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PRESENTACIÓ 
DEL DEGÀ



 Presentació del degà 7

Per primera vegada en la nostra història recent, la Facultat 
de Geografia i Història posa a disposició de la comunitat 
universitària, i, en general, de la societat, la seva memòria 
d’activitats, que en aquest cas fa referència al curs 2018-2019. 
Esperem que aquesta iniciativa tingui, a partir d’ara, plena 
continuïtat, amb independència de qui sigui el degà o la de-
gana  de la Facultat i de qui formi part de l’equip deganal. 

Una memòria no té altre objectiu que oferir una recopila-
ció de dades d’un determinat curs acadèmic, al mateix 
temps que actuar com a repositori històric i oferir una vi-
sió global del conjunt de l’activitat de la institució al llarg 
del curs. Aquest és l’objectiu i, en aquest sentit, la memò-
ria ens és útil per revalorar i projectar la Facultat i totes 
les activitats universitàries que s’hi duen a terme. 

Des que l’equip deganal actual va prendre possessió el juny 
de 2017, un dels nostres objectius ha estat potenciar la pro-
jecció de la nostra Facultat en tots els seus àmbits i oferir la 
màxima transparència en la rendició de comptes. La pre-
sent memòria va en aquesta línia i per això fa un recorregut 
per les múltiples activitats i pel potencial de la nostra insti-
tució, ja sigui en la vessant de la docència, ja sigui en la de la 
recerca o la transferència de coneixement.

És del tot impossible abastar en aquesta presentació, ni 
tan sols de manera resumida, les múltiples informacions 
i activitats que amb dades estadístiques i documentals es 
referencien en aquesta memòria. Les vint-i-tres titula- 
cions que ofereix la Facultat, entre graus (5), màsters uni-
versitaris (10), màsters i postgraus propis (5) i doctorats 
(3), són prou demostratives de l’enorme potencial dels 
nostres ensenyaments. Els grups de recerca consolidats 

existents i els projectes obtinguts ens parlen del grau 
d’excel·lència dels nostres investigadors. Les múltiples 
jornades, seminaris, congressos i tallers portats a terme i 
organitzats durant aquest curs pel professorat de la Fa-
cultat, reflecteixen la importància de la transferència de 
coneixement i l’alt grau d’activitat del nostre PDI.

En aquesta memòria, en definitiva, s’expressen d’una ma-
nera gràfica i quantitativa el valor i la projecció de l’activi-
tat 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 do-
cent i investigador, fins al personal d’administració i ser-
veis o els estudiants. A totes i tots, vull agrair-vos la dedi-
cació i animar-vos a continuar en la tasca de millora 
continuada de la nostra Facultat, en què totes i tots estem 
implicats.

De manera especial, vull agrair en aquesta presentació la 
tasca de les persones que han fet possible l’elaboració 
d’aquesta memòria. La tasca de direcció i de coordinació 
per elaborar la Memòria l’ha assumit la Dra. Arlinda Gar-
cía, Secretària de la Facultat i responsable de Relacions 
Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística, amb el 
suport de la Sra. Anna García, la nostra tècnica de comu-
nicació. També vull agrair la feina a la Sra. Pilar Gené, cap 
de la Secretaria d’Estudiants i Docència, i a la Sra. Neus 
Colell, com a secretària del Deganat, a més de tot el meu 
equip deganal. A tots ells i a tota la comunitat università-
ria de la Facultat de Geografia i Història, moltes gràcies.

Ricardo Piqueras Céspedes
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1. LA FACULTAT
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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 inaugu-
rada oficialment en el seu nou emplaçament del Cam-
pus Raval l’any 2006, després d’haver estat ubicada al 
Campus Sud de l’Avinguda Diagonal. Per tant, el curs 
2018-2019 va ser el tretzè curs que va tenir lloc a l’edifici 
del carrer Montalegre, emplaçament en el qual la Facul-
tat ha arrelat.

La Facultat de Geografia i Història té com a missió la ge-
neració i transmissió del coneixement científic en l’àm-
bit de l’antropologia, l’arqueologia, la geografia, la histò-
ria i la història de l’art, la preparació per a l’exercici 
professional i el foment de la capacitat intel·lectual, mo-
ral i cultural de l’alumnat. 

Aquesta finalitat es concreta en quatre objectius fona-
mentals:

1. La prestació del servei públic de l’ensenyament su-
perior mitjançant la docència en antropologia, ar-
queologia, geografia, història i història de l’art que li 
sigui encarregada pels òrgans competents, atenent 
les necessitats formatives de l’entorn.

2. Contribuir a les activitats de formació permanent, 
de divulgació i de promoció en les matèries que s’im-
parteixen a la Facultat.

3. Fomentar la recerca en antropologia, arqueologia, 
geografia, història i història de l’art i les seves aplica-
cions.  

4. Transferència a la societat de la recerca realitzada. 

Durant el curs 2018-2019, les activitats dutes a terme 
pels membres de la Facultat han anat encaminades a 
avançar en el desenvolupament d’aquests quatre objec-
tius, activitats que seran recollides en aquesta memòria.

1.1. ORGANITZACIÓ 

Des de l’any 2015, la Facultat s’estructura en quatre de-
partaments, que són els següents:

• Departament d’Antropologia Social.
• Departament de Geografia.
• Departament d’Història i Arqueologia, que inclou 

les seccions departamentals següents:  
 - 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 Fa-
cultat i disposen de representació en les diferents co-
missions que constitueixen les estructures que fan pos-
sible el funcionament correcte de la Facultat.
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1.2. ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ

Els òrgans de govern i de gestió de la Facultat s’organit-
zen en diferents nivells, que són:

a) Equip deganal
b) Direcció de departament
c) Consells d’estudis
d) Comissions de màster
e) Comissions de coordinació dels programes de doc-

torat
f ) Altres encàrrecs de gestió
g) Junta de Facultat
h) Comissions delegades de la Junta de Facultat

La composició i els responsables d’aquests òrgans de go-
vern i de gestió són els que es detallen a continuació.

Equip deganal

El Dr. Ricardo Piqueras va ser elegit 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’equip deganal 
actual, el qual està format per:

Taula 1. Equip deganal de la Facultat de Geografia i 
Història

Equip deganal

Degà Ricardo Piqueras Céspedes 

Vicedegà Acadèmic Daniel Piñol Alabart 

Vicedegà de Recerca Jaume Buxeda i Garrigós 

Vicedegà de Doctorat i 

Qualitat
Jaume Carbonell Guberna 

Secretària de Facultat, 

Relacions Internacio-

nals, Mobilitat i Política 

Lingüística

Arlinda Garcia Coll

Font: Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de 

Geografia i Història

Direcció de departament

Des de l’any 2015, la Facultat s’estructura en quatre  
departaments. Actualment, els equips directius dels depar-
taments són: 
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Taula 2. Equips directius dels departaments de la 
Facultat de Geografia i Història

Departament Director
Secretària/Secretari 

Acadèmic

Antropologia 

Social i Cultural

Oriol Beltran 

Costa
Mikel Aramburu Otazui

Geografia
Joan Tort 

Donada
Fernando Gil Alonso

Història i 

Arqueologia

Carles 

Santacana 

Torres

Rosa Lluch Bramon

Història de l’Art
M. Rosa Terés 

Tomàs
Enric Ciurans Peralta

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

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-Argüelles Andreu

• Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i 
Diplomàtica: Dr. Jaume Dantí i Riu i Dra. Maria So-
ler Sala

• Història Antiga, d’Amèrica i Àfrica: Dra. Natàlia Mo-
ragas Segura i Dr. Josep Vilella

• Història Contemporània: Dr. Carles Santacana Tor-
res i Dra. Queralt Solé Barjau

Durant el curs 2018-2019 s’ha produït la renovació de 
l’equip directiu del Departament de Geografia, amb 
l’elecció del Dr. Joan Tort i Donada com a director i la 
designació com a secretari del Departament del Dr. Fer-
nando Gil Alonso. Els Drs. Tort i Gil relleven el Dr. Paco 
López Palomeque i la Dra. Núria Benach Rovira, direc-
tor i secretària, respectivament, fins al moment de la 
darrera elecció. El Dr. Tort va ser elegit pel Consell del 
Departament de Geografia el dia 5 de desembre de 2018. 
Director i secretari van prendre possessió del càrrec el 
dia 14 de desembre de 2018.

Figura 1. Presa de possessió del càrrec del nou equip 
directiu del Departament de Geografia (14 de  desembre 

de 2018)
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Consells d’estudis

La Facultat de Geografia i Història té cinc consells d’es-
tudis que es corresponen a l’actual oferta d’ensenya-
ments de grau de la Facultat.

La composició dels consells d’estudis està regulada pel 
Reglament de la Facultat i les seves funcions garantei-
xen el funcionament correcte del seu grau.

Cada consell d’estudis està format per: 

a) un professor o una professora, com a mínim, de cada 
departament que tingui docència en l’ensenyament, 

b) un representant de l’alumnat matriculat en cada en-
senyament en nombre igual a la representació del 
professorat membre del consell, 

c) un membre del personal d’administració i serveis 
(PAS), amb veu i sense vot, vinculat a la gestió acadè-
mica de l’ensenyament. 

Taules 3, 4, 5, 6 i 7. Composició dels consells d’estudis 
el curs 2018-2019

Consell d’Estudis d’Antropologia

Cap d’estudis Estrada Bonell, Ferran 

Secretària Bofill Poch, Sílvia

Professorat

Agustí Ruiz, Lluís

Gavín Munté, Víctor

González Placer, Fernando

Márquez Porras, Raul

Sabaté Muriel, Irene

Sánchez Aguilera, Dolores

Sanz Casas, Gonçal

Estudiants

Blasco González, Mireia

Bosch Tobella, Martí

Madera Roldán, Anaïs

Ovelleiro Reina, Sheila

Paciencia Sánchez, Míriam

Pascual Queralt, Marta

Romero Pereira, José

PAS Gené Pinós, Pilar
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Consell d’Estudis d’Arqueologia

Cap d’estudis
López Cachero, Francisco 

Javier 

Secretari Noguera Guillén, Jaume

Professorat

Alcoberro Pericay, Agustí

Celigueta Comerma, Gemma

Coll Rosell, Gaspar

Garcés Estallo, Ignasi

Gurt Esparraguera, Josep M.

Guzmán Almagro, Alejandra

Mangado Llach, Xavier

Martínez Ferreras, Verònica

Noguera Guillén, Jaume

Petit Medizábal, M. Àngels

Pons Pujol, Lluís

Solé Barjau, Queralt

Soler Sala, Maria

Travé Allepuz, Esther

Estudiants

Baumann i Requena, Carla

Chica i Pérez, Claudia

Garcia i Verano, Miquel

Garrober i Calaf, Jordi

Juan i Barea, Laura

Kernahan Selfa, Clifford-Daniel

Martín i Pons, Jordi

Mas i Arànega, Àlex

Nóbrega i Pereira, Gustavo 

Alejandro

Pericas i Borreguero, Marta

Robellat Muñoz, Ione

Rubio i Coll, Júlia

PAS Gené Pinós, Pilar

(Continua.)
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Consell d’Estudis de Geografia

Cap d’estudis López Bustins, Joan Albert 

Secretari Nadal Piqué, Francesc

Professorat

Font Garolera, Jaume

García Coll, Arlinda

Lo Cascio, Paola

Martínez Mauri, Mònica

Moreno García, Carmen

Tort Donada, Joan

Vidal Martínez, Isabel

Estudiants

Bertran Vallès, Martina

Forcada Jiménez, Neus

Gris Gil, Sergio

Lloberas Lafuente, David

Llorens Nachón, Martí

Ostinelli Millet, Mattia

Pascual Santacana, Mònica

Pla i Rivas, Andrea

Serra Galindo, Marina

PAS Gené Pinós, Pilar

Consell d’Estudis d’Història

Cap d’estudis Buenacasa Pérez, Carles 

Secretària Soler Sala, Maria

Consell d’Estudis d’Història

Professorat

Comas Via, Mireia

Casals Martínez, Àngel

Solé Barjau, Queralt

Noguera Guillén, Jaume

Barriendos Vallvé, Mariano

Santacana Torres, Carles

Moragas Segura, Natàlia

García Sánchez, Laura

Siches Cuadra, Carlos

Tort Donada, Joan

Estudiants

Dameson, David

González i Aixendri, Lourdes

Güell i Fernández, Kevin

Jiménez Romo, Bryan Jeffer-

son

Pardo i Margarit, Míriam

Martí i Marrassé, Enric

Santos Muñoz, Carlos

Suñé i Beltran, Rosa

Laserna Triviño, Eric

Delgado Treviño, Albert

Pujol Sans, Pau

PAS Gené Pinós, Pilar(Continua.)



 1. La Facultat 15

Consell d’Estudis d’Història de l’Art

Cap d’estudis Conejo da Pena, Antoni 

Secretària Narváez Cases, Carme

Professorat

Beseran Ramon, Pere

Comas Via, Mireia

Furió Galí, Vicenç

Molet Petit, Joan

Vidal Franquet, Jacobo M.

Estudiants

Alonso Segura, Susana

Casoliva Picañol, Cristina

Coral Fernández, Martí

Hurtado Domínguez, Claudia

Marcé Blaya, Marc

Paredes Díez, Marta 

PAS Gené Pinós, Pilar

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

El curs 2018-2019 s’ha produït la reelecció del Dr. Fer-
ran Estrada Bonell com a cap d’estudis del grau d’Antro-
pologia Social i Cultural, que es va produir el 10 d’octu-
bre de 2018. La presa de possessió del Dr. Estrada va 
tenir lloc el 6 de novembre de 2018.

Comissions de màster

La Facultat de Geografia i Història té deu comissions de 
màster, corresponents als màsters adscrits a la Facultat.

La composició de les comissions de màster està regula-
da pel Reglament de la Facultat. En concret, d’acord 
amb l’article 44.1 del Reglament vigent, les comissions 
de màster estan formades per:

a) el coordinador o la coordinadora del màster univer-
sitari, que presideix la Comissió,

b) un representant del professorat dels departaments 
que imparteixen com a mínim un 20 % de la docèn-
cia del màster, 

c) un representant dels alumnes elegit pels matricu-
lats al màster.

El curs 2018-2019 la Dra. Natàlia Moragas Segura ha 
substituït la Dra. Meritxell Tous Mata en la coordinació 
del màster d’Estudis Llatinoamericans. Així mateix, la 
Dra. Rosa Creixell Cabeza ha substituït la Dra. Rosa M. 
Subirana Rebull com a coordinadora del màster d’Estu-
dis Avançats en Història de l’Art, amb motiu de la seva ju-
bilació. 

D’altra banda, cal destacar les tasques de la Comissió del 
Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia i, en especial, 
del seu coordinador, el Dr. Santiago Riera Mora, per tal 
de posar en marxa aquest nou màster, del qual s’ha fet la 
primera edició durant el curs 2018-2019.

Igualment, cal destacar la feina de la Comissió del Màs-
ter d’Estudis Llatinoamericans, coordinat per la Dra. 
Meritxell Tous Mata, per fer front a l’acreditació 
d’aquest ensenyament, feina que va finalitzar el dia 12 
de desembre de 2018 amb la visita del Comitè Avaluador 
Extern (CAE) nomenat per l’Agència per a la Qualitat 
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del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). També 
cal fer esment de les comissions i persones coordinado-
res dels màsters d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutada-
nia (Dra. Núria Pumar Beltran), Planificació Territorial 
i Gestió Ambiental (Dr. Xosé Anton Armesto López) i 
Turisme Urbà (Dra. Dolores Sánchez Aguilera), els 
quals han dedicat aquest curs a la preparació de l’acredi-
tació dels ensenyaments respectius. L’acreditació 
d’aquests ensenyaments culminarà amb la visita del 
CAE el dia 30 d’octubre de 2019.

Finalment, durant aquest curs han tingut lloc les reu-
nions preparatòries del màster d’Humanitats Digitals 
de la UB, amb la participació del Dr. Jaume Buxeda i 
Garrigós com a representant de la Facultat en la co-
missió promotora. Aquest màster és coordinat per la 
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals —antiga 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació— i tindrà 
la seva primera edició el curs 2019-2020.

Taula 8. Comissions de màster durant el curs  
2018-2019

Màster Coordinador/a Membres comissió

Antropologia 

i Etnografia

Roger Canals 

Vilageliu, Dept. 

d’Antropologia 

Social

Mikel Aramburu

Sílvia Bofill

Manuel Delgado

Cristina Larrea

Alberto López

Mònica Martínez

Gemma Orobitg

Ignasi Terradas

Julio Zino.

Estudis 

Avançats en 

Arqueologia

Santiago Riera 

Mora, Dept. 

d’Història i 

Arqueologia

Xavier Mangado

Verònica Martínez

Jordi Nadal

Mercè Bergadà

Margarita Díaz-Andreu

Marisol Madrid

Alessandra Pecci

Estudis 

Avançats en 

Història de 

l'Art

Rosa Maria 

Creixell Cabeza, 

Dept. d’Història 

de l’Art

Nuria Peist

Laia Manonelles

Cristina Fontcuberta

José Enrique Monterde

Estudis de 

Dones, 

Gènere i 

Ciutadania

Núria Pumar 

Beltran, Facultat 

de Dret i Dept. 

d’Història i 

Arqueologia

Eva Espasa

Inmaculada Pastor

Marta Llorente

Noelia Igareda

Teresa Cabruja 

Estudis 

Llatino- 

americans

Natàlia Moragas 

Segura, Dept. 

d’Història i 

Arqueologia

José Luis Ruiz Peinado

Javier Laviña

Ricardo Piqueras

Meritxell Tous

Pilar García Jordán

Gestió del 

Patrimoni 

Cultural

Teresa-M. Sala 

Garcia, Dept. 

d’Història de 

l’Art

Tot el professorat del 

màster adscrit a la 

Universitat de Barcelona

Història 

Contempo-

rània i món 

actual

Teresa Abelló 

Güell, Dept. 

d’Història i 

Arqueologia

-

(Continua.)

(Continua.)
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Màster Coordinador/a Membres comissió

Música com a 

Art Interdis-

ciplinària

Xosé Aviñoa 

Pérez, Dept. 

d’Història de 

l’Art

Melissa Mercadal 

(ESMUC)

Jesús Carruesco (URV)

Jaume Carbonell

Planificació 

Territorial i 

Gestió 

Ambiental 

Xose Anton 

Armesto López, 

Dept. de 

Geografia

Xavier Úbeda

M. Belén Gómez

Lothar Schulte

Núria Benach

Fernando Gil

Amparo Cortés

Turisme 

Urbà

Dolores Sánchez 

Aguilera, Dept. 

de Geografia

Jaume Font

Carlos Alfredo Barrioca-

nal

Jordi Andreu

Montserrat Crespi

Fabiola Mancinelli

Núria Benach

Font: Deganat de la Facultat de Geografia i Història

Figures 2 i 3. Cartells de difusió dels nous màsters. Difu-
sió del màster d’Estudis Avançats en Arqueologia  (1a 

edició, curs 2018-2019) i del màster d’Humanitats 
Digitals (1a edició, curs 2019-2020)

Coordinació dels programes de doctorat

La Facultat de Geografia i Història té tres programes de 
doctorat. El programa Societat i Cultura s’estructura en 
quatre àmbits (història i arqueologia, antropologia, art i 
patrimoni). Els altres dos programes de doctorat són 
Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental, i 
Cultures Medievals. 

Els responsables d’aquests programes són els seus ma-
teixos coordina dors.



18 Memòria de la Facultat de Geografia i Història 2018-2019

Taula 9. Coordinadors dels programes de doctorat

Programa Àmbit Coordinador/a

Societat i 

Cultura:

Història, 

Antropologia, 

Art i Patrimoni 

(HDK17)

Fco. Javier Laviña 

Gómez

Història i 

arqueologia

Francesc Tuset 

Bertran

Antropologia
Camila del Mármol 

Cartañá

Art Joan Sureda Pons

Patrimoni

Lluís Bonet Agustí

Margarita Díaz-An-

dreu García

Geografia, 

Planificació 

Territorial i 

Gestió Ambien-

tal (HDK0T)

-
Isabel Pujadas 

Rúbies

Cultures 

Medievals
-

Carles Mancho 

Suàrez

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Altres encàrrecs de gestió 

Els encàrrecs de gestió complementen l’estructura de 
govern de la Facultat. Aquests encàrrecs són nomena-

ments a proposta del degà de la Facultat i són ratificats 
per la Junta de Facultat.

Durant el curs 2018-2019 s’ha incorporat la coordinació 
del Pla d’Acció Tutorial dels graus de la Facultat, encàr-
rec que ha assumit la Dra. Marta Sancho.

Taula 10. Altres encàrrecs de gestió de la Facultat de 
Geografia i Història

Encàrrec Persona

Coordinació de formació i relacions amb 

l’Institut de Desenvolupament Professio-

nal de la UB (IDP-ICE) (antic ICE)

Mariela Fargas 

Peñarrocha

Delegació de temes d’ocupabilitat 
Santiago 

Riera Mora

Presidència de la Comissió d’Igualtat de 

la Facultat

Núria Benach 

Rovira

Coordinació del Pla d’Acció Tutorial dels 

graus de la Facultat

Marta 

Sancho i 

Planas

Coordinació a la Facultat del màster 

d’Educació

Giovanni 

Cattini

Coordinació a la Facultat de la Universitat 

de l'Experiència 

Carles 

Buenacasa 

Pérez

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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Junta de Facultat

La Junta de Facultat està constituïda per cinquanta per-
sones elegides pels membres de la Facultat. La composi-
ció de la Junta es fa d’acord amb el repartiment següent, 
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 in-
vestigador, 

c) quinze estudiants, de grau, màster o doctorat, i
d) cinc representants del PAS.

La Junta de Facultat actual es va constituir i va elegir el 
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 el 
PAS, el dia 26 d’abril de 2017. La representació actual 
dels estudiants a la Junta és el resultat de les eleccions 
d’estudiants celebrades el 10 de maig de 2018.

El curs 2018-2019 s’han incorporat com a membres de la 
Junta de Facultat la Dra. Teresa Abelló i el Dr. Ferran Es-
trada en substitució, respectivament, de la Dra. Rosa M. 
Subirana i el Dr. Joan Ramon Triadó, els quals van ser 
baixa com a conseqüència de la seva jubilació. Igualment, 
també va ser baixa, per la seva desvinculació de la UB, l’es-
tudiant Elsa Molet Sanz (de l’associació Fem-la Pública), 
que va ser substituïda pel Sr. Martí Llorens Nachón.

Taula 11. Membres de la Junta de Facultat del curs 
2018-2019:

Junta de Facultat

Personal permanent docent universitari

Abelló Güell, Teresa Garcia Coll, Arlinda

Aviñoa Pérez, Xosé Garí de Aguilera, Blanca

Beltran Costa, Oriol Jubany Baucells, Olga

Buenacasa Pérez, Carles Laviña Gómez, Fco. Javier

Buxeda Garrigós, Jaume Lluch Bramon, Rosa

Carbonell Guberna, Jaume Mayayo i Artal, Andreu

Cattini, Giovanni Conrad Piñol Alabart, Daniel

Dantí Riu, Jaume Piqueras Céspedes, Ricardo

Estrada Bonell, Ferran Riera Mora, Santiago

Font Garolera, Jaume Roigé Ventura, Xavier

Fullola Pericot, Josep Ma. Sancho i Planas, Marta

Santacana Torres, Carles Terés Tomàs, M. Rosa

Solé Barjau, Queralt Tous Mata, Meritxell

Altre personal docent i investigador

Canals Vilageliu, Roger Lluís Falcó, Josep

Frago Clols, Lluís Mauro, Ida

Alumnat

Ballarín i Tabueña, Víctor Massip i Colomer, Mar

Coral Fernández, Martí Moreno Bazán, Maida Belén
(Continua.)
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Alumnat

Cornellà Cort, Aina Moncasí Borràs, Júlia

Lloberas Lafuente, David Navarro González, Paloma

Llorens Nachón, Martí Pasqual i Queralt, Marta

Martín i Pons, Jordi Pericas i Borreguero, Marta

PAS

Arisó Cruz, Sílvia Peñalver Morral, Ana

Obón Sanz, Olga Vidal i Biosca, Sílvia

Peña Lancho, Ana Ma. -

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Membres amb veu i sense vot: Antoni Conejo da Pena, 
Pilar Gené Pinós, Àngels Ibáñez Andújar, Joan Albert 
López-Bustins, Francisco Javier López Cachero i Joan 
Tort Donada.

Convidada: Anna Clavell Garcia.

Durant el curs 2018-2019 la Junta de Facultat s’ha reu-
nit els dies:

• 24 d’octubre de 2018
• 13 de novembre de 2018
• 20 de febrer de 2019
• 22 de maig de 2019

De l’activitat de la Junta d’aquest curs cal destacar 
l’aprovació del nou Reglament de la Facultat en la Junta 
del dia 13 de novembre, document que estableix el nou 
marc normatiu que regeix la Facultat.

Comissions delegades de la Junta de 
Facultat

La Facultat disposa de treze comissions delegades de la 
Junta. Són òrgans col·legiats amb funcions delegades de 
la Junta de Facultat: 

a) Comissió Permanent
b) Comissió Acadèmica de Graus
c) Comissió Acadèmica de Màsters Oficials
d) Comissió de Postgraus i d’Extensió Universitària
e) Comissió de Professorat
f ) Comissió de Doctorat
g) Comissió de Recerca
h) Comissió de Biblioteca de Centre
i) Comissió d’Espais i Equipaments
j) Comissió de Personal d’Administració i Serveis
k) Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i 

Política Lingüística
l) Comissió de Qualitat 
m) Comissió d’Igualtat

La composició i les competències d’aquestes comissions 
són fixades pel Reglament de la Facultat, i els membres 
que en formen part són aprovats per la Junta de Facultat.
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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 les directores dels departaments, 
d) l’administrador o l’administradora de centre, 
e) els i les caps d’estudis, 
f ) el cap 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 PAS membre de la Junta de Fa-

cultat elegida pels representants del PAS a la Junta 
de Facultat. 

Taula 12. Persones que integren la Comissió Permanent

Comissió Permanent de la Facultat

Professorat

Beltran Costa, Oriol Buxeda Garrigós, Jaume

Buenacasa Pérez, Carles Carbonell Guberna, Jaume

Conejo da Pena, Antoni
Piqueras Céspedes, Ricardo 

(president)

Estrada Bonell, Ferran Piñol Alabart, Daniel

Garcia Coll, Arlinda Santacana Torres, Carles

López-Bustins, Joan Albert Terés Tomàs, M. Rosa 

López Cachero, Francisco 

Javier
Tort Donada, Joan

Alumnat

Lloberas Lafuente, David Martín Pons, Jordi

PAS

Ibáñez Andújar, Àngels Gené Pinós, Pilar

Vidal Biosca, Sílvia -

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2018-2019 la Comissió Permanent de la 
Facultat s’ha reunit els dies:

• 17 d’octubre de 2018
• 20 de desembre de 2018
• 8 de febrer de 2019
• 12 de març de 2019
• 16 de maig de 2019
• 15 de juliol de 2019

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 la degana, o la persona en qui delegui la re-
presentació, que la presideix, 

b) el cap 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 re-
presentants dels consells d’estudis, 

(Continua.)
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d) el cap o la cap de Secretaria, o la persona en qui dele-
gui la representació, amb veu i sense vot.

