr.
Timothy Ingold

04/12/2020

18/12/2019

18/10/2019

11/10/2019

Conservación arqueológica social. Etnografías patrimoniales en el Barri Dra. Margarita Díaz-Andreu Gòtic de Barcelona
Dra. Alicia Castillo Mena

PASTOR PÉREZ, ANA

RAMOS MOLINA, VERÓNICA La problemática del intérprete de música contemporánea a través de la
NITAI
complejidad. El intérprete como sujeto complejo

13/07/2020

La ley contra la costumbre. Segregación, asimilación jurídica y castigo
en la Guinea española bajo el franquismo (1936-1959)

MUÑOZ MARTÍNEZ, CELESTE

Dr. Manel Risques Corbella
Dr. Alberto López Bargados

13/01/2020

Participación, exposiciones y memoria. Procesos participativos en
exposiciones temporales y construcción colectiva de memoria asociada Dra. Núria Serrat Antolí
a conflicto armado

DATA
DEFENSA

MUÑOZ GONZALEZ, ANGELA MARIA

PROGRAMA HDK17 SOCIETAT I CULTURA: HISTÒRIA, ANTROPOLOGIA, ART I PATRIMONI

AUTOR/A
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QUALITAT
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6.- QUALITAT
El curs 2019-2020 continuà amb el procés d’acreditació que s’havia iniciat a final del curs
anterior, dels màsters:
■ Planificació Territorial i Gestió Ambiental
■ Turisme Urbà
■ Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania,
a partir de l’Autoinforme d’Acreditació que s’havia aprovat i lliurat el juliol de 2019.
L’audiència del Comitè d’Avaluació Extern tingué lloc el 30 d’octubre de 2019, data en què
es va tancar la beca de col·laboració per a tasques de suport a la qualitat.
El 4 de novembre de 2019 es va donar inici de la nova beca de col·laboració per a tasques
de suport al sistema de qualitat de la facultat, beca que s’ha perllongat fins al 30 d’octubre
de 2020.
El desembre de 2019 es va dur a terme l’actualització dels Plans de Millora dels ensenyaments de la facultat, seguint les indicacions de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la Universitat de Barcelona.
També durant el mateix mes es va iniciar el procés d’elaboració dels Informes de Seguiment
dels següents ensenyaments:
Adreçats a l’APQUB:
■ Grau d’Arqueologia
■ Grau d’Antropologia
■ Grau de Geografia
■ Grau d’Història
■ Grau d’Història de l’Art
■ Màster d’Antropologia i Etnografia
■ Màster d’Estudis avançats d’Història de l’Art
■ Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
■ Màster d’Història Contemporània i Món actual
Adreçat a AQU Catalunya:
■ Màster de Música com a Art Interdisciplinària
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El 12 de febrer de 2020 es va reunir la Comissió de Qualitat de la Facultat per tal d’aprovar
els informes de seguiment esmentats, que van ser aprovats per la Junta de Facultat celebrada posteriorment. En la mateixa comissió es van planificar les accions a dur a terme en
els pròxims mesos.
Durant el mes de maig de 2020 es procedí a la renovació i actualització del contingut de
l’àmbit de qualitat del web de la facultat dins el procés d’implantació del nou web de la facultat.
Durant el mes d’abril i maig de 2020 es va treballar en les al·legacions dels informes emesos pel Comitè d’Avaluació Extern de les acreditacions dels màsters:
■ Planificació Territorial i Gestió Ambiental
■ Turisme Urbà
■ Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania,
que havien passat l’acreditació.
Finalment, durant el mes de juny 2020 es van realitzar i lliurar les al·legacions a l’informe
emès per AQU Catalunya sobre l’Informe de Seguiment presentat pel màster de Música com
a Art Interdisciplinària, que encara no han tingut resposta per part de la institució receptora.
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PERSONAL
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7.- PERSONAL
7.1- PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
La Facultat de Geografia i Història compta a juny de 2020 amb un total de 334 PDI. El volum
global d’aquest col·lectiu serveix com a mostra de les necessitats docents i investigadores
de la Facultat, al mateix temps que és el millor testimoni del seu potencial acadèmic i de
recerca.
D’acord amb les diferents categories professionals, el grup més nombrós correspon al col·
lectiu d’associats que, amb 97 persones, representa prop d’un 29% del PDI de la Facultat.
Cal remarcar també el pes del grup corresponent als investigadors i investigadores: són un
total de 62 persones –40 predoctorals i 22 postdoctorals–, els quals representen gairebé un
19 % del total del PDI.
Figura 24: PDI adscrit a la Facultat de Geografia i Història – Curs 2019-20
Diferència 2019-20/2018-19

Investigador postdoctoral

2018-19
Investigador predoctoral

2019-20

Emèrit

Associat

Lector

Col·laborador permanent

Agregat

Titular

Catedràtic
-15

-5

5

15

25

35

45
Número

55

65

75

85

95

(*) Dades corresponents al mes de juny de 2020
Font: Oficina d’Afers Generals
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Taula 67: PDI adscrit a la Facultat de Geografia i Història – Curs 2019-20

CATEGORIA

TOTAL

%

35

10,5

5

1,5

Prof. Titular d’Universitat

50

15,0

Professorat Agregat

45

13,5

Professorat Col·laborador permanent

2

0,6

Professorat Col·laborador permanent (doctor)

2

0,6

Professorat Lector

25

7,5

Professorat Associat

97

29,0

Professorat Emèrit

11

3,3

Investigador ICREA

4

1,2

Investigador Programa Ramon i Cajal

5

1,5

Investigador Programa Beatriu de Pinós

3

0,9

Investigador Programa Juan de la Cierva

8

2,4

Investigador Programa Marie Curie

1

0,3

Investigador Postdoctoral (Dr. Junior)

1

0,3

Investigador Predoctoral - La Caixa

1

0,3

Investigador Predoctoral en Formació (APIF)

7

2,1

Investigador Predoctoral FI (Generalitat Catalunya)

8

2,4

14

4,2

Investigador Predoctoral FPU (MEC)

9

2,7

Investigador Predoc.Govern País Basc

1

0,3

334

100,0

% professorat funcionari sobre total membres

85

25,4 %

% professorat funcionari sobre total professorat

85

31,3 %

% professorat permanent sobre total membres

150

44,9 %

% professorat permanent sobre total professorat

150

55,1 %

Prof. Catedràtic d’Universitat
Prof. Catedràtic Contractat

Investigador Predoctoral FPI (MINECO)

TOTAL

(*) Dades corresponents al mes de juny de 2020
Font: Oficina d’Afers Generals

Al curs 2019-20, un 44,9 % del PDI és permanent, mentre que el personal funcionari se
situa en una quarta part del total. Si es calculen aquests percentatges sobre el col·lectiu de
professorat, aquests augmenten lleugerament fins a un 31,3 % i un 55,1%, respectivament.
No obstant això, el percentatge de professorat permanent posa en evidència la important
proporció de personal temporal, sobretot del grup d’associats.
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Taula 68: Evolució del PDI adscrit a la Facultat de Geografia i Història (*)

CATEGORIA

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

DIF. 201516/2019-20

Catedràtic d’Universitat

42

39

37

30

35

-7

Titular d’universitat

80

67

64

55

50

-30

Titular d’escola universitària

3

1

1

1

0

-3

Catedràtic contractat LOU

0

0

0

3

5

5

32

40

39

41

45

13

Professorat lector

9

11

11

13

25

16

Prof. col·laborador

2

2

2

2

2

0

Associat

67

87

91

96

97

30

Altres investigadors

15

11

70

67

62

47

Altres

17

13

9

14

13

-4

267

271

327

322

334

67

Professorat agregat

TOTAL PDI

(*) Dades corresponents al mes de juliol de 2020
Font: Oficina d’Afers Generals
Taula 69: PDI per departament – Curs 2019-20
CATEGORIA
Catedràtic d’universitat

ANTROGEOGRA- HISTÒRIA
POLOGIA
FIA
DE L’ART
SOCIAL
3

Catedràtic contractat
Titular d’universitat
Agregat

5
1

Emèrit

20

35

4

5

7

12

21

50

7

4

11

23

45

1

1

2

2

2

Col·laborador permanent (doctor)
Associat

TOTAL

10

Col·laborador permanent
Lector

7

HISTÒRIA I
ARQUEOLOGIA

6

5

6

8

25

15

20

22

38

97

2

1

4

4

11

6

4

3

5

2

3

6

8

1

1

Investigador ICREA
Investigador programa Ramon i Cajal

1

Investigador programa Beatriu de Pinós

1

Investigador Programa Juan de la Cierva

1

1
1

Investigador Programa Marie Curie
Investigador Postdoctoral (Dr. Junior)

1

Investigador Predoctoral - La Caixa

1
1

Investigador Predoctoral en Formació
(APIF)

2

Investigador Predoctoral FI (Generalitat)

3

1

Investigador Predoctoral FPI (MINECO)

1

2

1

3

1
4

7

4

8

8

14

(Continua.)
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ANTROGEOGRA- HISTÒRIA
POLOGIA
FIA
DE L’ART
SOCIAL

CATEGORIA
Investigador Predoctoral FPU (MEC)

2

Investigador Predoc. Govern País Basc

1

1

HISTÒRIA I
ARQUEOLOGIA
5

1

TOTAL
(*) Dades corresponents al mes de juliol de 2020
Font: Oficina d’Afers Generals

54

51

TOTAL
9
1

72

157

334

Taula 70: Dades relatives del PDI per departament – Curs 2019-20
CATEGORIA

ANTROPOLOGIA
HISTÒRIA
HISTÒRIA I
GEOGRAFIA
TOTAL
SOCIAL
DE L’ART ARQUEOLOGIA

% Associats

27,8

39,2

30,6

42,2

29,0

% Investigadors predoctorals

14,8

9,8

8,3

13,4

12,0

% Investigadors postdoctorals

5,6

3,9

1,4

11,5

6,6

% Catedràtics

5,6

11,8

9,7

15,3

12,0

% Titulars

18,5

13,7

16,7

13,4

15,0

% Agregats

13,0

7,8

15,3

14,6

13,5

% Lectors

11,1

9,8

8,3

5,1

7,5

Edat mitjana (**)

47,5

46,8

49,1

48,6

48,2

% dones

55,8

39,2

63,2

38,5

46,6

60,1

56,7

58,7

57,9

Edat mitjana professorat per55,5
manent (***)
(*) Dades corresponents al mes de juny de 2020
(**) Inclou tot el PDI excepte professorat Emèrit.
(***) Inclou Catedràtics, Titulars i Agregats
Font: Oficina d’Afers Generals

El creixement experimentat pel col·lectiu PDI des del 2015-16 fins al 2019-20 va acompanyat d’un canvi en la composició, marcada per una dràstica reducció de catedràtics d’universitat i de titulars d’universitat. Aquestes categories registren pèrdues superiors al 30 %
en el transcurs dels quatre darrers cursos. L’increment de professorat agregat i catedràtic
contractat no compensa la reducció produïda en aquests cossos docents, de manera que
s’observa una greu reducció de PDI permanent davant d’un fort augment de les categories
de contractació en condicions més precàries, com succeeix amb el grup d’associats. No
obstant aquesta tendència general, els canvis en les darrers polítiques d’oferta de places de
professorat universitari han donat lloc a un recent augment notable del col·lectiu de lectors
que, malgrat la seva temporalitat, obre la porta a una futura estabilització laboral.
Tots els departaments presenten una proporció d’associats superior a una quarta part del
seu PDI, destacant el cas del Geografia, on aquests representen un 39% del seu PDI.
L’edat mitjana del PDI de la Facultat se situa entorn els 48 anys, amb lleugeres diferències
entre departaments. Aquestes s’accentuen de forma més important quan es considera no-
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més el professorat permanent. En aquest cas, l’edat mitjana en conjunt s’eleva fins els 57,9
anys i supera els 60 anys en el del Departament de Geografia.
L’estructura per sexe i edat del PDI de la Facultat posa en evidència la presència majoritària
de professorat d’edat més avançada, amb forta representació dels grups de 55 i més anys.
A més a més, s’aprecia que el rejoveniment del PDI en les edats centrals es produeix de
la mà del professorat associat i del personal investigador quan es considera la base de la
piràmide conjunta del PDI.
Figura 25: Estructura per sexe i edat del PDI de la facultat – Curs 2019-20
Associats

Catedràtics
65 i més

21

60-64

21

Grup d'edats

55-59

9
11

34

50-54

19
13

26
19

45-49
40-44

21
21

20

35-39

16

27

30-34

5

25-29

13

12
35

30

25

20

15

18
10

5

0

5

10

15

20

25

30

35

Número de dones

Número d'homes

Font: Oficina d’Afers Generals
Taula 71: Dades de síntesi del PDI per departament – Curs 2019-20

CATEGORIA

EDAT MITJANA EDAT MÍNIMA

EDAT MÀXIMA

% DONES

Prof. Catedràtic

63,2

48

70

27,5

Prof. Titular d’universitat

58,8

47

70

38,0

Professorat Agregat

51,2

40

64

40,0

Professorat Col·laborador

59,8

51

67

75,0

Professorat Lector

44,6

32

56

48,0

Professorat Associat

44,8

29

65

53,6

Investigador Postdoctoral

42,6

32

63

54,5

Investigador Predoctoral

30,2

25

53

58,1

TOTAL PDI

48,2

25

70

46,6

Font: Oficina d’Afers Generals
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L’anàlisi de l’edat mitjana segons categoria professional mostra uns promitjos d’edat superiors als 50 anys en el professorat permanent: 63 pels catedràtics, 59 pels titulars d’universitat i 51 pel agregats. El fet que la mitjana d’edat del professorat lector sigui de 44,6 anys
mostra un retard en l’accés a la carrera docent universitària, conseqüència de l’escassetat
de places convocades durant l’etapa de la crisis i postcrisi econòmica.
L’anàlisi del percentatge de dones segons categoria laboral mostra la relació inversa entre
ambdues variables: la proporció de dones disminueix dràsticament conforme s’avança en
l’escala professional. Així, mentre que pels investigadors predoctorals la presència femenina arriba fins a un 58% i en els postdoctorals fins a un 54 %, el percentatge es redueix
progressivament fins arribar a un 40 % en el professorat agregat, un 38 % els titulars d’universitat i un 27% en els dels catedràtics. Si es considera el professorat associat, la proporció
de dones torna a elevar-se fins el 53%.
Figura 26: % dones segons categoria

Font: Oficina d’Afers Generals

Igualment, les diferències de la proporció de PDI femení per departaments també són prou
accentuades. Només un 38,5 % i un 39,2 % en els Departaments d’Història i Arqueologia i
Geografia, respectivament, davant un 63,2 % en el d’Història de l’Art. Únicament en el Departament d’Antropologia Social s’aprecia un cert equilibri, amb un 55,8 % de PDI femení.

104

7.2.- PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
L’administració de la Facultat de Geografia i Història compta amb un total de 87 membres
del col·lectiu del PAS que donen suport tècnic i administratiu al centre des de les diferents
oficines i secretaries. Cal esmentar el fet que una part destacada del personal està adscrita
al Centre, que inclou les Facultats de Geografia i Història i de Filosofia.
El gruix més important correspon al Punt d’Informació i Logística de Centre (22 persones)
seguit de la Secretaria d’Estudiants i Docència (15). L’Administració de Centre inclou l’administradora de Centre, els tècnics logístics i els tècnics especialitzats en audiovisuals. També
cal assenyalar la comptabilització com a PAS de tècnics especialitzats en recerca, com
succeeix als Departaments de Història i Arqueologia i Història de l’Art.
Taula 72: Personal d’Administració i Serveis

ADSCRIPCIÓ
Administració de Centre de Filosofia i de Geografia i Història

PERSONES

%

5

6,3

15

19,0

Dept. Antropologia Social

6

7,6

Dept. Geografia

2

2,5

Dept. Història de l’Art

3

3,8

Dept. Història i Arqueologia

9

11,4

O.A.G. Adm. Centre de Filosofia/Geografia i Història

4

5,1

OR. Adm. C. Filosofia i de Geografia i Història

7

8,9

22

27,8

Centre d’Estudis Històrics Internacionals

4

5,1

Duoda, Centre de Recerca de Dones

1

1,3

Servei de Laboratori del Paisatge

1

1,3

79

100,0

Secretaria d’Estudiants i Docència Fac. Geografia Història

Punt d’Informació i Logística Filosofia/Geografia i Història

TOTAL
Font: Oficina d’Afers Generals

7.3.-BECARIS DE COL·LABORACIÓ
L’oferta de beques de col·laboració convocades amb els recursos de la pròpia facultat han
estat un total de 22. Aquestes beques han anat adreçades a donar suport a la gestió dels
diferents ensenyaments (un total de 12, és a dir, un 54 %), a diferents unitats que depenen
del deganat (Oficina de Relacions Internacionals i per temes vinculats al vicedeganat de
Doctorat i Qualitat) o per al manteniment de xarxes socials o del Laboratori Multimèdia. Tres
beques han estat finançades pels propis grups de recerca.
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Taula 73: Beques

CONCEPTE CONVOCATÒRIA

DATA
PUBLICACIÓ

Beca de col·laboració amb la revista Scripta Nova (FGH2020.6)

10/06/2020

Beca de suport al Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art. (FGH2020.5)

04/06/2020

Beca de suport al Màster de Dones, Gènere i Ciutadania (FGH2020.4)

03/06/2020

Beca de col·laboració amb el doctorat de Societat i Cultura (FGH 2020.3)

25/02/2020

Beca de col·laboració en projectes de recerca d’Història del Treball (FGH2020.1)

21/02/2020

Beca de col·laboració en tècniques demogràfiques i cartogràfiques per a la investigació
històrica (FGH2020.2)

21/02/2020

Beca de col·laboració amb el doctorat de Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental. (FGH2019.15)

27/09/2019

Beca de col·laboració amb el Grup d’Estudis de Reciprocitat-GER (FGH 2019.19)

24/10/2019

Beca de col·laboració de suport tasques Laboratori Multimèdia del Departament d’Història
de l’Art. (FGH2019.18)

15/10/2019

Beca de col·laboració amb la revista Scripta Nova. (FGH2019.16)

08/10/2019

Beca de col·laboració de suport de Qualitat Docent de la Facultat de Geografia i Història.
(FGH2019.17)

08/10/2019

Beca de col·laboració amb el doctorat de Societat i Cultura. (FGH2019.14)

17/09/2019

Font: Oficina d’Afers Generals
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8.- RECERCA
8.1.- GRUPS DE RECERCA
La Facultat de Geografia i Història reuneix un total de 38 grups de recerca reconeguts
per la Generalitat de Catalunya a la darrera convocatòria de l’AGAUR (SGR 2017-2019).
D’aquests, 11 grups compten amb finançament, amb un total de 366.378,88 €.
Figura 27: Xarxa de relacions entre Grups de Recerca de la Facultat (GREC)

Font: https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crcx1.cgi

La Facultat de Geografia i Història és la facultat de la UB que va obtenir un major nombre de
grups de recerca reconeguts a la darrera convocatòria de l’AGAUR 2017-2019 i la segona
en quant a grups de recerca finançats. Tant en nombre total de grups de recerca (38 d’un
total de 285 a la UB), com de grups de recerca finançats (11 d’un total de 83), la Facultat
recull al voltant del 13 % dels grups de recerca de la UB.
D’acord amb la seva modalitat, dels 38 grups de recerca, 35 corresponen a grups consolidats (GRC), 1 a un grup preconsolidat (GRPRE) i 2 a grups de recerca emergents (GRE).
Per departaments, 6 tenen el seu investigador principal (IP) al Departament d’Antropologia
Social, 9 al Departament d’Història de l’Art (incloent un grup preconsolidat i un emergent),
10 al Departament de Geografia (incloent un d’emergent) i, finalment, 13 al Departament
d’Història i Arqueologia.
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Taula 74: Grups de recerca de la Facultat reconeguts per l’AGAUR 2017

DEPARTAMENT/SECCIÓ

GRUPS FINANÇAMENT

Antropologia Social

6

58.400,00

Història de l’Art

9

38.400,00

10

57.600,00

Anàlisi Geogràfica Regional

2

0,00

Geografia Física

5

57.600,00

Geografia Humana

3

0,00

13

211.978,88

Prehistòria i Arqueologia

4

135.200,00

Història Antiga i Història d’Amèrica i Àfrica

4

38.378,88

Història Medieval, Història Moderna, Paleografia
i Diplomàtica

3

0,00

Història Contemporània i Món Actual

2

38.400,00

38

366.378,88

Geografia

Història i Arqueologia

TOTAL

Font: Oficina de Recerca de la Facultat de Geografia i Història
Taula 75: Llistat de Grups de recerca de la Facultat reconeguts

GRUP

IP

FINANÇAMENT 2017

ANTROPOLOGIA SOCIAL
Grup de recerca en Antropologia del patrimoni (GRAP)

Francesc Xavier Roigé
Ventura

0

Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials (GRECS)