Taula 13. Persones que integren la Comissió Acadèmica 
de Graus

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

Alumnat

Coral Fernández, Martí Garrober i Calaf, Jordi

Cornellà Cort, Aina

PAS

Gené Pinós, Pilar -

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2018-2019 la Comissió Acadèmica de 
Graus de la Facultat s’ha reunit els dies:

• 12 de novembre de 2018
• 18 de desembre de 2018
• 23 de març de 2019
• 29 d’abril de 2019
• 6 de juny de 2019

Comissió Acadèmica de Màsters Oficials

La Comissió Acadèmica de Màsters oficials, tal com es-
tableix el Reglament de la Facultat (article 20), està for-
mada per: 

a) el degà o la degana, o la persona en qui delegui la re-
presentació, que la presideix,

b) el coordinador o la coordinadora dels màsters ofici-
als adscrits a la Facultat,

c) dos representants de l’alumnat dels màsters oficials 
elegits per la Junta de Facultat entre els represen-
tants de les comissions dels màsters oficials de la Fa-
cultat,

d) el cap o la cap de Secretaria, o la persona en qui dele-
gui la representació, amb veu i sense vot.

Taula 14. Persones que integren la Comissió Acadèmica 
de Màsters Oficials

Comissió Acadèmica de Màsters Oficials

Professorat

Abelló Güell, Teresa Ciurans Peralta, Enric

Armesto López, Xosé A. Creixell Cabeza, Rosa M.

Aviñoa Pérez, Xosé Moragas Segura, Natàlia

Professorat

Beltran Costa, Oriol Piñol Alabart, Daniel (president)

Canals Vilageliu, Roger -

Alumnat

Ballarín Tabueña, Víctor Massip i Colomer, Mar

(Continua.)
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Comissió Acadèmica de Màsters Oficials

PAS

Obón Sanz, Olga -

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2018-2019 la Comissió Acadèmica de 
Màsters de la Facultat s’ha reunit els dies:

• 7 de novembre de 2018
• 25 de gener de 2019
• 24 d’abril de 2019
• 15 de maig de 2019
• 6 de juny de 2019
• 11 de juliol de 2019

Comissió de Postgraus i d’Extensió Uni-
versitària

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 la degana, o la persona en qui delegui la re-
presentació, que la presideix,

b) un/una representant de cada departament,
c) el director o la directora dels postgraus i màsters no 

oficials adscrits a la Facultat,
d) el cap o la cap de Secretaria, o la persona en qui dele-

gui la representació, 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.

Taula 15. Persones que integren la Comissió de Post-
graus i d’Extensió Universitària

Comissió de Postgraus i d’Extensió Universitària

Professorat

Beltran Costa, Oriol Piñol Alabart, Daniel

Ciurans Peralta, Enric
Rivera Garretas, María-Mila-

gros

Gavín Munté, Víctor Tort Donada, Joan

Martín Vide, Javier -

Alumnat

Massip i Colomer, Mar -

PAS

Gené Pinós, Pilar Obón Sanz, Olga

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2018-2019 la Comissió Acadèmica de 
Màsters de la Facultat s’ha reunit els dies:

• 30 d’octubre de 2018
• 25 de febrer de 2019
• 25 de març de 2019
• 23 de maig de 2019
• 23 de juliol de 2019
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Comissió de Professorat

La Comissió de Professorat, tal com estableix el Regla-
ment de la Facultat (article 22), està formada per: 

a) el degà o la degana, o la persona en qui delegui la re-
presentació, que la presideix,

b) el director o la directora dels departaments, o la per-
sona en qui delegui la representació,

c) dos professors o professores no permanents mem-
bres de la Junta de Facultat, a proposta de la Junta 
de Facultat,

d) el cap o la cap de l’Oficina d’Afers Generals del cen-
tre, amb veu i sense vot, o la persona en qui delegui 
la representació,

e) l’administrador o l’administradora de centre, o la 
persona en qui delegui la representació.

El Reglament també disposa que, en cas que algun de-
partament tingui 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 depar-
taments de la Facultat, tindrà un representant més de 
ple dret a la Comissió, el qual serà designat pel seu con-
sell de departament. Aquesta circumstància es produeix 
en el cas del Departament d’Història i Arqueologia, de 
manera que aquest departament té un representant 
més a la Comissió.

Taula 16. Persones que integren la Comissió de Profes-
sorat

Comissió de Professorat

Professorat

Buenacasa Pérez, Carles Santacana Torres, Carles

Frago Clols, Lluís Terés Tomàs, Rosa

Mauro, Ida Tort Donada, Joan

Piqueras Céspedes, Ricardo 

(president)
-

PAS

Ibáñez Andújar, Àngels Madrenas Tomás, Albert

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2018-2019 la Comissió de Professorat de 
la Facultat s’ha reunit els dies:

• 10 d’octubre de 2018
• 15 de novembre de 2018
• 5 de febrer de 2019
• 1 de març de 2019
• 11 de març de 2019
• 4 d’abril de 2019
• 3 de maig de 2019
• 10 de maig de 2019
• 13 de juny de 2019
• 3 de juliol de 2019
• 23 de juliol de 2019
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Comissió de Doctorat

La Comissió de Doctorat, tal com estableix el Regla-
ment de la Facultat (article 23), està formada per: 

a) el degà o la degana, o la persona en qui delegui la re-
presentació, que la presideix,

b) el coordinador o la coordinadora dels programes de 
doctorat de la Facultat,

c) el cap o la cap de Secretaria, o la persona en qui dele-
gui la representació, 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 17. Persones que integren la Comissió de Doctorat

Comissió de Doctorat

Professorat

Carbonell Guberna, Jaume 

(president)
Mancho Suàrez, Carles

Laviña Gómez, Fco. Javier Pujadas Rúbies, Isabel

Alumnat

(Vacant) -

PAS

Gené Pinós, Pilar -

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2018-2019 la Comissió de Doctorat de la 
Facultat s’ha reunit els dies:

• 24 d’octubre de 2018
• 14 de novembre de 2018
• 19 de desembre de 2018
• 23 de gener de 2019
• 20 de febrer de 2019
• 20 de març de 2019
• 24 d’abril de 2019
• 22 de maig de 2019
• 19 de juny de 2019
• 17 de juliol de 2019
• 25 de setembre 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 la degana, o la persona en qui delegui la re-
presentació, que la presideix,

b) el director o la directora dels departaments, o la per-
sona en qui delegui la representació,

c) dos representants dels grups de recerca de la Facul-
tat, a proposta de la Junta de Facultat,

d) un representant dels investigadors postdoctorals 
contractats o vinculats, a proposta de la Junta de Fa-
cultat,

e) un representant dels investigadors predoctorals 
contractats de la Facultat, a proposta de la Junta de 
Facultat,
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f ) l’administrador o l’administradora de centre, o la 
persona en qui delegui la representació,

g) el cap o la cap de l’Oficina de Recerca, amb veu i sen-
se vot, o la persona en qui delegui la representació.

El Reglament també disposa que, en cas que algun depar-
tament tingui un nombre de membres del col·lectiu do-
cent i investigador ETC superior en un 50 % a la mitjana 
del conjunt dels departaments de la Facultat, tindrà un 
representant més de ple dret a la Comissió, el qual serà 
designat pel seu consell de departament. Aquesta cir-
cumstància es produeix en el cas del Departament d’His-
tòria i Arqueologia, de manera que aquest departament  
té un representant més en aquesta comissió.

Taula 18. Persones que integren la Comissió de Recerca

Comissió de Recerca

Professorat

Beltran Costa, Oriol Moragas Segura, Natàlia

Buxeda Garrigós, Jaume 

(president)
Santacana Torres, Carles

Fullola Pericot, Josep M. Terés Tomàs, Rosa

Jubany Baucells, Olga Tort Donada, Joan

Investigadors

Cau Ontiveros, Miguel Ángel Peix Visiedo, Judith

PAS

Ibáñez Andújar, Àngels Lorenzo Céforo, María José

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2018-2019 la Comissió de Recerca de la 
Facultat s’ha reunit els dies:

• 31 d’octubre de 2018
• 18 de desembre de 2018
• 29 de gener de 2019
• 1 de març de 2019
• 13 de març de 2019
• 29 d’abril de 2019
• 6 de maig de 2019
• 12 de juny de 2019

Aquest curs, la Comissió de Recerca de la Facultat ha 
revisat la normativa d’ajuts a la recerca de la Facultat, a 
més de resoldre les peticions d’ajuts que han estat sol-
licitades a la Comissió per part dels membres de la Fa-
cultat, les sol·licituds d’ajuts per a contractes Ramón y 
Cajal 2018, la convocatòria de renovació d’equipament 
científic i tecnològic de recerca obsolet i l’oferta de be-
ques Màster+ UB 2019.

Comissió de Biblioteca de Centre

D’acord amb el que preveu el Reglament vigent de la Fa-
cultat de Geografia i Història, la Junta de Facultat del 20 
de febrer de 2019 va aprovar la creació de la Comissió de 
Biblioteca de Centre, és a dir, que les comissions delega-
des de les juntes de facultat de Geografia i Història i de 
Filosofia es constitueixin en una única comissió de cen-
tre. El Reglament de la Facultat preveu aquesta possibi-
litat en el cas de la Comissió de Biblioteca de Centre (ar-
ticle 25.3) i també en el de la Comissió d’Igualtat. 
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La Comissió de Biblioteca de Centre es compon de: 

a) els degans o les deganes, o les persones en qui dele-
guin la representació (presidència col·legiada de la 
Facultat de Geografia i Història i la Facultat de Fi-
losofia),

b) un professor o una professora representant de cada 
departament (4 de la Facultat de Geografia i Histò-
ria i 1 de la Facultat de Filosofia),

c) dos representants del personal de la biblioteca de 
la Facultat, entre els quals hi haurà el cap o la cap 
de la biblioteca, dos alumnes designats pels repre-
sentants d’aquest col·lectiu a les juntes de facultat 
(dos de la Facultat de Geografia i Història i un de la 
Facultat de Filosofia).

Taula 19. Persones de la Facultat de Geografia i Història 
que integren la Comissió de Biblioteca de Centre

Comissió de Biblioteca de Centre

Professorat

Benach Rovira, Núria Molet Petit, Joan

Larrea Killinger, Cristina
Piqueras Cespedes, Ricardo 

(president)

Marino, Salvatore -

Alumnat

Martín Pons, Jordi Pujol Sans, Pau

PAS

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 manera 
conjunta amb la de la Facultat de Filosofia. De fet, les 
comissions d’ambdues facultats ja feia temps que col·la-
boraven en les seves iniciatives i activitats. 

Durant el curs 2018-2019 la Comissió de Biblioteca de 
Centre de la Facultat s’ha reunit el dia:

• 3 de juliol de 2018

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 la degana, o la persona en qui delegui la re-
presentació,

b) el vicedegà o la vicedegana de l’àmbit acadèmic,
c) el videdegà o la vicedegana de l’àmbit de recerca,
d) el director o la directora dels departaments,
e) l’administrador o l’administradora de centre,
f ) el cap o la cap de Secretaria, o la persona en qui dele-

gui la representació, 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 depar-
tament tingui un nombre de membres del col·lectiu do-
cent i investigador ETC superior en un 50 % a la mitjana 
del conjunt dels departaments de la Facultat, tindrà un 
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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 Depar-
tament d’Història i Arqueologia, el qual té un represen-
tant més en aquesta comissió. 

Taula 20. Persones que integren la Comissió d’Espais i 
Equipaments

Comissió d’Espais i Equipaments

Professorat

Beltran Costa, Oriol Piqueras Céspedes, Ricardo

Buxeda Garrigós, Jaume Ripoll López, Gisela

Piñol Alabart, Daniel Santacana Torres, Carles

Terés Tomàs, Rosa Tort Donada, Joan

Alumnat

Pujol Sans, Pau -

PAS

Ibáñez Andújar, Àngels Gené Pinós, Pilar

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història 

La Comissió d’Espais i Equipaments és una comissió de 
nova creació. La seva composició i les seves funcions re-
sulten del nou Reglament de la Facultat de Geografia i 
Història, aprovat pel Consell de Govern del 29 de no-
vembre 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 re-

cerca i unitats de serveis, així com garantir l’equipament 
correcte de les aules i d’altres espais de la Facultat.

La Comissió es va constituir el dia 1 de març de 2019, 
moment en què es va celebrar la primera reunió.

Durant el curs 2018-2019 la Comissió d’Espais i Equipa-
ments s’ha reunit els dies:

• 1 de març de 2019
• 11 de juliol 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 la degana, o la persona en qui delegui la re-
presentació, que la presideix,

b) l’administrador o l’administradora de centre,
c) tres representants del PAS membres de la Junta, 

elegits per aquest col·lectiu,
d) un membre del professorat nomenat per la Junta de 

Facultat,
e) un estudiant representant membre de la Junta de Fa-

cultat, elegit pels estudiants membres de la Junta de 
Facultat.
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Taula 21. Persones que integren la Comissió de Personal 
d’Administració i Serveis

Comissió de Personal i d’Administració i Serveis

Professorat

Piqueras Céspedes, Ricardo Solé Barjau, Queralt

Alumnat

Moreno Bazán, Maida Belén -

PAS

Ibáñez Andújar, 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 
qual es van revisar els principals temes pendents que 
són competència d’aquesta comissió.

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 la degana, o la persona en qui delegui la repre-
sentació, que la presideix,

b) el cap o la cap d’estudis dels ensenyaments de la Fa-
cultat, o la persona en qui delegui la representació,

c) un/una representant de la Comissió Acadèmica de 
Màsters Oficials, a proposta de la Junta de Facultat,

d) dos alumnes membres de la Junta de Facultat, ele-
gits pels representants de l’alumnat a la Junta de  
Facultat,

e) un becari o una becària de l’Oficina de Relacions In-
ternacionals, amb veu i sense vot, elegit/ida pels 
membres d’aquest col·lectiu,

f ) un becari o una becària dels Serveis Lingüístics, amb 
veu i sense vot, elegit/ida pels membres d’aquest col-
lectiu,

g) un/una representant del PAS, amb veu i sense vot, a 
proposta de la Junta de Facultat.

Taula 22. Persones que integren la Comissió de Relacions 
Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística

Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política 

Lingüística

Professorat

Buenacasa Pérez, Carles
Garcia Coll, Arlinda (presi-

denta)

Canals Vilageliu, Roger Mangado Llach, Xavier

Conejo da Pena, Antoni Sánchez Aguilera, Dolores

Estrada Bonell, Ferran -

Alumnat

Lloberas Lafuente, David Rovira i Miró, Aleix

PAS

Sala Juanos, Carina -
(Continua.)



30 Memòria de la Facultat de Geografia i Història 2018-2019

Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política 

Lingüística

Becaris

Ballarín Tabueña, Víctor 

(Relacions Internacionals) 

Martínez Ramos, Cristian 

(Serveis Lingüístics)

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història 

Durant el curs 2018-2019 la Comissió de Relacions 
Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística de la  
Facultat s’ha reunit els dies:

• 12 de novembre de 2018
• 28 de maig de 2019

Les principals tasques abordades per aquesta comissió 
durant aquest curs han estat la revisió de l’oferta de con-
venis de mobilitat internacional amb motiu de la finalit-
zació dels convenis Eramus el curs 2020-2021, fet que 
obliga a decidir quins cal renovar. D’altra banda, l’orga-
nització de les activitats amb motiu de la diada de Sant 
Jordi o del Premi Temps, Espai, Forma, ha generat al-
tres tas ques que han estat abordades per la Comissió 
durant aquest curs.

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat, tal com estableix el Reglament 
de la Facultat (article 29), està formada per:
 

a) el degà o la degana, o la persona en qui delegui la re-
presentació, que la presideix,

b) el vicedegà o la videgana de l’àmbit acadèmic,
c) el vicedegà o la vicedegana de l’àmbit de doctorat,
d) el vicedegà o la 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 Fa-
cultat,

f ) dos coordinadors o coordinadores en representació 
de la Comissió Acadèmica de Màsters Oficials, a pro-
posta de la Junta de Facultat,

g) un/una representant dels programes de doctorat de 
la Facultat, a proposta de la Comissió de Doctorat,

h) el coordinador o la coordinadora del Pla d’Acció Tu-
torial,

i) dos membres del PDI nomenats per la Junta de Fa-
cultat a proposta de l’equip deganal,

j) el cap o la cap de Secretaria,
k) l’administrador o l’administradora de centre, o la 

persona en qui delegui la representació,
l) un/una representant de l’alumnat de grau, elegit/ida 

entre els representants d’estudiants a la Junta de 
Facultat i els consells d’estudis,

m) un/una representant de l’alumnat de màster i post-
grau, a proposta de la Junta de Facultat,

n) un/una representant de l’alumnat de doctorat, a 
proposta de la Junta de Facultat.
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Taula 23. Persones que integren la Comissió de Qualitat

Comissió de Qualitat

Professorat

Carbonell Guberna, Jaume
López Cachero, Francisco 

Javier

Buenacasa Pérez, Carles Piñol Alabart, Daniel

Buxeda Garrigós, Jaume Terés Tomàs, M. Rosa

Canals Vilageliu, Roger Sánchez Aguilera, Dolores

del Mármol Cartañá, Camila Sancho i Planas, Marta

Alumnat

Ballarín Tabueña, Víctor Llorens Nachón, Martí

(Vacant) -

PAS

Gené Pinós, Pilar Ibáñez Andújar, Àngels

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Les activitats de la Comissió per a aquest curs han estat 
marcades per les tasques de revisió i aprovació dels pro-
cediments específics de la qua litat (PEQ) de la Facultat, 
els quals havien de ser revisats una vegada transcorre-
gut el període de vigència, així com per les tasques asso-
ciades als processos d’avaluació dels ensenyaments: 
acreditació del màster d’Estudis Llatinoamericans, amb 
la preparació de la visita del Comitè Avaluador Extern 
(CAE) que va tenir lloc el 12 de desembre de 2018, la 
constitució del Comitè Avaluador Intern (CAI) i confec-
ció de l’autoinforme d’acreditació dels màsters d’Estu-
dis de Dones, Gènere i Ciutadania, de Planificació Terri-
torial i Gestió Ambiental i de Turisme Urbà, a més de la 

preparació de la visita dels avaluadors externs prevista 
per al 30 d’octubre de 2019. 

Comissió d’Igualtat

D’acord amb el que preveu el reglament vigent de la Fa-
cultat de Geografia i Història, la Junta de Facultat del 20 
de febrer de 2019 va aprovar la creació de la Comissió 
d’Igualtat de Centre, és a dir, que les comissions delega-
des de les juntes de facultat de Geografia i Història i de  
Filosofia es constitueixin en una única comissió de cen-
tre. El Reglament de la Facultat preveu aquesta possibi-
litat en el cas de la Comissió de Biblioteca de Centre i de 
la Comissió d’Igualtat (article 30.3). 

La Comissió d’Igualtat de Centre es compon de:
 

a) els degans o les deganes, o les persones en qui dele-
guin la representació (presidència col·legiada de la 
Facultat de Geografia i Història i la Facultat de Filo-
sofia),

b) un professor o una professora representant de cada 
departament (quatre de la Facultat de Geografia i 
Història i Filosofia i un de Filosofia),

c) dos representants del PAS (un de la Facultat de Geo-
grafia i Història i un de la Facultat de Filosofia),

d) dos alumnes designats pels representants d’aquest 
col·lectiu a les juntes de facultat (un de Geografia i 
Història i un de Filosofia). 
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Taula 24. Persones de la Facultat de Geografia i Història 
que integren la Comissió d’Igualtat de Centre

Comissió d’Igualtat de Centre

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)

PAS

Ayora Pérez, Víctor -

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Durant el curs 2018-2019 la Comissió d’Igualtat de la 
Facultat s’ha reunit els dies següents:

• 31 de gener de 2019
• 1 d’abril de 2019
• 3 de juny de 2019

Les principals tasques dutes a terme per la Comissió 
han estat l’organització dels actes del Dia Internacional 
de la Dona per al 8 de març de 2019, la difusió del nou 
Protocol de la UB per a la prevenció, la detecció i l’actu-
ació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó 
de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres 
conductes masclistes i de la mateixa Comissió d’Igual-
tat de Centre. La Comissió també ha estat treballant en 

la proposta de canvi de nom de la Sala Gran per un nom 
d’una dona que hagi tingut una trajectòria rellevant en 
el camp de les humanitats o les ciències socials. 

Figura 4. Infografia explicativa de la Comissió d’Igualtat
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Consell de l’Alumnat

El Consell de l’Alumnat,  tal com estableix l’article 31 del 
Reglament de la Facultat, està format per:

a) el degà o la degana, o la persona en qui delegui la re-
presentació, que la presideix, 

b) l’equip deganal, 
c) dos representants dels coordinadors i les coordina-

dores de màsters oficials, elegits pels coordinadors 
de màsters oficials, 

d) el cap o la cap d’estudis dels ensenyaments adscrits a 
la Facultat, 

e) els  representants de l’alumnat a la Junta de Facultat 
i als consells d’estudis,

f ) l’administrador o l’administradora de centre.

Les reunions del Consell de l’Alumnat durant el curs 
2018-2019 han estat celebrades els dies següents:

• 29 d’octubre de 2018
• 2 d’abril de 2019

El Consell de l’Alumnat està format per un total de 
cinquanta-tres alumnes, els quals representen els es-
tudiants als diferents òrgans de govern. Les reunions 
d’aquest consell s’han centrat a treballar en la desig-
nació dels representants dels estudiants a les dife-
rents comissions delegades de la Junta de Facultat i a 
recollir les demandes dels estudiants. Entre aquestes, 
destaquen 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 do-
nar resposta a aquestes peticions, s’estan duent a ter-
me els treballs per instal·lar armariets i també s’han 
preparat dos concursos que cerquen la participació 
dels estudiants i potenciar el sentiment de formar 
part de la Facultat de Geografia i Història de la UB.



2. LA DOCÈNCIA
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2.1. ENSENYAMENTS OFICIALS

La Facultat de Geografia i Història ofereix una docència 
àmplia i diversificada, formada per cinc graus, catorze 
màsters (un d’ells interfacultatiu i quatre interuniversi-
taris), quatre màsters propis i dos postgraus. Comple-
ten l’oferta docent els cursos d’extensió universitària i 
els programes com la Universitat de l’Experiència, 
Gaudir UB o Els Juliols.

A continuació es detalla la docència oferta per la Facul-
tat durant el curs 2018-2019.

Taula 25. Oferta de titulacions. Facultat de Geografia  
i Història. Curs 2018-2019

Ensenyaments oficials Número

Graus 5

Dobles graus 0

Màsters oficials 14

TOTAL ENSENYAMENTS OFICIALS 19

Títols propis

Màsters propis 4

Diplomes de postgrau 2

Cursos d’extensió universitària 1

TOTAL TÍTOLS PROPIS 7

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

2.1.1. Graus

La Facultat de Geografia i Història ofereix cinc graus, 
que es van començar a impartir l’any 2009 excepte el 
d’Arqueologia, que ho va fer un curs més tard. Aquesta 
oferta és la següent:

Taula 26. Oferta de graus de la Facultat de Geografia  
i Història. Curs 2018-2019

Grau
Any  

d’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 Buena-

casa Pérez

Història de l’Art 2009
Dr. Antoni Conejo 

da Pena

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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2.1.2. Màsters oficials

L’oferta de màsters de la Facultat de Geografia i Història 
del curs 2018-2019 es compon de nou màsters oficials 
adscrits a la Facultat, al qual cal afegir un màster inter- 
facultatiu i quatre màsters interuniversitaris. L’oferta és: 

Taules 27, 28 i 29. Oferta de màsters de la Facultat de 
Geografia i Història. Curs 2018-2019 

Màster
Primera 

edició
Coordinador/a

Antropologia i Etnografia
2013-

2014

Roger Canals 

Vilageliu 

Estudis Avançats en Arqueo-

logia

2018-

2019

Santiago Riera 

Mora

Estudis Avançats en Història 

de l'Art

2013-

2014

Rosa Maria 

Creixell Cabeza 

Gestió del Patrimoni 

Cultural i Museologia

2013-

2014

Teresa-M. Sala 

Garcia 

Història Contemporània i 

Món Actual 

2013-

2014

Teresa Abelló 

Güell 

Música com a Art Inter- 

disciplinària

2014-

2015

Xosé Aviñoa 

Pérez 

Planificació Territorial i 

Gestió Ambiental

2012-

2013

Xosé Anton 

Armesto López 

Turisme Urbà
2015-

2016

Dolores Sánc-

hez Aguilera 

Estudis Llatinoamericans 
2014-

2015

Natàlia Moragas 

Segura 

Màsters interfacultatius
Primera 

edició
Coordinador/a

Cultures Medievals (facul-

tats de Filologia, Filosofia i 

Geografia i Història)

2013-

2014

Rosa Lluch 

Bramon

Màsters interuniversitaris
Primera 

edició
Coordinador/a

Estudis de Dones, Gènere i 

Ciutadania 

Universitat de Barcelona 

(coord.), Universitat Autòno-

ma de Barcelona, Universitat 

de Girona, Universitat de Vic, 

Universitat Rovira i Virgili, 

Universitat Pompeu Fabra, 

Universitat Politècnica de 

Catalunya i Universitat de 

Lleida

2012-

2013

Núria Pumar 

Beltran (UB);

coordinador per 

part de la Facul- 

tat: Toni Vives

Antropologia Mèdica i Salut 

Global 

Universitat de Barcelona i 

Universitat Rovira i Virgili 

(coord.)

2014-

2015

Ángel Martínez 

Hernáez 

(Universitat 

Rovira i Virgili);

coordinadora 

per part de la 

UB: Cristina 

Larrea Killinger

(Continua.)
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Màsters interuniversitaris
Primera 

edició
Coordinador/a

Gestió d’Àrees de Muntanya

Universitat de Barcelona, 

Universitat de Lleida (coord.), 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Universitat de 

Girona i Universitat Rovira i 

Virgili

2018-

2019

Ignasi Aldomà 

Buixadé (Univer-

sitat de Lleida);

coordinadora per 

part de la UB: 

Montserrat Salvà 

Catarineu

Història i Identitats en el 

Mediterrani Occidental 

Universitat d’Alacant, Universi-

tat de Barcelona, Universitat 

Jaume I de Castelló i Universi-

tat de València 

2014-

2015

Juan Francisco 

Pardo Molero 

(Universitat de 

València);

coordinador per 

part de la UB: 

M.ª Ángeles 

Pérez Samper

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Les novetats del curs 2018-2019 s’inicien amb la primera 
edició del nou màster d’Estudis Avançats en Arqueologia, 
coordinat pel Dr. Santiago Riera. Aquest fet significa la 
recuperació d’un màster que permet l’especialització en 
el camp de l’arqueologia a la UB.

Aquest curs també ha començat a impartir-se el màs-
ter interuniversitari de Gestió d’Àrees de Muntanya, 
coordinat per la Universitat de Lleida, màster semi-
presencial que té la docència presencial a Lleida i en el 
qual participen cinc universitats públiques catalanes. 

També cal indicar que durant el curs 2018-2019 s’ha estat 
treballant en les tasques de preparació del nou màster 
d’Humanitats Digitals, màster interfacultatiu coordinat 
per la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la 
Universitat de Barcelona. Aquest màster començarà a im-
partir-se el curs 2019-2020. 

2.1.3. Doctorats

La Facultat de Geografia i Història té tres programes de 
doctorat, que són els següents:

Taula 30. Programes de doctorat de la Facultat de 
Geografia i Història

Programa
Curs 

d’inici
Coordinador/a

Societat i Cultura: Història, 

Antropologia, Arts i Patrimoni 

i Gestió Cultural (HDK17)

2014-

2015

Fco. Javier 

Laviña Gómez

Geografia, Planificació 

Territorial i Gestió Ambiental 

(HDK0T)

2014-

2015

Isabel Pujadas 

Rúbies

Cultures Medievals
2014-

2015

Carles Mancho 

Suàrez

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Aquests tres programes s’imparteixen des del curs 
2014-2015, amb un bon nivell de resultats tant pel que fa 
als alumnes que accedeixen al doctorat com pel que fa a 
les tesis llegides. 
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2.2. TÍTOLS PROPIS

L’oferta docent de la Facultat es completa amb les titu-
lacions pròpies. S’ofereixen, d’una banda, quatre màs-
ters propis i, de l’altra, dos títols de postgrau.

2.2.1. Màsters propis

El curs 2018-2019 s’ha posat en marxa el màster propi 
d’Estudis Urbans Avançats, màster que dona continuï-
tat al postgrau d’Estudis Urbans ja existent. Aquest títol 
se suma a les altres tres titulacions que s’ofereixen, les 
quals tenen una trajectòria consolidada evident per la 
seva continuïtat en el temps.

Taula 31. Oferta de màsters propis de la Facultat  
de Geografia i Història. Curs 2018-2019

Màsters propis
Any de la 

primera edició
Coordinador/a

Climatologia 

Aplicada i Mitjans 

de Comunicació

1998-1999

Javier Martín Vide 

i Maria del 

Carmen Llasat Bo-

tija

Estudis de la 

Diferència Sexual
2004-2005

Laura Mercader 

Amigó i María-Mi-

lagros Rivera 

Garretas

Estudis Urbans 

Avançats
2018-2019

Carles Carreras i 

Verdaguer

Patrimoni Mundial  

i Projectes Culturals 

per al Desenvolupa-

ment

2013-2014

Francesc Xavier 

Roigé Ventura, 

Lluís Bonet Agustí i 

Enrico Bertacchini

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

2.2.2. Postgraus

L’oferta docent és de dos títols de postgrau propis, que 
són:

Taula 32. Oferta de postgrau. Facultat  
de Geografia i Història. Curs 2018-2019

Postgraus
Any de la 

primera edició
Coordinador/a

Estudis Urbans 

(vinculat al màster 

d’Estudis Urbans 

Avançats)

2018-2019
Carles Carreras i 

Verdaguer

La Pràctica de la 

Diferència (vinculat 

al màster Estudis 

de la Diferència 

Sexual)

2004-2005

Laura Mercader 

Amigó i María-Mi-

lagros Rivera 

Garretas

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

(Continua.)
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2.2.3. Cursos d’extensió universitària

El curs 2018-2019 s’ha impartit un únic curs d’extensió 
universitària.

Taula 33. Oferta de cursos d’extensió universitària.  
Facultat de Geografia i Història. Curs 2018-2019

Curs d’extensió  

universitària
Responsables

Iniciació al treball amb documents 

medievals (llatí i paleografia)

Elena Cantarell  

i Mireia Comas

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

2.3. ALTRA DOCÈNCIA

2.3.1. Participació en la Universitat  
 de l’Experiència

Figura 5. Cartell de la Universitat de l’Experiència  
per a la difusió a les xarxes socials

La Universitat de l’Experiència posa a disposició de to-
tes les persones que tinguin cinquanta-cinc anys o més, 
una oferta  de programes universitaris integrats, estruc-
turats en un o més anys acadèmics. Amb aquests cursos, 
l’estudiant pot accedir a un nivell de formació reconegut 
per la Universitat de Barcelona. El curs 2018-2019 hi 
van participar un total de 1.414 persones.

La Facultat de Geografia i Història participa en la Uni-
versitat de l’Experiència oferint dos programes especí-
fics:  el d’Història de l’Art i el d’Història, Societat i Terri-
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tori. A més, com a resposta a la gran demanda del 
programa d’Història de l’Art, aquest darrer programa 
s’ha ampliat amb un grup nou a partir d’aquest curs. En 
aquest ensenyament, l’alumnat adquireix coneixements 
sobre els fonaments bàsics de la història de l’art —te-
mes, 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 ma-
nifestacions artístiques del món contemporani, especi-
alment en referència a l’art català.

Taula 34. Coordinadors acadèmics dels 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

2.3.2. Gaudir UB

Gaudir UB és un programa d’activitats acadèmiques for-
mat per cursos trimestrals de vint hores, de format pre-
sencial i de marcat caràcter divulgatiu, però amb el rigor 
i la qualitat que assegura una institució com la Universi-
tat de Barcelona.

S’imparteixen a les seus de l’Àrea de Formació Comple-
mentària de la UB de  Barcelona  (casa Jeroni Gra-
nell), Badalona (Centre Cultural El Carme) i Sant Joan 
Despí (Torre de la Creu), i en altres entitats vinculades 
al món de la cultura.

Figura 6. Cartell de Gaudir UB per a la difusió a través 
de les xarxes socials

Els  cursos  estan  oberts a tothom: no cal tenir cap titu-
lació prèvia i no hi ha cap requisit d’accés més enllà de 
les ganes d’aprendre i de gaudir adquirint coneixe-
ments. La temàtica dels cursos és molt variada i els con-
tinguts estan molt interrelacionats, però poden agru-
par-se entorn de les branques següents: art, història, 
cultura i societat, ciències de la natura i salut.

Cada trimestre s’ofereixen cursos independents però 
que poden ser complementaris de cursos anteriors, se-
guint les preferències de contingut indicades per l’alum-
nat mateix. Aquesta flexibilitat permet una  evolució 
constant del programa  i seguir oferint a la ciutadania 
cursos sobre allò que més li interessa. 
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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 hi 
participa impartint docència en els programes d’Art, 
Música i Cinema, i d’Història i Antropologia.

2.3.3. Els Juliols UB

El curs 2018-2019 s’ha celebrat la vint-i-tresena edició 
dels cursos d’estiu de la Universitat de Barcelona, Els 
Juliols. El professorat de la Facultat de Geografia i His-
tòria ha coordinat un total de nou cursos sobre antropo-
logia, art, història i música.

Els cursos coordinats pel professorat de la Facultat de 
Geografia i Història han estat:

Taula 35. Cursos d’Els Juliols coordinats pel professorat 
de la Facultat de Geografia i Història. Juliol 2019

Curs Coordinació

Bauhaus (1919-1933): el 

llegat d'una escola cente-

nària

Víctor Ramírez Tur (Dept. 

d’Història de l’Art)

Daniel López del Rincón 

(Dept. d’Història de l’Art) 

El pentagrama mut: 

compositores en la història

Xosé Aviñoa Pérez (Dept. 

d’Història de l’Art)

La fascinació per Rembrandt
Vicenç Furió (Dept. d’Histò-

ria de l’Art)

Leonardo: despullant un 

geni en el cinquè centenari 

de la seva mort

Laura García Sánchez 

(Dept. d'Història de l'Art)

Obres mestres i moments 

fonamentals de l'art clàssic

Jacobo Vidal Franquet 

(Dept. d'Història de l'Art) 

La família al segle XXI: un 

concepte en transformació 

i interpretació

Carlos Villagrasa Alcaide 

(Dept. de Dret Civil-UB)

Marta Rico Iñigo (Dept. 

d’Antropologia Social)

Trenta anys després de la 

caiguda del mur de Berlín

Daniel Roig Sanz (Dept. 

d’Història i Arqueologia)

Barcelona i les ciutats del 

Mediterrani, del Renaixe-

ment a la Il·lustració

Ida Mauro (Dept. d’Història i 

Arqueologia) 

Jaume Dantí (Dept. d’Histò-

ria i Arqueologia)

La vaga de La Canadenca: 

el moviment obrer en 

temps convulsos

Pelai Pagès i Blanch (Dept. 

d’Història i Arqueologia)

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

(Continua.)
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3. ALUMNAT
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La Facultat de Geografia i Història va tenir 3.934 estu-
diants durant el curs 2018-2019. 

Taula 36. Alumnat de la Facultat de Geografia i Història. 
Curs 2018-2019

Titulació Nombre %

Graus 2.836 72,09

Màsters oficials 547 13,90

Estudiants de mobilitat internacional 134 3,41

Màsters i postgraus propis 69 1,75

Doctorats 348 8,85

Total 3.934 100,

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Malgrat que el gran gruix dels estudiants són els alum-
nes de grau, cal destacar el volum creixent dels estu- 
diants de màster (aquest curs, 547), així com el nombre 
de persones que estan elaborant la tesi doctoral (348 
alumnes).

3.1. ALUMNES DE GRAU

La Facultat de Geografia i Història va tenir el curs 2018-
2019 un total de 716 alumnes de primer curs de nou in-
grés. Aquesta xifra representa que es van cobrir pràctica-
ment totes les places ofertes. En el cas dels graus 
d’Antropologia Social i Cultural i d’Història de l’Art, la 
matrícula efectiva va sobrepassar lleugerament les pla-
ces ofertes. Aquests dos ensenyaments presenten, a més 

a més, un elevat índex d’estudiants que arriben en pri-
mera opció, amb un percentatge pròxim al 80 %. En 
conjunt, gairebé tres quartes parts dels estudiants de 
primer curs de nou ingrés han triat els graus de la Facul-
tat com a primera opció.

Taula 37. Alumnes de primer curs de nou ingrés. Curs 
2018-2019. Grau

Titulació
Places 

ofertes

Total  

alumnes 

matricu-

lats

1a 

opció

Relació 

oferta-

matrícula

% 1a 

opció

Antropolo-

gia Social 

i Cultural

120 127 99 –7 78,0

Arqueolo-

gia
80 79 48 1 60,8

Geografia 60 49 26 11 53,1

Història 280 272 186 8 68,4

Història 

de l’Art 
180 189 150 –9 79,4

Total 720 716 509 4 71,1

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

La composició de l’alumnat de grau de la Facultat es ca-
racteritza per la presència de dos graus amb una xifra 
destacada d’estudiants: el grau d’Història, amb més de 
1.000 alumnes, i el d’Història de l’Art, amb 746.
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Taula 38. Total d’alumnes matriculats segons l’ensenya-
ment. Curs 2018-2019. Grau

Ensenyament Total %

Antropologia Social i Cultural 540 19,0

Arqueologia 283 10,0

Geografia 187 6,6

Història 1.080 38,1

Història de l’Art 746 26,3

Total 2.836 100,0

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

3.2. ALUMNES DE MÀSTER

Taula 39. Alumnes matriculats segons el màster. Curs 
2018-2019

Màster
Nou 

accés

2n curs 

o més
Total

Antropologia i Etnografia 20 15 35

Estudis Avançats en 

Arqueologia
17 -- 17

Estudis Avançats en 

Història de l'Art
22 31 53

Estudis de Dones, Gènere 

i Ciutadania (*)
71 96 167

Gestió del Patrimoni 

Cultural i Museologia
37 39 76

Història Contemporània i 

Món Actual (**)
63 36 99

Música com a Art Inter-

disciplinària
18 22 40

Planificació Territorial i 

Gestió Ambiental
25 3 28

Turisme Urbà 30 2 32

Estudis Llatinoamericans 

(***)
-- 29 29

Total 303 273 576

(*) 71 (32 presencials, 39 en línia) i 96 (47 presencials, 49 en línia).

(**) 63 (21 presencials, 42 en línia) i 36 (12 presencials i 24 en línia).

(***) Màster biennal; sense entrada de nous estudiants el curs 2018-2019.

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

El curs 2018-2019 s’ha iniciat el màster d’Estudis Avan-
çats en Arqueologia, per això només hi ha estudiants de 
nou ingrés. D’altra banda, el màster d’Estudis Llatino- 
americans no ha tingut entrada de nous estudiants, ja 
que es tracta d’una titulació biennal sense oferta per al 
curs 2018-2019.

3.3. ALUMNES MATRICULATS EN ALTRES 
TITULACIONS

L’alumnat de la Facultat es completa amb les persones 
que cursen altres titulacions. 

(Continua.)
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Taula 40. Alumnes matriculats segons la titulació. Títols 
propis. Curs 2018-2019

Titulació Total

Màster propi en Climatologia Aplicada i Mitjans 

de Comunicació
17

Màster propi en Estudis de la Diferència Sexual 15

Màster propi en Estudis Urbans Avançats 8

Màster propi en Patrimoni Mundial i Projectes 

Culturals per al Desenvolupament
11

Postgrau propi en Estudis Urbans 9

Postgrau propi La Pràctica de la Diferència 9

Curs d’extensió universitària Iniciació al treball 

amb documents medievals
15

Total 89

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

3.4. ALUMNES DE MOBILITAT INTER-
NACIONAL

Cada curs, l’arribada de l’alumnat de mobilitat inter-
nacional enriqueix la composició dels estudiants que 
formen part de la Facultat de Geografia i Història. El 
curs 2018-2019, la Facultat va rebre un total de 134 es-
tudiants que van fer servir els convenis de mobilitat vi-
gents que permeten l’intercanvi d’alumnes amb univer-
sitats estrangeres. Paralel·lament, un total de 45 
estudiants de la Facultat van cursar una part de les seves 
assignatures en universitats d’altres països. La descom-

pensació entre els estudiants de mobilitat internacional 
que arriben a la Facultat, i els que marxen i les baixes rà-
tios de mobilitat dels estudiants de la Facultat expli-
quen que l’estímul de la mobilitat internacional sigui un 
dels reptes de la Facultat en què s’està treballant.

Estudiants incoming

Els 134 estudiants de mobilitat internacional que arri-
ben a la Facultat ho fan mitjaçant el programa Erasmus 
(gairebé la meitat) però també el programa Study Abroad 
(34 %).

Taula 41. Estudiants incoming de mobilitat internacional 
segons el programa. Curs 2018-2019

Programa Estudiants %

Conveni general 10 7,5

Conveni específic 1 0,7

Programa CINDA (Centre Inter- 

universitari de Desenvolupament)
2 1,5

Erasmus KA107 1 0,7

Erasmus+ estudis 65 48,5

Erasmus pràctiques 2 1,5

Sol·licitud individual 8 6,0

Study Abroad 45 33,6

Total 134 100,0

Font: Oficina de Relacions Internacionals de la  Facultat de Geografia i 

Història
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Entre els països que aporten un nombre d’estudiants 
més elevat hi ha els Estats Units, Itàlia, Alemanya i 
França. Aquests quatre països aporten més del 70 % 
dels estudiants que van arribar a la Facultat el curs 
2018-2019. Fins a 68 universitats de 24 països dels cinc 
continents conformen el llistat d’orígens dels estudiants in-
ternacionals de la Facultat.

Taula 42. País de procedència dels estudiants de 
mobilitat internacional. Curs 2018-2019

Programa Estudiants % % acumulat

Estats Units 45 33,6 33,6

Itàlia 24 17,9 51,5

Alemanya 15 11,2 62,7

França 12 9,0 71,6

Portugal 5 3,7 75,4

Brasil 4 3,0 78,4

Mèxic 4 3,0 81,3

Països Baixos 4 3,0 84,3

Colòmbia 3 2,2 86,6

Suïssa 3 2,2 88,8

Perú 2 1,5 90,3

Austràlia 1 0,7 91,0

Àustria 1 0,7 91,8

Bèlgica 1 0,7 92,5

Estònia 1 0,7 93,3

Gran Bretanya 1 0,7 94,0

Hongria 1 0,7 94,8

Irlanda 1 0,7 95,5

Japó 1 0,7 96,3

Nigèria 1 0,7 97,0

Polònia 1 0,7 97,8

Rússia 1 0,7 98,5

Síria 1 0,7 99,3

Suècia 1 0,7 100,0

Total 134 100,0 100,0

Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Geografia i 

Història

Taula 43. Universitats d’origen dels estudiants de 
mobililitat internacional. Curs 2018-2019

(Continua.)(Continua.)
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Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Geografia i 

Història

Estudiants outgoers

Els estudiants de la Facultat que han marxat a fer una 
part dels seus estudis a l’estranger han estat, el curs 
2018-2019, 42. El programa de mobilitat que predomina 
és l’Erasmus, el qual presenta l’avantatge que porta as-
sociada a la beca una assignació econòmica.

Taula 44. Estudiants outgoers de mobilitat internacional 
segons el programa. Curs 2018-2019

Programa Estudiants %

Erasmus KA107 3 7,1

Erasmus+ estudis 33 78,6

Altres programes 6 14,3

Total 42 100,0

Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Geografia i 

Història

Per la seva banda, els graus d’Antropologia Social i Cul-
tural i d’Història de l’Art són els ensenyaments que 
aporten un major volum d’estudiants outgoers. Itàlia i 
Portugal són els països de destinació preferent dels es-
tudiants de la Facultat, seguits d’Irlanda i Holanda.

Taula 45. Estudiants outgoers de mobilitat internacional 
segons l’ensenyament. Curs 2018-2019

Programa Estudiants %

Antropologia Social i Cultural 16 38,1

Arqueologia 3 7,1

Geografia 4 9,5

Història 5 11,9

Història de l’Art 13 31,0

Màster 0 0,0

Total 42 100,0

Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Geografia i 

Història
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Taula 46. País de destinació dels estudiants de mobilitat 
internacional. Curs 2018-2019

País Estudiants % % acumulat

Itàlia 9 21,4 21,4

Portugal 5 11,9 33,3

Irlanda 3 7,1 40,5

Holanda 3 7,1 66,7

Alemanya 2 4,8 45,2

Dinamarca 2 4,8 50,0

Estònia 2 4,8 54,8

França 2 4,8 59,5

Jordània 2 4,8 71,4

Polònia 2 4,8 76,2

Romania 2 4,8 81,0

Mèxic 2 4,8 97,6

Argentina 1 2,4 83,3

Austràlia 1 2,4 85,7

Bèlgica 1 2,4 88,1

Bòsnia 1 2,4 90,5

Colòmbia 1 2,4 92,9

Perú 1 2,4 100,0

Total 42 100,0 100,0

Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Geografia i 

Història

Taula 47. Universitat de destinació dels estudiants de 
mobilitat internacional. Curs 2018-2019

Antropologia

Bòsnia University of Sarajevo

Dinamarca Kobenhavs Universitet (2 estudiants)

Estònia Tallinna Ülikool 

Holanda Radboud University Nijmegen 

Irlanda University College Cork  (2 estudiants)

Itàlia Università degli Studi di Trento 

Itàlia University of Calabria

Jordània Yarmouk University

Mèxic Universidad de Guadalajara (2 estudiants)

Perú Pontifica Universidad Catòlica del Perú

Polònia Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza 

Portugal Universidade Nova de Lisboa 

Portugal University Institute of Lisbon 

Portugal Universidade de Coimbra 

Arqueologia

Itàlia Università degli Studi di Lecce 

Itàlia Università degli Studi di Torino 

Itàlia Università degli Studi di Napoli l’Orientale 

Geografia

Alemanya Humboldt-Universität zu Berlin 

França Université de Tolouse-Le Mirail 

Romania Dimitrie Cantemir University (2 estudiants)
(Continua.)
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Història de l’Art

Alemanya Tecnische Universität Berlin 

Argentina Universidad de Buenos Aires

Austràlia Southern Cross University

Colòmbia Pontificia Universidad Javeriana

França Université Aix-Marseille 

Holanda Universiteit Utrecht 

Holanda Universiteit van Amsterdam  

Itàlia Università degli Studi di Roma "la Sapienza" 

Itàlia
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

(3 estudiants)

Jordània The University of Jordan

Portugal Universidade de Coimbra 

Bèlgica Universiteit Gent 

Estònia Tallinna Ülikool 

Irlanda University College Cork 

Polònia
Uniwesytet Im. Adama Mickiewicza W 

Poznaniu 

Portugal Universidade de Coimbra 

Font: Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Geografia i 

Història

3.5. ALUMNES EN PRÀCTIQUES

Durant el curs 2018-2019, un total de 259 alumnes dels 
diferents ensenyaments de la Facultat de Geografia i 

Història han realitzat pràctiques en institucions o em-
preses amb les quals s’ha signat un conveni de col·labo-
ració educativa. En conjunt, s’han establert convenis 
amb 182 entitats especialitzades en els camps de treball 
professionals dels ensenyaments de la Facultat.

El balanç conjunt de la distribució dels convenis posa en 
evidència la fortalesa del paper de les pràctiques curri-
culars especialment en els màsters oficials de la Facul-
tat. Encara que no tots els màsters ofereixen la possibi-
litat de fer pràctiques d’aquest tipus i que les pràctiques 
són una assignatura optativa en la gran majoria de màs-
ters (són obligatòries només al màster d’Estudis Avan-
çats en Història de l’Art i al màster de Gestió del Patri-
moni Cultural i Museologia), el volum de convenis 
signats mostra l’esforç d’oferir aquesta possibilitat de 
professionalització als estudiants dels màsters de la Fa-
cultat.

Taula 48. Entitats i alumnes amb els quals s’han signat 
convenis de pràctiques. Curs 2018-2019

Tipologia Entitats Alumnes
% 

acumulat

Curriculars de grau 56 85 32,8

Extracurriculars de 

grau
11 21 8,1

Curriculars de 

màsters oficials
100 136 52,5

Extracurriculars de 

màster
12 13 5,0

(Continua.)
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Tipologia Entitats Alumnes
% 

acumulat

Extracurriculars de 

doctorat
3 4 1,5

Total 182 259 100,0

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Pràctiques curriculars de grau

Les pràctiques curriculars són una assignatura optati-
va dels graus de la Facultat, excepte en el cas del grau 
d’Arqueologia. En total, 85 estudiants de la Facultat han 
fet pràctiques en 56 institucions o empreses. L’ensenya-
ment de grau de la Facultat que ha generat un nombre 
superior de pràctiques ha estat el d’Història de l’Art.

Taula 49. Pràctiques curriculars. Grau. Curs 2018-2019

Ensenyament Institucions Alumnes

Antropologia Social i Cultural 11 11

Arqueologia 1 11

Geografia 10 14

Història 9 16

Història de l’Art 25 33

Total 56 85

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Taules 50, 51, 52, 53 i 54. Institucions i empreses amb les 
quals s’han signat convenis de pràctiques d’estudiants

Convenis de pràctiques del grau d’Antropologia Social i 

Cultural

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

Arxiu Municipal de l'Hospitalet de Llobregat

Associació Catalana per la Pau

Associació Cultural Ràdio Nikosia

Associació Enxarxa

Bayt-al-Taqhafa

Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Creu Roja Barcelona CAS/ARD

Fundació Alícia

Observatori DESC

Convenis de pràctiques del grau d’Arqueologia

El Born Centre de Cultura i Memòria (11 alumnes)

Convenis de pràctiques del grau de Geografia

Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 

Àrea Metropolitana de Barcelona

Bombers de la Generalitat

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (2 alumnes)

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 

(2 alumnes)

(Continua.)
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Convenis de pràctiques del grau de Geografia

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Monteditorial

Oficina Catalana del Canvi Climàtic (2 alumnes)

Sinob Mobilitat, SL

Solucions Geogràfiques SCCL (2 alumnes)

Convenis de pràctiques del grau d’Història

Ajuntament de l'Hospitalet

Arqueonet Cultura, SLNE

Ateneu Barcelonès

Barchinona.cat, SCP (4 alumnes)

Biblioteca de Catalunya

Biblioteca Pública Arús

Coordinadora de Centres de Parla Catalana (2 alumnes)

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) - ICUB

UB CRAI Pavelló de la República (4 alumnes)

Convenis de pràctiques del grau d’Història de l’Art

Arxiu Fotogràfic de Barcelona (ICUB)

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Biblioteca Pública Arús (2 alumnes)

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 

Barcelona

Galeria Estrany - de la Mota

Fundació Antoni Tàpies

Fundació Municipal Joan Abelló (Museu)

Galeria Àngels Barcelona (2 alumnes)

Galeria H2O

Galeria Joan Prats. Artgràfic, SA

Gothsland Galeria d'Art

Institut Amatller d'Art Hispànic (3 alumnes)

Institut del Teatre (2 alumnes)

Loop Barcelona Screen Projects

Lúdic 3 SCCL

Museu d'Arqueologia de Catalunya (4 alumnes)

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) - ICUB

Museu Episcopal de Vic

Museu Frederic Marès (ICUB) (2 alumnes)

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Pigment Gallery SL

Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Trànsit Projectes, SL

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Pràctiques curriculars de màster

Un total de 136 estudiants dels màsters oficials de la Fa-
cultat han realitzat unes pràctiques curriculars en un 
centenar d’institucions i empreses, amb les quals han 
signat un conveni de col·laboració educativa. 

(Continua.)
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Taula 55. Pràctiques curriculars. Màster. Curs 2018-2019

Ensenyament Institucions Alumnes

Estudis Avançats en Història 

de l’Art
16 30

Estudis de Dones, Gènere i 

Ciutadania
23 26

Gestió del Patrimoni Cultural i 

Museologia
26 29

Història Contemporània i Món 

Actual
5 9

Música com a Art Inter- 

disciplinària
10 12

Planificació Territorial i Gestió 

Ambiental
10 18

Turisme Urbà 10 12

Total 100 136

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Les institucions i empreses amb les quals s’han signat 
convenis durant el curs 2018-2019 són:

Taula 56. Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art

Institució Hores

ACTEON SCCL (2 alumnes) 150

ADN ART SPACE (ADN Galeria) (2 alumnes) 150

Arte Aurora Galería 150

Associació Arxiu Muntadas. Centre d’Estudis i 

Recerca (ARXIU/AM) (2 alumnes)
150

Biblioteca de Catalunya (3 alumnes) 150

Bonnín Julve SL (Escenari Joan Brossa) 150

Casa Àsia (2 alumnes) 150

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 150

Consorci Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA) (3 alumnes)
150

Fundació Antoni Tàpies 150

Fundació Museu Picasso Barcelona (2 alumnes) 150

Museu d’Història de Barcelona (ICUB) 150

Museu del Modernisme de Barcelona 

(4 alumnes)
150

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 

(3 alumnes)
150

Pere Jaume Borrell i Guinart, Perejaume 150

SACLIBA, SL 150

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Taula 57. Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Institució Hores

Ajuntament de Girona 200

Ajuntament de Sabadell 200

Asociació Ca La Dona 200

Asociación Acathi 200
(Continua.)