Manuel Delgado Ruiz

0

Grup d’Estudis sobre Cultures Indígenes i Afroamericans
(CINAF)

Gemma Orobitg Canal

0

Grup d’Estudis sobre Reciprocitat (GER)

Sílvia Bofill Poch

Observatori de l’Alimentació (ODELA)

Cristina Larrea Killinger

GENI - Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat

Olga Jubany Baucells

38.400
0
20.000

HISTÒRIA DE L’ART
Observatorio sobre la Didáctica de las Artes (ODAS)

José Luis Menéndez Varela

0

ACAF/ART-GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern a l’Àrea
Mediterrània

Joan Sureda Pons

0

Art, Arquitectura i Societat Digital (Art) (AASD)

Lourdes Cirlot Valenzuela

0

EMAC Romànic i Gòtic

Rosa Alcoy Pedrós

0

GRACMON

Teresa Montserrat Sala
Garcia

0

Grup Art, Globalització, Interculturalitat (AGI/ART II)

Anna Maria Guasch Ferrer

38.400

3DPATRIMONI. Estudi, digitalització, documentació i divulgaMilagros Guardia Pons
ció del patrimoni artístic i arqueològic: recerca i transferència

0

Música, Tecnologia i pensament

Xosé Aviñoa Perez

0

Projecte visual Duoda. Imatges de llibertat femenina.
Biblioteca Virtual d’investigació i Docència (PVD-BViD)

Laura Mercader Amigó

0
(Continua.)
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GRUP

IP

FINANÇAMENT 2017

GEOGRAFIA
Grup de Recerca Consolidat d’Anàlisi Territorial i DesenvoluJaume Font Garolera
pament Regional (ANTERRIT)

0

Grup de recerca territori, turisme i canvi climàtic

0

María Belén Gómez Martín

Grup de Climatologia (GC)/ Grupo de Climatologia (GC)/ CliJavier Martín Vide
matology Grup (GC)
Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM)

Xavier Úbeda Cartañà

Paisatge i Paleoambients a la Muntanya Mediterrània

Montserrat Salvà Catarineu

Paleogeoecologia, Riscs Naturals i Gestió Ambiental (PaleoRisk) Lothar Schulte

0
38.400
0
0

Antarctic, Arctic and Alpine environments (ANTALP)

Marc Oliva Franganillo

19.200

Espais Crítics (EC)

Núria Benach Rovira

0

Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC)

Francesc Nadal Piqué

0

Grup de Recerca en Territori, Població i Ciutadania

Fernando Gil Alonso

0

HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA
Grup de Recerca sobre l’Arqueologia de la Complexitat i els
Jaume Buxeda i Garrigós
Processos d’Evolució Social

38.400

Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

20.000

Francisco Gracia Alonso

Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la UniverMiguel Ángel Cau
sitat de Barcelona (ERAAUB)

38.400

Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP)

Josep Maria Fullola Pericot

38.400

Grup de Recerca en Antiguitat Tardana (GRAT)

Josep Vilella Masana

Centre per a l’Estudi de la Interdependència Provincial a
Víctor Revilla Calvo
l’Antiguitat Clàssica (CEIPAC)
Taller d’Estudis i Investigacions Andinoamazònics (TEIAA)

Pilar García Jordán

0
38.379
0

HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA (Cont.)
Grup de Recerca en Estudis Medievals d’Art, Història, PaleoBlanca Gari de Aguilera
grafia i Arqueologia (MAHPA)

0

Grup de Recerca d’Arqueologia Medieval i Postmedieval de la
María Dolores López Pérez
Universitat de Barcelona (GRAMP-UB)

0

Grup de Recerca Consolidat Centre d’Estudis Històrics InterAndreu Mayayo Artal
nacionals (GREC-CEHI)

0

Grup d’Història del Treball: Treballs, Institucions i Gènere (TIG) Cristina Borderías Mondejar

38.400

Font: Oficina de Recerca de la Facultat de Geografia i Història
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Taula 76: Projectes competitius amb finançament obtingut any 2018 i 2019 (*)

DEPARTAMENT

INTERNACIONALS
ESTATALS
TOTAL
2020 ALTRES TOTAL MINIST. ALTRES TOTAL PROJECTES

Antropologia Social

0

2

2

2

1

3

5

Geografia

0

1

1

6

0

6

7

Història i Arqueologia

6

1

7

12

2

14

21

Història de l’Art

0

0

0

4

1

5

5

TOTAL
6
4
10
24
4
(*) Inclou projectes incorporats al GREC l’any 2018 i fins al setembre de 2019
Font: GREC

28

38

El Departament d’Història i Arqueologia destaca amb un total de 21 projectes, 7 dels quals
són d’abast internacional i 6 són dels programes de l’Unió Europea Horitzó 2020.
Els projectes internacionals de recerca aconseguits durant el període considerat han estat
10, una quarta part del conjunt de projectes competitius finançats.

8.2.- PROJECTES
El PDI de la Facultat obté finançament per a les seves activitats de recerca de fonts molt
diverses. Entre aquestes, cal destacar els recursos obtinguts mitjançant projectes competitius, ja siguin d’àmbit internacional o estatal.
Durant el curs 2019-20, el PDI de la Facultat consta com a investigador principal d’un total
de 68 projectes, 50 d’àmbit estatal i 18 d’internacional (Taula 77)
Taula 77: Projectes competitius actius curs 2019-2020

DEPARTAMENT

INTERNACIONALS
ESTATALS
TOTAL
2020 ALTRES TOTAL MINIST. ALTRES TOTAL PROJECTES

Antropologia Social

2

6

8

5

1

6

14

Geografia

0

2

2

7

1

8

10

Història i Arqueologia

6

2

8

27

2

29

37

Història de l’Art

0

0

0

6

1

7

7

TOTAL

8

10

18

45

5

50

68

(*) Inclou projectes incorporats al GREC l’any 2019 i fins al setembre de 2020
Font: GREC
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Figura 28: Projectes competitius actius segons origen finançament curs 2019-2020

Font: GREC

Per departaments, destaca el d’Història i Arqueologia amb un total de 37 projectes (54% del
total), dels quals 8 són d’abast internacional i 6 són dels programes de la Unió Europea Horitzó 2020. El Departament d’Antropologia Social, amb 14 projectes, el de Geografia, amb
10, i el d’Història de l’Art, amb 7, completen el gruix de projectes vigents.
Cal destacar el fet que més d’un terç dels projectes liderats pel PDI de la Facultat (concretament un 26 %) han obtingut finançament d’organismes internacionals. En el cas del
Departament d’Antropologia Social, aquest percentatge arriba al 57 %, ja que 8 dels 14 projectes que disposen compten amb recursos internacionals, procedents tant dels diferents
programes de la Unió Europea com de les convocatòries de la Unión Iberoamericana de
Universidades.
Així no obstant, la principal font de finançament de la recerca en què participa el PDI de
la Facultat correspon als projectes finançats pel Plan Nacional del Ministerio de Economía
y Competitividad. Les convocatòries anuals de finançament de projectes d’aquesta entitat
nodreixen un 66 % dels vigents durant el curs 2019-20, que són un total de 45.
En concret, la recerca finançada per convocatòries competitives d’àmbit internacional i estatal són els que mostren les taules 78 i 79.
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Taula 78: Projectes finançats d’àmbit internacional

PROJECTES DE RECERCA
PROJECTES DE RECERCA COMPETITIUS EUROPEUS
DEPARTAMENT D’ANTROPOLOGIA
Títol: Vegetables for better aging: improving the quality of eating practices among elderly
IP: Cristina Larrea Killinger (Investigador Principal)
Convocatòria: Projects of Fondation Louis Bonduelle. Organisme: 23946 - Fundación Louis Bonduelle.
Data d’inici: 01/09/2020     Data Fi: 01/09/202
Títol: Fêtes du feu des solstices dans les Pyrénées (PROMETHEUS)
IP: Francesc Xavier Roigé Ventura
Convocatòria: POCTEFA (Interreg V-A España-Francia-Andorra). 3a convocatoria. Organisme: EUUN Unió Europea.
Programa: INRE - INTERREG Programme
Data d’inici: 01/01/2020    Data Fi: 31/12/2021
Tipologia: FPM Estudis interregionals
Títol: HEalth data LInkage for ClinicAL benefit (HELICAL)
IP: Francesc Xavier Roigé Ventura
Convocatòria: HORIZON 2020 (2014-2020). P1. MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING
NETWORKS (H2020-MSCA-ITN-2018). Organisme: EUUN - Unió Europea.
Programa: 8P1MCA - HORIZON 2020. PILLAR 1-EXCELLENT SCIENCE. MCA. Marie Sklodowska-Curie
Actions.
Data d’inici: 01/01/2019    Data Fi: 31/12/2022
Tipologia: 8PM MSCA Innovative Training Networks - European Training Networks
Títol: Indigenous Communication and Cultural Heritage in Latin America: Preservation, Revitalization, Creativity
IP: Gemma Orobitg Canal
Convocatòria: Proyectos de Investigación Interuniversitaria (UIU-BS 2019). Organisme: UNIUN - Unión Iberoamericana de Universidades.
Programa: 83UIUBS - Unión Iberoamericana de Univedrsidades - Banco Santander
Data d’inici: 01/09/2019    Data Fi: 31/08/2020
Tipologia: FPM Projecte Internacional 2on nivell
Títol: Protecting and defending the rights of victims of anti-LGBT hate crimes: Innovative paths through restorative justice (LetsGoByTalking)
IP: Olga Jubany Baucells
Convocatòria: JUSTICE PROGRAMME (2014-2020). Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of
crime (JUST-JACC-AG-2019). Organisme: EUUN - Unió Europea.
Programa: 81JUST - DG JUSTICE. Justice Programme / Rights, Equality and Citizenship Programme.
Data d’inici: 01/01/2020    Data Fi: 31/12/2021
Tipologia: FPM Projecte Internacional 1er nivell
Títol: Social Challenges of Medically Assisted Human Reproduction in Ibero-American Countries of Catholic
Cultural Tradition
IP: Joan Bestard Camps
Convocatòria: Proyectos de Investigación Interuniversitaria (UIU-BS 2019). Organisme: UNIUN - Unión
Iberoamericana de Universidades.
Programa: 83UIUBS - Unión Iberoamericana de Univedrsidades - Banco Santander
Data d’inici: 01/09/2019    Data Fi: 31/08/2020
Tipologia: FPM Projecte Internacional 2on nivell
(Continua.)
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PROJECTES DE RECERCA
PROJECTES DE RECERCA COMPETITIUS EUROPEUS
DEPARTAMENT D’ANTROPOLOGIA
Títol: Women travelling to seek abortion care in Europe: the impact of barriers to legal abortion on women
living in countries with ostensibly liberal abortion laws (BAR2LEGAB)
IP: Silvia de Zordo (Investigador Principal)
Convocatòria: HORIZON 2020 (2014-2020). P1. CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT
(ERC-2015-STG).
Programa: 8P1ERC - HORIZON 2020. PILLAR 1-EXCELLENT SCIENCE. ERC. European Research Council.
Data d’inici: 01/10/2016    Data Fi: 30/09/2021
Tipologia: 8PM ERC Starting Grants
DEPARTAMENT D’HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA
Títol: Advanced Research Infrastructure for Archaeological Data Networking in Europe - plus (ARIADNEplus)
IP: José Remesal Rodríguez
Convocatòria: HORIZON 2020 (2014-2020). P1. INTEGRATING AND OPENING RESEARCH INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST (H2020-INFRAIA-2018-2020). Organisme: EUUN - Unió Europea.
Programa: 8P1ERI - HORIZON 2020. PILLAR 1-EXCELLENT SCIENCE. ERI. European Research Infrastructures.
Data d’inici: 01/01/2019    Data Fi: 31/12/2022
Títol: Breaking barriers between Science and Heritage approaches to Levantine Rock Art through Archaeology, Heritage Science and IT (LArcHer)
IP: Inés Domingo Sanz (Investigador Principal)
Convocatòria: HORIZON 2020 (2014-2020). P1. CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR
GRANT (ERC-2018-COG). Organisme: EUUN - Unió Europea.
Programa: 8P1ERC - HORIZON 2020. PILLAR 1-EXCELLENT SCIENCE. ERC. European Research Council.
Data d’inici: 01/10/2019    Data Fi: 30/09/2024
Tipologia: 8PM ERC Consolidator Grants
Títol: CATCAR: patrimoine digital au service de l’innovation sociale (CATCAR)
IP: Ignasi Joaquim Baiges Jardí.
Convocatòria: POCTEFA (Interreg V-A España-Francia-Andorra). 3ª convocatoria. Organisme: EUUN –
Unió Europea.
Programa: INRE - INTERREG Programme
Data d’inici: 02/12/2019    Data Fi: 01/06/2022
Títol: El notariat públic a Andorra, des dels orígens a la consolidació (segles XIII-XV)
IP: Giacomo Floris
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts de recerca de temàtica andorrana 2017. Organisme: ORRA - Ministeri
d’Educació i Cultura del Govern d’Andorra
Data inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2019
Títol: Seafaring Lives in Transition. Mediterranean Maritime Labour and Shipping during Globalization,
1850s-1920s (SeaLiT)
IP: Jordi Ibarz Gelabert
Convocatòria: HORIZON 2020 (2014-2020). P1. CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT
(ERC-2016-STG). Organisme: EUUN - Unió Europea.
Programa: 8P1ERC - HORIZON 2020. PILLAR 1-EXCELLENT SCIENCE. ERC. European Research Council.
Data d’inici: 01/02/2017    Data Fi: 31/01/2022
Tipologia: 8PM ERC Starting Grants
(Continua.)
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PROJECTES DE RECERCA
PROJECTES DE RECERCA COMPETITIUS EUROPEUS
DEPARTAMENT D’HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA
Títol: Sugar Pot manufacture in western Europe in the medieval and post-medieval period (11th-16th centuries AD) (SPotEU)
IP: Jaume Buxeda Garrigós (Investigador Principal) i Roberta Bruna Mentesana (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: HORIZON 2020 (2014-2020). P1. MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (H2020-MSCA-IF-2017). Organisme: EUUN - Unió Europea.
Programa: 8P1MCA - HORIZON 2020. PILLAR 1-EXCELLENT SCIENCE. MCA. Marie Sklodowska-Curie
Actions.
Data d’inici: 01/10/2018    Data Fi: 30/09/2020
Tipologia: 8PM MSCA Individual Fellowships - European Fellowships - Career Restart Panel
Títol: Terrace Archaeology and Culture in Europe (TerrACE)
IP: Rosa Maria Albert Cristóbal (Investigador Principal)
Convocatòria: HORIZON 2020 (2014-2020). P1. CALL FOR PROPOSALS FOR ERC ADVANCED GRANT
(ERC-2017-AdG). Organisme: EUUN - Unió Europea.
Programa: 8P1ERC - HORIZON 2020. PILLAR 1-EXCELLENT SCIENCE. ERC. European Research Council.
Data d’inici: 01/12/2018    Data Fi: 30/11/2023
Tipologia: 8PM ERC Advanced Grants
Títol: The sound of special places: exploring rock art soundscapes and the sacred (ARTSOUNDSCAPES)
IP: Margarita Díaz-Andreu Garcia (Investigador Principal)
Convocatòria: HORIZON 2020 (2014-2020). P1. CALL FOR PROPOSALS FOR ERC ADVANCED GRANT
(ERC-2017-AdG). Organisme: EUUN - Unió Europea.
Programa: 8P1ERC - HORIZON 2020. PILLAR 1-EXCELLENT SCIENCE. ERC. European Research Council.
Data d’inici: 01/10/2018    Data Fi: 30/09/2023
Tipologia: 8PM ERC Advanced Grants
DEPARTAMENT GEOGRAFIA
Títol: Análise dos nunataks da Península Antártica como bases de dados multiproxy da evolução ambiental
e dinamica climática
IP: Marc Oliva Franganillo
Convocatòria: Projectes públics competitius de Portugal. PTMC - MCTES. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Data inici: 01/01/2019     Data Fi: 01/01/2022
Títol: Past Global Changes Floods Working Group (PAGES-FWG), 2nd phase
IP: Juan Antonio Ballesteros Canovas (Investigador Principal) i Lothar Schulte (Coinvestigador Principal).
Convocatòria: Future Earth Research Programme. Organisme: 23739 - Swiss Academy of Sciences.  
Data inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021
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DEPARTAMENT D’ANTROPOLOGIA
Títol: Movilidades desbordadas: un estudio comparativo de las nuevas movilidades urbanas
IP: Roger Sansi Roca (Investigador Principal) i Manuel Delgado Ruiz (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als reptes de la Societat. Modalitat Reptes. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades.
Programa: 0CPO - Ciencia Política, Sociología y Geografía (CPOL, SOCI y GEOG)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2024
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Títol: Analysing and combating onfine hate speech and gender-based discrimination from an intersectional
perspective
IP: Olga Jubany Baucells (Investigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NSEJ - Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2023
Títol: Comer importa: riesgos ambientales e incertidumbres alimentarias en personas mayores
IP: Cristina Larrea Killinger (Investigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
Orientada als reptes de la Societat. Modalitat Reptes. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: 0CPO - Ciencia Política, Sociología y Geografía (CPOL, SOCI y GEOG)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2024
Títol: Comunicación indígena y patrimonio cultural en América Latina: conservación, revitalización, creatividad
IP: Gemma Orobitg Canal
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad
Data inici: 01/01/2019 - Data Fi: 31/12/2021
Títol: Patrimonio inmaterial y políticas culturales: desafíos sociales, políticos y museológicos.
IP: Francesc Xavier Roigé Ventura (Investigador Principal).
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NSEJ - Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas
Data d’inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021
Títol: El cuidado importa. Impacto de género en las cuidadoras/es de mayores y dependientes en tiempos
de la Covid-19 (CUMADE)
IP: Dolores Comas d’Argemir Cendra (Investigador Principal) i Silvia Bofill Poch (Coinvestigador Principal).
Convocatòria: CONVOCATORIA Crue-CSIC-SANTANDER. FONDO SUPERA COVID-19. Organisme: CRUE-Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
Data d’inici: 01/07/2020     Data Fi: 30/06/2021
DEPARTAMENT GEOGRAFIA
Títol: Nuevas movilidades y reconfiguracion sociorresidencial en la poscrisis: Consecuencias socioeconómicas y demográficas en las áreas urbanas españolas.
IP: Cristina Lopez Villanueva (Investigador Principal) i Fernando Gil Alonso (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
Orientada als reptes de la Societat. Modalitat Reptes , Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: SEJ - PN de Ciencias Sociales, Económicas y jurídicas
Data d’inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021
(Continua.)

117

PROJECTES DE RECERCA
PROJECTES DE RECERCA COMPETITIUS EUROPEUS
DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA
Títol: Ciudad y territorio en la cartografía española: una perspectiva histórica.
IP: Francesc Nadal Piqué (Investigador Principal) i Jesús Burgueño Rivero (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa: NSEJ - Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2021
Títol: El clima del último siglo en la España Peninsular
IP: Fco. Javier Martín Vide (Investigador Principal) i Joan Albert López Bustins (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
Orientada als reptes de la Societat. Modalitat Projectes I+D+I, Organisme: MCOC - Ministerio de Economía
y Competitividad.
Programa: NBTC - Programa Nacional de Biodiversidad, ciencias de la tierra y cambio global
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2020
Títol: Estrategias de gestión forestal y manejo postincendio orientadas a la conservación y mejora de la
calidad del suelo.
IP: Xavier Úbeda Cartañá
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
Orientada als reptes de la Societat. Modalitat Projectes I+D+I. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía
y Competitividad.
Programa: NBTC - Programa Nacional de Biodiversidad, ciencias de la tierra y cambio global
Data d’inici: 30/12/2016     Data Fi: 29/12/2020
Títol: Evaluación de la sostenibilidad de las cadenas agroalimentarias postproductivistas en España.
IP: Xosé Anton Armesto López
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
Orientada als reptes de la Societat. Modalitat Projectes I+D+I. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía
y Competitividad.
Programa: NSEJ - Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2020
Títol: Oscilaciones glaciares y variabilidad climática en el nordeste de Groenlandia.
IP: Marc Oliva Franganillo
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D. Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad.
Programa: NTME - Programa Nacional de ciencias y tecnologías medioambientales
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2020
Títol: Turismo y ciudad: análisis y evaluación de las sinergias, conflictos y retos generados por el desarrollo
turístico en las ciudades españolas
IP: Dolores Sánchez Aguilera (Investigador Principal) i Francisco M. Lopez Palomeque (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Programa: NSEJ - Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas
Data d’inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021
Títol: La transición a la educación postobligatoria del alumnado de origen inmigrante.
IP: Jordi Bayona Carrasco (Investigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria per a donar suport a projectes de recerca social (Observatori Social de La
Caixa). Organisme: FUCA - Fundació Caixa de Pensions ‘La Caixa’.
Data d’inici: 05/12/2019     Data Fi: 04/06/2020
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Títol: La producción escrita cristiana hispana no conservada (s. IV-VI): estudio histórico-prosopográfico.
IP: José Vilella Masana (Investigador Principal) i Raúl Villegas Marín (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement, Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2024
Títol: Recuperando la memoria: recorridos femeninos en la historia de la arqueología española (siglos XIX y XX).
IP: Margarita Diaz-Andreu Garcia (Investigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2023
Títol: Caracterización social y funcional de los asentamientos urbanos de la lberia septentrional
IP: Juan Sanmarti Grego (Investigador Principal) i Jaume Noguera Guillen (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2024
Títol: Redes de información y fidelidad: los mediadores territoriales en la construcción global de la Monarquía de España (1500-1700)
IP: Ida Mauro (Investigador Principal) i Diego Sola Garcia (Coinvestigador Principal).
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2024
Títol: Transformaciones en el uso de cerámica utilitaria de cocción reductora: Una aproximación diacrónica
y social a los modos de producción y consumo
IP: Esther Trave Allepuz (Investigador Principal).
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als reptes de la Societat. Modalitat Reptes. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2023
Títol: La confllctividad familiar: prácticas socioculturales y legales en espacios de movilidad (Barcelona,
XVI-XVIII)
IP: Maria Adela Fargas Peñarrocha (Investigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement , Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2024
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Títol: La sociedad urbana medieval frente al envejecimiento: prácticas de subsidio, acogida, asistencia y
salud (Cataluña, s. XIII-XV)
IP: Mireia Comas Via (Investigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2023
Títol: La construcción y el funcionamiento del poder en el ámbito local latinoamericano, 1840-1960.
IP: Pilar García Jordán (Investigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2023
Títol: Las líricas amorosas divinas (Divina Love Lyrics): rituales religiosos y poesia erótica en la Babilonia
del l milenio a.n.e.
IP: María del Rocío Da Riva Muñoz (Investigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2023
Títol: Globalización económica y nuevos espacios internacionales: mercados europeos y redes comerciales
bajomedievales en el Mediterráneo Occidental
IP: Dolores López Pérez (Investigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2024
Títol: EL NOTARIADO PÚBLICO EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL: ESCRITURA, INSTITUCIONES,
SOCIEDAD Y ECONOMÍA (SIGLOS XIII-XV)
IP: Daniel Piñol Alabart (Investigador Principal).
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2023
Títol: Ánforas romanas y análisis de contenidos. El consumo de alimentos de la Baetica, África y el Oriente
levantino en Gades, Roma y Pompeii (ss. I a.C.- I d.C.).
IP: Paul Reynolds (Investigador Principal) i Alessandra Pecci (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2020
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Títol: Arqueología, Teledetección y Arqueometría: una aproximación multidisciplinar al paisaje y las cerámicas desde el período romano al medieval en Mallorca (Islas Baleares).
IP: Miguel Angel Cau Ontiveros
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2021
Títol: Complejidades crecientes. Las jefaturas políticas de la primera edad del Hierro en la región del río
Sénia.
IP: Francisco Gracia Alonso (Investigador Principal) i David Garcia Rubert (Coinvestigador Principal) Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del
Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2022
Títol: Europa y el cambio cultural en España. Redes culturales y conexiones transnacionales (1960-1975).
IP: Carlos Santacana Torres (Investigador Principal) i Teresa Abelló Güell (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021
Títol: El uso y gestión de las plantas en el pasado, y la reconstrucción de paisajes antrópicos a partir del
estudio de microrrestos de origen biológico
IP: Rosa Maria Albert Cristóbal
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 30/12/2016     Data Fi: 29/12/2020
Títol: Espacios conectados a lo largo del tiempo. Cataluña y el mundo mediterráneo en los siglos XVII y
XVIII.
IP: Jaume Dantí Riu
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021
Títol: Familias, vecinos y forasteros en la prehistoria reciente del prelitoral catalán.
IP: Francisco Javier López Cachero
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2021
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Títol: FÈNIX. La Formació d’un ENtorn Internacional en Xarxa: els negocis d’un mercader català en el trànsit
a la Modernitat
IP: Dolores López Pérez
Convocatòria: Convocatòria RecerCaixa 2017. Organisme: Fundació Caixa de Pensions ‘La Caixa’
Data inici: 15/04/2018 - Data Fi: 14/04/2020
Títol: Horizontes culturales de la relación materna libre. Arte, literatura, legislación y pensamiento (siglos
XVII-XXI).
IP: Maria Milagros Rivera Garretas
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
Orientada als reptes de la Societat. Modalitat Reptes. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)
Data d’inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021
Títol: Las sociedades antiguas complejas de Asia Central a través de la cerámica. Entre la tradición nómada
y las influencias mediterráneas
IP: Verónica Martínez Ferreras (Investigador Principal) i Josep Maria Gurt Esparraguera (Coinvestigador
Principal).
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 30/12/2016     Data Fi: 29/12/2020
Títol: Las sociedades humanas y su interacción con el entorno en el NE peninsular desde el Pleistocieno
superior hasta inicios del Holoceno
IP: Josep Maria Fullola Pericot (Investigador Principal) i Maria Pilar Garcia-Arguelles Andreu (Coinvestigador Principal).
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2020
Títol: Mundos del trabajo en transición (1750-1930): cualificación, movilidad y desigualdades
IP: Cristina Borderías Mondejar (Investigador Principal) i Llorenç Ferrer Alòs (Coinvestigador Principal).
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2021
Títol: Paisajes monásticos. Representaciones y virtualizaciones de las realidades espirituales y materiales
medievales en el Mediterráneo Occidental (siglos VI-XVI)
IP: Marta Sancho Planas (Investigador Principal) i Núria Jornet Benito (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2022
(Continua.)
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PROJECTES DE RECERCA
PROJECTES DE RECERCA COMPETITIUS EUROPEUS
DEPARTAMENT D’HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA
Títol: Red Española de Historia del Trabajo
IP: Llorenç Ferrer Alòs (Investigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Accions de dinamització ‘Xarxes d’Excel·lència’. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2020     Data Fi: 31/12/2021
Títol: Relaciones interprovinciales en el Imperio Romano. Producción y comercio de alimentos hispanos
(Provinciae Baetica et Tarraconensis)
IP: Víctor Revilla Calvo (Investigador Principal) i José Remesal Rodriguez (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2020
Títol: Turismo y performatividad de la identidad local: Nación y región desde una perspectiva postcolonial y
de género (Catalunya y Balears: siglos XIX-XXI)
IP: Mary - Josephine Nash Baldwin (Investigador Principal) i Antoni Vives Riera (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als reptes de la Societat. Modalitat Projectes I+D+I. MCOC. Organisme: Ministerio de Economía y
Competitividad
Data inici: 01/01/2018 - Data Fin: 31/12/2019
DEPARTAMENT D’HISTÒRIA DE L’ART
Títol: Entre ciudades: el arte y sus reversos en el período de entre siglos (XIX-XX)
IP: Teresa Montserrat Sala Garcia (Investigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2023
Títol: El pensamiento cinematográfico en España: de los orígenes a los años 60
IP: José Enrique Monterde Lozoya (Investigador Principal) i Josep Casals Navas (Coinvestigador Principal).
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)
Data d’inici: 01/06/2020     Data Fi: 31/05/2023
Títol: Arte y cultura en la Barcelona moderna (ss. XVII-XVIII). Relaciones e influencias en el ámbito del
Mediterráneo occidental.
IP: Sílvia Canalda Llobet
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2022
(Continua.)
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PROJECTES DE RECERCA
PROJECTES DE RECERCA COMPETITIUS EUROPEUS
DEPARTAMENT D’HISTÒRIA DE L’ART
Títol: Barcelona en el contexto del gótico meridional: arquitectura y ornamentación.
IP: Joan Domenge Mesquida (Investigador Principal) i Antoni Conejo da Pena (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D de Generació del Coneixement. Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2022
Títol: Diseño y validación de un sistema de evaluación basado en rúbricas de los planes docentes en los
estudios universitarios de las artes
IP: José Luis Menéndez Varela
Convocatòria: Projectes ICE (REDICE-ACCIO-16). Organisme: ICEU - Institut de Ciències de l›Educació
(ICE) - Universitat de Barcelona (UB)
Data inici: 10/07/2018     Data Fi: 02/12/2019
Títol: Justicia y Juicio: representaciones artísticas en la Cataluña medieval y moderna. Emplazamientos,
programas iconográficos, contextos y modelos.
IP: Rosa Alcoy Pedrós (Investigador Principal) i Cristina Fontcuberta Famadas (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2021
Títol: Pirineo Románico, Espacio de Confluencias Artísticas II
IP: Carles Mancho Suarez (Investigador Principal) i Immaculada Lores Otzet (Coinvestigador Principal)
Convocatòria: Convocatòria d’ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d’Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d’R+D. Organisme: MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Data d’inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2021
Font: Oficina de Recerca de Centre

Si es classifica els investigadors principals dels projectes segons gènere, tant en el cas dels
projectes amb finançament internacional com amb l’estatal, el percentatge d’homes supera
el de dones en ambdós casos: 57,9% en el cas dels primers i 56,3% per als segons.
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Figura 29: Investigadors principals dels projectes finançats actius durant el curs 2019-20 segons gènere
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Font: GREC

8.3. RESULTATS DE LA RECERCA
Un dels indicadors més importants dels outputs de recerca són els que es refereixen a les
publicacions, tant en revistes com en llibres, i el de les contribucions a congressos. La Facultat realitza una àmplia tasca de difusió de la recerca, tal i com es reflecteix a les xifres
relatives a la seva producció.
Taula 80: Publicacions del PDI de la Facultat

Modalitat

2017

2018

2019

2020 (*)

Publicacions en revistes

418

397

393

242

Contribucions a congressos

881

985

775

152

Publicacions en llibres

583

612

577

256

1.882

1.994

1.745

650

TOTAL

(*) Treballs inclosos al GREC fins al mes de novembre
Font: GREC

Un element que ajuda a avaluar els resultats de la recerca són els indicadors de la seva
qualitat. Entre els més freqüents es troba el mesurar el factor d’impacte de les publicacions i
en considerar els articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR).
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Taula 81: Dades de qualitat de les publicacions del PDI de la Facultat
AVALUACIÓ QUALITATIVA

2017

Publicacions en revistes JCR
Mitjana factor d’impacte

2018

2019

2020 (*)

88

109

104

75

2,420

3,755

3,176

3,591

(*) Treballs inclosos al GREC fins al mes de novembre
Font: GREC

8.4. AJUTS DE LA COMISSIÓ DE RECERCA
DE LA FACULTAT
La Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història estableix dues convocatòries
anuals (mesos de maig i octubre) per atorgar ajuts amb l’objectiu de promoure les activitats
del personal docent i investigador de la Facultat relacionades amb la recerca. La Comissió
avalua en sengles reunions totes les sol·licituds que hagin arribat en els terminis establerts,
sempre que compleixin amb els requisits de les bases de la convocatòria, prioritza les sol·
licituds i resol les convocatòries d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
1. Els ajuts es convoquen en quatre modalitats diferents:
2. Borses de viatge (BV)
3. Organització de congressos i jornades (OCJ)
4. Traduccions i correccions d’article per enviar a revistes científiques (T)
5. Revistes en paper i electròniques (RP/RE) (aquesta modalitat només s’obre en la
segona convocatòria)
En el període considerat, els ajuts van pujar un total de 24.505,43 € en la segona convocatòria de 2019 i de 12.393,02 € en la primera convocatòria de 2020. Aquesta darrera convocatòria es va veure molt condicionada per la situació d’alarma sanitària i les restriccions
imposades a la mobilitat i a la realització de trobades, fins al punt que no hi va haver cap
sol·licitud en la modalitat borses de viatge (BV). A continuació es mostra un diagrama de
barres on s’indiquen els imports concedits per modalitat i els ajuts concedits per convocatòria (NC: no convocat). Aquests ajuts es detallen en les taules que segueixen.
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Figura 30: Ajuts concedits per la Comissió de Recerca de la Facultat

Font: Oficina de Recerca de Centre
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Queralt

Solé Barjau

Agregat

Història de l’Art

Palerm, Itàlia

2,875.43 €

129.98 €

IV Congreso Intern. Del Tardogótico. Architetture per la vita Palazzi e dimore dell’ultimo 16-19/10/2019
Gotico tra XV e XVI secolo.

700.00 €
378.00 €

27-31/01/2020
17-18/10/2019

La memoria pública a debate

Palmerston Nor6th International Palaeoflood Conference
th, Nova Zelanda

Agregada Història i Arqueologia Guernika

Catedràtic Geografía

TOTAL
Font: Oficina de Recerca de Centre

Vidal Franquet Jacobo

Lothar

Història de l’Art

193.77 €

Schulte

Titular

VI Encuentro Ibérico de Estética. Lo nuevo
en la música a partir de Darmstadt. Atmpos24-26/10/2019
phères y el Réquiem de ligeti como música
informal

Coimbra, Portugal

Magda

257.37 €

01-03/11/2019

Polo Pujadas

Agregada Història de l’Art

700.00 €

The LXV Anglo-Catalan Society Annual
Conference.

Carme

Narváez
Cases

16-21/09/2019

Bangor, Regne
Unit

VII Seminario Intern. Ciudad, comercio y
consumo.

Buenos Aires,
Argentina

Lector

Geografia

156.70 €

03-05/07/2019

129.98 €

IV Congreso Intern. Del Tardogótico. Architetture per la vita Palazzi e dimore dell’ultimo 16-19/10/2019
Gotico tra XV e XVI secolo.

Lluís

Palerm, Itàlia

129.98 €

IV Congreso Intern. Del Tardogótico. Architetture per la vita Palazzi e dimore dell’ultimo 16-19/10/2019
Gotico tra XV e XVI secolo.

Frago Clols

Història de l’Art

Palerm, Itàlia

IMPORT
99.65 €

DATA
ACTIVIAT
01-04/07/2019

Medieval Meeting de Leeds.

CONGRÉS

Museo y Democracia en la Europa Mediterránea.

Titular

Història de l’Art

Leeds, Regne
Unit

DESTINACIÓ

Madrid

Joan

Domenge
Mesquida

Titular

Història i Arqueologia

DEPTARTAMENT

Història de l’Art

Antoni

Conejo da
Pena

Lectora

CATEGORIA

Espuny Aguiló Joaquim FPU

Mireia

NOM

Comas Via

COGNOMS

Taula 82: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 2a Convocatòria de 2019 (resolta en la reunió de la Comissió de Recerca de 14 de novembre de 2019) - Modalitat de borses de viatge (BV)
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NOM

Víctor

Revilla Calvo

Facultat 14-15/11/2019

Facultat 14-15/10/2019

Roman Agrarian & Viticultural Landscapes-GeosHistòria i Arqueologia patial Analysis, Statistics & Predictive Modelling:
Case Studies Research.

3,180.00 €

700.00 €

480.00 €

2,000.00 €

Ceremonies, rituals, feasts and festivities in AnFacultat 29-31/01/2020
cient Mesopotamia and in the Mediterranean woril.

VIII Jornades Intern. De Tardor de Tàcita Muta:
Història i Arqueologia Intramurs. Formes de reclusió i vulnerabilitat amb
perspectiva de gènere.

IMPORT

LLOC

DATA
ACTIVIAT

CONGRÉS

Agregat

Garcés Estalló Ignasi

Font: Oficina de Recerca de Centre

TOTAL

CATEGORIA

COGNOMS NOM

ARTICLE

REVISTA

Serrat dels Espinyers (Isona i Conca Dellà,
Journal of Archaeological
Història i Arqueologia Lleida, Catalonia), a multi-period storage site
Science: reports.
in the Pre-Pyrenees.

DEPTARTAMENT

Anglès

IDIOMA

200.00 €

200.00 €

IMPORT

Taula 84: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 2a Convocatòria de 2019. Modalitat de traduccions i correccions d’articles per enviar a
revistes científiques (T)

Font: Oficina de Recerca de Centre

Titular

Mª Dolors Titular

TOTAL

DEPTARTAMENT

Agregada Història i Arqueologia

CATEGORIA

Molas Font

Da Riva Muñoz Rocío

COGNOMS

Taula 83: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 2a Convocatòria de 2019. Modalitat d’organització de congressos i jornades (OCJ)
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Pilar

García
Jordán

Catedràtic

Catedràtic

Gil Pujol Xavier

Mayayo
i Artal

Titular

Ripoll
López

Catedràtic

Segura i
Antoni
Mas

TOTAL
Font: Oficina de Recerca de Centre

Agregada

Sancho i
Marta
Planas

Gisela

Titular

Polo
Magda
Pujadas

Andreu

Història i Arqueologia

Geografia

DEPARTAMENT

300

Cercles. Revista d’Història Cultural.
Paper

Matèria.Revista Internacional d’Art. Paper i electrònic

Segle XX, Revista Catalana d’HistòriaElectrònica.

Pedralbes. Revista d’Història Moderna.
Paper

SVMMA. Revista de Cultures Medievals.
Electrònica

Història i Arqueologia Revista Índice Histórico Español. Paper

Història i Arqueologia

Pyreane. Revista de Prehistòria i Antiguitat a la Mediterània Occidental. Pyrenae:
Història i Arqueologia
Jornal of Western Mediterranean Prehistory and Antiquity. Electrònica

Història de l’Art

Història i Arqueologia

Història i Arqueologia

1000

13

250 (Paper)

6

21 (any
2018)

24

EXEMPLARS
PUBLICATS

Scripta Nova. Revista Electrónica de
Geografía y Ciéncias Sociales. UB

REVISTA

Catedràtica Història i Arqueologia Boletín Americanista.Paper i electrònic

Giovanni C. Agregat

Cattini

Titular

Núria

NOM

CATEGORIA

Benach
Rovira

COGNOM

151

80

160

Anual

Semestral
2 Núm.

Semestral
2 Núm. (un
únic volum)

Anual

Anual

Anual

Semestral

Anual

Anual

EXEMPLARS
REGULAINTERRITAT
CANVIATS

18,250.00 €

1,500.00 €

1,500.00 €

3,500.00 €

1,500.00 €

1,500.00 €

2,500.00 €

2,500.00 €

3,000.00 €

750.00 €

IMPORT

Taula 85: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 2a Convocatòria de 2019. Modalitat de revistes en paper i electròniques (RP/RE)
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CONGRÉS

Joan

Núria

Torras
Benezet

TOTAL
Font: Oficina de Recerca de Centre

Professora
Associada

Catedràtic
Universitat

Sanmarti
Grego

8 i 9 maig 2020

19 i 20 d’octubre
2020

19 i 20 de novembre 2020

9 i 10 de desembre 2020

DATA
ACTIVIAT

Hª de l’Art

PHARAOH: el període més
convuls d’Egipte (amb Joann
Fletcher)

Facultat de Geografia i
Història

7 i 8 de setembre
2020

18 setembre
Jornades d’homenatge al Prof.
Universitat de València ,
2020 (ValènHistòria i Arqueologia Miquel Tarradell i Mateu, en el
Universitat de Barcelona
cia),30 setembre
100 aniversari del seu naixement ,Institut d’Estudis Catalans
2020 (Barcelona)

OnLine

Catedràtica
Emèrita
DUODA
Universitat

María
Milagros

Rivera
Garretas

XV Diàleg Magistral amb Lia
Cigarini i XXXI Seminari Públic
Internacional 2020

Jornades d’estudis sobre Guinea
Universitat Barcelona
Equatorial

Història i Arqueologia

Professor
Lector

Nerin Abad Gustau

Universitat Barcelona

Facultat de Geografia i
Història

LLOC

Seminario Internacional Online
Arte y Comunidad

Anna Mª

Guasch
Ferrer

DEPARTAMENT

El funcionament del poder en
Catedràtica
Història i Arqueologia l’ambit local a Amèrica Llatina,
Universitat
segles XIX-XXI

CATEGORIA

Catedràtica
Hª de l’Art
Universitat

Pilar

NOM

Garcia
Jordán

COGNOM

9,193.02 €

1,500.00 €

2,000.00 €

1,466.50 €

600.00 €

875.00 €

2,751.52 €

IMPORT

Taula 86: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 1a Convocatòria de 2020. Modalitat d’organització de congressos i jornades (OCJ). 1a
Convocatòria de 2020 (resolta en la reunió de la Comissió de Recerca de 23 de juliol de 2020)
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Catedràtic
Universitat

Daura Luján Joan

Delgado
Ruiz

TOTAL
Font: Oficina de Recerca de Centre

Història i Arqueologia

Evidencias arqueólogicas de la guerra de
Sertorio en elcurso inferior del rio Ebro

Journal of Roman
Archaeology

Jaume

Noguera
Guillén

Professor
Titular

The Neapolitan Embassies and Agency to
European History
Història i Arqueologia the Court in the 16th and 17th Centuries.A
Quarterly
Comparative View

Professora
Agregada

Ida

Anglès

Anglès

3,200.00 €

400.00 €

400.00 €

400.00 €

Polis. The Journal of
Ancient Greek and Ro- Anglès
man Political Thought

Mauro

Cyrus the gentelman: Xenophon’s “Cyropedia and Leo Strauss”

400.00 €

400.00 €

400.00 €

400.00 €

PROPOSTA
100%

400.00 €

Anglès

Anglès

Francès

Anglès

IDIOMA

Anglès

Cultural Analysis

Història i Arqueologia

El patrimoni dels ofesos. Identitat i conflicte al’entorn de les festes taurines a les
Terres de l’ Ebre

Quaternary Science
Review

Professor
Associat

Antropologia Social

Neandertal and Anatomical Modern Human occupancies at NE of Iberian PenínHistòria i Arqueologia
sula; chronological framework and site
formation of Cova del Gegant (Barcelona)

Klandos y jakartas. Informalidad y Estado AIBR.Revista de Anen dos sistemas de movilidad urbana en la tropologia IberoameBaja Casamance (Senegal)
ricana

Cahiers de RecherThe Inquisitor’s Demons.Nicolau Eymeric’s
ches Médiévales et
Directorium Inquisitorum
Humanistes

Journal of Contemporary History

NOM
REVISTA

Garcia SánManel
chez

Manuel

Investigador
RyC

Història i Arqueologia

Investigadora
Predoctoral
Antropologia Social
(APIF)

Marta

TÍTOL DE L’ARTICLE

The Second Life of Joaquin Maurin: the
Història i Arqueologia American Literary Agency in New York in
the context of the Cold War

Contijoch
Torres

Professor
Titular

DEPARTAMENT

Professor
Associat

Agustí

Colomines
Companys

CATEGORIA

Castell GraPau
nados

NOM

COGNOMS

Taula 87: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 1a Convocatòria de 2020. Modalitat de traduccions i correccions d’articles per enviar
a revistes científiques (T)
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9.- REVISTES
Una mostra de l’activa contribució a la difusió de la recerca duta a terme pels membres de la
Facultat són les revistes que s’impulsen des dels diferents departaments, grups de recerca
i instituts adscrits de la Facultat. En aquests moments, la Facultat dinamitza 22 revistes: 16
en línia i 6 en paper.
D’aquestes revistes, 13 han publicat com a mínim un número des de gener de 2019 fins a
setembre de 2020. Aquestes han estat:
Taula 88: Revistes en línia

REVISTA

DESCRIPCIÓ

NÚM
2019-20

HISTÒRIA DE L’ART
La Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo
tiene como objetivo el estudio de la visualidad, las prácticas
artísticas contemporáneas y los conflictos interculturales desde
una perspectiva global. REG|AC está asociada al grupo de
Revista d’Estudis Glo- investigación Art Globalization Interculturality del Departamento
bals i Art Contemporani de Historia del Arte de la Universitat de Barcelona.