(Continua.)
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Institució Hores

Asociación MIM (Mujeres de la Industria de la 

Música)
200

Associació d’Atenció a Dones Agredides 

Sexualment (AADAS)
200

Associació Filigrana per la Diversitat Afectiva, 

Sexual i de Gènere
200

Associació Irídia - Centre per la Defensa dels 

Drets Humans (2 alumnes)
200

Associació T.i.c.T.a.c. 200

Berdintasun Proiektuak, S. Coop. Pequeña 200

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 200

Casal Lambda 200

Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats 

(Associació pels Drets Sexuals i Reproductius) 

(2 alumnes)

200

Criteria Recursos Humanos, SL 200

Fundació AGI (Assistència i Gestió Integral) 200

Fundació Institut de Reinserció Social – IreS 200

Fundació Periodisme Plural 250

Fundació Surt 200

Ingeniería Social, SA 200

Institut de Ciències Polítiques i Socials 200

L’Associació. Drets Sexuals i Reproductius 

(2 alumnes)
200

Mujeres Pa’lante 200

Observatori Contra l’Homofòbia 200

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Taula 58. Màster de Gestió del Patrimoni Cultural 
i Museologia

Institució Hores

Barcino Oriens. Grup de Reconstrucció, 

Recreació i Divulgació Històrica Romana
630

Ajuntament de Gavà - Museu de Gavà 350

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 350

Casa Àsia 312

Centre de Restauració de Béns Mobles de 

Catalunya 
300

CloudGuide SL 300

Consorci Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona
300

Consorcio Parque de las Ciencias de l'Escola 

Pelegrí
600

Diputació de Barcelona (Servei de Patrimoni 

Arquitectònic Local)
300

Direcció General de Cultura Popular i Associa-

cionisme Cultural. Departament de Cultura
300

Fundació Antoni Tàpies 300

Fundació Barcelona Olímpica 350

Fundació Institut Català de Recerca en 

Patrimoni Cultural (ICRPC)
700

(Continua.)

(Continua.)
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Institució Hores

Fundación de la Comunidad Valenciana del 

Patrimonio Industrial del Puerto de Sagunto
300

Fundación de los Ferrocarriles Españoles, FSP 

(2 alumnes)
300

Fundación Laxeiro 600

Fundación Real Fábrica de Tapices 500

Gobierno Autónomo Descentralizado Munici-

pal del Cantón Riobamba - Ecuador
301,5

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona 315

Museu de Badalona 350

Museu de Terrassa, Ajuntament de Terrassa 300

Museu Etnològic i de Cultures del Món de 

Barcelona (Institut de Cultura)
740

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Taula 59. Màster d’Història Contemporània i Món Actual

Institució Hores

Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

(3 alumnes)
96

Consorci de les Drassanes Reials i Museu 

Marítim de Barcelona
115

CRAI Biblioteca Pavelló de la República 

(3 alumnes)
115

EUROM Observatori Europeu de Memòries de 

la Fundació Solidaritat UB
115

Fundació Congrés de Cultura Catalana 115

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Taula 60. Màster de Música com a Art Interdisciplinària

Institució Hores

Associació Catclàssics 150

Associació Gràcia Territori Sonor 150

Associació MUTEK.ES (2 alumnes) 20

Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 500

Cultura Sonora, SLU 150

Editorial de Música Boileau, SL 250

Ficta Edicions i Produccions, SL 150

Grup Enderrock Edicions, SL 150

Primavera Sound, SL 280

Sister Sonic, SL (MondoSonoro) (2 alumnes) 150

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Taula 61. Màster de Planificació Territorial i Gestió 
Ambiental

Institució Hores

Agència Catalana de Residus (2 alumnes) 150

Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 

(2 alumnes)
150

(Continua.)

(Continua.)
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Institució Hores

Barcelona Regional. Agència de Desenvolupa-

ment Urbà, SA (3 alumnes)
150

Consell Comarcal del Ripollès 150

Diputació de Barcelona. Àrea de Territori 

i Sostenibilitat
150

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 750

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 

Barcelona
150

Mcrit SL (5 alumnes) 150

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 150

Unitat Territorial (Regió d'Emergències Metro-

politana Sud). Bombers de la Generalitat
150

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Taula 62. Màster de Turisme Urbà

Institució Hores

Ajuntament de Sabadell 150

Associació Concurs Maria Canals, Palau de la 

Música Catalana
150

Australphoto 150

Cambra de Comerç de Girona 150

Euro Asia Travel, SL 200

Fundació Pau Casals (2 alumnes) 150

Hotelera Diagonal, SL (Hotel Hilton) 150

Taller Projectes Oci SA, Oci Vital 150

Tourism, Events & Cultural Outsourcing, SLU 150

World Experience Barcelona, SL (2 alumnes) 235

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història

Pràctiques extracurriculars

L’opció de realitzar pràctiques extracurriculars ha estat 
aprofitada per 38 estudiants, que han desenvolupat les 
seves tasques en les 26 institucions o empreses que es 
recullen en el llistat següent:

Taula 63. Convenis de pràctiques extracurriculars 
segons l’ensenyament. Curs 2018-2019

Institució Ensenyament Hores

Grau

ARC Gestió Cultural, SL
Antropologia Social i 

Cultural
300

Gerència d'Ecologia 

Urbana - Ajuntament de 

Barcelona

Antropologia Social i 

Cultural
500

Antropòlegs.lab

(2 alumnes)
Arqueologia 80

Laboratori d’Arqueologia 

de la FGH-UB i el Centre 

de Conservació i Restau-

ració del Museu d'Història 

de Barcelona (5 alumnes)

Arqueologia 75

(Continua.)

(Continua.)
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Institució Ensenyament Hores

Grau

Servei d'Arqueologia i 

Paleontologia (6 alum-

nes)

Arqueologia 190

Serveis Territorials de 

Cultura a Barcelona 

(2 alumnes)

Arqueologia 350

Consell Comarcal de la 

Cerdanya
Geografia 300

Ecologia Urbana - Ajunta-

ment de Barcelona
Geografia 750

Fundació Civil Privada 

Populus Alba
Història 300

Cresta Map SL Història de l'Art 500

Museu Episcopal de Vic Història de l'Art 100

Màster

Ana Mas Projects
Estudis Avançats en 

Història de l'Art
300

Casa Àsia
Estudis Avançats en 

Història de l'Art
96

Consorci Museu d'Art 

Contemporani de 

Barcelona

Estudis Avançats en 

Història de l'Art
404

Establiments Maragall, 

SA

Estudis Avançats en 

Història de l'Art
750

Consorci de l’Auditori i 

l’Orquestra (2 alumnes)

Música com a Art 

Interdisciplinària
750

Fundació Àmbit Preven-

ció

Estudis de Dones, 

Gènere i Ciutadania
300

Fundació Institut Català 

de Recerca en Patrimoni 

Cultural (ICRPC)

Gestió del Patrimoni 

Cultural i Museologia
270

Fundació Privada Institut 

Amatller d'Art Hispànic

Estudis Avançats en 

Història de l'Art
300

L’Arada, Creativitat 

Social, SCCL

Planificació Territorial 

i Gestió Ambiental
300

Servei d'Arqueologia i 

Paleontologia 

Gestió del Patrimoni 

Cultural i Museologia
140

Servei de Museus. 

Departament de Cultura. 

Generalitat de Catalunya

Gestió del Patrimoni 

Cultural i Museologia
300

Serveis Territorials de 

Cultura a Barcelona

Gestió del Patrimoni 

Cultural i Museologia
350

Doctorat

Ajuntament de Barcelona 

(Ecologia Urbana) 

(2 alumnes)

Geografia, Planificació 

Territorial i Gestió 

Ambiental

750

Consorci Museu d’Art 

Contemporani de 

Barcelona

Societat i Cultura: 

Història, Antropologia, 

Art i Patrimoni

445

(Continua.)

(Continua.)
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Institució Ensenyament Hores

Doctorat

Ecologia Urbana. Ajunta-

ment de Barcelona

Geografia, Planificació 

Territorial i Gestió 

Ambiental

650

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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4. DOCTORAT
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4.1. MATRÍCULA

La Facultat de Geografia i Història ofereix tres progra-
mes de doctorat:

• Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Pa-
trimoni

• Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambien-
tal

• Cultures Medievals

(Informe de seguiment aprovat el 20-2-2018.)

Cadascun d’aquests programes recull la continuïtat 
dels estudis de grau i màster que ofereix la Facultat, i 
es nodreix 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 graduació aca dèmica 
més alta.

El programa de doctorat de Societat i Cultura: Histò-
ria, Antropologia, Arts i Patrimoni es va crear durant el 
curs 2014-2015, fruit de la fusió de quatre plans de doc-
torat antics que s’oferien a la Facultat. D’aquesta fusió 
en va resultar un doctorat interdisciplinari que per-
met abastar coneixements de les quatre línies de re-
cerca que l’integren: 

1. Història 
2. Història de l’art 
3. Antropologia 
4. Gestió del patrimoni i la cultura 

Cadascuna d’aquestes línies està estructurada en dife-
rents 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 investi-
gació bàsica i aplicada. Disposa de docents amb una àm-
plia trajectòria acadèmica i investigadora que demostra la 
seva preeminència científica en les diferents línies de re-
cerca 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 lí-
nies interdisciplinàries en els àmbits de les ciències huma-
nes i socials, ja siguin de caràcter més teòric, ja siguin de 
recerca aplicada. 
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El programa ofereix el bagatge instrumental i pràctic 
necessari tant per al desenvolupament d’una labor in-
vestigadora 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 una 
carrera de recerca i/o docència d’alt nivell. Els objectius 
didàctics poden resumir-se en una especialització te-
màtica en les línies de recerca i també en una col·labora-
ció des d’una perspectiva interdisciplinària en les dife-
rents àrees de coneixement.

La gestió del programa es duu a terme a través d’una co-
missió acadèmica integrada per representants de les di-
ferents línies de recerca i presidida pel coordinador del 
programa. Cadascuna de les línies de recerca té 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 actualment el Dr. F. Javier  
Laviña.

El 20 de febrer de 2018 es va aprovar l’informe de segui-
ment del programa, que va ser presentat a l’Escola de 
Doctorat de la Universitat de Barcelona.

El programa de doctorat de Geografia, Planificació Ter-
ritorial i Gestió Ambiental es va crear el curs 2014-2015, 
però té antecedents en els programes anteriors. El 2006 
es van fusionar els tres programes preexistents en un 
que es va anomenar de Geografia Aplicada i Investigació 
Avançada, i el 2011 es va sol·licitar el canvi de denomina-

ció del programa a la que té actualment: Geografia, Pla-
nificació Territorial i Gestió Ambiental. 

Col·laboren en el programa vuit grups de recerca conso-
lidats en l’àmbit de la geografia i les 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 també té un potencial de recerca molt ele-
vat, 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 se-
ves investigacions en condicions adequades. 
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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 duu a terme es-
tudis sobre els processos territorials i la construcció 
de nous instruments metodològics i noves formes 
d’intervenció en la planificació i gestió del territori, 
els processos i les dinàmiques dels sistemes naturals 
i les interrelacions entre ells i el canvi global, els pro-
cessos socials (demogràfics, migratoris, econòmics, 
culturals i polítics) i culturals de l’ocupació humana 
del territori, i com afecten les noves morfologies ur-
banes i rurals al territori, i també sobre els principis i 
elements de la planificació i la gestió del territori. El 
programa combina la teoria i la pràctica amb l’estudi 
i el desenvolupament de tècniques de planificació i 
gestió des d’un punt de vista multidisciplinari.

La coordinadora del programa, elegida per la comissió 
acadèmica del programa i designada pel director de 
l’Escola de Doctorat, és la Dra. Isabel Pujadas.

El 20 de febrer de 2018 es va aprovar l’informe de segui-
ment del programa, que va ser presentat a l’Escola de 
Doctorat de la Universitat de Barcelona.

El programa de doctorat de Cultures Medievals s’ins-
criu en la tradició universitària dels estudis medievals 
interdisciplinaris, presents avui en els instituts de re-

cerca, màsters universitaris i programes de doctorat 
que ofereixen les universitats més importants d’arreu 
del món.

El caràcter interdisciplinari i transdisciplinari dels es-
tudis medievals constitueix l’eix fonamental d’aquest 
doctorat. L’objectiu prioritari d’aquesta formació és 
proporcionar les competències d’una professionalitza-
ció en la recerca altament qualificada i avançar en el co-
neixement de l’edat mitjana.

La formació doctoral que proposa el programa s’em-
marca en una línia de continuïtat que es va iniciar amb 
la creació del  màster de Cultures Medievals l’any 2008 i 
de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRC-
VM) l’any 2008.

Des dels àmbits com la història, la història de l’art, la fi-
losofia, 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, amb la qual cosa s’assoleix un 
nivell internacional d’excel·lència. El programa es no-
dreix de professorat altament especialitzat procedent 
de l’IRCVM i, a més, hi col·laboren el CSIC de Barcelona 
i el Departament d’Estudis Medievals de la Institució 
Milà i Fontanals. Així mateix, integra investigadors pro-
cedents d’universitats de diferents països.
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El programa s’estructura en quatre línies de recerca: 

1) reconstrucció i anàlisi del patrimoni arqueològic, 
artístic i textual

2) llenguatges: textos i imatges
3) pensament, mentalitats i transmissió de coneixe-

ments
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, Estu-
dis Àrabs i Hebreus, Filologia Catalana, Filologia Clàssi-
ca, Filologia Hispànica, Filologia Romànica, Llengües 
Romàniques i les seves literatures, i Filosofia, i els màs-
ters de Cultures Medievals, així com els d’Arqueologia, 
Gestió del Patrimoni Cultural, Estudis Avançats en His-
tòria de l’Art, Història i Identitats en el Mediterrani Oc-
cidental, Cultures i Llengües de l’Antiguitat, Estudis 
Avançats en Llengua i Literatura Catalanes, i Història 
de la Ciència. 

La gestió del programa de doctorat de Cultures Medie-
vals es fa a través d’una comissió acadèmica i un coordi-
nador elegit entre els membres del programa i designat 
pel director de l’Escola de Doctorat. Actualment el co-
ordinador és el Dr. Carles Mancho Suàrez.

El 20 de febrer de 2018 es va aprovar l’informe de segui-
ment del programa, que va ser presentat a l’Escola de 
Doctorat de la Universitat de Barcelona.

La gestió del doctorat al si de la Facultat es duu a terme 
a través de la Comissió de Doctorat de la Facultat, presi-
dida pel vicedegà de Doctorat i Qualitat, 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 
a una reunió ordinària cada mes per tal que pugui com-
plir amb les seves funcions, que són especificades al Re-
glament de la Facultat.

Taula 64. Alumnes de doctorat 2018-2019. Facultat de 
Geografia i Història

Doctorands i doctorandes

Programa
Nou 

accés

Conti-

nuen
Total

Cultures Medievals 8 25 33

Geografia, Planificació 

Territorial i Gestió Ambiental
12 45 57

Societat i Cultura 56 202 258

Total 76 272 348

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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4.2. TESIS LLEGIDES

Taula 65. Tesis defensades en el marc dels programes 
de doctorat gestionats a la Facultat. Curs 2018-2019

Programa
Tesis 

defensades

Cultures Medievals 3 

Geografia, Planificació Territorial i Gestió 

Ambiental
9 

Societat i Cultura: Història, antropologia, 

Arts i Patrimoni
70 

Total 82

Font: SED de la Facultat de Geografia i Història
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5. PERSONAL
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5.1. PERSONAL DOCENT I INVESTIGA-
DOR

La Facultat de Geografia i Història té a finals del curs 
2018-2019 un total de 322 PDI.  El volum global d’aquest 
col·lectiu serveix com a mostra de les necessitats do-
cents i investigadores de la Facultat, al mateix temps 
que és el millor testimoni del seu potencial acadèmic i 
de recerca.

El grup més nombrós correspon al col·lectiu de profes-
sorat associat, que, amb 96 persones, representa prop 
d’un 30 % del PDI de la Facultat. Cal remarcar també el 
pes del grup corresponent a altres investigadors, que 
són gairebé un 21 %. 

El curs 2018-2019 tan sols un 41 % del PDI és perma-
nent, mentre que el personal funcionari és una quarta 
part del total. 

Taula 66. PDI adscrit a la Facultat de Geografia i Histò-
ria. Curs 2018-2019 (juny 2019)

Categoria
2018-

2019
%

Catedràtics d'universitat 30 9,3

Titulars d'universitat 55 17,1

Titulars d'escola universitària 1 0,3

Catedràtics contractats LOU 3 0,9

Professors agregats 41 12,7

Professors lectors 13 4,0

Professors col·laboradors 2 0,6

Associats 96 29,8

Altres investigadors 67 20,8

Professors emèrits 3 0,9

Altres 11 3,4

TOTAL PDI 322 100,0

PDI equivalent a temps complet 228  

% PDI funcionari 86 26,7

% PDI permanent 132 41,0

Font: Oficina d’Afers Generals
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Taula 67. PDI per departament. Curs 2018-2019

Categoria

A
n

tr
o

p
o

lo
g

ia

G
eo

g
ra

fi
a

H
is

tò
ri

a 
d

e 
l’A

rt

H
is

tò
ri

a 
i 

A
rq

u
eo

lo
g

ia

To
ta

l

Prof. catedràtics 

d'universitat
3 4 6 17 30

Prof. catedràtics 

contractats
 1 2 3

Prof. titulars d'universitat 11 10 15 24 60

Prof. titulars interins 

d'escola universitària
 1 1

Professors agregats 4 4 8 20 36

Professors agregats 

interins
2  2 2 6

Professors col·laboradors 

permanents
 1 1  2

Professors col·laboradors 

permanents (doctors)
  2  2

Professors lectors 5 1 4 3 13

Professors associats

4t tipus
   1 1

Professors associats 13 23 21 41 98

Professors emèrits 2 2 5 5 14

Investigadors ICREA    4 4

Investigadors programa 

Ramón y Cajal
1 1  4 6

Investigadors programa 

Beatriu de Pinós
1   1 2

Investigadors programa 

Juan de la Cierva
   4 4

Investigadors programa 

Marie Curie
   2 2

Investigadors postdocto-

rals de formació en 

docència i recerca

  1 1 2

Investigadors doctors 

Joves Investigadors
   0

Investigadors postdocto-

rals (Dr. Junior)
 1   1

Investigadors predoctorals 

“la Caixa”
  1  1

Investigadors predocto-

rals en formació (APIF)
4  1 5 10

Investigadors 

predoctorals 

FI (Generalitat Catalunya)

5  1 5 11

Investigadors predocto-

rals FPI (MINECO)
1 5 4 7 17

Investigadors predocto-

rals FPU (MEC)
1 2 3 3 9

Total general 53 55 75 152 335

Font: Oficina d’Afers Generals
(Continua.)
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El creixement experimentat pel col·lectiu de PDI des 
del curs 2014-2015 fins al 2018-2019 va acompanyat 
d’un canvi en la seva composició, marcada per una dràs-
tica reducció dels catedràtics d’universitat i dels titulars 
d’universitat. Aquestes categories han registrat pèrdues 
superiors a una tercera part en el transcurs dels quatre 
darrers cursos. L’increment de professorat agregat i ca-
tedràtic 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 aug-
ment de les categories de contractació amb condicions 
més precàries, com és el cas del grup de professors asso-
ciats.

Taula 68. Evolució del PDI adscrit a la Facultat de 
Geografia i Història (*)

Categoria

2
0

14
-2

0
15

2
0

15
-2

0
16

2
0

16
-2

0
17

2
0

17
-2

0
18

2
0

18
-2

0
19

%
 v

ar
ia

ci
ó

Catedràtics 

d'universitat
47 42 39 37 30 –36,2

Titulars 

d'universitat
84 80 67 64 55 –34,5

Titulars 

d'escola uni-

versitària

4 3 1 1 1 –75,0

Catedràtics 

contractats 

LOU

0 0 0 0 3 --

Professors 

agregats
27 32 40 39 41 51,9

Professors 

lectors
8 9 11 11 13 62,5

Professors 

col·labora-

dors

2 2 2 2 2 0,0

Professors 

associats
57 67 87 91 96 68,4

Altres 

investiga-

dors

13 15 11 70 67 415,4

Professors 

emèrits
1 1 0 3 3 200,0

Altres 20 17 13 9 11 –45,0

TOTAL PDI 262 267 271 327 322 22,9

PDI equiva-

lent a temps 

complet

215 215 209 202 228 +5,9

% PDI 

funcionari

51,5 46,8 39,5 31,2 26,7 –24,8

% PDI 

permanent 

62,6 59,6 55,0 43,7 41,0 –21,6

(*) Dades corresponents al mes de juny de 2019, prèvies a la celebració 

dels concursos de professorat corresponents a l’oferta pública 2019.

Font: Oficina d’Afers Generals

(Continua.)
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5.2. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS

Conformen el PAS de la Facultat de Geografia i Història 
un total de 87 persones que donen suport tècnic i admi-
nistratiu al centre des de les diferents oficines i secreta-
ries. No obstant això, cal dir que una part destacada del 
personal està adscrita al centre (52), mentre que la resta 
ho estan al campus (14) o bé formen part del CRAI (21).

Taules 69 i 70. Personal d’Administració i Serveis

Adscripció Persones %

PAS a l’Administració de Centre 29 33,3

PAS en departaments 15 17,3

PAS compartit amb el Campus 14 16,1

PAS en altres unitats 8 9,2

PAS del CRAI 21 24,1

Total PAS 87 100,0

Adscripció Persones

Administració de Centre de Filosofia i de 

Geografia i Història
6

Administradors de Centre 1

Gestors de suport logístic 1

Tècnics especialitzats 1

Tècnics logístics 1

Tècnics especialistes en audiovisuals 2

Punt d’Informació i Logística de Filosfia i de 

Geografia i Història

14

Auxiliars de serveis 14

Oficina de Recerca de l’Administració de 

Centre de Filosofia i de Geografia i Història  

6

Administratius 6

Oficina d’Afers Generals de l’Administració de 

Centre de Filosofia i de Geografia i Història
4

Administratius 4

Secretaria d'Estudiants i Docència de la 

Facultat de Geografia i Història

13

Administratius 13

Departament d’Antropologia Social 2

Administratius 2

Departament d'Història i Arqueologia 9

Administratius 5

Tècnics especialitzats 1

Tècnics especialitzats en recerca 3

Departament de Geografia 1

Administratius 1

Departament d’Història de l'Art 3

Administratius 2

Tècnics especialitzats en recerca 1

(Continua.)



 5. Personal 69

Adscripció Persones

Centre d'Estudis Històrics Internacionals 5

Administratius 1

Gestors de suport logístic 1

Tècnics especialitzats 3

Duoda, Centre de Recerca de Dones 1

Tècnics especialitzats 1

Institut de Recerca de l'Aigua 1

Gestors de suport logístic 1

Servei de Laboratori del Paisatge 1

Administratius 1

Total general 66

Font: Oficina d’Afers Generals

5.3. BECARIS DE COL·LABORACIÓ

L’oferta de beques de col·laboració convocades amb els 
recursos de la mateixa Facultat ha estat un total de 22 
beques, les quals s’han destinat a donar suport a la ges-
tió dels diferents ensenyaments (un total de 12, és a 
dir, un 54 %), a diferents unitats que depenen del De-
ganat (Oficina de Relacions Internacionals i temes 
vinculats al Vicedeganat de Doctorat i Qualitat) i al 
manteniment de xarxes socials o del Laboratori Multi-
mèdia. Tres beques han estat finançades pels mateixos 
grups de recerca. 

Taula 71. Beques

Beques de suport als ensenyaments

Beca de col·laboració de suport al 

doctorat de Societat i Cultura 

(FGH2019.9)

No resolta

Beca de col·laboració de suport al 

doctorat de Societat i Cultura 

(FGH2018.14)

De l’1 de desem-

bre de 2018 al 31 

de maig de 2019

Beca de col·laboració de suport al 

doctorat de Geografia, Planificació 

Territorial i Gestió Ambiental 

(FGH2018.17)

De l’1 d’abril al 31 

de juliol de 2018

Beca de col·laboració de suport a la 

Comissió Acadèmica de Doctorat en 

l'àmbit de la història i la teoria de l'art 

(FGH2018.8)

De l’1 de setem-

bre al 31 de 

desembre de 

2018

(Continua.)
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Beques de suport als ensenyaments

Beca de col·laboració de suport al 

màster d’Estudis de Dones, Gènere i 

Ciutadania (FGH2016.6)

Del 3 de juny de 

2019 al 29 de 

maig de 2020

Beca de col·laboració de suport al 

màster d’Antropologia i Etnografia 

(FGH2019.5)

De l’1 de maig al 

30 de setembre 

de 2019

Beca de col·laboració de suport al 

màster d’Estudis de Dones, Gènere i 

Ciutadania (FGH2019.4)

Deserta

Beca de col·laboració de suport al 

màster d'Estudis Avançats en 

Història de l'Art (FGH2019.3)

De l’1 de maig de 

2019 al 30 d’abril 

de 2020

Beca de col·laboració de suport al 

màster de Turisme Urbà i al màster 

d’Estudis Llatinoamericans 

(FGH2018.19)

De l’1 de febrer al 

30 de juny de 

2019

Beca de col·laboració de suport al 

màster d’Antropologia i Etnografia 

(FGH2018.10)

Del 15 d’octubre 

de 2018 al 14 

d’abril de 2019

Beca de col·laboració de suport al 

màster de Planificació Territorial i 

Gestió Ambiental (FGH2018.9)

De l’1 de juliol al 

31 d’octubre de 

2018

Beca de col·laboració de suport al 

màster d’Estudis de Dones, Gènere i 

Ciutadania (FGH2018.7)

De l’1 de setem-

bre de 2018 al 31 

de maig de 2019

Beques de suport al Deganat

Beca de col·laboració de suport a 

l'Oficina de Relacions Internacionals 

de la Facultat de Geografia i Història 

(FGH2018.12)

De l’1 de novem-

bre de 2018 al 31 

de març de 2019

Beca de col·laboració de suport a 

l'Oficina de Relacions Internacionals 

de la Facultat de Geografia i Història 

(FGH2018.18)

De l’1 de març al 

30 de juny de 

2019

Beca de col·laboració de suport a 

l'Oficina de Relacions Internacionals 

de la Facultat de Geografia i Història 

(FGH2019.8)

Del 17 de juny al 

31 de desembre 

de 2019

Beca de col·laboració de suport a 

l’Àrea de Qualitat Docent de la 

Facultat de Geografia i Història 

(FGH2018.16)

Del 8 de gener al 

31 d’octubre de 

2019 

Beques de col·laboració amb grups de recerca 

Beca de col·laboració amb el Grup 

d'Estudis de Reciprocitat 

(GER) (FGH_2019.7)

No resolta

Beca de col·laboració amb el Grup de 

Recerca d’Història del Treball de la 

Facultat de Geografia i Història 

(FGH_2019.1)

Del 15 de març de 

2019 al 14 de 

març de 2020

Beca de col·laboració amb el Grup 

Art-Globalització i Interculturalitat 

(FGH2018.11)

Del 5 de novem-

bre de 2018 al 31 

de gener de 2019

(Continua.)
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Altres beques

Beca de col·laboració de suport a les 

tasques del Laboratori Multimèdia 

(FGH2018.13)

De l’1 de novem-

bre de 2018 al 31 

d’octubre de 2019

Beca de col·laboració de suport a les 

tasques de difusió a les xarxes 

socials de l’ensenyament d’Història 

(FGH2018.15)

De l’1 de gener al 

31 de juliol

Beques de col·laboració de suport 

per acollir els estudiants de nou 

accés (FGH2019.11)

Període de 

matrícula

Font: Oficina d’Afers Generals
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6. RECERCA
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6.1. GRUPS DE RECERCA

La Facultat de Geografia i Història reuneix un total de 
38 grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Ca-
talunya en la darrera convocatòria de l’Agència de Ges-
tió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (SGR 
2017-2019). D’aquests, 11 grups disposen de finança-
ment i reuneixen un total de 366.378,88 €.