2019:
Vol. 6

Matèria. Revista internacional d’Art recull fonamentalment
investigacions i aportacions inèdites d’especialistes en la història 2019:
de l’art dins d’un ventall de temes molt diversos d’història i teoria Núm. 14-15
Matèria. Revista Interna- de l’art, incloses les arts escèniques, la música i el cinema.
cional d’Art

GEOGRAFIA
Scripta Nova es una revista universitaria independiente que
pretende reunir contribuciones con solidez teórica, riqueza empírica y puntos de vista interdisciplinarios y novedosos y, especialmente, aquellos que demuestren tener compromiso con su
objeto de estudio y busquen una relevancia social de su trabajo.

2019:
Vol. 23
2020:
Vol. 24

La revista Biblio3W presta atención especial a los procesos de
urbanización, los cambios en la estructura económica, las relaciones internacionales y las variaciones en el mercado de la viviBiblio3W. Revista Bienda, entre otros muchos aspectos relacionados con el territorio
bliográfica de Geografía
siempre desde la preservación de la calidad científica.
y Ciencias Sociales

2019:
Vol. 24
2020
Vol. 25

Scripta Nova. Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales

Ar@cne es una revista electrónica interesada en los recursos
Ar@cne. Revista elec- existentes en Internet de importancia para la Geografía y las
trónica de Recursos en Ciencias Sociales.
Internet sobre Geografía
y Ciencias Sociales

2019:
230-237
2020:
238-240
(Continua.)
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REVISTA

DESCRIPCIÓ

NÚM
2019-20

HISTÒRIA

Índice Histórico Español

Pedralbes. Revista
d’Història Moderna

Pyrenae

El núcleo de la revista Índice Histórico Español son las reseñas a estados de la cuestión sobre Historia de España, de
todos los periodos y temáticas, realizados por especialistas.
Incluye una nueva sección dedicada a Didáctica de la historia.
También dispone de la publicación regular de reseñas accesibles por vía electrónica sobre libros relativos a la Historia de
España y sobre las obras generales de referencia obligada para
los historiadores.
L’objectiu de la revista Pebralbes és la difusió dels coneixements assolits per noves investigacions sobre història moderna.
És publicada pel Departament d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona.

2019:
Núm. 132
2020:
Núm. 133
Mensual

2019:
Núm. 39

2019:
Vol 50
Pyrenae és una revista científica sobre la Prehistòria, la Història
Núm. 1 i 2
Antiga i l’Arqueologia en el seu sentit més ampli tant cronològica
2020:
com geogràficament. Actualment té una periodicitat semestral.
Vol 51
Núm. 1 i 2
DUODA publica la escritura femenina de prosistas, poetas y
artistas que conocen el misterio de la lengua materna y saben
vivir, estudiar, pensar y crear sintiendo el orden simbólico de la
madre.

2019: 56
2019:57
2020: 58

Duoda

Cercles. Revista d’Història Cultural

Cercles es dedica a la publicació de treballs dedicats a la
història de la cultura i dels intel·lectuals a Catalunya, Espanya i
2019:
Europa entre els segles XIX i XX. És editada pel Grup d’Estudis
Núm. 22
d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) de la Universitat de Barcelona.
El Boletín Americanista es un foro de debate de la historia de
América. A partir del año 2010, posee una periodicidad semestral. Tiene por objetivo facilitar el debate interdisciplinario sobre
el pasado y el presente de los países americanos.

2019: 78

Boletín Americanista
Font: Oficina de Recerca de la Facultat

A més de la publicació dels números corresponents als anys 2019 i 2020 de les revistes
vinculades a la facultat, durant aquest curs s’han produït dues novetats més relacionades
amb aquestes.
En primer lloc, la revista Matèria. Revista Internacional d’Art, editada pel Departament d’Història de l’Art de UB, ha estat avaluada positivament per la base de dades de referències
bibliogràfiques Scopus de l’empresa Elsevier. Aquest fet amplia la visibilitat internacional
dels articles publicats en aquesta revista. Matèria. Revista Internacional d’Art és la successora de l’anomenada D’Art (1972-1997), reconvertida després en Matèria. Revista d’Art
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(2000-2007) per anomenar-se des de 2013 amb el seu nom actual. Recull fonamentalment
investigacions i aportacions inèdites d’especialistes en la història de l’art dins d’un ventall
de temes molt diversos d’història i teoria de l’art, incloses les arts escèniques, la música i el
cinema. En aquests moment, les directores de la revista són la Dra. Rosa Alcoy i Pedrós i
la Dra. Magda Polo Pujadas.
Figura 31: Coberta revista Matèria

En segon lloc, s’ha produït el naixement d’una nova revista amb el nom de Compàs d’amalgama. Revista de cultura contemporània. Es tracta d’una revista d’Edicions de la Universitat
de Barcelona que inicia la seva singladura el 2019 amb el propòsit d’esdevenir un mitjà de
difusió transversal on es combinin gèneres i ritmes de la cultura contemporània. Des de la
seva concepció, té la voluntat d’aplegar punts de vista diversos que suscitin un intercanvi
d’idees i coneixements adreçat a un públic sensible i interessat.
Aquesta revista és dirigida per la Dra. Teresa-M. Sala, professora del Departament d’Història de l’Art, en col·laboració amb Francesco Ardolino. El seu consell editorial està format,
entre d’altres, per professorat del Departament d’Història de l’Art, com són Jaume Radigales, Irene Gras Valero i Daniel López del Rincón.
Durant l’any 2019 s’han publicat els números 0 i 1 de la revista. El primer número transita
per llocs de pas i compromisos teatrals, amb fórmules del pathos que permeten dialogar
amb el passat, i per contextos vulnerables o en conflicte, com la ciutat de Sarajevo; endinsa en el món de Beatriu vist per Alexandre Galí i descobreix les trajectòries de dues dones
singulars: Josefina Matamoros —en format entrevista— i la física Evelyn Fox Keller —de qui
es publica un escrit testimonial—. El dossier monogràfic, amb articles de caràcter acadèmic,
està dedicat en aquesta ocasió al tema «El riure».
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Figura 32: Coberta revista Compàs d’amalgama
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10.- ACTUACIONS DAVANT LA COVID-19
Figura 33: Calendari d’actuacions de la Universitat de Barcelona davant la COVID-19

1. Comunicat de suspensió de les activitats acadèmiques presencials a la UB i
comunicat de tancament de la UB pel Decret de l’estat d’alarma
La suspensió d’activitats acadèmiques presencials fins al 3 d’abril -ampliat al 14 d’abril pel
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període de Setmana Santa-, va comportar la suspensió de tots els cursos i activitats presencials, les activitats per lloguer d’espais, les beques de col·laboració de la UB i del Ministeri d’Educació i les pràctiques als edificis de la UB. Dos dies després es decretava l’estat
d’alarma pel Govern de l’Estat i es procedia al tancament de tots els edificis i instal·lacions
de la UB, llevat del manteniment dels serveis crítics essencials a partir del 15 de març. En
el cas de les Facultats de Geografia i Història i Filosofia, els serveis crítics eren els degans i
l’administradora de Centre, en permanent contacte amb Rectorat i Gerència. A més a més,
el còmput de terminis dels procediments de la Universitat quedava suspès a partir del 15 de
març de 2020 fins a una nova instrucció.
En el cas del PAS, l’obligació de prestar serveis incloïa el personal que estava adscrit a unitats que tancaven al públic. Es van reforçar i habilitat eines digitals i mitjans per poder treballar a distància. El personal havia de mantenir el contacte necessari per rebre, en qualsevol
moment d’aquesta emergència, instruccions de serveis amb l’objectiu que es preservés la
continuïtat en la prestació de serveis imprescindibles o crítics, sempre que fos possible,
mitjançant treball a distància. Així, en el cas del PAS, en aquest període es van donar tres
situacions:
■ Unitats de l’administració que van continuar funcionant perquè les persones tenien
mitjans per poder treballar a distància, com l’Oficina de Recerca, l’Administració de
Centre i la Secretaria d’Estudiants i Docència
■ Unitats de l’administració que funcionaven a mitges, com l’Oficina d’Afers Generals
i les secretaries dels departaments
■ Unitats com Logística i Audiovisuals de l’Edifici que no podien treballar a distància
per la casuística de les seves funcions, encara que havien de mantenir operatiu el
correu electrònic

2. Comunicat del rector sobre el tancament d’edificis i instal·lacions i serveis crítics a partir del 14 d’abril de 2020.
Un cop finalitzat el període de confinament establert en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de
març, pel qual es regulava un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores
per compte aliè que no prestessin serveis essencials i, d’acord amb la pròrroga de l’estat
d’alarma fins al 26 d’abril de 2020, decretada pel Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, el
rector va comunicar que es mantindria el tancament dels edificis i instal·lacions de la UB a
partir del 14 d’abril llevat dels serveis crítics essencials. Es permetia l’accés excepcional del
personal el dia 15 d’abril per tal de recollir material necessari per poder treballar a distància
o per dur a terme actuacions imprescindibles.
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Atesa l’ampliació de l’estat d’alarma i la necessitat de no aturar la tramitació de processos
de la Universitat, l’administradora de centre va procedir a:
■ Contactar amb tot el PAS per saber dels mitjans tècnics que tenia al domicili per
poder realitzar el treball a distància,
■ Comprar alguns portàtils i distribuir d’altres de préstec del CRAI per al PAS que no
tinguessin mitjans propis (2a quinzena d’abril). Amb aquesta acció, la majoria de PAS ja
podia treballar a distància, a excepció de Logística i Audiovisuals.
A petició de la Generalitat de Catalunya, l’administradora de centre va realitzar una primer
estimació de majors despeses i menors ingressos per la COVID-19 per a tot el 2020. En el
cas del centre, s’estima una caiguda d’ingressos per lloguer d’aules de 95.621,42€ i unes
majors despeses de 79.205,67€ (compra d’equips, provisió d’EP i EPI’s, increment de la
neteja i desinfecció de l’edifici...).

3. Pla de desescalada del confinament de la Universitat de Barcelona decretat per
l’alerta sanitària ocasionada per la COVID-19 i pla de contingència (15 de maig).
El 9 de maig de 2020 es va publicar al BOE la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración
del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad que preveu l’obertura de centres universitaris “para su desinfección, acondicinamiento y para la realización de funciones administrativas. Asimismo, se dispone la reapertura
de los laboratorios universitarios para las funciones que le son propias”. La Universitat de Barcelona elabora el seu Pla de desescalada del confinament i un Pla de contingència realitzat
per l’OSSMA que recull les mesures preventives aplicables amb participació dels òrgans de
govern i dels representants dels treballadors i delegats i delegades de prevenció.
El Pla de desescalada de la UB preveu que el retorn ordenat a l’activitat s’efectuarà de manera gradual, per fases, de forma asimètrica, tenint en compte l’àmbit d’activitat i les condicions físiques de cada centre, en funció de l’evolució de la pandèmia.
Així, es preveuen 4 fases:
Fase 1. Tancament d’edificis i instal·lacions amb manteniment dels serveis crítics essencials, i preparació de la des escalada (del 14 d’abril al 17 de maig de 2020, explicat al punt 2).
Fase 2. Obertura parcial d’edificis i instal∙lacions per a tasques de recerca i de prestació de serveis imprescindibles que no es puguin desenvolupar a distància (del 18 de maig de
2020 al 7 de juny de 2020).
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El rector ordena el 17 de maig de 2020 l’obertura parcial dels centres, edificis i instal·lacions per realitzar les tasques de recerca i de prestació de serveis imprescindibles que no
es puguin desenvolupar a distància, d’acord amb el previst en el Pla de desescalada del
confinament de la Universitat de Barcelona i el Pla de Contingència elaborat per l’OSSMA
i publicats al web de la Universitat, el compliment dels quals és obligatori per a totes les
persones que accedeixin a les instal·lacions UB. Un d’aquests edificis que obre és el de Filosofia i de Geografia i Història per permetre l’accés a 5 grups de recerca de la Facultat de
Geografia i Història, autoritzats pel Rectorat a partir del 19 de maig.
Amb aquesta obertura de l’edifici, s’incorporen de manera parcial la unitat de Logística del
Centre i l’administradora de Centre, un cop reben l’aptitud dels serveis mèdics de la UB (1-2
dies per setmana en horari de matí, de 10 a 14h i de 16 a 20h), d’acord amb la Instrucció
del gerent de data 19 de maig de 2020 i amb els protocols d’actuació del personal del Punt
d’Informació de la fase 2 i dels tècnics logístics.
En aquesta fase:
■ Es realitza el càlcul de l’aforament de les aules d’acord amb la previsió de deixar 2
m de distància de seguretat
■ Es retola l’edifici amb les recomanacions de seguretat segons el Pla de Contingència de la UB
■ S’instal·len cintes de senyalització en els llocs susceptibles de produir-se cues com
el Punt d’Informació i les Secretaries d’Estudiants i Docència
■ Es col·loca un estand amb solució hidroalcohòlica i mascaretes quirúrgiques per als
treballadors de la UB (una unitat diària disponible). També es van adquirir guants (per
personal del Punt d’Informació i laboratoris) i tovalloletes de desinfecció per a llocs de
treball específic i que requereixen mesures de protecció addicional (ús de microscopis
i aparells de laboratori.

Fase 3. Obertura d’edificis i instal·lacions i retorn gradual del PDI i del PAS a l’activitat
presencial (a partir del 8 de juny de 2020 a l’actualitat).
El retorn gradual del PDI i el PAS a l’activitat presencial es produeix per:
■ L’aixecament de la suspensió del còmput dels terminis administratius i el reinici
dels recursos administratius amb efectes a partir de l’1 de juny (segons el Reial decret
537/2020, de 22 de maig, publicat al BOE en data 23 de maig de 2020, prorroga l’estat
d’alarma fins al 7 de juny de 2020, i posa de manifest en la seva exposició de motius
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que “el avance del Plan para la desescalada, con la consiguiente reactivación de la
actividad económica, de la movilidad y de las necesidades de los ciudadanos de acceder a los servicios, tanto públicos como privados, hace conveniente facilitar el normal
desarrollo de los procedimientos administratives y judiciales» i Resolució del rector de
27 de maig de 2020). Comença a funcionar el Registre del Pavelló Rosa i el Registre
online de la instància genèrica.
■ Obertura de centres i instal·lacions de la UB i el retorn gradual del PDI i del PAS a
l’activitat presencial (fase 3 del Pla de la Universitat de Barcelona de desescalada del
confinament decretat per l’alerta sanitària ocasionada per la COVID-19) a partir del 8 de
juny de 2020 per resolució del rector.
■ Arran de la resolució del rector de data 2 de juliol, el gerent ha realitzat una instrucció
per al PAS fins al 13 de setembre de 2020.
En aquesta fase 3, les accions de l’Administració de Centre es van centrar en:
1. Establiment de l’atenció presencial del PAS segons les instruccions de Gerència (la
resta de l’horari laboral continua essent treball a distància, si és possible):
■ Unitats de Logística i Audiovisuals (3 dies/setmana en horari de 9 a 14h i de
15 a 21 h).
■ Unitats administratives de les Secretaries d’Estudiants i Docència (Geografia
i Història, Registre i atenció per cita prèvia quatre dies a la setmana); Oficina
d’Afers Generals (atenció presencial per cita prèvia, quatre dies a la setmana);
Oficina de Recerca (atenció presencial per cita prèvia, tres dies a la setmana);
Secretaries de Departament (atenció presencial per cita prèvia, dos dies a la
setmana en departaments pluripersonals; un dia en departaments unipersonals).
2. Previsió de necessitats d’equips de protecció dels llocs de treball:
■ Instal·lació de mampares a les Secretaries d’Estudiants i Docència
■ Càlcul i petició dels diferents tipus de mampares per als despatxos col·lectius
de PDI i unitats administratives per poder treballar presencialment al 100% en la
fase 4.
3. Demanda a Gerència d’equips de protecció individual (mascaretes, guants, solució
hidroalcohòlica, tovalloletes de desinfecció...) a mesura que es necessiten.
4. Necessitats de mitjans audiovisuals per a les aules i despatxos per a la docència
mixta (ajut del Vicerectorat de Política Acadèmica als Centres).
■ Petició de necessitats audiovisuals per als despatxos del PDI als Departaments.
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Projecte de tecnificació de les aules:
■ Demostracions de diverses empreses de material audiovisual necessari del
(29 de juny al 3 de juliol)
■ Definició del model de tecnificació de les aules amb les dues empreses seleccionades (del 13 al 16 de juliol)
■ Gestió dels contractes i comandes (del 20 al 24 de juliol)
5. Finalització de les obres de remodelació de la Sala Jane Addams (mitjan juliol)
6. Planificació, preparació i realització de les PAU (del 7 al 10 de juliol) (4 tribunals de
PAU a l’edifici, amb uns 600 estudiants)
7. Planificació de la gestió acadèmica i publicació de les guies dels ensenyaments del
curs 20-21 i preparació de la gestió administrativa i calendari de matrícula del mes de
setembre per les SED’s del Centre.
8. Contractació del professorat associat/renovació del professorat lector i convocatòria
de noves de places de professorat lector: Juliol i setembre per l’Oficina d’Afers Generals.

Fase 4. Retorn a la docència presencial i recuperació de l’activitat ordinària (previsió
setembre-octubre 2020).
1.Col·locació de mampares per als despatxos col·lectius de PDI i unitats administrati ves per poder treballar al 100% de presencialitat.
2. Tecnificació de les aules designades (mitjan-finals de setembre si poden subministrar
el material les empreses audiovisuals contractades).
3. Possibilitat de necessitat de compartició del cost econòmic Administracions de Centre-Facultats-Departaments produït per les majors despeses en EP/EPI’s per la COVID-19.
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11. ACTIVITATS
11.1. ACTES INSTITUCIONALS
Sessió d’acollida dels alumnes de nou accés (12/9/2019)
El dia 12 de setembre va tenir lloc, a l’Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història, la
sessió d’acollida dels alumnes de nou accés, que va ser presidida pel degà de la Facultat, el
Dr. Ricardo Piqueras Céspedes.
Aquesta sessió es va celebrar el primer dia de curs amb la voluntat de donar unes orientacions bàsiques als estudiants que arriben a la Facultat, així com d’informar-los dels serveis que
la Facultat i la UB els ofereixen. Al llarg de la sessió es va donar informació sobre les sessions
que organitza el CRAI per a l’alumnat de nou accés. Van participar en la sessió els caps d’estudis dels ensenyaments de la Facultat i l’equip del Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat,
el qual va aprofitar l’ocasió per presentar-se i donar les primeres indicacions de l’organització
del curs. També hi va participar l’administradora de Centre, la Sra. Àngels Ibáñez, qui va donar
diverses orientacions sobre el funcionament del centre.

Sessions de benvinguda als estudiants de mobilitat internacional
(13/9/2019 i 7/2/2020)
Els dies 13 de setembre i 7 de febrer van tenir lloc les sessions de benvinguda als estudiants
dels diferents programes de mobilitat internacional que s’incorporen a la Facultat durant el
primer o segon semestre.
Aquestes sessions, organitzades per l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Geografia i Història i de Filosofia, van comptar amb la participació del personal de l’ORI, així com
de la Responsable de mobilitat de la Facultat, la Dra. Arlinda Garcia Coll, i de la persona de la
Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (Sra. Carina Sala) encarregada dels temes de
mobilitat internacional. D’altra banda, també hi van participar les representants de Serveis Lingüístics i d’Estudios Hispánicos, les quals van donar a conèixer les possibilitats que ofereix la
UB per millorar l’aprenentatge de la llengua catalana i castellana. Així mateix, els membres de
l’ESM (Erasmus Students Network) van fer una presentació de l’associació i de les oportunitats
que ofereix. La sessió es va completar amb la reunió dels estudiants -organitzats per ensenyaments- amb el diferents caps d’estudis de la Facultat, amb l’objectiu d’aclarir possibles dubtes
sobre el seu funcionament. Després d’un brunch per recuperar forces, la sessió va finalitzar
amb una visita a la Biblioteca del Centre i un passeig comentat pel barri del Raval.
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Figura 34: Diverses imatges de la Welcome Session

Font: ORI de la Facultat de Geografia i Història

Actes de graduació de la promoció 2016-2019 (25 i 26/9/2019)
Els dies 25 i 26 de setembre van tenir lloc, al Paranimf de l’Edifici Històric, els actes de graduació de quatre dels cinc graus de la Facultat dels estudiants que van finalitzar els seus estudis
l’any 2019. Els actes van estar presidits pel degà de la Facultat de Geografia i Història, Dr.
Ricardo Piqueras Céspedes. L’acte del graduació dels estudiants d’Arqueologia ja s’havia
celebrat al mes de juny de 2019 -amb la participació de 31 alumnes-. Es pot consultar la informació sobre l’acte al web del grau.
El dia 25 es va celebrar la cerimònia per als estudiants dels graus d’Antropologia Social i
Cultural i d’Història, en què van participar un total de 129 estudiants (98 d’Història i 31 d’Antropologia). El padrí de la promoció d’Antropologia Social i Cultural va ser el Dr. Roger Canals,
mentre que el d’Història va ser el Dr. Xavier Ballestín. Aquests padrins van ser escollits per
votació pels propis estudiants, de la mateixa manera que ho van ser els representants dels estudiants que van ser el Sr. Josep Mas -del Grau en Antropologia Social i Cultural- i el Sr. Sergio
Bermúdez -del Grau en Història-, els quals van parlar en nom dels membres de la promoció.
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El dia 26 va ser el torn dels estudiants dels graus de Geografia i Història de l’Art, amb la participació de 62 estudiants (17 de Geografia i 45 d’Història de l’Art). Les professores padrines
foren, en aquest cas, la Dra. Mari Carmen Moreno (del Grau en Geografia) i la Dra. Sílvia
Canalda (del Grau en Història de l’Art). Els representants dels estudiants van ser, en aquesta
ocasió, el Sr. Sergio Gris, del Grau en Geografia, i el Sr. Eduard Garcia, del Grau en Història
de l’Art.
Els actes van finalitzar amb la interpretació musical a càrrec de la Coral de la Facultat de Geografia i Història, dirigida pel Sr. Emili Fortea, interpretant Memory de A. L. Webber (Musical
“Cats”) i Do you hear the people sing de C.M. Schönberg (Musical “Els Miserables”).
Els actes es van realitzar amb un gran èxit d’assistència per part de alumnes i familiars, celebrant de forma conjunta el seu comiat de la Facultat.

Acte de Nadal 2019 a la Facultat
El divendres 20 de desembre, a l’Aula Magna, la Facultat va acomiadar l’any 2019, amb
la celebració del tradicional Acte de Nadal. L’acte va ser presidit pels membres de l’equip
deganal, donada l’absència del degà de la Facultat per motius personals.
L’acte va comptar amb diverses activitats. En primer lloc, el lliurament del IX Premi Temps,
Espai i Forma que convoca la Facultat, conjuntament amb la Xarxa de Dinamització Lingüística. A continuació, el duet format per Zulay Sánchez (flauta travessera) i Simón Reyes
(guitarra) van interpretar tres peces: Fantasía en 6/8 (Bambuco de José Revelo Burbano), Dical (Bambuco de Álvaro Romero) i Viejo Tiplecito (Pasillo de José A. Morales).
Seguidament, va tenir lloc l’acte de reconeixement a la trajectòria del personal de la Facultat
jubilat durant l’any 2019, com a tribut a la seva contribució per fer de la nostra Facultat un
espai per a la creació i transmissió de coneixement.
La Coral de la Facultat va participar amb la interpretació d’un repertori original, que va anar
des del Dancing Queen d’ABBA a El Noi de la mare d’Ernest Cervera. L’acte va finalitzar
amb el tradicional himne universitari Gaudeamus Igitur.
Figura 35: Targetó de felicitació del Nadal, 2019
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Jornades Virtuals de Portes Obertes (3-4 /6/2020)
Els dies 3 i 4 de juny es van celebrar les Jornades Virtuals de Portes Obertes amb un gran èxit
de participació. Es van organitzar en Coordinació amb el Vicerectorat d’Estudiants i Política
Lingüística i hi van participar el vicedegà acadèmic, Dr. Daniel Piñol, que va donar la benvinguda als presents, i els caps d’estudis, que van explicar cadascun dels ensenyaments. Les
jornades van comptar amb el suport de la Secretaria d’Estudiants i Docència.
Les jornades, adreçades a l’alumnat de Batxillerat i CFGS i altres persones interessades a
cursar qualsevol dels graus que s’imparteixen a la Facultat, van comptar amb sessions específiques per a cada ensenyament dirigides pels caps d’estudi que van informar de primera mà
i van resoldre dubtes. Es van organitzar presentacions específiques dels diferents graus per
introduir els trets característics de cadascun.
Tot i ser jornades virtuals, la valoració del seu funcionament ha estat molt bona, donat l’assistència i participació mitjançant preguntes al xat.

11.2. ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Visites guiades al jaciment arqueològic de la Facultat (25/9/2019)
Amb motiu de la presentació de les troballes de la campanya d’excavació del curs 2018-19,
la Facultat va organitzar una acció comunicativa entorn el camp arqueològic de la facultat,
amb l’objectiu de visibilitzar aquest espai i posar-lo en valor. Així, el dia 25 de setembre van
tenir lloc dues visites guiades al campus arqueològic: una primera oberta al PDI de la facultat, la qual va comptar amb l’assistència d’uns 15 professors i professores, i una segona,
adreçada als mitjans de comunicació, que va aconseguir donar a conèixer la importància
del jaciment per a la universitat -i també a la societat en general- del patrimoni i espai de
docència i recerca que significa aquest jaciment.
Les restes del taller d’Antoni Tarrés -important terrisseria de la Barcelona del segle XIX d’elaboració de ceràmica per a la construcció i decoració de les façanes dels edificis durant el
segle XIX- es troben al jaciment arqueològic situat al solar de la Facultat. Cada estiu s’hi fan
excavacions que són motiu d’estudi per part dels professors i estudiants d’aquest centre com
a mostra de patrimoni industrial.
Des del punt de vista patrimonial, el solar de l’antiga fàbrica Tarrés es caracteritza per conservar gairebé tots els espais productius del taller, la qual cosa permet reconstruir el procés
de fabricació dels productes. Les restes descobertes fins ara al jaciment aporten informació
sobre la vida de la Barcelona dels inicis de la industrialització: com funcionava una casa fà-
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brica com la d’Antoni Tarrés o la importància de la ceràmica com a element de construcció i
decoratiu. Actualment, encara es poden veure més de seixanta treballs del terrissaire Tarrés
en diferents edificis de Barcelona.
Des del punt de vista acadèmic, tenir un jaciment com aquest al solar de la Facultat de Geografia i Història permet la possibilitat, gairebé excepcional, que els alumnes del grau d’Arqueologia puguin fer pràctiques al mateix centre on estudien, gràcies a un conveni entre la
Universitat i l’Ajuntament de Barcelona, que és l’entitat titular del solar. A aquest acord amb la
ciutat, subscrit el 2012, s’hi suma l’assessorament que presta al projecte el Servei d’Arqueologia de Barcelona, que vetlla perquè les condicions de totes les intervencions que es fan a la
ciutat siguin les idònies, amb la finalitat d’obtenir el màxim rendiment científic i ampliar el coneixement del lloc. Des del 2014, estiu rere estiu, els estudiants participen en una campanya
coordinada pel catedràtic Josep Maria Gurt i dirigida per l’arqueòleg Jacinto Sánchez Gil de
Montes. A més, el jaciment acull el projecte de divulgació ArqueUB, que permet a estudiants
de secundària i batxillerat fer una estada a l’excavació arqueològica, al mateix temps que es
duen a terme accions divulgatives per al públic general.

Visita del Comitè Avaluador Extern dels màsters Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania, Planificació Territorial i Gestió Ambiental i Turisme Urbà
(30/10/2020)
En el marc del procediment d’avaluació i acreditació dels màsters en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, en Planificació Territorial i Gestió Ambiental i en Turisme Urbà va tenir lloc la
visita d’un Comitè d’avaluació Extern (CAE), nomenat per l’Agència per la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU). Aquest Comitè va visitar la Facultat el dimecres 30 d’octubre.
Durant la visita, el CAE es va entrevistar amb l’equip directiu de la Facultat, el Comitè d’Avaluació Interna del centre i una representació del professorat, alumnat, egressats i empleadors
dels titulats dels diferents ensenyaments. El programa de la visita contempla, també, una audiència oberta, sessió del procés d’acreditació oberta a la participació de qualsevol membre
de la comunitat universitària del centre, on els assistents poden fer arribar els seus comentaris
al Comitè d’Avaluació Extern sobre els títols avaluats.
El procés d’acreditació té per objectiu assegurar la qualitat dels programes formatius oferts,
d’acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris que estableix la normativa vigent.
Igualment, pretén proporcionar informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari, així com facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels
programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.
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Activitats pel Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers
les dones (26/11/2019)
En el marc de Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, la Comissió d’Igualtat de Centre (Facultat de Geografia i Història i Facultat de Filosofia) van organitzar
diverses activitats.
En primer lloc, es va presentar el Nou Protocol de la UB contra l’assetjament a la universitat. Aquesta presentació, a càrrec de Ricard Garcia Retortillo -del Departament de Dret administratiu i membre de la Comissió d’Igualtat de Dret-, va tenir lloc dimarts 26 de novembre.
L’acte va ser presidit per les Dres. Núria Sara Miras i Núria Benach, presidentes de la Comissió d’Igualtat de les Facultats de Filosofia, Geografia i Història, respectivament. Durant l’acte,
es va posar de manifest que aquest protocol -que actualitza l’anterior aprovat el 2014- estableix una nova llei d’igualtat a la UB que contempla també altres conductes masclistes i també
amplia el personal subjecte a acollir-s’hi al mateix, cas de les persones que presten serveis a
la Universitat o personal dels llocs on l’alumnat fa pràctiques.
En segon lloc, es va programar un Taller d’autodefensa feminista amb Karin Konkle, el divendres 29 de novembre.
Figura 36: Cartell de difusió i instantània del Taller d’autodefensa feminista

Font: Àrea de comunicació de la Facultat de Geografia i Història

Inauguració de la Sala Jane Addams (28/1/2020)
El dia 28 de gener va tenir lloc l’acte d’inauguració de la Sala Jane Addams. La Sala Jane
Addams és el nou nom atorgat a l’antiga Sala Gran de la Facultat en el marc de la iniciativa
del Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social de promoure el “bateig” d’espais de les facultats amb
noms de dones rellevants en els camps de recerca vinculats a la Facultat per afavorir la seva
visibilitat. En el cas de la Facultat de Geografia i Història, aquesta iniciativa va ser recollida per
la Comissió d’Igualtat de Centre, la qual va recollir propostes sobre possibles candidates i va
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elaborar la proposta, aprovada per la Junta de Facultat del 23 d’octubre de 2019.
L’acte d’inauguració va comptar amb la intervenció de la Dra. Maite Vilalta Ferrer, Vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona, del Dr. Josep Monserrat Moles,
degà de la Facultat de Filosofia i del Dr. Ricardo Piqueras Céspedes, degà de la Facultat de
Geografia i Història. La presentació de la figura de Jane Addams va anar a càrrec de la Dra.
Núria Font Casaseca (Professora del Departament de Geografia de la UB) i de la Dra. Núria
Sara Miras Boronat (Professora del Departament de Filosofia de la UB i delegada d’Igualtat
de la Facultat de Filosofia). A continuació, les persones que van voler van poder assistir a la
conferència “Looking Back to Look Forward. On Writing Pragmatism and Feminism (1996)
and Its Reception”, que va impartir la Dra. Charlene Haddock Seigfried (Purdue University,
EE.UU). Aquesta conferència formava part de l’acte inaugural del Women in Pragmatism
International Conference i va ser la primera activitat realitzada a la Sala Jane Addams.
Figura 37: Acte d’inauguració de la Sala Jane Addams

Font: Àrea de Comunicació. Facultat de Geografia i Història.

Preparació de la doble titulació en Arqueologia-Història de la Universitat
de Barcelona
Durant el curs 2019-20, s’han dut a termes diverses accions per completar la posada en
marxa de la nova titulació en Arqueologia i Història que la Facultat ofertarà per primera ve155

gada per al curs 2020-21. Aquesta proposta va ser aprovada per la Comissió Acadèmica de
Consell de Govern.
Amb aquesta doble titulació es donaran a conèixer els conceptes bàsics de l’Arqueologia
i la Història, la seva evolució, així com dels processos històrics més rellevants. El seu pla
d’estudis, amb 381 crèdits, selecciona assignatures de cada ensenyament per configurar
la doble titulació que capacita l’alumnat en la resolució de problemes i que possibiliten la
transformació de les dades, arqueològiques i documentals, en un coneixement històric de
qualitat.

Renovació del Consell Assessor de la Facultat (12/2/2020)
La Junta de Facultat del dia 12 de febrer de 2020 va aprovar la renovació del Consell Assessor de la Facultat. El Consell Assessor és un òrgan consultiu mixt que ha de vetllar per
incentivar les relacions entre l’activitat acadèmica de docència i recerca vinculada a la nostra Facultat i el món laboral i professional directament interessat en les seves activitats. Les
seves funcions i composició estan regulades per l’article 50 de Reglament de la Facultat.
Entre les funcions principals d’aquest Consell es troba el promoure la participació de la Facultat en la societat, així com contribuir a l’enfortiment de la implicació dels ensenyaments
de la Facultat en la realitat social.
El Consell Assessor està integrat pel degà, quatre professors o professores de la Facultat
a proposta de l’equip deganal i fins a un màxim de deu representants del món professional,
empresarial i d’institucions de l’administració proposats per la Junta de Facultat.
La composició aprovada per la Junta de Facultat és:
■ Dr. Mikel Aramburu, Departament d’Antropologia Social
■ Sr. Francesc Balada i Bosch, director Arxiu Nacional de Catalunya
■ Sr. Ferran Barenblit, director del MACBA
■ Sr. Jusèp Boya Busquet, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya
■ Sra. Judit Carrera, directora del CCCB
■ Sr. Jordi Font i Agulló, director del Memorial Democràtic
■ Dra. Mireia Freixa, Departament d’Història de l’Art
■ Sr. Mohammed Halhoul, president Tot Raval
■ Dra. Rosa Lluch, Departament d’Història i Arqueologia
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■ Dr. Javier Martin Vide, Departament de Geografia
■ Sr. Jaume Massó i Cartagena, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
■ Sra. Araceli Muñoz Garcia, presidenta de l’Institut Català d’Antropologia
■ Dr. Ricardo Piqueras Céspedes, degà, President
■ Sra. Margarida Sala i Albareda, directora Museu d’Història de Catalunya
■ Sra. Elena Rodríguez Armalé, presidenta de la Delegació Catalana del Col·legi de
Geògrafs.

La reunió de constitució del Consell Assessor estava prevista pel mes de març de 2020 i es
va posposar sine die per l’aturada d’activitats a causa de la COVID-19.

Acte de celebració del Dia Internacional de les Dones: passi del Documental “en femme” (4/3/2020)
La Comissió d’Igualtat de les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història, amb motiu de
la celebració del Dia Internacional de les Dones, va organitzar un acte commemoratiu que
va tenir lloc el dia 4 de març a la Sala Jane Addams. Aquest acte va consistir en el passi del
documental “en femme” i un posterior col·loqui, moderat per la professora Sílvia Bofill, que
va comptar amb la participació de la directora -Alba Barbé- i altres protagonistes del film.
Figura 38: Cartell de difusió de l’acte del 8-M 2020 a la facultat
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Aprovació de la modificació del Reglament de la Facultat per permetre
l’ampliació de l’equip deganal (27/5/2020)
La Junta de Facultat del dia 27 de maig va aprovar la modificació dels articles 16.1 i 37.1
del Reglament de la Facultat, els quals regulen la composició de l’equip deganal. Aquesta
modificació és fruit del nou model de dimensionament de les Facultats de la Universitat de
Barcelona -aprovat en Consell de Govern de 27 de febrer de 2020-, que estableix que a la
Facultat de Geografia i Història li correspon un número màxim de 4 vicedegans o vicedeganes. Donat que l’actual Reglament de la Facultat de Geografia i Història contempla un número màxim de 3 vicedegans o vicedeganes (article 16.1) és necessària la seva modificació
per adaptar-lo a l’acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2020.
La modificació del Reglament aprovada per Junta el dia 27 de maig permet ampliar la composició de l’equip deganal de tres a quatre vicedegans. D’altra banda, la modificació de
l’article 37.1 va en el sentit de permetre que els vicedegans o vicedeganes siguin escollits
entre tot el professorat amb dedicació a temps complet adscrit a la facultat i només del col·
lectiu de professorat permanent.

Elaboració del Pla de Seguretat COVID-19 del Campus UB-Raval (Setembre 2020)
Les Facultat de Geografia i Història i de Filosofia disposen d’un Pla de Seguretat COVID-19
del Campus UB-Raval elaborat durant el mes de setembre de 2020. Es tracta d’un protocol
basat en la normativa i recomanacions sanitàries fixada per l’OSMA que recull amb detall
les mesures de seguretat de l’edifici, així com les actuacions previstes per a cada tipus de
situació. Aquest Pla és una eina fonamental per a la preparació de la docència dels curs
2020-21, després de mesos d’aturada parcial o total de l’activitat.
Figura 39: Fragment del Pla de Seguretat de la COVID-19 del Campus UB-Raval
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Aquest protocol estableix també -seguint les indicacions arribades des del Rectorat- la creació de la figura del coordinador COVID19, persona encarregada de recollir la informació
sobre persones amb PCR positiu, simptomatologia compatible amb COVID19 o persones
aque han estat en contacte estret amb un positiu. La coordinadora COVID19 de la Facultat
és la Secretària de la Facultat, la Dra. Arlinda Garcia. Entre les accions contemplades, es
troba l’habilitació d’una adreça institucional (covid.geohist@ub.edu) on adreçar-se per comunicar qualsevol incidència dels membres de la Facultat relacionada amb la malaltia. La
coordinadora COVID19 de la Facultat és la persona encarregada de comunicar a l’OSSMA
els casos confirmats o sospitosos de COVID19, col·laborar amb aquesta oficina en la cerca
d’informació i de coordinar-se amb els serveis mèdics de la Universitat de Barcelona.

Lectura de tesis en línia dels doctorands dels programes de la Facultat
El Consell de Govern, en data 22 d’abril de 2020, va aprovar un procediment excepcional
de dipòsit i lectura de tesis en línia. La Facultat ha aplicat aquest procediment, circumstàncies que han fet possible la celebració de defenses de tesis doctorals durant els diferents
moment de la pandèmia. En concret, entre maig i setembre de 2020, es va dur a terme la
lectura de set tesis doctorals.