Figura 7. Xarxa de relacions entre grups de recerca de la 
Facultat

La Facultat de Geografia i Història és la facultat de la UB 
que ha obtingut el reconeixement d’un major nombre 
de grups de recerca en la darrera convocatòria de 
l’AGAUR i la segona quant a grups de recerca finançats. 
Tant pel que fa al nombre total de grups de recerca (38 
d’un total de 285 a la UB) com pel que fa als grups de re-
cerca 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 és un grup 
preconsolidat (GRPRE) i 2 són grups de recerca emer-
gents (GRE). 

Per departaments, 6 tenen el seu investigador principal 
(IP) al Departament d’Antropologia Social, 9 al Depar-
tament d’Història de l’Art (incloent-hi un grup pre- 
consolidat i un d’emergent), 10 al Departament de Geo-
grafia (incloent-n’hi un d’emergent) i, finalment, 13 al 
Departament d’Història i Arqueologia.
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Taula 72. Grups de recerca de la Facultat reconeguts per 
l’AGAUR el 2017

Departament/Secció Grups Finançament

Antropologia 6 58.400,00

Història de l'Art 9 38.400,00

Geografia 10 57.600,00

Anàlisi Geogràfica Regional 2 0,00

Geografia Física 5 57.600,00

Geografia Humana 3 0,00

Història i Arqueologia 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

Total 38 366.378,88

Font: Oficina de Recerca de la Facultat de Geografia i Història

Taula 73. Grups 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 Social 

(GRECS)

Manuel 

Delgado Ruiz
0

Grup d’Estudis sobre Cul-

tures Indígenes i 

Afroamericanes (CINAF)

Gemma 

Orobitg Canal
0

Grup d’Estudis sobre 

Reciprocitat (GER)

Sílvia Bofill 

Poch
38.400

Observatori de l’Alimen-

tació (ODELA)

Cristina 

Larrea 

Killinger

0

GENI - Grup de Recerca 

en Gènere, Identitat i 

Diversitat

Olga Jubany 

Baucells
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

(Continua.)
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Grup IP
Finançament

2017

Art, Arquitectura i 

Societat Digital (Art) 

(AASD)

Lourdes Cirlot 

Valenzuela
0

EMAC Romànic i Gòtic
Rosa Alcoy 

Pedrós
0

GRACMON
Teresa-M. 

Sala Garcia
0

Grup Art, Globalització, 

Interculturalitat (AGI/

ART II)

Anna  

Maria Guasch 

Ferrer

38.400

3DPATRIMONI. Estudi, 

Digitalització, Documen-

tació i Divulgació del 

Patrimoni Artístic i 

Arqueològic: Recerca i 

Transferència  

Milagros 

Guardia Pons
0

Musica, Tecnologia i 

Pensament

Xosé Aviñoa 

Pérez
0

Projecte Visual Duoda. 

Imatges de Llibertat 

Femenina. Biblioteca 

Virtual d'Investigació i 

Docència 

(PVD-BViD)

Laura 

Mercader 

Amigó

0

Geografia

Grup de Recerca Consoli-

dat d’Anàlisi Territorial i 

Desenvolupament 

Regional (ANTERRIT)

Jaume Font 

Garolera
0

Grup de Recerca Territori, 

Turisme i Canvi Climàtic

María Belén 

Gómez Martín
0

Grup de Climatologia 

(GC)/ Grupo de Climato-

logía (GC)/ Climatology 

Grup (GC)

Javier Martín 

Vide
0

Grup de Recerca Ambien-

tal Mediterrània (GRAM)

Xavier Úbeda 

Cartañà
38.400

Paisatge i Paleoambients 

a la Muntanya Mediterrà-

nia

Montserrat 

Salvà Cata-

rineu

0

Paleogeoecologia, Riscs 

Naturals i Gestió Ambien-

tal (PaleoRisk)

Lothar 

Schulte
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

Isabel 

Pujadas 

Rúbies

0

(Continua.)
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Grup IP
Finançament

2017

Història i Arqueologia

Grup de Recerca sobre 

l'Arqueologia de la 

Complexitat i els Proces-

sos d'Evolució Social

Jaume 

Buxeda i 

Garrigós

38.400

Grup de Recerca en 

Arqueologia Protohistòri-

ca (GRAP)

Francisco 

Gracia Alonso
20.000

Equip de Recerca 

Arqueològica i Arqueo-

mètrica de la Universitat 

de Barcelona (ERAAUB)

Miguel Ángel 

Cau Ontiveros
38.400

Seminari d’Estudis i 

Recerques Prehistòri-

ques (SERP)

Josep Maria 

Fullola Pericot
38.400

Grup de Recerca en 

Antiguitat Tardana 

(GRAT)

Josep Vilella 

Masana
0

Centre per a l'Estudi  

de la Interdependència 

Provincial a l'Antiguitat 

Clàssica (CEIPAC)

Víctor Revilla 

Calvo
38.379

Taller d'Estudis i Investi-

gacions Andinoamazònics 

(TEIAA)

Pilar García 

Jordán
0

Grup de Recerca en 

Estudis Medievals d’Art, 

Història, Paleografia i 

Arqueologia (MAHPA)

Blanca Garí 

de Aguilera
0

Grup de Recerca 

d’Arqueologia Medieval 

i Postmedieval de la 

Universitat de Barcelona 

(GRAMP-UB)

María Dolores 

López Pérez
0

Grup d’Estudis d’Història 

del Mediterrani Occiden-

tal. Societat, Poder i 

Cultura a l'Època 

Moderna (GEHMO)

M.ª de los 

Ángeles Pérez 

Samper

0

Grup de Recerca Consoli-

dat Centre d'Estudis 

Històrics Internacionals 

(GREC-CEHI)

Andreu 

Mayayo Artal
0

Grup d'Història del 

Treball: Treballs, Institu-

cions i Gènere (TIG)

Cristina 

Borderías 

Mondéjar

38.400

Font: Oficina de Recerca de la Facultat de Geografia i Història

(Continua.)
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6.2. PROJECTES

El PDI de la Facultat obté finançament per a les seves 
activitats de recerca de fonts molt diverses, entre les 
quals cal destacar els projectes competitius, ja siguin 
d’àmbit internacional, ja siguin d’àmbit estatal. 

Si s’analitzen els projectes aconseguits durant l’any 
2018 i fins a la finalització del curs 2018-2019 (setembre 
2019), s’observa que el total de projectes que han obtin-
gut finançament ha estat de 38. 

Taula 74. Projectes competitius amb finançament 
obtingut els anys 2018 i 2019*

Dept.

Internacionals Estatals

To
ta

l 
p

ro
je

ct
es

2
0

2
0

A
lt

re
s

To
ta

l

M
in

is
t.

A
lt

re
s

To
ta

l

Antropologia 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 28 38

* S’hi inclouen els projectes incorporats al GREC l’any 2018 i fins al 

setembre del 2019.

Font: GREC

El Departament d’Història i Arqueologia destaca amb 
un total de 21 projectes, 7 dels quals són d’abast inter- 
nacional i 6, dels mateixos programes de la Unió Euro-
pea Horitzó 2020.

Els projectes internacionals de recerca aconseguits du-
rant el període considerat han estat 10, una quarta part 
del conjunt de projectes competitius finançats.

Taula 75. Projectes internacionals de recerca

Projectes internacionals de recerca concedits entre l’1 

de gener de 2018 i el 10 de setembre de 2019

Projectes europeus Horitzó 2020

IP: Margarita Díaz-Andreu García (investigadora principal)

Leslie Francis Zubieta Calvert (coinvestigador principal)

Títol: Remembering the sound of images: cross-cultural 

study of rock art soundscapes and knowledge transmission 

in the new and old worlds (MEMORISING)

Convocatòria: Horizon 2020 (2014-2020). P1. Marie Sklo 

dowska-Curie Individual Fellowships (H2020-MSCA-

IF-2016). EUUN - Unió Europea

Data d’inici: 15/1/2018  - Data de finalització: 14/1/2020

IP: Jaume Buxeda Garrigós (investigador principal)

Roberta Bruna Mentesana (coinvestigadora principal)

Títol: Sugar pot manufacture in Western Europe in the 

medieval and post-medieval period (11th-16th centuries AD) 

(SPotEU)

Convocatòria: Horizon 2020 (2014-2020). P1. Marie 

Sklodowska-Curie Individual Fellowships (H2020-MSCA-

IF-2017).  EUUN - Unió Europea

Data d’inici: 1/10/2018- Data de finalització: 30/9/2020

(Continua.)
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Projectes internacionals de recerca concedits entre l’1 

de gener de 2018 i el 10 de setembre de 2019

IP: Rosa Maria Albert Cristóbal

Títol: Terrace Archaeology and Culture in Europe (TerrACE)

Convocatòria: Horizon 2020 (2014-2020). P1. Call for 

Proposals for ERC Advanced Grant (ERC-2017-AdG). EUUN 

- Unió Europea 

Data d’inici: 1/12/2018 - Data de finalització: 30/11/2023

IP: Margarita Díaz-Andreu García (investigadora principal)

Carles Enric Escera Mico (investigador secundari)

Títol: The sound of special places: exploring rock art 

soundscapes and the sacred (ARTSOUNDSCAPES)

Convocatòria: Horizon 2020 (2014-2020). P1. Call for 

Proposals for ERC Advanced Grant (ERC-2017-AdG). EUUN 

- Unió Europea 

Data d’inici: 1/10/2018  - Data de finalització: 30/9/2023

IP: Inés Domingo Sanz

Títol: Breaking barriers between science and heritage 

approaches to levantine rock srt through archaeology, 

heritage science and IT (LArcHer)

Convocatòria: Horizon 2020 (2014-2020). P1. Call for 

Proposals for ERC Advanced Grant (ERC-2018-COG) EUUN 

- Unió Europea

Data d’inici: 1/10/2019 - Data de finalització: 30/9/2024

IP: José Remesal Rodríguez

Títol: Advanced Research Infrastructure for Archaeological 

Data Networking in Europe - Plus (ARIADNEplus)

Convocatòria: Horizon 2020 (2014-2020). P1. Integrating 

and Opening Research Infrastructures of European Interest 

(H2020-INFRAIA-2018-2020). EUUN - Unió Europea

Data d’inici: 1/1/2019 - Data de finalització: 31/12/2022

Altres projectes internacionals

IP: Juan Luis Bestard Camps (investigador principal)

Rosa María Frasquet Aira (investigadora secundària)

Títol: Social Challenges of Medically Assisted Human 

Reproduction in Ibero-American Countries of Catholic 

Cultural Tradition

Convocatòria: Proyectos de Investigación Interuniversitaria 

(UIU -BS 2019). UNIUN - Unión Iberoamericana de Universi-

dades - Banco de Santander 

Data d’inici: 1/9/2019 - Data de finalització: 31/8/2020

IP: Gemma Orobitg Canal (investigadora principal)

Marta Pons Raga (investigadora secundària)

Títol: Indigenous Communication and Cultural Heritage in 

Latin America: Preservation, Revitalization, Creativity

Convocatòria: Proyectos de Investigación Interuniversitaria 

(UIU-BS 2019). UNIUN - Unión Iberoamericana de Universi-

dades

Data d’inici: 1/9/2019 - Data de finalització: 31/8/2020

IP: Marc Oliva Franganillo

Títol: Análise dos nunataks da Península Antártica como 

bases de dados multiproxy da evolução ambiental e 

dinamica climática

Convocatòria: projectes públics competitius de Portugal. 

PTMC - MCTES. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior

Data d’inici: 1/1/2019 - Data de finalització: 1/1/2022

(Continua.)
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Projectes internacionals de recerca concedits entre l’1 

de gener de 2018 i el 10 de setembre de 2019

Altres projectes internacionals

IP: Giacomo Floris

Títol: El notariat públic a Andorra, des dels orígens fins a la 

consolidació (segles XIII-XV)

Convocatòria: convocatòria d’ajuts de recerca de temàtica 

andorrana 2017. ORRA - Ministeri d’Educació i Cultura del 

Govern d’Andorra 

Data d’inici: 1/1/2018  - Data de finalització: 31/12/2019

Font: GREC

La principal font de finançament de la recerca en què 
participa el PDI de la Facultat correspon als projectes fi-
nançats pel Pla Nacional del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat. Les convocatòries anuals de finança-
ment de projectes d’aquesta entitat nodreixen un 63 % 
dels projectes aconseguits durant els anys 2018-2019, 
que són un total de 24. 

En concret, la recerca finançada per convocatòries com-
petitives d’àmbit estatal és:

Taula 76. Projectes finançats per l’àmbit estatal

Projectes finançats pel Ministeri d’Economia i Competi-

tivitat

IP: Francisco Javier López Cachero

Títol: Familias, vecinos y forasteros en la Prehistoria 

reciente del prelitoral catalán

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. Ministeri d’Economia i Competi-

tivitat 

Data d’inici: 1/1/2018 - Data de finalització: 31/12/2021

IP:  Víctor Revilla Calvo (investigador principal) 

José Remesal Rodríguez (coinvestigador principal)

Títol: Relaciones interprovinciales en el Imperio Romano. 

Producción y comercio de alimentos hispanos (Provinciae 

Baetica et Tarraconensis)

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. MCOC - Ministeri d’Economia i 

Competitivitat 

Data d’inici: 1/1/2018 - Data de finalització: 31/12/2020

(Continua.)
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Projectes finançats pel Ministeri d’Economia i Competi-

tivitat

IP: Paul Reynolds (investigador principal) 

Alessandra Pecci (coinvestigadora principal)

Títol: Ánforas romanas y análisis de contenidos. El consu-

mo de alimentos de la Baetica, África y el Oriente levantino 

en Gades, Roma y Pompeii (ss. I a.C.- I d.C.)

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. MCOC - Ministeri d’Economia i 

Competitivitat

Data d’inici: 1/1/2018 - Data de finalització: 31/12/2020

IP: Francisco Gracia Alonso (investigador principal)

David Garcia Rubert (coinvestigador principal)

Títol: Complejidades crecientes. Las jefaturas políticas de 

la primera Edad del Hierro en la región del río Senia

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. 

MCOC - Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Data d’inici: 1/1/2019 - Data de finalització: 31/12/2022

IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros 

Títol: Arqueología, teledetección y arqueometría: una 

aproximación multidisciplinar al paisaje y las cerámicas 

desde el período romano al medieval en Mallorca (Islas 

Baleares)

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. MCOC - Ministeri d’Economia i 

Competitivitat

Data d’inici: 1/1/2018 - Data de finalització: 31/12/2021

IP: Josep Maria Fullola Pericot (investigador principal)

Maria Pilar Garcia-Argüelles Andreu (coinvestigadora 

principal)

Títol: Las sociedades humanas y su interacción con el 

entorno en el NE peninsular desde el Pleistocieno superior 

hasta inicios del Holoceno

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. MCOC - Ministeri d’Economia i 

Competitivitat

Data d’inici: 1/1/2018  - Data de finalització: 31/12/2020

(Continua.) (Continua.)
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Projectes finançats pel Ministeri d’Economia i Competi-

tivitat

IP: Cristina Borderías Mondejar (investigadora principal)

Llorenç Ferrer Alós (coinvestigador principal)

Títol: Mundos del trabajo en transición (1750-1930): 

cualificación, movilidad y desigualdades

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. MCOC - Ministeri d’Economia i 

Competitivitat

Data d’inici: 1/1/2018 - Data de finalització: 31/12/2021

IP: Mary - Josephine Nash Baldwin (investigadora principal)

Antoni Vives Riera (coinvestigador principal)

Títol: Turismo y performatividad de la identidad local: 

Nación y región desde una perspectiva postcolonial y de 

género (Catalunya y Balears: siglos XIX-XXI)

Convocatòria: convocatòria d’ajuts del Programa Estatal 

d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als 

Reptes de la Societat. Modalitat Projectes I+D+I. MCOC - 

Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Data d’inici: 1/1/2018 - Data de finalització: 31/12/2019

IP: Carles Santacana Torres (investigador principal)

Teresa Abelló Güell (coinvestigadora principal)

Títol: Europa y el cambio cultural en España. Redes cultura-

les y conexiones transnacionales (1960-1975)

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. 

MCOC - Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Data d’inici: 1/1/2019  - Data de finalització: 31/12/2021

IP: María-Milagros Rivera Garretas

Títol: Horizontes culturales de la relación materna libre. 

Arte, literatura, legislación y pensamiento (siglos XII-XXI)

Convocatòria: convocatòria d’ajuts del Programa Estatal 

d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als 

Reptes de la Societat. Modalitat Reptes. MCOC - Ministeri 

d’Economia i Competitivitat

Data d’inici: 1/1/2019 - Data de finalització: 31/12/2021

IP: Jaume Dantí Riu

Títol: Espacios conectados a lo largo del tiempo. Cataluña y 

el mundo mediterráneo en los siglos XVII y XVIII

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. 

MCOC - Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Data d’inici: : 1/1/2019  - Data de finalització: 31/12/2021

(Continua.)

(Continua.)
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Projectes finançats pel Ministeri d’Economia i Competi-

tivitat

IP: Marta Sancho i Planas (investigadora principal)

Núria Jornet Benito (coinvestigadora principal)

Títol: Paisajes monásticos. Representaciones y virtualizaci-

ones de las realidades espirituales y materiales medievales 

en el Mediterráneo Occidental (siglos VI-XVI)

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. 

MCOC - Ministeri d’Economia i Competitivitat

Data d’inici: 1/1/2019 - Data de finalització: 31/12/2022

IP: Carles Mancho Suàrez (investigador principal)

Immaculada Lores Otzet (coinvestigadora principal)

Títol: Pirineo románico, espacio de confluencias artísticas II

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. MCOC - Ministeri d’Economia i 

Competitivitat 

Data d’inici: 1/1/2018 - Data de finalització: 31/12/2021

IP: Rosa Alcoy Pedrós (investigadora principal)

Cristina Fontcuberta Famadas (coinvestigadora principal)

Títol: Justicia y juicio: representaciones artísticas en la 

Cataluña medieval y moderna. Emplazamientos, programas 

iconográficos, contextos y modelos

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. MCOC - Ministeri d’Economia i 

Competitivitat

Data d’inici: 1/1/2018 - Data de finalització: 31/12/2021

IP: Sílvia Canalda Llobet

Títol: Arte y cultura en la Barcelona moderna (ss. XVII-

XVIII). Relaciones e influencias en el ámbito del Mediter-

ráneo occidental

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. 

MCOC - Ministeri d’Economia i Competitivitat

Data d’inici: 1/1/2019 - Data de finalització: 31/12/2022

IP: Fco. Javier Martín Vide (investigador principal)

Joan Albert López Bustins (coinvestigador principal)

Títol: El clima del último siglo en la España peninsular

Convocatòria: convocatòria d’ajuts del Programa Estatal 

d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als 

Reptes de la Societat. Modalitat Projectes I+D+I. MCOC - 

Ministeri d’Economia i Competitivitat

Data d’inici: 1/1/2018 - Data de finalització: 31/12/2020

(Continua.)

(Continua.)
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Projectes finançats pel Ministeri d’Economia i Competi-

tivitat

IP: Francesc Nadal Piqué (investigador principal)

Jesús Burgueño Rivero (coinvestigador principal)

Títol: Ciudad y territorio en la cartografía española: una 

perspectiva histórica

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. MCOC - Ministeri d’Economia i 

Competitivitat 

Data d’inici: 1/1/2018  - Data de finalització: 31/12/2021

IP: Joan Domenge Mesquida (investigador principal)

Antoni Conejo da Pena (coinvestigador principal)

Títol: Barcelona en el contexto del gótico meridional: 

arquitectura y ornamentación

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. 

MCOC - Ministeri d’Economia i Competitivitat 

 Data d’inici: 1/1/2019  - Data de finalització: 31/12/2022

IP: Xosé Anton Armesto López

Títol: Evaluación de la sostenibilidad de las cadenas 

agroalimentarias postproductivistas en España

Convocatòria: convocatòria d’ajuts del Programa Estatal 

d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als 

Reptes de la Societat. Modalitat Projectes I+D+I. MCOC - 

Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Data d’inici: 1/1/2018 - Data de finalització: 31/12/2020

IP: Marc Oliva Franganillo

Títol: Oscilaciones glaciares y variabilidad climática en el 

nordeste de Groenlandia

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. MCOC - Ministeri d’Economia i 

Competitivitat

Data d’inici: 1/1/2018 - Data de finalització: 31/12/2020

IP: Cristina Lopez Villanueva (investigadora principal)

Fernando Gil Alonso (coinvestigador principal)

Títol: Nuevas movilidades y reconfiguracion sociorresiden-

cial en la poscrisis: consecuencias socioeconómicas y 

demográficas en las áreas urbanas españolas

Convocatòria: convocatòria d’ajuts del Programa Estatal 

d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als 

Reptes de la Societat. Modalitat Reptes. MCOC - Ministeri 

d’Economia i Competitivitat 

Data d’inici: 1/1/2019 - Data de finalització: 31/12/2021

IP: Dolores Sánchez Aguilera (investigadora principal)

Francisco M. López Palomeque (coinvestigador principal)

Títol: Turismo y ciudad: análisis y evaluación de las sinergí-

as, conflictos y retos generados por el desarrollo turístico 

en las ciudades españolas

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 Coneixe-

ment. MCOC - Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Data d’inici: 1/1/2019 - Data de finalització: 31/12/2021

(Continua.) (Continua.)
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Projectes finançats pel Ministeri d’Economia i Competi-

tivitat

IP: Gemma Orobitg Canal

Títol: Comunicación indígena y patrimonio cultural en 

América Latina: conservación, revitalización, creatividad

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 Coneixe-

ment. MCOC - Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Data d’inici: 1/1/2019 - Data de finalització: 31/12/2021

IP: Francesc Xavier Roigé Ventura

Títol: Patrimonio inmaterial y políticas culturales: desafíos 

sociales, políticos y museológicos. 

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. 

MCOC - Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Data d’inici: 1/1/2019 - Data de finalització: 31/12/2021

Altres projectes finançats

IP: Manuel Delgado Ruíz

Títol: Religiositats perifèriques. Una anàlisi comparada de 

les formes religioses de canalització del malestar social en 

barris estigmatitzats de Sant Adrià del Bèsos i Salt

Convocatòria: convocatòria d’ajuts a projectes de recerca 

en l’àmbit de la diversitat religiosa. AGAU - Agència de 

Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Data d’inici: 1/5/2018 - Data de finalització: 31/3/2019

IP: Dolores López Pérez

Títol: FÈNIX. La formació d’un entorn internacional en 

xarxa: els negocis d’un mercader català en el trànsit a la 

Modernitat

Convocatòria: convocatòria RecerCaixa 2017. Fundació 

Caixa de Pensions “la Caixa”

Data d’inici: 15/4/2018 - Data de finalització: 14/4/2020

IP: José Luis Menéndez Varela

Títol: Diseño y validación de un sistema de evaluación 

basado en rúbricas de los planes docentes en los estudios 

universitarios de las artes

Convocatòria: projectes ICE (REDICE-ACCIO-16) ICEU - Ins-

titut de Ciències de l’Educació (ICE) - Universitat de 

Barcelona (UB)  

Data d’inici: 10/7/2018 - Data de finalització: 2/12/2019

IP: Alessandra Pecci (investigadora principal)

Julen Bustamante Alonso (coinvestigador principal)

Títol: Caracterización de residuos orgánicos de aceites en 

materiales arqueológicos para estudiar su comercio y 

consumo en la Antigüedad

Convocatòria: convocatòria del Programa de Foment de la 

Recerca de l’INSA-UB (FRI 2017). UBAR - Universitat de 

Barcelona   

Data d’inici: 12/6/2018 - Data de finalització: 11/6/2019

Font: GREC

(Continua.)
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6.3. RESULTATS DE LA RECERCA

Uns dels indicadors més imporants dels outputs de re-
cerca són el de les publicacions, tant en revistes com en 
llibres, i el de les contribucions a congressos. La Facul-
tat presenta una nombrosa tasca de difusió de la recerca 
en ambdós indicadors, com es pot veure a la taula se-
güent.

Taula 77. Publicacions del PDI de la Facultat

Modalitat 2017 2018 2019(*)

Publicacions en revistes 384 361 146

Contribucions a congres-

sos
820 900 161

Publicacions en llibres 552 545 189

Total 1.756 1.806 496

(*) Treballs inclosos al GREC fins al mes de setembre.

Font: GREC

Uns elements que ajuden a avaluar els resultats de la re-
cerca són els indicadors de qualitat d’aquesta. Un dels 
més habituals es basa en els articles publicats en revis-
tes indexades a Journal Citation Reports (JCR) i, en 
concret, en el factor d’impacte de la revista. És impor-
tant destacar en aquest sentit l’augment de la mitjana 
del factor d’impacte que reflecteix la publicació en re-
vistes amb un factor d’impacte més alt.

Taula 78. Evolució dels indicadors de qualitat  
de la recerca

Any Articles  JCR Mitjana

2015 77 1,986

2016 125 2,051

2017 77 2,357

2018 98 3,817

2019* 48 3,402

* Fins al setembre del 2019. Les dades de factors d’impacte referides 

als anys 2018-2019 s’han assimilat a les del darrer any disponible 

(2017).

Font: GREC

6.4. AJUTS DE LA COMISSIÓ DE RECER-
CA 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 pro-
moure 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 
els requisits de les bases de la convocatòria, i prioritza les 
sol·licituds resolent les convocatòries d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària.

Els ajuts es convoquen en quatre modalitats diferents: 
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1. borses de viatge (BV)
2. organització de congressos i jornades (OCJ)
3. traduccions i correccions d’articles per enviar a re-

vistes científiques (T)
4. revistes en paper i electròniques (RP/RE) (aquesta 

modalitat només s’obre en la segona convocatòria)

En el període considerat, els ajuts van pujar a un total de 
34.638,25 € en la segona convocatòria de 2018 i a 
28.378,28 € en la primera convocatòria de 2019. A conti-
nuació es mostra un diagrama de barres on s’indiquen els 
imports concedits per modalitat i el ajuts concedits per 
convocatòria (NC: no convocat). Aquests ajuts es detallen 
en les taules que segueixen.

Figura 8. Diagrama de barres dels imports concedits 
per modalitat i els ajuts concedits per convocatòria

Ajuts concedits en la segona convocatòria de l’any 2018 
(resolta en la reunió de la Comissió de Recerca del 31 
d’octubre de 2018).
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Taula 79. Modalitat de borses de viatge (BV). Primera convocatòria

Cognoms Nom Categoria Dept. Destinació Congrés Data activitat Import

Abelló 

Güell
Teresa Titular

Hist. i 

Arqueol. 
Albacete

Congrés Internacional "La Guerra 

Civil Española (1936-1939), 80 

años después"

29-30/10/2018 176,90 €

Alsina 

Galofré
Esther Associada

Hist. de 

l’Art
Burgos

XXII Congreso Nacional de Historia 

del Arte CEHA (Comité Español de 

Historia del Arte)

19-22/6/2018 79,70 €

Beltrán 

Catalán
Clara Beca FPU

Hist. de 

l’Art
Sòria III Seminario "La palabra vestida" 8-9/12/2017 253,84 €

Beseran 

Ramón
Pere Titular

Hist. de 

l’Art
Lisboa

Congrés Internacional "Nicolau 

Chanterene e a práctica escultóri-

ca no contexto das artes do século 

XVI"

22-24/10/2018 139,12 €

Canalda 

Llobet
Sílvia Agregada

Hist. de 

l’Art
Roma

Seminari Internacional "A la luz de 

Roma. Santos 

y santidad en el barroco ibero- 

americano"

17-20/9/2018 207,74 €

Comas Via Mireia Associada
Hist. i 

Arqueol. 