11.3. ACTIVITATS ACADÈMIQUES

El Professor Peter Day va obrir el curs 2019-2020 del màster d’Estudis
Avançats en Arqueologia (25/9/2019)
El dia 25 de setembre, el Màster en Estudis Avançats en Arqueologia va iniciar el curs 20192020 amb la classe inaugural impartida pel Professor Peter Day, catedràtic de la University
of Sheffield, i especialista en arqueometria de ceràmiques, amb la conferència: “Potters on
the move: mobility and technological practice from Mycenaean Lemnos to twentieth century
Lesvos”.
L’acte va tenir lloc a la Sala de Juntes de la Facultat de Geografia i Història presentat pel
degà Dr. Ricardo Piqueras i el director del Departament d’Història i Arqueologia, Dr. Carles
Santacana. En finalizar, es va oferir una copa de benvinguda als alumnes i al professorat del màster.
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Sessió informativa d’Erasmus i altres programes de mobilitat
(14/11/2019)
El dijous 14 de novembre va tenir lloc a la Sala Jane Addams la sessió informativa sobre
el Programa Erasmus i la resta de programes de mobilitat internacional de la Facultat de
Geografia i Història. Aquesta trobada es va adreçar a tot l’alumnat de grau i màster de la
Facultat amb interès a estudiar a l’estranger.
La sessió va ser conduïda per la responsable dels programes de mobilitat internacional de
la Facultat, la Dra. Arlinda Garcia, amb la participació de la persona responsable del programes de mobilitat internacional de la Secretaria d’Estudiants i Docència, Sra. Carina Sala, i
el personal de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat.
La sessió va comptar amb més d’una vuitantena d’estudiants i va servir per esvair dubtes
sobre els programes de mobilitat internacional als que poden accedir els estudiants de la
Facultat.
Figura 40: Cartell de difusió de la Sessió Informativa mobilitat

El professor Joan Sureda va impartir la conferència inaugural del curs
de doctorat (4/12/2019)
El Dr. Joan Sureda Pons, catedràtic emèrit del Departament d’Història de l’Art, va impartir la
conferència d’obertura del curs de doctorat amb “Normes, recerques, savis i sàvies”. L’activitat va tenir lloc el 4 de desembre a les 18 hores a la Sala Jane Addams de la Facultat.
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Figura 41: Cartell de difusió de la conferència inaugural de doctorat

Viatge d’estudi a Roma dels estudiants d’Història de l’Art (13/2/2020)
A principis del mes de febrer de 2020, un grup d’alumnes de l’assignatura “Art de Roma i
l’Antiguitat Tardana”, de la Universitat de l’Experiència, i altres alumnes del grau en Història
de l’Art van poder gaudir d’un viatge d’estudis a Roma, on van visitar, de la mà del professor
Antoni Conejo, els principals llocs d’interès de la ciutat. Aquesta activitat té molt èxit entre
els estudiants ja que, durant el viatge, es visiten tot tipus de monuments i museus que serveixen per explicar l’art en directe. Són dies per gaudir de la ciutat de Roma i per compartir
experiències i amistat.
Figura 42: Imatges de la visita d’estudi a Roma 2019

Font: Facebook del Departament d’Història de l’Art

Adaptació de la docència a l’entorn virtual com a resposta a la crisi de
la COVID-19 (13/3/2020)
A partir del dia 13 de març del 2020 i a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19,
es va tancar la facultat i tota la docència de graus, màsters oficials, postgraus i màsters
propis, va passar a la modalitat virtual. En aquesta modalitat també es va dur a terme la
defensa dels Treballs de Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster, tant a la convocatòria del
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juny com al setembre. Per altra banda, i seguint les directrius aprovades per la Universitat
de Barcelona, el període d’avaluació d’aquests treballs i de forma excepcional, es podia
prorrogar fins el 30 de novembre de l’any 2020.
Mitjançant diferents reunions de treball de la facultat, així com en les respectives comissions
acadèmiques de graus i màsters, es van donar orientacions al professorat per modificar els
plans docents de les assignatures. Aquestes modificacions es van introduir a través d’una addenda en què calia indicar els canvis produïts en la metodologia de la docència i en l’avaluació,
així com, si era necessari, modificacions en els continguts de la matèria de cada assignatura.
Durant els darrers mesos del curs, s’ha treballat en diferents comissions acadèmiques de
graus i de màsters de la facultat per implantar un model de docència semipresencial per al
curs 2020-21, adaptant els plans docents segons les indicacions donades des del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat.

Aprovació de la memòria de reverificació del Màster d’Història Contemporània i Món Actual (23/7/2020)
Al llarg del curs 2019-20, s’ha procedit a l’aprovació de la memòria de reverificació del Màster en Història Contemporània i Món Actual. Aquest procés ha estat motivat per la reforma
del màster causat per la sortida pactada de la Universitat Oberta de Catalunya de l’organització d’aquest ensenyament.
Aquesta memòria de reverificació va ser aprovada al Consell de Govern del 23 de juliol de
2020. Està previst que el nou màster s’implanti el curs 2021-22.

Organització del curs de formació per al professorat de la Facultat sobre Estratègies i eines per a la docència mixta (juliol-setembre 2020)
Més d’un centenar de professors de la Facultat han participat en el curs de formació d’Estratègies i eines per a la docència mixta impartit per l’experta en innovació docent, la Dra.
Marta Sancho, i els professors Dr. Toni Conejo, Dr. Xavier López Cachero i Dra. Maria Soler.
El curs, impulsat des de la Facultat, ha tingut com a finalitat principal donar suport al professorat de cara al primer semestre del curs vinent, oferint eines i treballant el plantejament per
a una docència semipresencial. El programa s’ha orientat a consells eminentment pràctics
amb un enfocament des de la perspectiva del docent i amb exemples concrets. L’èxit de la
formació, però, ha vingut donat per la implicació dels participants i l’expertesa i experiència
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del professorat del curs.
El curs s’ha desenvolupat en dues edicions: la primera del 29 de juny al 10 de juliol i la segona del 6 al 15 de juliol. Donada la gran acollida, s’ha reprogramat una nova edició del curs
durant el mes de setembre.
Figura 43: Caràtula del curs Estratègies i eines per a la docència mixta

I quan acabi el grau, què faig? Sessió informativa per als estudiants del
darrer curs del grau en Geografia (30/6/2020)
El Departament de Geografia, amb la participació del Col·legi de Geògrafs, va organitzar el
30 de juny una jornada virtual sobre les sortides professionals del grau en Geografia.
La jornada anava adreçada als estudiants de tercer i quart curs del grau en Geografia, encara que era oberta a tots els alumnes del grau. En la sessió, van intervenir exalumnes que
van explicar a partir de la seva pròpia experiència les diferents opcions que hi ha en acabar
els estudis.
Cal remarcar que aquesta sessió és una de les activitats que s’ha passat de modalitat presencial a virtual en el context d’adaptació a la situació causada per la COVID-19.
La Jornada va començar amb la presentació del Dr. Joan Albert López Bustins, cap d’estudis del Grau en Geografia. A continuació, el Sr. Marc Vila, membre de la junta directiva del
Col·legi de Geògrafs, va fer una introducció general de les possibles sortides professionals
del grau. A continuació, van intervenir la Sra. Marta Serra, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i ex-alumna del grau i la Sra. Laia Arbiol, doctoranda del programa de doctorat de Geografia, Planificació Territorial i Medi ambient. L’acte va finalitzar amb
un interessant debat amb la participació dels assistents i ponents.
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Figura 44: Infografia de difusió de la Jornada, I quan acabi el grau, què faig?

11.4. PREMIS I DISTINCIONS

L’App del projecte ArchAIDE, amb la participació del Grup de Recerca
ARQUB, guanya el premi Heritage in Motion Award (20/9/2020)
El projecte Archaeological Automatic Interpretation and Documentation of cEramics (693548) ha
estat declarat guanyador, en la categoria “App”, del premi Heritage in Motion Award.
El projecte ArchAIDE és un projecte finançat per la Comissió Europea (Programa H2020),
dins de l›àmbit de les Humanitats Digitals, que té com a objectiu desenvolupar un sistema automàtic de classificació de les ceràmiques arqueològiques emprant el perfil de la ceràmica o
la seva decoració, a partir d’una foto presa, per exemple, amb un mòbil. El projecte ha desenvolupat una App, amb una versió també per a ordinador de sobretaula, que permet capturar
fàcilment el perfil o la decoració i, a través de diversos algoritmes, proporcionar un curt llistat
dels possibles tipus a que correspon. Aquesta informació, a més, està vinculada a un extens
banc de dades que permet accedir automàticament a les dades històriques, cronològiques,
contextuals i de distribució, visualitzades en mapes, que faciliten la tasca dels arqueòlegs,
però que també serveixen a la formació dels estudiants d’arqueologia o a un públic general.
El projecte està coordinat pel Mappa Lab de la Università di Pisa (Itàlia), essent els altres
membres del consorci el CNR-ISTI Visual Computing Lab (VCL) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Pisa, Itàlia), el Deep Learning Lab de la University of Tel Aviv (Israel), Archaeology Data Service (ADS) de la University of York (Regne Unit), l’ARQUB Material Culture and
Archaeometry de la Universitat de Barcelona, el CoDArchLab - Archaeological Institute de la
Universität zu Köln (Alemanya) i les empreses BARAKA Arqueólogos S.L. (Toledo, Espanya),
Elements-Centre de gestió i difusió de Patrimoni Cultural (Palma, Espanya) i Inera (Pisa, Itàlia).
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L’equip de la Universitat de Barcelona està compost al voltant de la unitat Cultura Material i
Arqueometria UB (ARQUB), del Grup de Recerca sobre l’Arqueologia de la Complexitat i els
Processos d’Evolució social (GRACPE), i està dirigit pel Dr. Jaume Buxeda i Garrigós. L’equip
està format per la Dra. Marisol Madrid i Fernández, la Dra. Eva Miguel Gascón (contractada
postdoctoral del projecte), el Dr. Joan Sanmartí i Grego, la Dra. Meritxell Tous Mata, la Dra.
Cristina Fernández de Marcos García i la Sra. Mireia Pinto Monte (contractada predoctoral FI),
del Departament d’Història i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història. A més, també
formen part de l’equip la Dra. Julia Beltrán de Heredia Bercero i el Sr. Emili Revilla Cubero,
ambdós del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), i el Dr. Xavier Rubio, de la University
of Edinburgh (Regne Unit). L’equip de la Universitat de Barcelona ha tingut una col·laboració
destacada tant del Museu d’Història de Barcelona com del Museu del Disseny en diverses
parts del desenvolupament del projecte.
Els premis Heritage in Motion Award van ser lliurats divendres dia 20 de setembre a Liubliana
(Eslovènia). Aquests premis són una competició multimèdia per a creadors i usuaris de pel·lícules, jocs, apps i pàgines web en temes relacionats al Patrimoni Cultural i Natural, tangible i
intangible, d’Europa.
Figura 45: Infografia de difusió de ArchAIDE

Lliurament de la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent que
atorga la Generalitat de Catalunya a la Dra. Marta Sancho (8/10/2019)
El dia 8 d’octubre de 2019, durant la inauguració del curs acadèmic 2019-20, es va realitzar el
lliurament de la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, organitzada pel
Consell Interuniversitari de Catalunya, a la Dra. Marta Sancho, professora del Departament
d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Aquest premi s’afegeix al rebut el curs
passat pel Consell Social de la UB de distinció a la qualitat docent.
La distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es va crear l’any 1996 i té la
finalitat de premiar l’excel·lència en la docència universitària. Les candidatures les presenten
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els consells socials de les universitats públiques catalanes, o els òrgans equivalents de les
universitats privades, i la proposta es tramita a través de la secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). L’import de les distincions Jaume Vicens Vives (20.000 euros)
s’ingressa en els pressupostos de les universitats guanyadores, i s’ha de destinar a projectes
d’innovació o de millora docent.
Marta Sancho és doctora en Història Medieval i màster en Arqueologia Medieval per la Universitat de Barcelona. És coordinadora del grup d’innovació docent [contra]TAEDIUM, grup que
es va crear l’any 2000 i desenvolupa projectes d’innovació docent que tenen com a objectiu
central posar en pràctica propostes per a la millora de la docència, per fer-la més participativa,
de manera que l’estudiant sigui el centre del procés d’aprenentatge. La Dra. Sancho també
és secretària de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) i editora de la revista
SVMMA, revista de Cultures Medievals, a més de ser membre de la Comissió d’Avaluació
de la Docència de la UB (CADUB) i coordinadora del Pla d’Acció Tutorial dels ensenyaments
de grau de la Facultat de Geografia i Història. Pel que fa la seva recerca, està especialitzada en el treball amb fonts arqueològiques d’època medieval, on les seves línies de recerca
principals són l’estudi de la tecnologia de la producció a l’Edat Mitjana, l’hàbitat i fortificacions
medievals, l’explotació i aprofitament de recursos naturals en època medieval, el territori i
paisatge medieval, així com les transformacions sòcio-econòmiques en el trànsit entre l’Antiguitat Tardana i l’Alta Edat Mitjana. És directora de nombroses excavacions i, actualment, es
troba treballant en diverses excavacions com són la del monestir visigot de Santa Cecília dels
Altimiris (al Pallars Jussà), Sant Martí de les Tombetes (dels segles IV-XIII, que destaca per la
seva necròpolis), el poblat de pastors de Vilavella del Castellet i els jaciments de l’Espluga de
Segur i el Pui de Sant Miquel, a la Pobla de Segur.
Marta Sancho rep aquest guardó en reconeixement a la seva trajectòria docent en l’àmbit de
la història medieval i a la participació en diversos projectes d’innovació docent pioners en la
introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en la docència. També per la
incorporació del concepte de competències en la docència universitària, tenint en compte les
demandes de la societat i de l’alumnat.
Figura 46: Imatge de la Dra. Marta Sancho, premi Vicens Vives
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Premis Premi Temps, Espai, Forma, modalitat batxillerat (15/10/2020)
El treball “Dos bàndols i una guerra, dos besavis i un silenci; història de vida familiar”, elaborat per Íria Caballé i Vilà, és el Treball de Recerca guanyador del IX Premi Temps, Espai,
Forma, modalitat Batxillerat (2019). Aquest Premi, organitzat per la Facultat de Geografia i
Història de la Universitat de Barcelona, premia el millor Treball de Recerca escrit en llengua
catalana de temàtica relacionada amb els graus que s’imparteixen a la Facultat, és a dir,
Antropologia, Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’Art entre els treballs que s’han
presentat a la convocatòria. Íria Caballé i Vilà va fer el seu Treball de Recerca quan era
estudiant de l’Institut Jaume Balmes de Barcelona i va ser tutoritzat pels Srs. Joan Mitjana
Rodríguez i Luis Botella Ivars.
El Jurat va decidir atorgar el segon Premi ex-aequo als treballs “Els gegants perduts (19361939)”, presentat per Bernat Roman Gresely, i “Una aproximació a l’autoretrat, re-creant
Dürer” de Laura Beltran Estela. En Bernat Roman va realitzar el seu treball a l’Institut Icària
de Barcelona, sota la tutorització de la Sra. Elvira Fernández Núñez, mentre que la Laura
Beltran era alumna de l’Institut Institut Moisès Broggi i el seu treball va ser tutoritzat per la
Sra. María Pilar Sabio Esquíroz.
A la convocatòria oberta del Premi es van presentar un total de 16 treballs de temàtiques
ben diferenciades però amb una excel·lent qualitat acadèmica i lingüística, fet que el jurat
va valorar molt positivament.
El Jurat del Premi ha estat format per professors i professores de diferents especialitats de
la Facultat com són Laura García Sánchez (Història de l’Art), Joan Albert López Bustins
(Geografia), Xavier Mangado Llach (Arqueologia), Irene Sabaté Muriel (Antropologia) i Queralt Solé Barjau (Història).
La qualitat dels treballs presentats al concurs és una bona mostra de l’excel·lent tasca realitzada pels centres de secundària per fomentar l’interès en les Humanitats i Ciències Socials
entre els estudiants catalans de batxillerat.
Els Premis van ser lliurats el divendres 20 de desembre durant l’acte de Nadal de la Facultat.
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Figura 47: Cartell de difusió del Premi Temps, Espai, Forma

Figura 48: Imatges del lliurament dels Premis Temps, Espai, Forma

La tesi del Dr. Marcos Francos Quijorna guardonada com a millor tesi en
Ciència del Sòl 2019 (22/11/2019)
La tesi “Wildfire and forest management effects on soil properties” del Dr. Marcos Francos
Quijorna, recent doctorat del Programa de Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental de la Facultat, ha estat guardonada com a millor tesi en Ciència del Sòl 2019 per
la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo.
La tesi de Marcos Francos és un treball presentat en format articles i dirigit pels doctors Xavier Úbeda Cartañá i Paulo Alexandre da Silva Pereira. L’eix del treball és la gestió forestal,
tant abans com després d’incendis forestals i els seus efectes en el sòl. S’estudien també
factors ambientals que poden influir en l’evolució de les propietats dels sòls després de determinades accions portades a terme en els boscos. Dins de les variables que es tenen en
compte hi ha la gestió preincendi i les seves implicacions en l’àmbit edàfic, tant físic, químic
com biològic. Una de les variables a tenir present per saber l’evolució d’un paisatge que
ha cremat en un gran incendi forestal és la seqüència foc-pluja, tema que és tractat en un
dels capítols, així com l’ús de maquinària pesant i les seves implicacions per fer la gestió
postincendi. Les diferents severitats d’incendi i la seva repercussió en la recuperació dels
sòls també són tractades en aquesta tesi doctoral, així com també els efectes d’una mateixa
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gestió forestal a curt o llarg termini. La gestió forestal preincendi pot ajudar que els efectes
en el sòl, en cas d’incendi, no siguin tan severs i així ajudar a la recuperació dels sòls com
també de la vegetació.
La Sociedad Española de la Ciencia del Suelo és una entitat científica sense ànim de lucre,
fundada el 1947 en el Consell Superior d›Investigació Científiques (CSIC), que vol promoure
i difondre l›estudi i la investigació per preservar la protecció dels sòls.
Figura 49: Imatge del Dr. Marcos Francos, premiat

La Dra. Marta Piñol Lloret guanya el XXIII Premi Claustre de Doctors de
la Universitat de Barcelona (11/12/2019)
La tesi doctoral “Cine y movimientos migratorios: La representación del exilio y la emigración
económica española hacia Europa (1939-2016)” de la Dra. Marta Piñol Lloret, dirigida pel
Dr. José Enrique Monterde Lozoya del Departament d’Història de l’Art, ha estat guardonada
amb el XXIII Premi 2019 Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, corresponent
a les tesis defensades durant el 2017.
En aquesta edició s’han presentat 175 tesis doctorals i han calgut quatre deliberacions perquè el jurat, el dimecres 11 de desembre, decidís atorgar el premi a la tesi de la Dra. Piñol.
Marta Piñol és doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, Es va llicenciar a
la mateixa universitat (Premi extraordinari de Llicenciatura), on també hi va cursar el Màster
d’Estudis Avançats en Història de l’Art (Premi extraordinari de Màster). Va gaudir d’una beca
de Formació del Professorat Universitari (FPU2012) per la realització de la seva tesi doctoral, defensada el juliol de 2017, obtenint la qualificació d’excel·lent cum laude. En l’actualitat
és professora associada del Departament d’Història de l’Art de la Facultat.
El premi Claustre de Doctors, creat l’any 1997, distingeix les tesis doctorals que fan aportacions rellevants al camp del coneixement humà i per al progrés de la ciència. El seu objectiu
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principal és donar a conèixer i potenciar els treballs dels joves doctorats de la Universitat de
Barcelona i col·laborar, així, en la difusió del valor social dels títols de doctor, màxim grau
acadèmic que poden assolir els estudiants formats dins la institució universitària.
El lliurament del Premi, previst inicialment pel 22 d’abril de 2020, es va dur a terme finalment
en format virtual amb la realització d’un vídeo on el rector i el vicepresident del Claustre de
Doctors introdueixen l’acte i expliquen la seva importància i les dues persones premiades
en aquesta edició -entre elles la Dra. Marta Piñol- resumeixen el seu treball.
Figura 50: Imatge del Dra. Marta Piñol, premiada

Lliurament de Premis Temps, Espai, Forma, modalitat millor TFG i millor
TFM (20/12/2019)
El divendres 20 de desembre, durant l’acte de Nadal de la Facultat, es van lliurar els IX Premis Temps, Espai, Forma. La secretària acadèmica, Dra. Arlinda García, i el vicedegà de
Recerca, Dr. Jaume Buxeda, van ser els encarregats d’entregar els premis als guardonats
de batxillerat, grau i màster d’enguany.
Pel que fa a la modalitat de millor Treball Final de Grau, el primer premi ha estat per Xavier
Alarcon i Campdepadrós pel treball La figura de Cugat de Barcino i el seu culte primitiu (ss.
IV-VII). En Xavier és graduat en Història i el tutor del seu treball va ser el Dr. Pere Maymó. El
segon premi s’ha entregat ex aequo a Albert Delgado Treviño pel treball: La «Terza Roma»:
la transformació urbana de la Ciutat Eterna i la ideologia feixista (1922-1943) i a Nil Boix i
Besora pel treball La línia de telègraf entre Manresa i Solsona. Estudi arqueològic d’un tram
de la xarxa de la telegrafia òptica militar de Catalunya (1847-1862). L’Albert és graduat en
Història i el tutor del seu treball va ser el Dr. Juanjo Romero i en Nil és graduat en Arqueologia i el seu treball va ser tutoritzat per la Dra. Queralt Solé.
El primer premi en màsters ha estat per Raquel Simón Rodríguez pel treball La portada de
la Majestat de la Col·legiata de Santa María la Mayor de Toro (Zamora). Reflexions en torn
el Judici Final i el més enllà medieval. La Raquel és titulada en el màster d’Estudis avançats
en Història de l’Art i la tutora del seu TFM va ser la Dra. Rosa Alcoy. El segon Premi entregat
ex aequo ha estat per Àlex Amorós Hernández pel treball «La batalla de València». La iden170

titat valenciana i el València CF. 1976-1982. i per a Elvira Bullich Vilarrubias pel treball La
música més enllà dels límits del llenguatge musical. L’Àlex és titulat en el màster en Història
contemporània i Món actual i el seu treball va ser tutorizat pel Dr. Carles Santacana i l’Elvira
és titulada en el màster en Música com a art interdisciplinària i el tutor del seu treball va ser el
Dr. Joan Cuscó. Atesa la seva qualitat i originalitat, el Jurat va decidir atorgar un accèssit al
TFM d’Ariadna Civit Esteve pel treball Els drames silenciats de la pintura d’Edward Hopper.
Estudi de les connexions entre l’imaginari de l’artista i els textos de la postmodernitat literària (1995-2016). L’Ariadna és titulada en el màster en Estudis avançats en Història de l’Art i
la tutora del seu TFM va ser la Dra. Laia Manonelles.
Els membres dels jurats de cada categoria van destacar i valorar positivament, l’excel·lent
qualitat acadèmica i lingüística dels treballs que han optat al Premi Temps, Espai i Forma.
Figura 51: Lliurament dels Premis Temps, Espai, Forma 2019.

Lluís Pons Pujol i José Remesal, nous acadèmics de la Reial Acadèmia
de Bones Lletres de Barcelona (12/2/2020)
La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, en la sessió del dia 12 de febrer de
2020, va nomenar com a membres nacionals als professors d’Història Antiga, Lluís Pons
Pujol, número 121 i José Remesal Rodríguez, número 122.
El Dr. Lluís Pons Pujol és llicenciat en Geografia i Història i doctorat en Història Antiga per
la Universitat de Barcelona, i des del 2015 és professor agregat. És membre del grup de
recerca Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica
(CEIPAC) i col·laborador del projecte de recerca Production and Distribution of Food during
the Roman Empire: Economics and Political Dynamics (EPNet).
El Dr. José Remesal Rodríguez va ser catedràtic d’Història Antiga de la Universitat de Barcelona del 1988 al 2018, i, actualment, és catedràtic emèrit. És el fundador i director del grup
de recerca CEIPAC i investigador principal de nombrosos projectes de recerca competitius
autonòmics, estatals i europeus.
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Figura 52: Imatges del Dr. Pons (esquerra) i Dr. Remesal (dreta), nous acadèmics

El grau d’Arqueologia de la Facultat, entre els 50 millors del món
(4/3/2020)
D’acord amb el prestigiós ranquing QS World University Rankings by Subject 2020, el grau
d’Arqueologia de la Facultat es troba entre els 50 millors del món. En concret, el grau s’emplaça en la posició 47 de la seva disciplina, millorant una posició respecte a l’edició passada.
A més, la resta d’ensenyaments de la facultat també assoleixen bones posicions: Antropologia, entre els 100 primers; Geografia, Història i Història de l’Art, entre els 150 primers del
món.
El rànquing avalua el posicionament de 1.368 institucions d’arreu del món, a partir de dades
d’enquestes pròpies de QS fetes a acadèmics i a ocupadors d’egressats sobre la reputació
internacional de les institucions avaluades i també a partir de l’impacte de la recerca dels
seus membres. S’avaluen un total de 48 disciplines corresponents als àmbits del coneixement d’Arts i Humanitats, Ciències Socials i Direcció d’Empreses, Ciències de la Vida i Medicina, Ciències Naturals i Enginyeria i Tecnologia. La Universitat de Barcelona figura entre
les 100 millors universitats del món en 18 de les 48 disciplines, essent la institució líder en
l’àmbit estatal.
Figura 53: Logotip del QS World University Rankings by Subject 2020.
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Josep Herrera Ossó guanya el I Premi del Concurs Murals 2020 de la Facultat (6/5/2020)
El dia 6 de maig es va fer pública la resolució del Premi Concurs murals 2020, organitzat per
la Facultat de Geografia i Història. Aquest concurs anava adreçat als estudiants de les facultats de Geografia i Història i de Belles Arts i tenia la finalitat de seleccionar un mural per als
vestíbuls petits de la facultat de la segona i tercera planta. L’objectiu de l’acció era la millora
de la imatge d’aquests espais, transformant-los i fent-los més atractius per als seus usuaris.
També es pretenia donar resposta a la demanda dels estudiants de disposar d’espais per a
l’expressió artística i de difusió de les disciplines científiques que s’imparteixen a la Facultat.
El Jurat va decidir atorgar el premi a la proposta “Ceràmica Grega” presentada Sr. Josep
Herrera Ossó, estudiant de segon curs de la facultat de Belles Arts. El premi va consistir en
150 € destinats a la compra de material i 150 € en metàl·lic per a l’autor.
El Jurat va avaluar la coherència del projecte amb la temàtica de la docència de la Facultat,
l’adequació a l’espai proposat i el seu entorn, la qualitat artística i tècnica del projecte, l’originalitat i caràcter innovador del projecte i la viabilitat del projecte.
El Jurat d’aquesta edició va estar format per dos estudiants (Sra. Aïna Cornellà Cort i Sr.
Jordi Martin Pons), dos PAS (Sra. Pilar Gené Pinós i Sra. Àngels Ibáñez Andújar) i dos PDI
(Dr. Antoni Conejo da Pena i Dr. Joan Albert López Bustins)
Figura 54: Mural del Sr. Josep Herrera, guanyador I Concurs murals
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Figura 55: Cartell de difusió de concurs de murals de la Facultat

19 estudiants de la Facultat obtenen el premi extraordinari de Grau i
Màster del curs 2018-19 (26/6/2020)
El Consell de govern de la UB del dia 26 de juny va aprovar el llistat d’estudiants de la Facultat de Geografia i Història mereixedors dels premis extraordinaris de Grau i Màster del
curs 2018-19.
Cada curs acadèmic s’atorguen premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials que imparteix la Facultat de Geografia i Història. Els premis extraordinaris s’atorguen
a tots els alumnes que han finalitzat els seus estudis el curs anterior amb una nota mitjana
igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent. Per als ensenyaments de grau,
en el cas de que cap estudiant superi la nota de 9, es pot atorgar a un estudiant que tingui
una nota superior a 8,5. En el cas dels ensenyaments de màster, es pot premiar una persona per cada 15 estudiants o fracció de 15 escollit entre els que tenen una nota mitjana
igual o superior a 9,0.
Per al curs 2018-19, un total de 19 estudiants (11 de grau i 8 de màster) de la Facultat de
Geografia i Història han estat guardonats amb aquest premi. Aquests són:
Antropologia Social i Cultural
■ BERTOLIN ROS, PATRICIA
Arqueologia
■ BERNAD ALAMO, ELSA
■ BOIX BESORA, NIL
■ GARROBER CALAF, JORDI
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Història
■ BALLART RUIZ, MARIA LUZ
■ ENRÍQUEZ ÁLVARO, ADRIÀ
■ FRANCIA NAVARRO, JOSE RAMON
■ ROSICH ARGELICH, RICARD
■ RUEDA I SABALA, JOSEP
Història de l’Art
■ MARTÍN FUERTES, RAQUEL
■ RODON CAÑELLAS, ALBERT
Ensenyaments de màster
■ CAPLLONCH BUJOSA, BEGOÑA (Música com a Art Interdisciplinària)
■ CASTILLO GOMEZ, CINTIA CRISTINA (Planificació Territorial i Gestió Ambiental)
■ COMPANY MERCADO, LAURA (Història Contemporània i Món Actual)
■ DELFA LOBATO, LAIA (Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia)
■ GALLARDO AVELLAN, MIREIA (Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania)
■ MOURE LÓPEZ, SARA (Estudis Avançats en Història de l’Art)
■ OLIVA SANOSA, ORIOL (Antropologia i Etnografia)
■ VALLS LLORENS, MARTA (Estudis Avançats en Arqueologia)

Lliurament dels Premis UB-Santander a Treballs de Recerca de Batxillerat,
modalitat Facultat de Geografia i Història (3/7/2020)
El 3 de juliol es van fer públics els noms de les persones guanyadores de la primera edició
del Premi UB Santander al millor Treball de Recerca de Secundària de la modalitat de la
Facultat de Geografia i Història, organitzat pel Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística
mitjançant el SAE- Futurs UB.
El treball que ha merescut el Primer premi d’entre els 42 treballs presentats ha estat el titulat “Sepultados, la verdad bajo tierra. Gestión y estudio de las fosas” de Gisela Serrano
González. La Gisela és alumna de l’Institut Josep Lladonosa de Lleida i el seu treball ha
estat tutoritzat pel Sr. Josep Rubió. Aquest treball aprofundeix en la gestió institucional dels
processos d’exhumació de les foses a Espanya i, especialment, a Catalunya. El premi està
dotat amb 1.000 € (700 € en metàl·lic i 300 € a compte de la matrícula en una facultat de la
UB) i un diploma acreditatiu.
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El Segon premi ha estat pel treball “Judici a la Rugalla, una bruixa a la Vall Fosca del s. XVI”
d’Emma Castro Castelló, alumna de l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera de Barcelona,
que ha estat tutoritzat per la Sra. Carme Solsona. El treball aprofundeix sobre la persecució
de les dones considerades com a bruixes durant el segle XVI a Catalunya i analitza amb
detall la documentació existent sobre el judici de l’anomenada la Rugalla. El premi és de
500 € (300 € en metàl·lic i 200 € a compte de la matrícula en qualsevol facultat de la UB).
El treball que ha aconseguit el Tercer premi ha estat “La vida a la Cuirassa de la Lleida medieval”, recerca que descobreix com va viure la comunitat jueva de Lleida a l’època medieval. L’autora del treball és Laia Fo Rodrigo, dels Maristes Montserrat de Lleida, i els tutors
del treball han estat el Sr. Adán Pulido (professor del centre) i el Dr. Joan Josep Busqueta,
professor de la Universitat de Lleida.
També han estat mereixedors de distinció per la seva qualitat dos treballs més: un Quart
premi aconseguit pel treball “Les dones artistes a Manresa (1930-1963)”, d’Alba Quirós
López, de l’Institut Cal Gravat de Manresa, sota la tutorització d’Ovidi Cobacho, i un Cinquè
titulat “Els jocs olímpics de Berlín 1936. Superioritat racial o propaganda política?” elaborat
per Sofía López Hernández de l’Institut Numància de Santa Coloma de Gramenet, i tutoritzar pel Sr. Sergi Cervantes. Aquests dos treballs rebran un diploma acreditatiu.
El Jurat del premi en aquesta edició ha estat format per la Dra. Paola Lo Cascio, professora
del Departament d’Història i Arqueologia, Dra. Cristina Rodríguez, professora del Departament d’Història de l’Art i la Dra. Arlinda Garcia Coll, professora del Departament de Geografia.
Aquest premi ha estat convocat pel Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i va ser
gestionat pel SAE, des de Futurs UB. El premi cerca la captació de futurs estudiants i substituirà al premi Temps, Espai, Forma, modalitat batxillerat que fins al moment organitzava la
Facultat, en adreçar-se al mateix públic.
Figura 56: Cartell de difusió Premis UB-Santander
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Núria Benach, nova vicedegana de Qualitat i Innovació Docent de la Facultat (28/7/2020)
La Facultat de Geografia i Història compta, des del 28 de juliol, amb la Dra. Núria Benach
per tirar endavant el nou vicedeganat de Qualitat i Innovació Docent.
La Dra. Benach és professora titular del Departament de Geografia. Els seus principals interessos en recerca són les noves tendències del pensament geogràfic, els discursos sobre
les transformacions urbanes i la construcció socioespacial de la diversitat, amb especial
interès per la perspectiva de gènere. És investigadora principal del grup de recerca consolidat Espais Crítics i ha estat directora del Departament de Geografia Humana, secretària
acadèmica del Departament de Geografia, coordinadora del programa de doctorat “Geografia, Planificació Territorial i Medi Ambient” i presidenta de la Comissió d’Igualtat de Centre.
Actualment, és directora d’Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales -una de les poques revistes de geografia espanyoles inclosa a l’ISI web of Knowledge- i
co-directora de la col·lecció editorial “Espacios críticos” d’Icària Editorial.
Figura 57: Imatge del Dra. Núria Benach, nova vicedegana

Sílvia Bofill, nova presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat
(1/9/2020)
Des de l’1 de setembre de 2020, i per delegació del degà, la Dra. Sílvia Bofill Poch ha assumit
la presidència de la Comissió d’Igualtat de la Facultat, substituint la Dra. Núria Benach, que ha
estat nomenada vicedegana de Qualitat i Innovació Docent.
La Dra. Bofill és professora titular del Departament d’Antropologia Social i investigadora del
Grup d’Estudis sobre Reciprocitat (GER). Entre les seves línies de recerca principals destaquen
les d’antropologia de les cures, el treball de la llar, les violències masclistes i l’envelliment i polítiques públiques.
La Dra. Bofill forma part de la Comissió d’Igualtat de la Facultat des de la renovació d’aquesta fa
tres anys, contribuint activament en l’organització de les diferents activitats d’aquesta comissió.
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La Comissió d’Igualtat de la Facultat funciona coordinadament amb la Comissió d’Igualtat
de la Facultat de Filosofia, presidida per la Dra. Núria Sara Miras, en format de Comissió
de Centre.
Figura 58: Imatge del Dra. Bofill, nova presidenta de la Comissió d’Igualtat

11.5. ACTIVITATS DIVERSES

La Facultat, Espai Cardioprotegit (4/12/2019)
Des del mes de novembre, la Facultat de Geografia i Història ha passat a ser un Espai Cardioprotegit, és a dir, un centre que compta amb l’equip DEA (Desfibrilador Extern Automàtic)
i el personal format necessari per assistir a una persona en parada cardíaca.
En concret, s’han adquirit dos aparells DEA, que és l’equip tècnic homologat d’acord amb la
legislació vigent, que s’han situat a la planta baixa i al 4t pis. Els aparells són capaços d’analitzar automàticament el ritme cardíac, identificar les arrítmies mortals i administrar una
descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable amb alts nivells de seguretat.
El personal del Punt d’Informació de la Facultat ha rebut formació per al seu ús, així com
formació en primers auxilis per a la detecció precoç d’incidents i l’atenció en els primers
moments fins a l’arribada del personal sanitari.
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Figura 59: Desfibrilador Extern Automàtic instal·lat al 4t pis

La Facultat estrena un nou servei de lloguer d’armariets
Al mes de febrer del 2020, la Facultat de Geografia i Història va posar a disposició de l’alumnat un nou servei de lloguer d’armariets a la segona i a la tercera planta de l’edifici. En concret, s’han adquirit 60 armariets per a la segona planta i 60 armariets per a la tercera planta.
El cost del lloguer serà de 10€ per curs acadèmic i de 5€ per quadrimestre.
Les condicions generals del lloguer són:
1. L’accés i ús dels armariets implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals sota la seva exclusiva responsabilitat
2. No es poden dipositar líquids combustibles ni inflamables ni qualsevol altra substància que comporti un perill per a la comunitat universitària que estudia o treballa a l’edifici
3. Es reserva el dret a interrompre, de manera temporal o definitiva, el lloguer sense
previ avís per mal ús dels armariets, per motius de seguretat o de manteniment
4. Els armariets, segons la temporalitat del lloguer, s’hauran de buidar abans del 31 de
gener o del 30 de juny. Després d’aquesta data, per part de la Unitat de Logística del
Centre, es retiraran tots els objectes dipositats sense possibilitat de retorn
5. La Universitat de Barcelona declina qualsevol responsabilitat sobre els objectes dipositats en l’interior de l’armariet.
Aquest servei vol donar resposta a la petició formulada pel Consell de l’Alumnat de la Facultat en relació amb la necessitat de disposar un espai d’aquest tipus a disposició dels usuaris
de la Facultat.
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Figura 60: Armariets instal·lats al vestíbul de la segona planta

La Facultat obre nou canal a Instagram (18/2/2020)
La Facultat de Geografia i Història va estrenar durant el segon semestre del curs 2019-20
un compte a la xarxa social Instagram amb l’usuari @geohistub. Amb aquesta acció es vol
arribar a un públic més ampli, així com establir un canal directe amb la comunitat universitària més jove. Es pretén augmentar la visibilitat de la Facultat a les xarxes socials, donant a
conèixer els ensenyaments que impartim, el coneixement que es genera a la Facultat, així
com rebre feedback dels seus seguidors.
En els pocs mesos que han passat des de la seva posada en marxa, la Facultat ja ha aconseguit 717 seguidors.
Figura 61: Cartell de difusió de l’Instagram de la Facultat
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La Facultat acull la XI Olimpíada de Geografia de la UB (11/3/2020)
La Facultat de Geografia i Història va acollir a principis de març la fase local de la XI Edició
de l’Olimpíada de Geografia. Una quarantena d’alumnes de 2n. de batxillerat de diferents
centres educatius de la demarcació de Barcelona van participar en aquesta activitat. La iniciativa del Col·legi de Geògrafs i el Departament de Geografia de la UB té per objectiu principal promoure l’interès dels estudiants de batxillerat per la Geografia, els seus estudis i les
seves sortides professionals. L’Olimpíada de Geografia s’està consolidant també com una
activitat que fomenta les relacions entre els centres de secundària, la Universitat, el Col·legi
de Geògrafs i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. Aquesta activitat també
compta amb el suport de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Els guanyadors de la prova van ser Luca Moret del Col·legi Casp-Sagrat Cor de Jesús de
Barcelona que va obtenir la màxima qualificació. Marta Rubia, del mateix centre, va quedar
en segona posició i Ferran Esteban, també del mateix centre, en tercera. És la primera
vegada que els tres guanyadors són del mateix institut. Tots ells van rebre un obsequi per
part del Departament de Geografia i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i podran
participar, amb totes les despeses d’allotjament i manutenció cobertes, a la fase estatal -XI
Olimpíada de Geografia 2020- que tindrà lloc entre el 24 i 25 d’abril a Madrid.
En la categoria de centres, l’institut guanyador va ser, òbviament, el Col·legi Casp-Sagrat
Cor de Jesús de Barcelona, en primera posició; el segon lloc fou per a l’Escola Betània-Patmos de Barcelona; i el tercer lloc per a l’Escola GEM de Mataró. Aquests tres centres van rebre una distinció. Tots els participants van respondre 50 preguntes amb múltiples respostes,
algunes de les quals contenien gràfics, imatges i mapes, en un temps màxim de 45 minuts.
Totes les qüestions estaven relacionades amb el contingut de l’assignatura de Geografia de
2n. de batxillerat.
A més de la realització de la prova, els estudiants van participar en un taller que podien
escollir sobre temàtiques diverses de la geografia universitària. Els tallers que es van oferir
van ser sobre sondejos de sediments i anàlisi al Laboratori de Geografia Física; una ruta
sociocultural pel barri del Raval, que va tenir molt d’èxit; una visita a l’estació meteorològica
automàtica de la facultat; un taller sobre l’ús quotidià de les noves tecnologies de la informació geogràfica (imatges de satèl·lit, GPS, etc.); i un sobre l’aplicació de les bases de dades
geogràfiques en el món actual.
L’activitat de l’Olimpíada de Geografia es troba en l’agenda d’activitats de transició secundària-universitat del Grau de Geografia, impulsada des del SAE-Futurs UB i el Vicerectorat
d’Estudiants i Política Lingüística. La comissió de la divulgació de la Geografia, composta
per 26 membres del Departament de Geografia, és l’encarregada de portar a terme les ac-
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tivitats de l’agenda.
Figura 62: Imatges de diferents moments de les Olimpíades de la Geografia