Kalamazoo 

(EUA)

53rd International Congress on 

Medieval Studies
10-13/5/2018 700,00 €

Domenge 

Mesquida
Joan Titular

Hist. de 

l’Art
Lisboa

Congreso Internacional "Nicolau 

Chanterene e a práctica escultóri-

ca no contexto das artes do século 

XVI"

22-24/10/2018 139,12 €

Font 

Casaseca
Núria Associada Geogr. Washington AAG Anual Meeting 2019 3-7/4/2019 626,36 €

García 

Jordán
Pilar Catedr.

Hist. i 

Arqueol. 

Santa Cruz 

de la Sierra 

(Bolívia)

"Tierras Bajas. III Jornadas de 

AntropologÍa, Historia y Arqueo- 

logía"

7-8/11/2018 700,00 €

(Continua.)
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Cognoms Nom Categoria Dept. Destinació Congrés Data activitat Import

Lancina 

Murillo

Josep 

Lluís
Beca FI Antropol. Oviedo

"Prácticas, escenas y escenarios 

de la música popular”. XV Centena-

rio de la Sociedad de Etno- 

musicología  

29-30/11 i 

1/12/2018
200,00 €

López 

Pérez
Fàtima Associada

Hist. de 

l’Art
Burgos

XXII Congreso Nacional de Historia 

del Arte CEHA (Comité Español de 

Historia del Arte)

19-22/6/2018 79,70 €

Martínez i 

Álvarez

Patricia 

V.
Associada

Hist. i 

Arqueol.
Cusco (Perú)

I Congreso Internacional Clorinda 

Matto de Turner
6-8/11/2018 700,00 €

Rodríguez 

Bocanegra
Javier Beca APIF

Inst. Cat. 

Rec. Aigua

Cartagena 

(Múrcia)

XI Congreso Internacional de la 

Asociación Española de Climatolo-

gía

17-19/10/2018 160,00 €

Sancho i 

Planas
Marta Agregada

Hist. i 

Arqueol.

St. Georgen    

(Àustria)

International Conference Europe-

an Forests - Our Cultural Heritage
4-7/12/2018 146,85 €

Soler Sala Maria Lectora
Hist. i 

Arqueol.

New Orleans 

(Louisiana)

Annual Meeting The Re naissance 

Society of America - RSA 2018 

NOLA 

22-24/3/2018 700,00 €

Vidal 

Franquet
Jacobo Agregat

Hist. de 

l’Art
Lisboa

Congrés Internacional "Nicolau 

Chanterene e a práctica escultóri-

ca no contexto das artes do século 

XVI"

22-24/10/2018 139,12 €

Total 5.148,45 €

Font: Oficina de Recerca de la Facultat
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Taula 80. Modalitat d’organització de congressos i jornades (OCJ). Primera convocatòria

Cognoms Nom Categoria Dept. Lloc Congrés Data activitat Import

Alcoy Pedrós | 

Fontcuberta 

Famadas

Rosa |  

Cristina

Catedr. i 

agregada

Hist. de 

l’Art
Fac.

"Judici i justícia. Art sacre i profà 

medieval i modern"
8-11/5/2019 3.000,00 €

Dantí i Riu Jaume Catedr.
Hist. i 

Arqueol. 
Fac.

VIII Congrés d'Història Moderna de 

Catalunya
17-21/12/2018 3.000,00 €

Delgado Ruiz Manuel Catedr. Antropol. Fac.
ISSR-BCN. 35a Conferència Inter- 

nacional de Sociologia de la Religió
9-12/7/2019 3.000,00 €

Larrea 

Killinger
Cristina Titular Antropol. Fac.

V Congrés Internacional Patrimonis 

Alimentaris, Turismes i Sostenibilitats
18/21/6/2019 3.000,00 €

Maymó i 

Capdevila
Pere Associat

Hist. i 

Arqueol. 
Fac.

Jornada Internacional "La percepció 

de l'alteritat religiosa en la Hispània 

tardoantiga"

24-25/4/2019 1.300,00 €

Molas Font
Maria 

Dolors
Titular 

Hist. i 

Arqueol. 
Fac.

VI Jornades Internacionals de Tardor 

de Tàcita Muta. "Dones, gènere, treball 

i violència. Història, pensament i 

transmissió"

7/8/11/2018 1.150,00 €

Tort Donada Joan Titular Geogr. Fac.
II Jornades Cerdà "La reinvenció de 

l'espai públic”

30-31/1 i      

1/2/2019
1.500,00 €

Vives Riera Antoni Lector
Hist. i 

Arqueol. 
Fac.

Simposio "Hombres entre mundos. 

Género, circulación y mediación 

cultural"

13/6/2018 494,50 €

Total 16.444,50 €

Font: Oficina de Recerca de la Facultat
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Taula 81. Modalitat de traduccions i correccions d’articles per enviar a revistes científiques (T)

Cognoms Nom Categoria Dept. Article Revista Idioma Import

Mancinelli Fabiola Associada Antropol.

«Nomades numériques: 

la mobilité comme “projet 

du sol”»

Anthropologie et Sociétés. 

Université de Laval
Francès 350,00 €

Total 350,00 €

Font: Oficina de Recerca de la Facultat

Taula 82. Modalitat de revistes en paper i electròniques (RP/RE)

Cognoms Nom Categoria Dept. Revista
Ex. 

publ.

Ex. 

inter-

canviats

Regu-

laritat
Import

Alcoy Pedrós Rosa Catedr.
Hist. de 

l’Art

Matèria. Revista Internacional 

d’Art
300 80 Anual 750,00 €

Cattini Giovanni Agregat
Hist. i 

Arqueol. 

Cercles. Revista d'Història 

Cultural
300 160 Anual 2.500,00 €

García Jordán Pilar Catedr.
Hist. i 

Arqueol. 
Boletín Americanista

Semes-

tral
2.500,00 €

Mayayo i Artal Andreu Catedr. CEHI
Segle XX. Revista Catalana 

d'Història
  Anual 375,00 €

Ripoll López Gisela Titular
Hist. i 

Arqueol. 

Pyreane. Revista de Prehistòria i 

Antiguitat a la Mediterània 

Occidental. Pyrenae: Jornal of 

Western Mediterranean 

Prehistory and Antiquity

  
Semes-

tral
3.500,00 €

Rivera 

Garretas

María- 

Milagros
Catedr.

DUODA 

Centre de 

Recerca

DUODA. Estudis de la Diferència 

Sexual
54 68

Semes-

tral
820,30 €

(Continua.)
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Cognoms Nom Categoria Dept. Revista
Ex. 

publ.

Ex. 

Inter-

canvi-

ats

Regu-

laritat
Import

Sancho i 

Planas
Marta Agregada

Hist. i 

Arqueol. 

SVMMA. Revista de Cultures 

Medievals
8  

Semes-

tral
1.500,00 €

Segura i Mas Antoni Catedr. CEHI Índice Histórico Español 1,000 151 Anual 750,00 €

Total 12.695,30 €

Font: Oficina de Recerca de la Facultat

Ajuts concedits en la primera convocatòria de l’any 2019 (resolta en la reunió de la Comissió de Recerca de 31 d’octu-
bre de 2018).

Taula 83. Modalitat de borses de viatge (BV). Segona convocatòria

Cognoms Nom Categoria Dept. Destinació Congrés Data activitat Import

Alba Ríos Tania Associada
Hist. de 

l’Art

Màlaga  

(dies 29-30)

Congreso Internacional Géneros y 

Subjetividades en las Prácticas 

Artísticas Contem poráneas 

(Siglos XX-XXI)

28-30/3/2019 112,59 €

Bassas Vila

M. 

As-

sumpta

Associada
Hist. de 

l’Art

Màlaga

(dies 27-31)

Congreso Internacional Géneros y 

Subjetividades en las Prácticas 

Artísticas Contem poráneas 

(Siglos XX-XXI)

28-30/3/2019 112,59 €

Beltran 

Costa
Oriol Titular Antropol. Sevilla

II Encuentro Internacional de 

Antropología Ambiental
30/5 a 1/6/2019 180,00 €

Brugarolas 

Bonet
Oriol Associat

Hist. de 

l’Art

Ciutat de 

Mèxic

IV Jornada Internacional de Patrimo-

nio Musical Histórico. Congreso 

Internacional Celebración y Sonori-

dad. Investigación Interdisciplinaria 

sobre Fuentes Poético-Musicales 

Hispanoamericanas (Siglos XVI-XIX)

11-21/11/2019 599,63 €

(Continua.)
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Cognoms Nom Categoria Dept. Destinació Congrés Data activitat Import

Celigueta 

Comerma
Gemma Lectora Antropol.

Bonn 

(Alemanya)
Congreso Las Américas 2019 12-14/6/2019 98,08 €

Dantí Riu Jaume Catedr.
Hist. i 

Arqueol. 

Rethymnon, 

Creta 

(Grècia)

22nd Annual International 

Congress - Mediterranean Studies 

Association

29/5 a 1/6/2019 434,41 €

De Moraes 

Prata 

Gaspar

María 

Clara
Associada Antropol.

Porto Alegre 

(Brasil)

Reunião de Antropologia do 

Mercosul
21-25/7/2019 700,00 €

Del Mármol 

Cartañá

Camila 

Olga
Lectora Antropol. Sevilla

II Encuentro Internacional de 

Antropología Ambiental
30/5 a 1/6/2019 180,00 €

García-Ar-

gudo Ripoll
Gala Beca APIF

Hist. i 

Arqueol. 

Cracòvia 

(Polònia)

3rd Conference World of 

Gravettion Hunters
21-24/5/2019 178,95 €

García 

Sánchez
Laura Lectora

Hist. de 

l’Art

Bolonya 

(Itàlia)

IX Congresso Internazionale 

dell'Associazione Italiana di Storia 

Urbana AISU

11-14/9/2019 94,98 €

Gavín 

Munté
Víctor Agregat

Hist. i 

Arqueol. 

Lancaster 

(GB)

The Transatlantic Studies Associ-

ation. 18th Annual Conference
8-10/7/2019 129,98 €

González 

Madrid

M.ª 

José
Associada

Hist. de 

l’Art

Màlaga  

(dies 27-31)

Congreso Internacional Géneros y 

Subjetividades en las Prácticas 

Artísticas Contem poráneas 

(Siglos XX-XXI)

28-30/3/2019 112,59 €

Ibarz 

Gelabert
Jordi Agregat

Hist. i 

Arqueol. 
Lima (Perú)

III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana e Ibérica de 

Historia Social

1-4/10/2019 700,00 €

Lázaro 

Castellanos
Rosa Associada Antropol.

Malmo 

(Suècia)

16th Annual IMISCOE Conference 

& ILME (Inmigración, Inmigrantes 

y Mercado Laboral en Europa)

26-28/6/2019 194,90 €

(Continua.)
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Cognoms Nom Categoria Dept. Destinació Congrés Data activitat Import

López 

Pérez
Fàtima Associada

Hist. de 

l’Art

París 

(França)

Xe Colloque International "México 

Francia". Memories et Sensibili-

tés: Regards sur les Migrations 

Franco-Mexicaines

3-6/4/2019 152,78 €

Marcé 

Sánchez
Jaume Beca FI

Hist. i 

Arqueol. 

Leeds 

(Anglaterra)
International Medieval Congress 1-4/7/2019 152,46 €

Mauro Ida Agregada
Hist. i 

Arqueol. 

Ciutat de 

Mèxic

XV Jonadas de Historia de la Red 

Columnaria "El espejo de las 

Indias".  II Congreso 

Iberoamericano de Historia 

Urbana                                       

26-29/11/2019 i 

25-29/11/2019
600,00 €

Messa 

Castany
Patricia Beca APIF Antropol. Madrid

V Congreso Internacional de 

Antropología AIBR. Pensar 

Culturas, Cambiar Mundos

9-12/7/2019 200,00 €

Orobitg 

Canal
Gemma Titular Antropol. Lisboa

VII Congresso da Associaçao 

Portuguesa de Antropologia
4-7/6/2019 181,50 €

Page 

Campos
Eduard

Invest. 

predoc.

(FBG)

Hist. i 

Arqueol. 
Amsterdam

III Conference of the European 

Maritime Labour History Network 

(ELHN)

19-21/9/2019 166,00 €

Polo 

Pujadas
Magda Titular

Hist. de 

l’Art
Pamplona

Congreso Internacional "Arte 

como experiencia: del concepto a 

la acción"

30-31/5/2019 80,00 €

Salvador 

Franch
Ferran

Prof. col·l. 

permanent  
Geogr. Jaca (Osca)

VII Congreso de la Sección Ibérica 

de la International Permafrost 

Association

25-27/6/2019 132,43 €

Sánchez 

Aguilera
Dolores Titular Geogr. Cartagena

V Congreso Internacional de 

Desarrollo Local

29/10 a 

1/11/2019
700,00 €

Sansi Roca Roger Agregat Antropol. Berlín The Trouble with Art 20-22/9/2019 150,00 €

(Continua.)
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Cognoms Nom Categoria Dept. Destinació Congrés Data activitat Import

Solà García Diego
Invest. 

postdoc.

Hist. i 

Arqueol. 

Rethymnon, 

Creta 

(Grècia)

22nd Annual International 

Congress - Mediterranean Studies 

Association

29/5 a 1/6/2019 434,41 €

Zaidenwerg Cielo Associada
Hist. i 

Arqueol. 

Catamarca 

(Argentina)
XVII Jornadas Interescuelas 2-5/10/2019 700,00 €

Total 7.478,28 €

Font: Oficina de Recerca de la Facultat



 6. Recerca 95

Taula 84. Modalitat d’organització de congressos i jornades (OCJ). Segona convocatòria

Cognoms Nom Categoria Dept. Lloc Congrés Data O/T* Prior.

Buxeda i 

Garrigós
Jaume

Catedr.  

contractat

Hist. i 

Arqueol. 

Aula 

Magna 

15th European Meeting on Ancient 

Ceramics EMAC 2019
16-18/9/2019 O 2.700,00 €

Conejo da 

Pena
Antoni Titular univ.

Hist. de 

l’Art

Sala 

Gran

VIII Abrils de l’Hospital - INHH 

12th International Conference 

"Travel and the Hospital"

24-26/4/2019 O 2.700,00 €

Guasch 

Ferrer
Anna M. Catedr.

Hist. de 

l’Art

Aula 

Magna 

Ist International Conference 

Indigenous Epistemologies and 

Artistic Imagination

24-25/10/2019 O 2.700,00 €

López 

Bargados
Alberto Titular univ. Antropol. Fac.

Colonialitat, Confinament i Ordre. 

Formes Colonials i Postcolonials 

d’Internament a la Mediterrània i 

Àrees Afins 

1-2/7/2019 T 1.800,00 €

Mancinelli Fabiola Associada Antropol.
Sala 

Gran

International Conference Anthro-

mob EASA: Mobility and the 

Future of Work

6-8/11/2019 O 2.700,00 €

Rivera 

Garretas

María- 

Mila-

gros

Catedr.

emèrita

DUODA 

Centre de 

Recerca

Sala 

Gran

30è Simposi Internacional El Cos 

es Confessa: l’In cest. 14è Diàleg 

Magistral

10-11/5/2019 T 1.800,00 €

Santacana 

Torres
Carles Titular univ.

Hist. i 

Arqueol. 
Fac.

Congrés Internacional 

Postguerres
5-7/6/ 2019 O 2.700,00 €

Sansi Roca Roger Agregat Antropol. Fac. Art, Anthopology, Industry 10-11/10/2019 T 1.800,00 €

Mauro Ida
Agregada 

interina

Hist. i 

Arqueol. 
Fac.

La Voz de las Ciudades en la 

Corte. Representaciones, Lengua-

jes y Transferencias Culturales

8/11/2019 T 720,00 €

Total 19.620,00 €

*Modalitat oberta o tancada.

Font: Oficina de Recerca de la Facultat
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Taula 85. Modalitat de traduccions i correccions d’articles per enviar a revistes científiques (T). Segona convocatòria

Cognoms Nom Categoria Dept. Article Revista Idioma Import

Canals 

Vilageiu
Roger

Agregat 

interí
Antropol. «Iconic Paths»

Comparative 

Studies in Society 

and History 

(Cambridge)

Anglès 320,00 €

De Moraes 

Prata Gaspar
M. Clara Associada Antropol.

«¿Qué es un alimento saludable? 

Representaciones sociales de 

dietistas y mujeres legas brasi-

leñas, españolas y francesas»

Appetite Anglès 320,00 €

Mancinelli Fabiola Associada Antropol.

«Contrasting Visions of Heritage 

and Neoliberal Heritage Regimes: 

The woodcrafting Knowledge of 

the Zafimaniry of Madagascar»

International 

Journal of Heritage 

Studies

Anglès 320,00 €

Schulte Lothar Catedr. Geogr.

«Integration of multi-archive 

datasets for the development of a 

four-dimensional paleoflood 

model of alpine catchments»

Global and Plane-

tary Change
Anglès 320,00 €

Total 1.280,00€

Font: Oficina de Recerca de la Facultat

La Comissió de Recerca va acordar, igualment, destinar una part del contracte programa de recerca a cofinançar la 
convocatòria de renovació d’equipament científic i tecnològic de recerca obsolet (2018) del Vicerectorat de Recerca 
de la Universitat de Barcelona, per la qual cosa va cofinançar el 10 % de les sol·licituds de la Facultat, mentre que els 
grups de recerca impulsors d’aquesta sol·licitud cofinançaven el 45 % (i el Vicerectorat de Recerca cofinançava l’altre 
45 %). 
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Taula 86. Equipaments renovats

Material sol·licitat Base IVA Total % cof. F Import F % cof G Import G IF + IG

Grups 

2017 

SGR

Estufa de dessecació 

Digitheat-TFT
1.680,96 353 2.033,96 10 168,10 45 756,43 924,53

1344, 

1106, 1275

Spex Tungsten Carbide 

Vial Set
2.370 497,70 2.867,70 10 237 45 1.066,50 1.303,50

1043, 

1774

Càmera SC50, software 

Stream amb ST-S-MIA i 

ordinador

6.536,55 1.372,70 7.909,23 10 653,65 45 2.941,45 3.595,10 1774

Dron DJI Phantom 4 Pro 

V2.0 i bateria 5870mAh
1.560,33 327,67 1.888 10 156,03 45 702,15 858,18 1774

TOTAL 12.147,80 2.551,10 14.698,90 1.214,78 5.466,53 6.681,31

Cofinançament sol·licitat a la UB 5.466,53

(Cof. F: cofinançament de la Facultat; cof. G: cofinançament aportat pels grups de recerca impulsors de la sol·licitud.)

Font: Oficina de Recerca de la Facultat
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7. REVISTES
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Una mostra de l’activa contribució a la difusió de la re-
cerca duta a terme pels membres de la Facultat és el 
gran nombre de revistes que s’impulsen des dels dife-
rents departaments, grups de recerca i instituts adscrits 
de la Facultat. En aquests moments, la Facultat dina-
mitza 17 revistes: 10 en línia i 7 en paper. 

D’aquestes revistes, quinze han publicat com a mínim 
un número des del gener del 2018 fins al setembre del 
2019. Són les següents:

Taula 87. Revistes en línia

Descripció

Núm.

2018-

2019

Història de l’Art

Acta 

Artis. 

Estudis 

d’Art 

Modern

Acta Artis és una revista científica de 

format electrònic i imprès del grup de 

Recerca ACAF/ART, que té com a 

objectiu promoure, comunicar i 

difondre la recerca, la crítica i el debat 

en l’àrea d’estudi de l’art, l’arquitectu-

ra i els processos visuals de l’època 

moderna (segles XV-XVIII). 

2018:

núm. 6

Matèria. 

Revista 

Inter- 

nacional 

d’Art

Matèria. Revista Internacional d’Art 

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.

2018:

núm. 13

Revista 

de 

Estudios 

Globales 

y Arte 

Contem-

poráneo  

La Revista de Estudios Globales y 

Arte Contemporáneo tiene como 

objetivo el estudio de la visualidad, 

las prácticas artísticas contem-

poráneas y  los conflictos intercultu-

rales desde una perspectiva global. 

La Revista está asociada con el 

grupo de investigación Art Globaliza-

tion Interculturality, del Departamen-

to de Historia del Arte de la Universi-

tat de Barcelona.

2018:

vol. 5

núm. 1

Antropologia

(Con)

textos: 

Revista 

d’Antro-

pologia i 

Investi-

gació 

Social

Des del 2016 l’Associació Antropolo-

gies conforma l’equip editorial de 

(Con)textos: Revista d’Antropologia i 

Investigació Social. És una publicació 

que pretén acostar l’antropologia a 

un públic més ampli per tal que les 

noves generacions d’estudiants 

d’antropologia i altres disciplines 

afins puguin trobar un espai per 

col·laborar, sense perdre el debat, la 

reflexió i la formació que ha carac-

teritzat sempre la revista.

2018:

núm. 8

(Continua.)

(Continua.)
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Descripció

Núm.

2018-

2019

Geografia

Scripta 

Nova. 

Revista 

Electró-

nica de 

Geogra-

fía y 

Ciencias 

Sociales

Scripta Nova es una revista universi-

taria 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 

núm. 

605-621

2018:

vol. 22  

núm. 

581-604

Biblio3W. 

Revista 

Biblio-

gráfica 

de Geo-

grafía y 

Ciencias 

Sociales

La revista Biblio3W presta atención 

especial a los procesos de urbaniza-

ción, los cambios en la estructura 

económica, las relaciones internacio-

nales y las variaciones en el mercado 

de la vivienda, entre otros muchos 

aspectos relacionados con el territo-

rio, siempre desde la preservación de 

la calidad científica.

2019:

vol. 24 

núm. 

1.259-

1.277

vol. 25 

núm 

1.223-

1.276

Ar@cne. 

Revista 

Electró-

nica de 

Recursos 

en 

Internet 

sobre 

Geo- 

grafía y 

Ciencias 

Sociales

Ar@cne es una revista electrónica 

interesada en los recursos existentes 

en Internet de importancia para la 

geografía y las ciencias sociales.

2019: 

núm. 

230-234

2018:

núm. 

224- 

229

Història

FILM- 

HISTORIA 

Online

FILMHISTORIA Online es una 

publicación dedicada al estudio y la 

difusión de las relaciones entre la 

historia y el cine, siguiendo las 

teorías  de la escuela anglosajona 

llamada Cinematic Contextual 

History.

2018:

vol. 28, 

núm. 1-2 

SVMMA. 

Revista 

de 

Cultures 

Medie-

vals

SVMMA. Revista de Cultures Medie-

vals, té la vocació de revalorar i posar 

a l’abast del públic interessat, 

l’important cabal de treballs que es 

produeixen regularment sobre els 

diversos aspectes de la cultura 

medieval europea.

2019:

núm. 13, 

prima-

vera, i

núm. 12, 

tardor

Font: Oficina de Recerca de la Facultat

(Continua.)
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Taula 88. Revistes en paper

Descripció

Núm.

2018-

2019

Història

Índice 

Histórico 

Español

El núcleo de la revista Índice 

Histórico Español son las reseñas de 

estados de la cuestión sobre historia 

de España, de todos los periodos y 

temáticas, realizados por especialis-

tas. Incluye una nueva sección 

dedicada a la didáctica de la historia. 

También publica regularmente 

reseñas accesibles por vía electróni-

ca sobre libros relativos a la historia 

de España y sobre las obras genera-

les de referencia obligada para los 

historiadores.

2018:

núm. 131

2019:

núm. 132

Pedral-

bes. 

Revista 

d’Histò-

ria 

Moderna

L’objectiu de la revista Pedralbes és 

la difusió dels coneixements assolits 

per noves investigacions sobre 

història moderna. La publica el 

Departament d’Història Moderna de 

la Universitat de Barcelona.

2018:

núm. 38

Pyrenae

Pyrenae és una revista científica 

sobre la prehistòria, la història antiga 

i l’arqueologia en el seu sentit més 

ampli, tant cronològica com geogrà-

ficament. Actualment té periodicitat 

semestral.

2019: 

vol 50 

núm. 1 i 2 

2018:

vol 49 

núm. 1 i 2

DUODA

DUODA publica la escritura femeni-

na 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.

2018: 

núm. 54

2018: 

núm. 55 

2019: 

núm. 56

Cercles. 

Revista 

d’Histò-

ria 

Cultural

Cercles es dedica a la publicació de 

treballs sobre la història de la cultura 

i dels intel·lectuals a Catalunya, 

Espanya i Europa entre els segles 

XIX i XX. És editada pel Grup 

d’Estudis d’Història de la Cultura i 

dels Intel·lectuals (GEHCI) de la 

Universitat de Barcelona.

2018:

núm. 21

Boletín 

Ameri-

canista

El Boletín Americanista es un foro de 

debate de la historia de América des-

tinado a difundir producciones 

académicas para un público especia-

lizado. 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: 

núm. 78 

2018: 

núm. 77

2018: 

núm. 76

Font: Oficina de Recerca de la Facultat

(Continua.)
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8. ACTIVITATS
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8.1. ACTES INSTITUCIONALS

Sessió d’acollida dels alumnes de nou 
accés (12/9/2018)

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. 

Figura 9. Cartell de difusió de la sessió d’acollida del 
CRAI

Aquesta sessió es va celebrar el primer dia de curs amb 
la voluntat de donar unes orientacions bàsiques als es-
tudiants que arriben a la Facultat, així com d’informar- 
los dels serveis que la Facultat i la UB els ofereixen.  Van 
participar en la sessió els caps d’estudis dels ensenya-
ments de la Facultat i l’equip del Pla d’Acció Tutorial 
(PAT) de la Facultat, el qual va aprofitar l’ocasió per pre-
sentar-se i donar les primeres indicacions de l’organit-
zació del curs. També hi va participar l’administra dora  
de Centre, la Sra. Àngels Ibáñez.  

Figura 10. Sessió d’acollida dels nous alumnes a l’Aula 
Magna
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Sessions de benvinguda als estudiants 
de mobilitat internacional (12/9/2018 i 
2/2/2019)

El dia 12 de setembre va tenir lloc la sessió de benvingu-
da als estudiants dels diferents programes de mobilitat 
internacional que s’incorporen a la Facultat el mes de 
setembre, mentre que el 2 de febrer es va organitzar una 
sessió adreçada als estudiants arribats per cursar estu-
dis només durant el segon semestre. 

Durant aquestes sessions de benvinguda es van organit-
zar diverses activitats. Després de la benvinguda insti-
tucional del degà de la Facultat, el Dr. Ricardo Piqueras, 
i de la responsable de mobilitat internacional de la Fa-
cultat, Dra. Arlinda Garcia Coll, la sessió va començar 
tot informant sobre els procediments d’arribada i de 
matriculació. Aquesta informació va ser proporcionada 
per la Sra. Carina Sala, de la Secretaria d’Estudiants i 
Docència de la Facultat, i pel personal de l’Oficina de 
Relacions Internacionals de la Facultat. D’altra banda, 
les xerrades preparades per les representants dels Ser-
veis Lingüístics i Estudios Hispánicos van servir per do-
nar a conèixer les possibilitats que ofereix la UB per 
aconseguir un millor coneixement de les llengües cata-
lana i castellana. La sessió es va completar amb la reunió 
dels estudiants amb els caps d’estudis dels diferents 
graus de la Facultat, els quals van donar resposta als 
dubtes presentats pels estudiants. Després d’un esmor-
zar-dinar per recuperar forces, la sessió finalitzà amb 
una visita a la Biblioteca del Centre i un passeig comen-
tat pel barri del Raval.

Figura 11. Fotografia del grup d’Erasmus

Figura 12. Xerrades informatives als nous estudiants de 
mobilitat internacional
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Actes de graduació de la promoció 2015-
2018 (25 i 26/9/2018)

Els dies 25 i 26 de setembre van tenir lloc, al Paranimf 
de l’Edifici Històric, els actes de graduació dels estu- 
diants de quatre dels cinc graus de la Facultat que van fi-
nalitzar els seus estudis l’any 2018. Els actes van estar 
presidits pel degà de la Facultat de Geografia i Història, 
el Dr. Ricardo Piqueras Céspedes. 

El dia 25 es va celebrar la cerimònia per als estudiants 
dels graus d’Antropologia Social i d’Història, en la qual 
van participar un total de 107 estudiants (79 d’Història i 
28 d’Antropologia). La padrina de la promoció d’Antro-
pologia Social va ser la Dra. Irene Sabaté, mentre que el 
d’Història va ser el Dr. Daniel Piñol. Aquests padrins 
van ser triats per votació dels mateixos estudiants, com 
també ho van ser els representants dels estudiants (Sra. 
Irene Sánchez Campins i Sr. Daniel Delgado) que van 
parlar en nom dels membres de la promoció. 

El dia 26 va ser el torn dels estudiants dels graus de Geo-
grafia i Història de l’Art, amb la participació de 61 estu-
diants (23 de Geografia i 38 d’Història de l’Art). Els pro-
fessors padrins foren, en aquest cas, el Dr. Jaume Font i 
la Dra. Carme Narváez, mentre que els representants 
dels estudiants van ser el Sr. Gerhuin Ulises Rivera i el 
Sr. Jordi Martín Pons. 

Els actes van tenir un gran èxit d’assistència d’alumnes i 
familiars, que van celebrar de manera conjunta el seu 
comiat de la Facultat.

Acte de Nadal (17/12/2018)

El dilluns  17 de desembre va tenir lloc a l’Aula Magna 
l’acte organitzat pel Deganat per acomiadar l’any 2018 i 
celebrar el Nadal. Durant l’acte es va lliurar el VIII Pre-
mi Temps, Espai i Forma, d’assaig, que convoca la Xarxa 
de Dinamització Lingüística de la Facultat. A continua-
ció va tenir lloc l’actuació musical de  Marta Guillén i 
Ofèlia Carbonell, duo  que va interpretar dos duets de 
Bach, en fa major i la menor, per a violí i violoncel, i una 
variació del Cant dels ocells escrita per la mateixa Ofèlia 
Carbonell. 

Més tard, va ser el moment del reconeixement de la tra-
jectòria del personal docent jubilat aquest any, a qui es 
va agrair la contribució per tal que la Facultat sigui un 
espai per a la creació i transmissió de coneixement. La 
Coral de la Facultat  va participar-hi amb un repertori 
original que va anar des del La, la, la, je ne l’ose dire, de 
Pierre Certon, fins a l’On my own del musical Les Mi-
sérables. L’acte va  finalitzar amb la interpretació de 
l’himne universitari Gaudeamus Igitur i el tradicional 
vermut nadalenc per desitjar felices festes i bon any 
nou.
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Figura 13. Homenatge al personal jubilat el 2018 

Jornada de Portes Obertes (10/4/2019)

La Facultat de Geografia i Història va obrir les seves 
portes el dia 10 d’abril per tal de rebre alumnes de batxi-
llerat i de cicles formatius de grau superior i altres per-
sones interessades a cursar qualsevol dels graus que 
s’imparteixen a la Facultat: Antropologia Social i Cultu-
ral, Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’Art. 
Aquesta activitat, que cerca orientar els futurs alumnes, 
es va iniciar amb la rebuda del degà, el Dr. Ricardo Pi-
queras Céspedes. A continuació, els caps d’estudis van 
fer una presentació específica dels diversos graus de la 
Facultat. Les persones interessades en el grau d’Arqueo-
logia van poder visitar els laboratoris d’Anàlisi, de Pre-
història i d’Arqueologia, mentre que els assistents a la 
presentació del grau de Geografia van conèixer els labo-
ratoris de Sistemes d’Informació Geogràfica, de Geo-
grafia Física i de Climatologia. 

Figura 14. Rebuda del degà a la Jornada de Portes 
Obertes

Una vegada presentats els ensenyaments i feta la visita a 
les instal·lacions de la Facultat, els futurs estudiants van 
fer una primera aproximació al contingut del grau pel 
qual estaven interessats i també van poder resoldre els 
dubtes que tenien sobre els diferents graus.
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Acte de graduació dels estudiants del 
grau d’Arqueologia. Promoció 2016-2019 
(21/6/2019)

El 21 de juny de 2019, a l’Aula Magna de la Facultat de 
Geografia i Història, va tenir lloc l’acte de graduació dels 
estudiants del grau d’Arqueologia de la promoció 2016-
2019. L’acte va estar presidit pel degà de la Facultat,  
el Dr. Ricardo Piqueras Céspedes, i va ser organitzat pel 
cap d’estudis del grau, el Dr. F. Javier López Cachero. 

Figura 15. Promoció d’Arqueologia 2016-2019

El padrí de la promoció, el Dr. Francesc Tuset Bertran, 
va fer un emotiu discurs adreçat als graduats. Final-
ment, els Srs. Arnau Lario Devesa i Eloi Potau i Cuca-
la, en representació dels graduats novells, van fer una 
intervenció en què van recordar les assignatures del 
grau que més els van marcar. L’acte, a més, va incloure 

una presentació audiovisual que recollia fotografies 
dels quatre anys de vida acadèmica de la nova promoció 
d’arqueòlegs i arqueòlogues. Finalment, la Coral de la 
Facultat va tancar l’acte amb els millors desitjos per a la 
nova promoció.

Van participar en l’acte trenta-quatre estudiants, que  
van recollir el seu diploma acompanyats de familiars i 
amics.

Figura 16. Invitació a l’acte de graduació de la promoció 
d’Arqueologia 2016-2019
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Acte de graduació dels estudiants dels 
màsters de la Facultat. Promoció 2018-
2019 (26-27/6/2019)

Els dies 26 i 27 de juny, el Paranimf de la Universitat de 
Barcelona va acollir els actes de graduació de vuit dels 
màsters de la Facultat. En dues cerimònies, els alum-
nes dels màsters de Música com a Art Interdisciplinà-
ria, d’Estudis Avançats en Història de l’Art, de Turisme 
Urbà i d’Història Contemporània i Món actual, per una 
banda, i els alumnes dels màsters d’Estudis Avançats 
en Arqueologia, de Planificació Territorial i Gestió 
Ambiental, de Gestió del Patrimoni Cultural i Museo-
logia, i d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, per 
l’altra, van recollir el diploma, acompanyats d’autori-
tats acadèmiques, dels i les coordinadores de les titula-
cions, del padrí de la promoció i d’altre professorat, a 
més de familiars i amics.

El padrí de les promocions graduades el dia 26 va ser el 
Dr. Jordi Casassas Ymbert, mentre que el Dr. Xavier 
Úbeda Cartañà va exercir aquestes funcions per a les 
promocions graduades el dia 27. Cada màster va tenir 
un representant de la seva promoció: la Dra. Rosa Maria 
Creixell Cabeza (coordinadora del màster d’Estudis 
Avançats en Història de l’Art), la Dra. Teresa Abelló 
Güell (coordinadora del màster d’Història Contempo-
rània i Món Actual), el Dr. Jaume Carbonell Guberna 
(representant del professorat del màster de Música com 
a Art Interdisciplinària), la Dra. Lola Sánchez Aguilera 
(coordinadora del màster de Turisme Urbà),  el Dr. San-
tiago Riera Mora (coordinador del màster d’Estudis 
Avançats en Arqueologia), la Dra. Núria Pumar Beltran 

(coordinadora del màster d’Estudis de Dones, Gènere i 
Ciutadania), la Dra. Teresa M. Sala Garcia (coordinado-
ra del màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museo-
logia) i el Dr. Xosé Anton Armesto López (coordinador 
del màster de Planificació Territorial i Gestió Ambien-
tal).

Les paraules del degà i del coordinador o la coordinadora 
de cadascun dels màsters van completar l’acte, el qual va 
finalitzar amb l’actuació de la Coral de la Facultat. També 
van intervenir un representant dels estudiants de cada 
màster, que van ser: la Sra. Mònica Chirivella (en repre-
sentació de la promoció del màster d’Història Contem-
porània i Món Actual), la Sra. Giuliana D’Urzo (màster de 
Turisme Urbà), la Sra. Pilar Díaz Ruiz (màster d’Estudis 
Avançats en Història de l’Art), la Sra. Ana Lourdes Herre-
ra (màster de Música com a Art Interdisciplinària), pel 
que fa als actes de graduació del dia 26, i la Sra. Anna Ro-
dríguez (màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutada-
nia), la Sra. Virginia Mazzola (màster de Gestió del Patri-
moni Cultural i Museologia), la Sra. Luisa Fernanda Pinto 
(màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental) i 
la Sra. Laia Mora (màster d’Estudis Avançats en Arqueo-
logia), pel que fa als actes del dia 27.

Cal destacar que en aquest acte es van graduar els i les es-
tudiants del nou màster d’Estudis Avançats en Arqueo- 
logia, que ha tingut la seva primera edició el curs 2018-
2019.
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8.2. ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Aprovació del Reglament de la Facultat 
(Junta de Facultat del 13/11/2019 i Con-
sell de Govern del 19/11/2019)

El dimarts 13 de novembre la Junta de Facultat va apro-
var, amb trenta vots a favor i vuit abstencions, el nou re-
glament de la Facultat, que substitueix l’actualitzat el 
2012. El 29 de novembre aquest reglament va ser aprovat 
pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. 

Aquest nou reglament regula l’estructura organitzativa 
de la Facultat, adequant-la a la realitat actual.  A més a 
més, revisa la composició dels òrgans de govern de la Fa-
cultat, com ara les comissions acadèmiques i la resta de 
comissions delegades de la Junta.   

Creació de la Comissió d’Espais i Equi-
paments (1/3/2019)

El nou reglament de la Facultat incloïa la creació d’una 
nova comissió delegada de la Junta que vetllés per la 
distribució correcta dels espais d’acord amb les necessi-
tats dels departaments, dels grups de recerca i de les 
unitats de serveis, així com dotar-los dels equipaments 
que requereixin.

En concret, el Reglament estableix que les funcions de la 
comissió són:

a) fixar els criteris d’assignació dels espais de la Facul-
tat d’acord amb les necessitats dels seus departa-
ments, grups de recerca, unitats de serveis, etc.,

b) revisar anualment la distribució d’espais entre de-
partaments i grups de recerca d’acord amb les seves 
necessitats,

c) coordinar l’assignació d’espais docents conjunta-
ment amb les comissions acadèmiques de Graus, de 
Màsters Oficials i de Postgraus i d’Extensió Univer-
sitària,

d) garantir que s’equipin correctament les aules i altres 
espais de la Facultat, 

e) vetllar perquè estigui disponible el programari ne-
cessari per al desenvolupament de la docència, a pe-
tició del professorat.

El dia 1 de març de 2019 va tenir lloc la reunió de consti-
tució d’aquesta comissió i la seva posada en marxa.
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Creació de les comissions de Centre de 
Biblioteca i d’Igualtat 

D’acord amb el que preveu el nou reglament de la Fa-
cultat de Geografia i Història, la Junta de Facultat va 
aprovar la creació de comissions de centre, és a dir, de 
comissions delegades de les juntes de facultat de Geo-
grafia i Història i de Filosofia. El Reglament de la Fa-
cultat preveu aquesta possibilitat en el cas de la  
Comissió de Biblioteca (article 25.3) i de la Comissió 
d’Igualtat (article 30.3). 

La Comissió de Biblioteca de Centre està formada pels 
degans, un professor representant dels quatre depar-
taments de la Facultat de Geografia i Història i un del 
de Filosofia, la cap de biblioteca i un representant del 
personal de la biblioteca, a més de tres estudiants re-
presentants d’aquest col·lectiu a les juntes de facultat.

Pel que fa la Comissió d’Igualtat de Centre, la compo-
nen: les delegades dels degans d’ambdues facultats, un 
professor representant dels quatre departaments de la 
Facultat de Geografia i Història i un del de Filosofia, i 
dos representants del PAS (un de Geografia i Història i 
un de Filosofia).

Amb el treball conjunt d’ambdues comissions se cerca 
col·laborar en l’organització d’activitats i, en definitiva, 
unificar esforços en aquests dos àmbits.

Aprovació dels procediments específics  
de qualitat de la Facultat (PEQ) 
(13/11/2018)

El 2008 l’AQU va certificar el model d’assegurament de 
la qualitat dels ensenyaments de la Facultat, el qual es 
basa en la planificació estratègica a través dels contrac-
tes programa com a eina per desplegar la política i els 
objectius de qualitat i l’organització de la gestió basada 
en processos. Per això, cada facultat disposa d’un mapa 
de processos i d’un catàleg dels principals processos re-
lacionats amb la formació universitària. La descripció 
d’aquests processos i el sistema per fer-ne el seguiment 
es defineixen a través dels PEQ. En el cas de la Facultat 
de Geografia i Història, els PEQ —que tenen una vigèn-
cia de quatre anys— havien caducat o estaven a punt de 
fer-ho. 

Després de setmanes de revisió i actualització per part 
dels responsables i participants en cadascun dels pro-
cessos, la versió revisada dels PEQ va ser aprovada per la 
Comissió de Qualitat de la Facultat i, posteriorment, per 
la Junta de Facultat celebrada el dia 13 de novembre de 
2018.
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Acreditació del màster d’Estudis 
Llatinoamericans. Visita del CAE 
(12/12/2018)

El màster d’Estudis Llatinoamericans s’ha vist sotmès 
durant curs 2018-2019 al procés d’avaluació que esta-
bleix el procediment d’acreditació d’un ensenyament. 
L’autoinforme de la titulació es va aprovar a la Junta de 
Facultat del 24 d’octubre de 2018, mentre que un CAE 
nomenat per l’AQU va  visitar la Facultat el dia 12 de de-
sembre.

Durant la visita, el CAE es va entrevistar amb l’equip de go-
vern de la Facultat, el Comitè d’Avaluació Interna del centre 
i una representació del professorat, alumnat, diplomats i 
empleadors dels titulats de  l’ensenyament. El programa de 
la visita va incloure també una au diència oberta, en què 
qualsevol persona que volia, podia participar. 

El procés d’acreditació té per objectiu assegurar la qua-
litat dels programes formatius oferts, d’acord amb els 
nivells de qualificació establerts i els criteris de la nor-
mativa vigent, garantir una informació vàlida i fiable 
que ajudi els usuaris del sistema universitari en la presa 
de decisions i facilitar els processos interns de millora 
de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats 
per les universitats catalanes.

Durant el curs 2018-2019 es van dur a terme les tasques 
preparatòries del procés d’acreditació dels màsters 
d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, de Planificació 
Territorial i Gestió Ambiental i de Turisme Urbà. En el 
cas d’aquests màsters, es va constituir el Comitè d’Ava-

luació Intern. El mes de juliol es va lliurar l’autoinforme 
d’acreditació, mentre que la visita al centre per part del 
Comitè d’Avaluació Extern va ser el dia 30 d’octubre de 
2019. Cal recordar la importància d’aquests processos 
d’avaluació de la qualitat dels ensenyaments no tan sols 
per l’oportunitat que representen de fer balanç i prepa-
rar un pla de millores, sinó també per la qualificació que 
rep l’ensenyament per part de l’AQU. 

Reunió amb la vicerectora d’Igualtat i 
Acció Social (21/1/2019)

A finals del mes de gener va tenir lloc una reunió amb la 
vicerectora d’Igualtat i Acció Social, la Dra. Maite Vilal-
ta Ferrer, i la directora de la Unitat d’Igualtat, la Dra. Pi-
lar Rivas Vallejo. En aquesta reunió de treball hi van 
participar l’equip deganal, els caps d’estudis i els mem-
bres de la Comissió d’Igualtat de la Facultat.

La trobada va servir per presentar les polítiques en ma-
tèria d’igualtat de gènere de la Universitat de Barcelona 
i exposar les iniciatives en les quals el Vicerectorat esta-
va treballant. En concret, es van exposar els treballs en 
el Protocol de la Universitat de Barcelona per a la pre-
venció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’as-
setjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i 
orientació sexual, i altres conductes masclistes, el pro-
jecte de visibilitzar les primeres dones professores de la 
UB en els diferents ensenyaments i també la iniciativa 
de promoure el bateig d’aules o sales de les facultats 
amb noms de dones acadèmiques que han fet contribu-
cions rellevants en cadascun dels àmbits. La Comissió 
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d’Igualtat i l’equip deganal es van comprometre a difon-
dre aquestes iniciatives i a contribuir en les actuacions 
proposades des del Vicerectorat.

Figura 17. Visita de la vicerectora d’Igualtat i Acció 
Social, la Dra. Maite Vilalta Ferrer 

Participació en la visita de la UB a diver-
ses universitat xineses (24-28/6/2019)

La setmana del 24 al 28 de juny, la Universitat de Barce-
lona va enviar una delegació a la Xina per tal de contac-
tar amb diferents universitats xineses per explorar les 
possibilitats d’establir-hi contactes, sobretot per facili-
tar la mobilitat dels estudiants de grau. La nostra Facul-
tat va estar representada en aquesta delegació pel vice-
degà de Recerca, el Dr. Jaume Buxeda i Garrigós. 

Figura 18. El Dr. Jaume Buxeda amb els representants 
de la Faculty of Geographical Science de la Beijing 

Normal University.

Les universitats visitades van ser: East China Normal 
University (School of Geographic Sciences, Dpt. of His-
tory), Zhejiang University (School of Art and Archaeo-
logy), Beijing Normal University (Faculty of Geographi-
cal Science) i Renmin University of China (School of 
History).

Com a fruit dels contactes van aparèixer possibilitats 
interessants de col·laboració amb algunes d’aquestes 
universitats, no tan sols per als alumnes de grau, sinó 
també per a alumnes d’altres nivells, per a professorat i, 
fins i tot, per establir contactes de recerca. 
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Adscripció de la càtedra Josep Termes  
a la Facultat de Geografia i Història  
de la UB

La càtedra Josep Termes, creada el 2012 i dirigida pel 
Dr. Agustí Colomines i Companys, és una càtedra temà-
tica de la Universitat de Barcelona que ha quedat adscri-
ta al Departament d’Història i Arqueologia de la Facul-
tat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 
Es tracta d’una càtedra que promou la recerca en histò-
ria, les identitats i les humanitats digitals, per donar 
sortida professional a graduats en humanitats amb la 
producció de continguts per a la societat de la informa-
ció actual.

Signatura de la cessió administrativa 
a la Fundació Casa de la Misericòrdia 
(25/4/2019)

El dia 25 d’abril es va signar la concessió de la cessió ad-
ministrativa a la Fundació Casa de la Misericòrdia dels 
espais de les facultats de Geografia i Història i de Filoso-
fia acordats pel conveni establert l’any 2001. Aquests es-
pais havien estat objecte de litigi per diverses circums-
tàncies fins a aquest moment, atesa la manca d’acord 
entre les diferents parts. A partir d’ara, l’espai passarà a 
ser el gimnàs de l’escola situada al costat de l’edifici de la 
Facultat.

Amb aquest tràmit s’ha aconseguit tancar un tema que 
ha ocasionat molèsties i problemes de seguretat a causa 

dels usos indeguts d’aquests espais. La cessió s’ha pogut 
aconseguir gràcies al treball conjunt dels deganats 
d’ambdues facultats i el suport del Rectorat i dels Ser-
veis Jurídics de la UB.

Resposta a la proposta d’instal·lació del 
CAP Raval Nord al Campus Arqueològic 
de la Facultat

Durant el mes de març de 2019, els representants a l’Ajun-
tament de Barcelona d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya van proposar d’ubicar el CAP Raval Nord —previst 
inicialment als terrenys de la capella de la Misericòr-
dia— a l’espai on es troba el Campus Arqueològic de la 
Facultat de Geografia i Història. Aquesta proposta va ser 
recollida pels mitjans de comunicació, que ràpidament 
es van fer ressò de la idea com a alternativa per desenca-
llar el conflicte d’ubicació d’aquest equipament. 

Per tal de mostrar la seva oposició a aquest projecte, 
l’equip deganal va dur a terme diverses tasques. En pri-
mer lloc, es va celebrar una reunió amb el Dr. Gurt, res-
ponsable del jaciment, i també una reunió urgent de la 
Comissió Permanent de la Facultat. D’aquestes reuni-
ons, així com del contacte amb el Rectorat, en va resul-
tar un comunicat de posicionament de la Facultat, on 
s’exposava la incompatibilitat de l’ús d’aquest espai per 
part dels dos equipaments (universitari i assistencial) i 
es destacava la importància del jaciment arqueològic, 
tant com a part del patrimoni de la ciutat com com a 
aula de docència del Campus Raval de la UB. El comuni-
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cat del Rectorat de la UB del 12 de març de 2019 es pro-
nunciava en el mateix sentit i mostrava també una clara 
oposició a la proposta.

El rebuig clar expressat tant per la Facultat com pel Rec-
torat va servir per aturar la proposta d’utilitzar els ter-
renys on s’ubica el camp de pràctiques arqueològiques 
de la Facultat i per incentivar la cerca d’altres opcions al 
marge de la que afectava directament la Facultat.

8.3. ACTIVITATS ACADÈMIQUES

Posada en marxa del nou Pla d’Acció 
Tutorial

El curs 2018-2019 es va posar en marxa el nou Pla d’Ac-
ció Tutorial (PAT) de la Facultat, sota la coordinació de 
la Dra. Marta Sancho. Els canvis introduïts en el PAT a 
partir del curs 2018-2019 són diversos. En primer lloc, 
l’objectiu és ara implementar aquest programa a tots els 
cursos, i no només a primer curs. De moment, per al 
curs 2018-2019, el PAT va funcionar per als cursos de 
primer i segon i es preveu la seva implantació progressi-
va en els cursos successius. Entre la resta de canvis que 
cal destacar, cal posar en relleu el fet que, a partir 
d’aquest any, el tutor o la tutora que l’estudiant tingui a 
primer curs continuarà amb les tasques de tutorització 
durant els cursos següents. El desenvolupament del PAT 
preveu diverses reunions entre els tutors o les tutores i 
l’alumnat al llarg del curs. La primera d’aquestes sessions, 
amb els grups de primer curs, se celebra el primer dia de 

curs, en el marc de la sessió de benvinguda adreçada a 
l’alumnat de nou ingrés.

El professorat que ha participat en el PAT del curs 2018-
2019 ha estat: Esther Alsina, Xosé A. Armesto, Carles 
Buenacasa, Josep Lluís Falcó, Laura García Sánchez, 
Belén Gómez, Xavier Mangado, Raúl Márquez, M. Àn-
gels Petit, Daniel Piñol, Roser Piñol, Diego Solà i Antoni 
Vives.
 

Figura 19. Nou Pla d’Acció Tutorial

Modificació de la Normativa de treball 
de final de grau de la Facultat (aprovada 
en la Junta de Facultat del 22/5/2018)

S’ha dut a terme una modificiació de la Normativa del 
treball de final de grau (TFG) de la Facultat per tal 
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d’adaptar alguns articles a un nou redactat més entene-
dor  (articles V.1 i VIII.1). S’ha suprimit l’article VI.1 i 
part del VI.2.  L’objectiu d’aquests canvis ha estat reflec-
tir una realitat que no es complia amb la normativa mo-
dificada i millorar la redacció d’algunes parts de la nor-
mativa que podien generar confusions.

Reunió per a la definició d’una estratè-
gia de la Facultat en matèria de titula-
cions (15/7/2019)

La reunió de la Comissió Permanent de la Facultat del 
dia 15 de juliol tenia com a punt principal de l’ordre del 
dia la definició d’una estratègia de la Facultat en matèria 
de titulacions. L’objectiu era obrir la reflexió sobre el 
mapa de l’oferta formativa actual de la Facultat i valorar 
si seria convenient fer noves propostes, o bé en forma de 
nous graus, o bé en forma de dobles titulacions. Durant 
els dos anys de mandat de l’equip deganal actual s’ha po-
sat en marxa el màster d’Humanitats Digitals, el qual 
començarà la seva primera edició el curs 2019-2020. 
També s’ha estat treballant en una doble titulació en 
Documentació i Història, impulsada des de l’antiga Fa-
cultat de Biblioteconomia i Documentació, però aquest 
projecte va quedar aturat amb el canvi de l’equip dega-
nal d’aquella Facultat, que finalment va retirar la pro-
posta. També s’han fet gestions per col·laborar en un 
grau d’Estudis de Gènere en el qual està treballant la Fa-
cultat de Filosofia. D’altra banda, s’ha estat en contacte 
amb la Universitat de Mannheim per intentar posar en 
marxa un màster internacional sobre la població indí-
gena del Carib, a proposta de professorat del Departa-
ment d’Antropologia Social. En aquest cas, els proble-

mes venen per la diferència en la durada dels graus (tres 
anys a Alemanya i quatre a Espanya). L’aprovació d’una 
nova normativa de dobles titulacions per part de la UB 
ha permès replantejar la idea d’un doble grau en Histò-
ria i Arqueologia, un cop fixat el nou marc normatiu. Es 
disposa d’un primer esborrany de dues possibles dobles 
titulacions en Història de l’Art i Història i en Arqueo- 
logia i Història, elaborats amb els caps d’estudis dels en-
senyaments implicats i basant-se en el reconeixement 
de crèdits que ja es fa actualment. Tanmateix, es fona-
menta en l’existència d’una demanda per part de l’alum-
nat, així com en l’afinitat entre els estudis que demostra 
la convalidació d’assignatures a estudiants que cursen 
ambdós graus o que canvien de grau. El límit de crèdits 
que es poden cursar en aquestes dobles titulacions és 
d’entre 330 i 420 crèdits, i es podrien posar en marxa el 
curs 2020-2021 amb una oferta reduïda de places 
(unes 20).

Durant la reunió, el director del Departament d’Histò-
ria i Arqueologia va expressar que s’està treballant en la 
possibilitat d’oferir alguna titulació nova per completar 
l’oferta actual, mentre que el cap d’estudis de Geografia 
va indicar el procés de revisió del pla d’estudis que es vol 
fer en l’ensenyament.

En aquesta reunió es va acordar seguir treballant en les 
propostes de les dobles titulacions d’acord amb els ca-
lendaris i procediments marcats pel Vicerectorat d’Or-
denació Acadèmica. 
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Tasques de preparació del màster d’Hu-
manitats Digitals

Durant el curs 2018-2019 han continuat les tasques de 
preparació del màster d’Humanitats Digitals, adscrit a 
la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la 
UB. La Facultat ha participat en el disseny d’aquest màs-
ter amb la presència del vicedegà de Recerca, el Dr. Jau-
me Buxeda, com a membre de la comissió promotora de 
la titulació. Les reunions d’aquesta comissió han tingut 
com a objectiu el disseny del màster, amb la finalitat de 
completar els apartats de la memòria. 