L’exposició “Mostra bibliogràfica Sant Jordi 2020”, activitat commemorativa de la diada de Sant Jordi 2020 (23/4/2020)
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, les facultats de Geografia i Història i Filosofia, juntament amb el CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història van organitzar una mostra
bibliogràfica virtual. Aquesta mostra recollia les novetats editorials del professorat de les
facultats de Geografia i Història i de Filosofia publicades els anys 2019 i 2020.
L’exposició va ser posible gràcies a la col·laboració dels professors i professores de les
facultats que van respondre a la crida oberta a enviar informació sobre els seus llibres més
recents. En total, la mostra aplega 60 llibres publicats i va ser visitada per 592 persones.
Figura 63: Portada de la Mostra Bibliogràfica Sant Jordi 2020
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La Facultat estrena nou web facultat (26/5/2020)
Després de mesos de treball, la Facultat de Geografia i Història estrena nova pàgina web.
Aquesta iniciativa forma part del projecte institucional de la UB de renovació de totes les
seves webs, amb l’objectiu d’adaptar-les a un mateix format i estructura. El web s’estructura
en 6 apartats:
■ La Facultat: on es pot trobar tota la informació sobre l’organització del centre i la
seva estructura.
■ Estudis: Informació de l’oferta formativa i enllaç als tràmits acadèmics.
■ Recerca: descripció dels recursos en investigació que la facultat té disponibles.
■ Mobilitat: apartat de relacions internacionals, per fer qualsevol tipus de mobilitat.
■ Serveis: Serveis de la Facultat, de la Universitat i serveis externs que operen en el
nostre centre.
■ Institucions i empreses: Informacions sobre la relació amb entitats externes, convenis de pràctiques, lloguer d’espais i guia d’experts.
L’elaboració del nou web ha servit per revisar els seus continguts, cercant una estructura
que faciliti l’accés a la informació sobre aquest centre i que permeti conèixer millor les activitats de docència i recerca que s’hi duen a terme.
Figura 64: Pàgina d’inici del nou web de la Facultat

Presentació de la Memòria Acadèmica de la Facultat curs 2018-19
(27/5/2020)
Després de mesos de treball, la Memòria Acadèmica de la Facultat. Curs 2018-19 va ser
presentada a la Junta de Facultat del 27 de maig del 2020. Es tracta de la primera memòria
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acadèmica que s’ha fet de la Facultat en la seva història recent. El seu objectiu és oferir una
recopilació de dades del curs acadèmic 2018-19, al mateix temps que actuar com a repositori històric i oferir una visió global de l’activitat de la Facultat.
La Memòria es pot consultar al web de la Facultat i també s’ha fet una edició impresa de 60
exemplars a càrrec d’Edicions de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’un document de
139 pàgines estructurat en 8 apartats: La Facultat, La docència, Alumnat, Doctorat, Personal, Recerca, Revistes i Activitats.
Figura 65: Coberta Memòria del curs 2018-19

La Facultat de Geografia i Història és el centre de la UB amb més tesis
llegides i capítols i llibres publicats i el segon en ingressos en projectes
europeus (Juliol 2020)
Amb motiu del càlcul del Contracte Programa de Recerca 2020, el Vicerectorat de Recerca
de la UB ha fet públic els indicadors que es fan servir per calcular la distribució dels diners
que arriben a les facultats per aquest concepte.
Entre els indicadors que es fan servir, destaquen els bons resultats de la Facultat de Geografia i Història en tres de les variables contemplades. D’una banda, la Facultat ocupa
el segon lloc entre totes les facultats en els ingressos per projectes europeus durant l’any
2019, només superada per la Facultat de Física. Amb un total de 9.093.037,70 €, la Facultat
aporta prop d’un 17% dels ingressos totals de la UB per aquest concepte.
El indicadors de recerca milloren encara més quan es contemplen alguns dels resultats de
la recerca. D’aquesta manera, la Facultat de Geografia i Història és el centre de la UB amb
un major número de llibres i capítols de llibres publicats en els darrers tres anys (2017, 2018
i 2019), amb una mitjana anual per aquest trienni de 1.107 publicacions (un 18,6% del total
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de la UB). Igualment, també és la Facultat on s’han llegit més tesis en els darrers tres anys,
amb 281 tesis, gairebé un 13 % del conjunt de la UB. Aquesta és una clara evidència de la
fortalesa de la recerca de la Facultat i del potencial en aquest camp de les humanitats.

Remodelació de la Sala Jane Addams (Juliol 2020)
Durant el mes de juliol de 2020, s’ha dut a terme la remodelació de la Sala Jane Addams
de la Facultat. Aprofitant l’aturada d’activitats per les restriccions a causa de la COVID-19,
s’han efectuat un seguit de reformes que han consistit en revestir i pintar les parets, refer
la tarima i substituir el mobiliari dels conferenciants, taules i cadires. Per acabar de donar
color a la sala, s’han penjat els cartells de les diverses edicions del Festival de Filosofia,
Barcelona Pensa.
Figura 66: Aspecte actual de la Sala Jane Addams després de la seva remodelació

La Facultat consolida la seva presencia a les xarxes (Juliol 2020)
Amb un creixement continuat dels seus seguidors i amb el nou compte obert a Instagram, la
Facultat consolida la seva presència a les diferents xarxes socials. Les xarxes són un excel·
lent canal per donar a conèixer les activitats de la Facultat, sobretot entre el públic més jove.
A més del compte a Instagram, la Facultat és també present a Facebook (Facultat de Geografia i Història, UB), on disposa de més de 4.400 seguidors i a Twitter, @GH_UB, amb més
de 3.300. Finalment, compta amb un canal a Youtube amb 142 subscriptors.
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Figura 67: La Facultat a les xarxes

Presència de la Facultat de Geografia i Història a les Xarxes Socials

4.400 seguidors

3.680 seguidors

717 seguidors

142 subscriptors

Grups de conversa a la Facultat
Com s’ha vingut fent en els darrers cursos, el Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL)
va organitzar diversos grups de conversa a la Facultat. Els grups de conversa són trobades
setmanals per a la pràctica oral de l’anglès durant una hora i mitja i compta amb dinamitzadors de les sessions, els quals acostumen a ser estudiants nord-americans. Són grups
reduïts, de 8 persones com a màxim, que estan dividits per nivells (B1, B2 i C1).
El curs 2019-20 van tenir lloc les trobades corresponent al primer semestre però es van
haver d’anul·lar les programades entre març i maig, amb motiu de la suspensió de les activitats presencials i posterior tancament de la Facultat a causa de la COVID-19.
Figura 68: Cartell de difusió dels grups de conversa

Cafè de Llengües
El bar de la Facultat va acollir de nou l’activitat Cafè de Llengües, o bossa d’intercanvi lingüístic, que consisteix en una trobada mensual de persones que volen practicar diferents
idiomes. Aquesta iniciativa es duu a terme a la Facultat des de l’any 2017 amb una bona
rebuda per part dels estudiants del centre.
El curs 2019-20 van tenir lloc les trobades corresponent al primer semestre però es van
haver d’anul·lar les programades entre març i maig, amb motiu de la suspensió de les activitats presencials i posterior tancament de la Facultat a causa de la COVID-19.
186

ÍNDEX DE TAULES I
FIGURES
187

188

ÍNDEX DE TAULES
Taula 1: Representants als diferents òrgans de govern i gestió de la Facultat segons gènere ..............

14

Taula 2: Equip deganal de la Facultat de Geografia i Història .............................................................

15

Taula 3: Equips directius departaments Facultat de Geografia i Història............................................

15

Taula 4: Composició del Consell d’Estudis del Grau d’Antropologia ..................................................

17

Taula 5: Composició del Consell d’Estudis del Grau d’Arqueologia ...................................................

18

Taula 6: Composició del Consell d’Estudis del Grau de Geografia .....................................................

19

Taula 7: Composició del Consell d’estudis del Grau d’Història de l’Art ...............................................

19

Taula 8: Composició del Consell d’Estudis del Grau d’Història ..........................................................

20

Taula 9: Composició de les comissions dels màsters ........................................................................

22

Taula 10: Coordinació dels Programes de doctorat ...........................................................................

23

Taula 11: Altres encàrrecs de gestió de la Facultat de Geografia i Història ........................................

23

Taula 12: Membres de la Junta de Facultat ........................................................................................

24

Taula 13: Membres de la Comissió Permanent de la Facultat ............................................................

26

Taula 14: Membres de la Comissió Acadèmica de Grau de la Facultat...............................................

28

Taula 15: Membres de la Comissió Acadèmica de Màsters Oficials de la Facultat............................

29

Taula 16: Membres de la Comissió de Postgraus i d’Extensió Universitària de la Facultat................

30

Taula 17: Membres de la Comissió de Professorat de la Facultat......................................................

31

Taula 18: Membres de la Comissió de Doctorat de la Facultat...........................................................

31

Taula 19: Membres de la Comissió de Recerca.................................................................................

33

Taula 20: Persones de la Facultat de Geografia i Història que integren la Comissió de Biblioteca de
Centre.................................................................................................................................

34

Taula 21: Membres de la Comissió d’Espais i Equipaments de la Facultat........................................

35

Taula 22: Membres de la Comissió de Personal d’Administració i Serveis........................................

36

Taula 23: Membres de la Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística........

37

Taula 24: Membres de la Comissió de Qualitat de la Facultat.............................................................

38

Taula 25: Persones de la Facultat de Geografia i Història que integren la Comissió d’Igualtat de
centre..................................................................................................................................

40

Taula 26: Oferta de titulacions. Facultat de Geografia i Història. Curs 2019-20...................................

45

Taula 27: Oferta de graus de la Facultat de Geografia i Història. Curs 2019-20.................................

46

Taula 28: Oferta de màsters oficials. Curs 2019-20............................................................................

46

Taula 29: Oferta de màsters interuniversitaris on participa la Facultat. Curs 2019-20........................

47

Taula 30: Oferta de màsters interfacultatius on participa la Facultat. Curs 2019-20...........................

47

Taula 31: Programes de Doctorat de la Facultat de Geografia i Història. Curs 2019-20....................

48

Taula 32: Oferta de màsters propis. Curs 2019-20.............................................................................

49

Taula 33: Oferta de postgraus. Curs 2019-20.....................................................................................

49

Taula 34: Oferta de cursos d’extensió universitària. Curs 2019-20.....................................................

50

Taula 35: Coordinadors acadèmics del programes de la Universitat de l’Experiència de la Facultat....

51

189

Taula 36: Alumnat de la Facultat de Geografia i Història.......................................................................

55

Taula 37: Alumnes de 1r curs de nou ingrés. Curs 2019-20 - GRAU..................................................

57

Taula 38: Evolució alumnes de 1r curs de nou ingrés - GRAU...........................................................

58

Taula 39: Total alumnes matriculats segons ensenyament - GRAU...................................................

58

Taula 40: Total alumnes matriculats segons ensenyament i gènere – GRAU....................................

59

Taula 41: Alumnes matriculats segons màster oficial...........................................................................

60

Taula 42: Alumnes matriculats segons màster oficial i gènere............................................................

61

Taula 43: Alumnes matriculats segons titulació – Títols propis...........................................................

62

Taula 44: Estudiants de mobilitat internacional segons gènere...........................................................

63

Taula 45: Estudiants incoming segons programa................................................................................

64

Taula 46: País de procedència dels estudiants incoming – Curs 2019-20..........................................

65

Taula 47: Universitats d’origen dels estudiants incoming – Curs 2019-20..........................................

66

Taula 48: Estudiants outgoers segons programa – Curs 2019-20......................................................

67

Taula 49: Estudiants outgoers segons ensenyament..........................................................................

68

Taula 50: País de destinació dels estudiants outgoers – Curs 2019-20...............................................

68

Taula 51: Universitat de destinació dels estudiants outgoers – Curs 2019-20....................................

69

Taula 52: Entitats i alumnes amb els que s’han signat convenis de pràctiques .................................

71

Taula 53: Entitats i alumnes de grau amb els que s’han signat convenis de pràctiques curriculars..

72

Taula 54: Evolució recent dels estudiants de grau en pràctiques curriculars..........................................

72

Taula 55: Institucions, empreses i excavacions on s’han realitzat pràctiques de grau......................

73

Taula 56: Institucions i empreses amb els que s’ha signat convenis de pràctiques curriculars d’estudiants de màster...............................................................................................................

75

Taula 57: Institucions i empreses amb les que s’ha signat convenis de pràctiques – Màsters 2019-20..

75

Taula 58: Alumnes que han cursat pràctiques extracurriculars segons cicle......................................

78

Taula 59: Evolució dels alumnes que han cursat pràctiques extracurriculars segons grau................

79

Taula 60: Convenis de pràctiques extracurriculars segons ensenyament. Curs 2019-20...................

79

Taula 61: Alumnes de doctorat. Curs 2019-20....................................................................................

86

Taula 62: Alumnes de doctorat segons gènere i programa. Curs 2019-20.........................................

87

Taula 63: Tesis defensades en el marc dels programes de doctorat gestionats a la facultat.............

87

Taula 64: Tesis defensades segons idioma de redacció.....................................................................

87

Taula 65: Tesis defensades segons gènere del directors...................................................................

88

Taula 66: Tesis llegides als programes de doctorat de la Facultat. Curs 2019-20..............................

89

Taula 67: PDI adscrit a la Facultat de Geografia i Història – Curs 2019-20........................................

100

Taula 68: Evolució del PDI adscrit a la Facultat de Geografia i Història..............................................

101

Taula 69: PDI per departament – Curs 2019-20.................................................................................

101

Taula 70: Dades relatives del PDI per departament – Curs 2019-20..................................................

102

Taula 71: Dades de síntesi del PDI per departament – Curs 2019-20................................................

103

Taula 72: Personal d’Administració i Serveis.......................................................................................

105

Taula 73: Beques.................................................................................................................................

106

Taula 74: Grups de recerca de la Facultat reconeguts per l’AGAUR 2017.........................................

110

190

Taula 75: Llistat de Grups de recerca de la Facultat reconeguts........................................................

110

Taula 76: Projectes competitius amb finançament obtingut any 2018 i 2019.....................................

112

Taula 77: Projectes competitius actius curs 2019-2020......................................................................

112

Taula 78: Projectes finançats d’àmbit internacional............................................................................

114

Taula 79: Projectes finançats d’àmbit estatal......................................................................................

116

Taula 80: Publicacions del PDI de la Facultat.....................................................................................

125

Taula 81: Dades de qualitat de les publicacions del PDI de la Facultat..............................................

126

Taula 82: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 2a Convocatòria de 2019 (resolta en la
reunió de la Comissió de Recerca de 14 de novembre de 2019). Modalitat de borses de
viatge (BV)..........................................................................................................................

128

Taula 83: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 2a Convocatòria de 2019. Modalitat
d’organització de congressos i jornades.............................................................................

129

Taula 84: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 2a Convocatòria de 2019. Modalitat de
traduccions i correccions d’articles per enviar a revistes científiques.................................

129

Taula 85: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 2a Convocatòria de 2019. Modalitat de
revistes en paper i electròniques.........................................................................................

130

Taula 86: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 1a convocatoria 2020. Modalitat d’organització de congressos i jornades............................................................................................

131

Taula 87: Ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat. 1a convocatoria 2020. Modalitat de traduccions i correccions d’articles per enviar a revistes científiques.................................................

132

Taula 88: Revistes en línia...................................................................................................................

135

191

ÍNDEX DE FIGURES
Figura 1: Proporció de dones als òrgans de govern i gestió de la Facultat ..........................................

14

Figura 2: Enric Ciurans amb el rector, Joan Elías, el dia de la seva presa de possessió com a nou
director del Departament d’Història de l’Art ........................................................................

16

Figura 3: Cartells activitats organitzades per la Comissió d’Igualtat de Centre ...................................

41

Figura 4: Exemple de cartells de difusió dels màsters.......................................................................

46

Figura 5: Tríptic informatiu Màster Universitari d’Humanitats digitals. Curs 2019-20 (1ª edició)........

48

Figura 6: Cartell de la Universitat de l’experiència per a difusió a les Xarxes Socials.....................

50

Figura 7: Cartell per a difusió del cursos Gaudir UB...........................................................................

51

Figura 8: Estudiants de la Facultat segons tipus d’ensenyament.......................................................

55

Figura 9: Composició de l’alumnat de la Facultat. Curs 2019-20.........................................................

56

Figura 10: Evolució dels % d’estudiants de 1r curs en 1ª preferència....................................................

57

Figura 11: Total alumnes matriculats segons ensenyament – GRAU.................................................

58

Figura 12: Proporció d’alumnes matriculades segons ensenyament – GRAU....................................

59

Figura 13: Estudiants matriculats als màsters oficials de la Facultat..................................................

60

Figura 14: % dones matriculades segons màster oficial i gènere.......................................................

61

Figura 15: Estudiants de mobilitat internacional segons gènere.........................................................

63

Figura 16: Estudiants incoming segons programa – Curs 2019-20....................................................

64

Figura 17: País d’origen dels estudiants de mobilitat internacional – Curs 2019-20........................

65

Figura 18: Estudiants outgoers segons programa – Curs 2019-20......................................................

67

Figura 19: País de destinació dels estudiants outgoers – Curs 2019-20............................................

68

Figura 20: Estudiants en pràctiques segons tipologia (%) – Curs 2019-20......................................

71

Figura 21: Alumnes de doctorat segons programa i àmbit – Curs 2019-20.........................................

86

Figura 22: Tesis defensades segons idioma de redacció....................................................................

87

Figura 23: Tesis defensades i direccions de tesis segons gènere......................................................

88

Figura 24: PDI adscrit a la Facultat de Geografia i Història – Curs 2019-20......................................

99

Figura 25: Estructura per sexe i edat del PDI de la facultat – Curs 2019-20.....................................

103

Figura 26: % dones segons categoria professional............................................................................

104

Figura 27: Xarxa de relacions entre Grups de Recerca de la Facultat (GREC)...............................

109

Figura 28: Projectes competitius actius segons origen finançament curs 2019-2020........................

113

Figura 29: Investigadors principals dels projectes finançats actius durant el curs 2019-20 segons
gènere..............................................................................................................................

125

Figura 30: Ajuts concedits per la Comissió de Recerca de la Facultat...............................................

127

Figura 31: Coberta revista Matèria.....................................................................................................

137

Figura 32: Coberta revista Compàs d’amalgama...............................................................................

138

Figura 33: Calendari d’actuacions de la Universitat de Barcelona davant la COVID-19....................

141

Figura 34: Diverses imatges de la Welcome Session.........................................................................

150

Figura 35: Targetó de felicitació dels Nadals, 2019............................................................................

151

192

Figura 36: Cartell de difusió i instantània del Taller d’autodefensa feminista......................................

154

Figura 37: Acte d’inauguració de la Sala Jane Addams......................................................................

155

Figura 38: Cartell de difusió de l’acte del 8-M 2020 a la facultat.........................................................

157

Figura 39: Fragment del Pla de Seguretat de la COVID-19 del Campus UB-Raval...........................

158

Figura 40: Cartell de difusió de la Sessió Informativa mobilitat...........................................................

160

Figura 41: Cartell de difuisió de la conferència inaugural de doctorat................................................

161

Figura 42: Imatges de la visita d’estudi a Roma 2019.........................................................................

161

Figura 43: Caràtula del curs Estratègies i eines per a la docència mixta............................................

163

Figura 44: Infografia de difusió de la Jornada, I quan acabi el grau, què faig?..................................

164

Figura 45: Infografia de difusió de ArchAIDE......................................................................................

165

Figura 46: Imatge de la Dra. Marta Sancho, premi Vicens Vives........................................................

166

Figura 47: Cartell de difusió del Premi Temps, Espai, Forma.............................................................

168

Figura 48: Imatges del lliurament dels Premis Temps, Espai, Forma.................................................

168

Figura 49: Imatge del Dr. Marcos Francos, premiat............................................................................

169

Figura 50: Imatge del Dra. Marta Piñol, premiada..............................................................................

170

Figura 51: Lliurament dels Premis Temps, Espai, Forma 2019..........................................................

171

Figura 52: Imatges del Dr. Pons (esquerra) i Dr. Remesal (dreta), nous acadèmics..........................

172

Figura 53: Logotip del QS World University Rankings by Subject 2020.............................................

172

Figura 54: Mural del Sr. Josep Herrera, guanyador I Concurs murals .............................................

173

Figura 55: Cartell de difusió de concurs de murals de la Facultat......................................................

174

Figura 56: Cartell de difusió Premis UB-Santander.............................................................................

176

Figura 57: Imatge del Dra. Núria Benach, nova vicedegana...............................................................

177

Figura 58: Imatge del Dra. Bofill, nova presidenta de la Comissió d’Igualtat......................................

178

Figura 59: Desfibrilador Extern Automàtic instal·lat al 4t pis..............................................................

179

Figura 60: Armariets instal·lats al vestíbul de la segona planta........................................................

180

Figura 61: Cartell de difusió de l’Instagram de la Facultat.................................................................

180

Figura 62: Imatges de diferents moment de les Olimpíades de la Geografia.....................................

182

Figura 63: Portada de la Mostra Bibliogràfica Sant Jordi 2020...........................................................

182

Figura 64: Pàgina d’inici del nou web de la Facultat...........................................................................

183

Figura 65: Coberta Memòria Acadèmica de la Facultat. Curs 2018-19..............................................

184

Figura 66: Aspecte actual de la Sala Jane Addams després de la seva remodelació..........................

185

Figura 67: La Facultat a les xarxes socials.........................................................................................

186

Figura 68: Cartell de difusió dels grups de conversa..........................................................................

186

193

194