La primera edició d’aquest màster s’ha fet el curs 2019-
2020 i entre la seva oferta formativa consten assignatu-
res impartides per professorat dels departaments d’His-
tòria i Arqueologia i de Geografia, a més de la participació 
de professorat de la Facultat en la tutorització de treballs 
finals de màster. En concret, l’encàrrec docent a la nostra 
Facultat s’ha traduït en quatre assignatures (dues de cinc 
crèdits i dues de dos crèdits i mig), que són:

• Encàrrec al Departament de Geografia:
 — Cartografia Digital (assignatura obligatòria, 5 

crèdits).
 — Models 3D i Creació d’Entorns Virtuals (assig-

natura optativa, 2,5 crèdits).
• Encàrrec al Departament d’Història i Arqueologia:

 — Estadística per a Humanitats (assignatura de 
complements formatius, 5 crèdits).

 — Visualització de Dades (assignatura optativa, 2,5 
crèdits).

Reunió de treball sobre la necessitat 
d’infraestructures amb els caps dels 
grups de recerca de la Facultat 

El dia 26 d’octubre de 2018 es va fer la primera reunió 
del vicedegà de Recerca, el Dr. Jaume Buxeda, amb els 
grups de recerca de la Facultat, representats pels seus 
directors. La reunió tenia com a objectiu estudiar la 
possibilitat de realitzar accions divulgatives de la re-
cerca feta a la Facultat aprofitant la celebració dels 
actes del Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el 
Desenvolupament (10 de novembre), així com iniciar 
un procés d’informació per estudiar les necessitats 
en infraestructures de recerca que té la Facultat. La 
discussió d’aquests temes amb els grups de recerca va 
ser molt profitosa, atès que es van posar en relleu  les 
necessitats, però també les dificultats, en les accions 
de divulgació i en l’articulació de les mancances en les 
infraestructures de recerca. 

Figura 20. Reunió amb els responsables dels grups de 
recerca de la Facultat



 8. Activitats 117

Aquesta primera trobada va servir per dirigir les ac- 
cions que s’han impulsat posteriorment en aquestes 
direccions.

Entrada en funcionament del programa 
Erasmus per a alumnes de doctorat

El 15 de maig es va fer púbica la primera convocatòria de 
la UB del programa Erasmus per a alumnes de doctorat. 
Fins a aquest moment, la UB no tenia la possibilitat que 
els alumnes de doctorat poguessin optar al programa de 
mobilitat Erasmus, fet que ha obligat a redactar un re-
glament específic que ho reguli, a més de signar nous 
convenis amb les universitats amb les quals es desitgi 
mantenir intercanvis. Tota la gestió dels programes 
Erasmus per a estudiants de doctorat la duu a terme 
l’Escola de doctorat de la UB, que centralitza totes les 
tasques. Per als programes de doctorat de la Facultat, en 
el cas d’aquesta primera convocatòria s’ofereixen dues 
places a la Brandenburg University of Technology Cott-
bus-Senftenberg (per als doctorands i doctorandes del 
programa Societat i Cultura) i dues places a l’Instituto 
de Geografia e Ordenamento do Territorio de Lisboa 
(per al programa Geografia, Planificació Territorial i 
Gestió Ambiental). 

De cara a futures convocatòries, el llistat d’intercanvis 
anirà augmentant i diversificant-se, de manera que es 
pugui tenir una oferta molt més àmplia i completa.

Sessions informatives sobre el TFG, les 
pràctiques externes i la mobilitat inter-
nacional

Entre les activitats de millora de la informació per als 
estudiants del graus de la Facultat, el curs 2018-2019 
s’han programat diverses sessions informatives adreça-
des a explicar les assignatures que tenen un funciona-
ment diferent de la resta. L’especificitat d’aquestes as-
signatures acostuma a despertar molts dubtes entre els 
estudiants, motiu que justifica l’organització d’aquestes 
sessions.

Figura 21. Sessió informativa sobre la mobilitat inter- 
nacional

El dia 13 de novembre va tenir lloc una sessió informati-
va sobre les possibilitats de mobilitat internacional per 
part dels estudiants de la Facultat, coincidint amb 
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l’obertura de les convocatòries de mobilitat per al curs 
següent. Va participar en la trobada la Dra. Arlinda Gar-
cía, responsable de Relacions Internacionals de la Fa-
cultat, juntament amb el personal que treballa a l’Ofici-
na de Relacions Internacionals (ORI). 

Figura 22. Cartell de difusió de l’acte sobre la mobilitat 
internacional

Sessions sobre el TFG

Al llarg del mes de maig del 2019 es van celebrar unes 
sessions informatives adreçades a l’alumnat de quart 
curs de cadascun dels graus de la Facultat. Els caps d’es-
tudis i els coordinadors del TFG de cada grau van donar 
informació sobre els procediments administratius  per 
a la matriculació de l’assignatura, sobre la normativa del 

TFG i sobre el protocol específic de cada grau. També es 
va informar sobre les condicions per poder fer la matrí-
cula del TFG, sobre l’elecció del tutor o la tutora i sobre 
el desenvolupament de les sessions de defensa dels tre-
balls. En les sessions es va posar en relleu la importàn-
cia del TFG com a culminació dels estudis de grau. Són 
unes sessions que tenen molta acceptació per part de 
l’alumnat, que agraeix aquesta iniciativa.

Sessions sobre les pràctiques

Els caps d’estudis i els coordinadors de pràctiques ex-
ternes de la Facultat van organitzar al llarg del mes de 
maig unes sessions informatives adreçades a l’alumnat 
de cadascun dels graus. L’objectiu de les trobades era 
aportar informació sobre la importància d’aquesta ma-
tèria dins del currículum i l’expedient de l’alumnat. 
També es volia informar sobre els procediments admi-
nistratius per a la matriculació, sobre la normativa i so-
bre el desenvolupament de les pràctiques en els centres 
i entitats que tenen conveni amb la Facultat. La sessió 
també tenia com a objectiu incrementar l’alumnat que 
es matricula en les pràctiques, les quals són vistes pels 
estudiants encara amb certa reticència per la falsa cre-
ença que la matèria i el temps invertit els prendran de-
dicació per a la resta d’assignatures.



 8. Activitats 119

Participació de la Facultat en el Saló de 
l’Ensenyament

La Facultat participa en el Saló de l’Enseyament en co-
ordinació amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) i 
amb el Vicerectorat d’Estudiants de la UB. Aquest any 
s’han convocat a la Facultat quatre beques de col·labo-
ració, cofinançades amb la Universitat, amb l’objectiu 
de donar informació sobre els estudis de grau del cen-
tre. S’ha dissenyat un  pla de formació i de seguiment 
dels alumnes que han aconseguit la beca. L’increment 
d’alumnat de batxillerat als espais de la UB del Saló de 
l’Ensenyament obliga que, en un futur, s’hagi d’ampliar 
l’espai i de modificar el sistema d’informació adreçat a 
aquest col·letiu.

Pla de divulgació dels estudis de Geo-
grafia

El 2018 es va constituir, en el si del Departament de 
Geografia, una comissió per a la divulgació de la geo-
grafia. Aquesta comissió té com a objectiu l’organitza-
ció d’activitats per a la millora de la captació d’estudi-
ants i de la difusió de la geografia, augmentar la cohesió 
entre els alumnes dels diferents cursos d’aquesta titu-
lació i potenciar la satisfacció dels futurs geògrafs i geò-
grafes. Participen en aquesta comissió vint-i-set mem-
bres del Departament de Geografia, sota la direcció del 
cap d’estudis del grau de Geografia, el Dr. Joan Albert 
López Bustins, i en coordinació amb l’equip directiu del 
Departament.
 

Entre les activitats organitzades s’inclouen una troba-
da entre estudiants de Geografia de la Universitat de 
Giessen (Alemanya) i estudiants de la UB (23/3/2018), 
i la jornada d’orientació professional «I quan acabi el 
grau de Geografia, què faig?» (31/5/2018). També la I 
Jornada Geogràfica: «La Geografía, mucho más que ga-
nar concursos televisivos», que va incloure la confe-
rència de la Dra. M.ª Victoria Marzol Jaén, catedràtica 
de Geografia Física de la Universitat de La Laguna, 
«Experiencias de obtención de agua de la nubosidad: 
Islas Canarias, Marruecos, Chile y Perú» (27/11/2018). 
Altres activitats realitzades van ser la II Jornada Geo-
gràfica: «Experiències de treball de camp en terres llu-
nyanes dels professors del Departament de Geografia» 
(15/5/2019) i la participació en la Nit de la Geografia 
(5/4/2019).

D’altra banda, es va dur a terme l’activitat d’estiu «Geo-
grafia per a exploradors!» (18/6/2019), es van impartir 
xerrades sobre el grau de Geografia en vuit centres d’en-
senyament d’ESO i batxillerat (entre gener i abril de 
2019) i es va organitzar l’Olimpíada de Geografia de la 
UB (13/3/2019), en què van participar una seixantena 
d’alumnes de quinze instituts d’arreu de Catalunya. Fi-
nalment, també es van impartir dos tallers de geografia 
a l’Espai Ciència del Saló de l’Ensenyament (22/3/2019) 
i un taller de planificació urbana (Pla Cerdà) a la V Festa 
de la Ciència de la Universitat de Barcelona (17/5/2019).
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Figura 23. Twit del compte FutursUB

Des dels grups de recerca GRAM, Paleorisk, Grup de 
Climatologia i Anterrit s’ha participat en el projecte 
FORCES de la UB, oferint a alumnes de centres d’ense-
nyament de batxillerat, orientació en el seu tre ball de 
recerca.

Finalment, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Es-
tudiants i Política Lingüística i amb el SAE, es va publi-
car la notícia «Geografia de la UB aposta per les noves 
tecnologies de la informació» al portal de l’educació  
superior a Catalunya.

Figura 24. Notícia «Geografia de la UB aposta per les 
noves tecnologies de la informació»

En definitiva, es tracta de tot un conjunt d’activitats di-
verses per promoure el millor coneixement i la difusió  
de la geografia i de les tasques dels professionals de la 
geografia en el món actual.
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La Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona es troba entre 
les millors del món en les disciplines 
d’Arqueologia i Antropologia, segons les 
dades del QS World University Rankings 
by Subject de 2019

La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de 
Barcelona es troba entre les millors del món en les disci-
plines d’Arqueologia i Antropologia, segons les dades 
del QS World University Rankings by Subject de 2019. 
Ambdues són líders en el conjunt de l’Estat espanyol.

La publicació recent dels resultats per a l’any 2019 del 
prestigiós rànquing QS World University Rankings by 
Subject ha posat de manifest el bon posicionament de 
les disciplines d’Arqueologia (posició 48) i Antropologia 
(entre 51 i 100) a escala mundial. Ambdues se situen en-
tre les 100 institucions millor valorades de tot el món i, 
a més, ocupen la primera posició d’aquest rànquing per 
al conjunt d’Espanya.

Aquest rànquing es confecciona a partir de dades d’en-
questes pròpies de QS fetes a acadèmics i a ocupadors de 
diplomats sobre la reputació internacional de les insti-
tucions avaluades i també a partir de l’impacte de la re-
cerca dels seus membres. Aquest impacte es mesura 
fent servir les citacions de les publicacions i de l’índex h 
dels seus membres, dades que s’obtenen de la base de 
dades Scopus.

El QS World University Rankings by Subject classifica 
les millors universitats del món segons matèries, per a 

la qual cosa diferencia fins a quaranta-vuit àrees. L’ob-
jectiu d’aquesta classificació és ajudar els futurs estu- 
diants a identificar les principals universitats del món 
en cadascuna de les àrees. Aquests resultats serveixen 
com a reconeixement de la feina feta fins al moment i 
com a estímul per continuar millorant en el futur.

La UB és la segona millor universitat de 
l’Estat espanyol per estudiar història 
de l’art, segons el rànquing del diari El 
Mundo 

El diari El Mundo va publicar, el 8 de maig de 2018, el 
rànquing «50 carreras», el qual analitza anualment les 
cinquanta titulacions més demanades pels estudiants i 
destaca les cinc millors universitats de l’Estat, públi-
ques o privades, on cursar-les. Els resultats de la classi-
ficació es basen en les dades obtingudes a través de les 
mateixes universitats (sobre la demanda, els recursos 
disponibles, els plans d’estudis i els resultats assolits, a 
més d’altres dades de context), de qüestionaris per a 
professors i d’altres indicadors objectius com ara els 
rànquings internacionals o els informes de l’Agència 
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANE-
CA). Cadascun d’aquests aspectes pesa, respectivament, 
un 50 %, un 40 % i un 10 % del resultat final de cada grau.

En el cas dels estudis d’Història de l’Art, el grau de la UB 
és el que ocupa la segona posició de tot l’Estat, atès que 
supera la Universitat de Sevilla, l’Autònoma de Madrid i 
l’Autònoma de Barcelona. Els punts forts que es desta-
quen del grau d’Història de l’Art de la UB són, entre al-
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tres, l’oferta de pràctiques professionals a les quals po-
den optar els estudiants, amb convenis amb editorials 
de prestigi (Vicens Vives o Planeta), museus (Nacional 
d’Art de Catalunya o Picasso) i fundacions (Tàpies o 
Suñol).

Val a dir que aquest rànquing només analitza les cin-
quanta carreres amb més estudiants, de manera que no 
presenta resultats per a tres dels cinc graus que s’impar-
teixen a la Facultat de Geografia i Història: el d’Antropo-
logia, el d’Arqueologia i el de Geografia.

Viatge d’estudi dels alumnes d’Història 
a Roma (30/1/2019-4/2/2019) 

Del 30 de gener al 4 de febrer de 2019, un grup d’alum-
nes, del grau d’Història van fer el tradicional viatge a 
Roma, acompanyats d’uns quants professors. Aquesta 
activitat s’ofereix com a activitat de reconeixement de 
crèdits i l’alumnat que hi participa ha de fer un treball 
sobre el viatge. L’activitat té molt èxit i durant els dies 
del viatge es visiten esglésies, museus, monuments, ar-
xius i biblioteques a partir dels quals es poden explicar 
l’art i la història  en directe.  Són uns dies per gaudir de la 
ciutat de Roma i per compartir experiències i amistat.

Figures 25, 26 i 27. Instantànies del viatge dels 
estudiants d’Història a Roma
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Pràctiques d’excavació arqueològica al 
Born Centre de Cultura i Memòria

Durant el mes de juliol de 2019, tal com s’ha fet durant 
els darrers quatre anys, s’han reprès les tasques d’exca-
vació arqueològica a El Born Centre de Cultura i Memò-
ria, en el marc d’un conveni de pràctiques amb les uni-
versitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona. 
Aquestes excavacions es planifiquen com a camp d’apre-
nentatge per als futurs arqueòlegs i arqueòlogues. I pre-
senten una visió global i interdisciplinària de la recerca 
arqueològica en medi urbà, centrada principalment en 
l’època moderna.

En aquest marc, es programen unes sessions de forma-
ció per aprofundir específicament en diversos aspectes 
relatius a la recerca arqueològica. Aquestes sessions són 

dutes a terme per es pecialistes col·laboradors amb el 
nostre projecte i s’obren a totes les persones que esti-
guin interessades a saber i entendre, des del procés de 
recerca fins als resultats finals, tant les dades històri-
ques  com la valoració i museïtzació del patrimoni ar-
queològic de Barcelona.

Figura 28. Intervenció arqueològica amb alumnat de la 
Facultat
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8.4. PREMIS

La professora Marta Sancho obté la dis-
tinció Jaume Vicens Vives a la qualitat 
docent, que atorga la Generalitat de Ca-
talunya, i la del Consell Social de la UB

La Dra. Marta Sancho, professora del Departament 
d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelo-
na, ha rebut durant el curs 2018-2019 dues distincions 
com a reconeixement de la seva contribució a la millo-
ra de la qualitat docent universitària. D’una banda, la 
Dra. Sancho va obtenir el premi del Consell Social de la 
UB de distinció a la qualitat docent. L’obtenció d’aquest 
guardó va convertir-la en candidata a les distincions 
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, 
organitzades pel Consell Interuniversitari de Catalu-
nya (CIC), premi que li va ser concedit el dia 2 d’agost.

La distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent 
universitària es va crear l’any 1996 i té la finalitat de pre-
miar l’excel·lència en la docència universitària. Les can-
didatures les presenten els consells socials de les uni-
versitats públiques catalanes, o els òrgans equivalents 
de les universitats privades, i la proposta es tramita a 
través de la Secretaria 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. 

Figura 29. Dra. Marta Sancho, professora 
 del Deptartament d’Història i Arqueologia

Marta Sancho és doctora en Història Medieval i màster 
en Arqueologia Medieval per la Universitat de Barcelo-
na. És coordinadora del grup d’innovació docent [con-
tra]TAEDIUM, que es va originar l’any 2000 i desenvo-
lupa projectes d’innovació docent que tenen com a 
objectiu central posar en pràctica propostes per a la mi-
llora de la docència per fer-la més participativa, de ma-
nera que l’estudiant sigui el centre del procés d’apre-
nentatge. La Dra. Sancho també és secretària de l’Insti-
tut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) i editora 
de la revista SVMMA. Revista de Cultures Medievals, a 
més de membre de la Comissió d’Avaluació de la Docèn-
cia de la UB (CADUB) i coordinadora del Pla d’Acció Tu-
torial dels ensenyaments de grau de la Facultat de Geo-
grafia i Història. Pel que fa a la seva recerca, està 
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especialitzada en el treball amb fonts arqueològiques 
d’època medieval i les seves línies de recerca principals 
són l’estudi de la tecnologia de la producció a l’edat mit-
jana, l’hàbitat i les fortificacions medievals, l’explotació 
i l’aprofitament dels recursos naturals en època medie-
val, el territori i el paisatge medieval, així com les trans-
formacions socioeconòmiques en el trànsit entre l’anti-
guitat tardana i l’alta edat mitjana. És directora de 
nombroses excavacions i actualment treballa en diver-
ses excavacions com ara la del monestir visigot de Santa 
Cecília dels Altimiris (al Pallars Jussà), la de 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 de 
la seva trajectòria docent en l’àmbit de la història medie-
val, la seva participació en diversos projectes d’innova-
ció docent pioners en la introducció de les tecnologies 
de la informació i la comunicació en la docència, i també 
la seva incorporació del concepte de competències en la 
docència universitària, tenint en compte les demandes 
de la societat i de l’alumnat.

El Premi Jaume Vicens Vives es va lliurar durant l’acte 
d’inauguració oficial del nou curs del sistema universi-
tari català, el dia 6 de setembre.

Premi Temps, Espai, Forma

El dia 17 de setembre es va reunir el jurat encarregat 
d’atorgar el VII Premi Temps, Espai, Forma, modalitat  
de batxillerat. Aquest Premi, organitzat per la Facultat, 
premia el millor treball de recerca escrit en llengua ca-
talana d’una temàtica relacionada amb els graus que 
s’imparteixen a la Facultat entre els treballs que s’han 
presentat a la convocatòria (crida oberta entre els estu-
diants de batxillerat). 

Figura 30. Grafisme del Premi Temps, Espai, Forma 
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Els treballs premiats van ser: 

• Primer premi: «Transsexualitat en menors d’edat a 
Catalunya », elaborat per Ada Font (Col·legi Maris-
tes La Immaculada) (300 €).

• Segon premi (ex aequo): «Paraules d’exili» d’Àlex 
Torres (Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat), i 
«Dues vides paral·leles: la infantesa dins un orfe-
nat», d’Emma Zurita (Institut Sa Palomera, de Bla-
nes) (150 € ). 

Es van presentar a la convocatòria oberta del Premi un 
total de disset treballs. El jurat del Premi estava format 
per professors i professores de diferents especialitats 
de la Facultat, com ara Àngel Casals (Història), Martí 
Cors (Geografia), Raúl Márquez (Antropologia), Magda 
Polo (Història de l’Art) i Maria Soler (Arqueologia). 

El lliurament efectiu del Premi es va fer durant l’acte de 
Nadal de la Facultat, el dia 21 de desembre de 2018.

Pel que fa a la modalitat de millor treball final de grau, 
premi al qual opten tots els treballs finals dels graus de 
la Facultat escrits en llengua catalana que hagin obtin-
gut una nota superior a nou, els guanyadors de la vuite-
na edició van ser:

• Primer premi, amb una dotació de 500 €, per a Ale-
xandre Cumplido Bou, pel seu treball «Ciència-ficció 
i teoria urbana. El fenomen urbà en Isaac Asimov». 
L’Alexandre és graduat en Geografia i el seu treball 
va ser tutoritzat per la Dra. Núria Benach Rovira.

• Segon premi, amb una dotació de 250 €, a Raúl Esté-

vez Terrados, pel seu treball  «La connectivitat eco-
lògica a Catalunya: un estudi a través de l’ecologia 
del paisatge». El Raúl és graduat en Geografia i el seu 
treball va ser tutoritzat pel Dr. Carles Barriocanal 
Lozano.

• Accèssit: pel seu rigor tècnic i desenvolupament 
metodològic, el jurat va decidir reconèixer amb un 
accèssit el treball de Marta Valls Llorens titulat «Els 
gresols metal·lúrgics del s. viii del Saló del Tinell 
(Palau Reial de Barcelona). Estudi arqueològic i ar-
queomètric». La Marta és graduada en Arqueologia i 
la tutora del seu treball va ser la Dra. Marta Sancho i 
Planas.

Pel que fa a la modalitat de millor treball final de màster, 
el jurat va decidir atorgar els premis següents: 

• Primer premi, amb una dotació econòmica de 600 €, 
a M. Eugènia Jaume Esteva pel treball «Els camps 
de concentració a Mallorca (1936-1942)». La M. Eu-
gènia Jaume Esteva té el títol de màster en Història 
Contemporània i Món Actual i el seu treball va ser 
tutoritzat pel Dr. Jaume Claret Miranda.

• Segon premi, amb una dotació econòmica de 300 €, a 
Carles Jornet Aguareles pel seu treball «Te Ma’u Hatu 
o Te Ka’Inga: els sobirans de la terra. La fricció patri-
monial al Parc Nacional Rapa Nui». El Carles Jornet 
té el títol de màster en Antropologia i Etnografia i el 
seu treball va ser tutoritzat per la Dra. Camila del 
Mármol.
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8.5. ACTIVITATS DIVERSES

Dia de la Mobilitat de la Facultat 
(8/11/2018)

El dia 8 de novembre es va celebrar el Dia de la Mobilitat 
de la Facultat de Geografia i Història. Durant aquest dia 
van tenir lloc una sèrie d’accions informatives per donar 
a conèixer els diferents programes de mobilitat de la Fa-
cultat, així com els recursos als quals poden tenir accés 
els estudiants. L’objectiu era difondre millor la informa-
ció sobre la mobilitat i animar així els estudiants a con-
siderar l’opció de la mobilitat, resoldre dubtes i fomen-
tar l’assistència a la sessió informativa sobre aquest 
tema que va tenir lloc el dia 13 de novembre.

Figura 31. Estand sobre la mobilitat internacional

El Dia de la Mobilitat va ser una activitat organitzada 
per l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de Cen-
tre, que aplega les ORI de les facultats de Geografia i 
Història i de Filosofia.

Dia Internacional de la Dona (5/3/2019)

La Comissió d’Igualtat de la Facultat, juntament amb la 
Facultat de Filosofia, van preparar un seguit d’actes 
commemoratius del Dia Internacional de la Dona. La 
jornada va tenir lloc el dia 5 de març i va constar de dues 
activitats centrals. 

D’una banda, les professores Núria Font (professora del 
Departament de Geografia de la Facultat de Geografia i 
Història) i Núria Sara Miras (professora de la Facultat 
de Filosofia) van impartir conjuntament una conferèn-
cia sobre la figura de Jane Addams i titulada «Recupe-
rant la història de les dones: Jane Addams i l’experièn-
cia de la Hull-House». Jane Addams (1860-1935) fou 
una reformadora social que va néixer als Estats Units. 
Militant compromesa amb el pacifisme i el feminisme, 
és una de les poques pensadores que ha estat guardona-
da amb el Premi Nobel de la Pau. 

D’altra banda, es va celebrar la taula rodona «Les dones 
transformem el Raval», en la qual van participar repre-
sentants de diferents col·lectius del barri del Raval que 
treballen en temes d’igualtat i de promoció de la dona, 
com ara l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona, Ac-
tivistes-Treballadores Sexuals i CAP Raval Nord Digne. 
Aquesta taula rodona va ser moderada per Sílvia Bofill, 
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professora del Departament d’Antropologia Social de la 
Facultat de Geografia i Història. 

Finalment, després de la intensa jornada, el debat va fi-
nalitzar amb un berenar elaborat per la cooperativa 
Mujeres Pa’lante.

Figura 32. Cartell de l’activitat del Dia de la Dona per a 
la difusió a les xarxes socials

 

Jornada d’Orientació Professional 
«Anem per Feina!» (27/3/2019)

El dimecres 27 de març va tenir lloc la Jornada d’Orien-
tació Professional «Anem per Feina!». Aquesta Jornada 
cercava donar continuïtat a les iniciatives dutes a terme 
a la Facultat en cursos anteriors per millorar l’orienta-
ció professional i la inserció laboral dels seus estu- 
diants. Les activitats de la Jornada ocuparen des de les 
tres fins a dos quarts de vuit del vespre. 

Les sessions es van estructurar en tres blocs diferents: 
un primer bloc adreçat als estudiants de primer i segon 
curs dels graus; un segon bloc adreçat als estudiants de 
tercer i, finalment, un darrer bloc dissenyat per als estu-
diants de quart. D’aquesta manera, les activitats progra-
mades eren sensibles a les diferents necessitats dels es-
tudiants segons el curs en el qual es trobaven. Tots els 
blocs combinaven una sessió adreçada a fer recomana-
cions pràctiques per a la millora del currículum i estra-
tègies per a la recerca de feina, una sessió per donar a 
conèixer els recursos que la Facultat i la UB proporcio-
nen per a la millora de la formació (beques, mobilitat, 
pràctiques) i, finalment, sessions per donar a conèixer 
possibles eines per al creixement professional dels estu-
diants. Els estudiants de màster i de doctorat també hi 
van poder participar i van triar lliurement el bloc al qual 
volien assistir.

Figura 33. Cartell de la Jornada d’Orientació Professio-
nal per a la difusió a les xarxes socials

Aquesta activitat va ser organitzada per la Facultat de 
Geografia i Història i pel Servei d’Atenció a l’Estudiant 
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(SAE) de la UB, amb la col·laboració del Barcelona Insti-
tut d’Emprenedoria de la UB i d’Alumni UB. Va rebre el 
finançament del Ministeri de Treball, Migracions i Se-
guretat Social mitjançant el Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE), el Servei d’Ocupació de Catalunya i la 
Generalitat de Catalunya.  

Programa de la Jornada d’Orientació Professional 
«Anem per Feina!»,  de la Facultat de Geografia i Histò-
ria (dimecres 27 de març de 2019).

Per als estudiants de 1r i 2n curs dels graus:

15.00-16.15 h. Eines per potenciar el teu desenvolupa-
ment professional. 

16.30-17.45 h. Construint el nostre currículum. Cursos, 
seminaris i activitats per al nostre currículum.

18.00-18.30 h. Formant-nos amb beques: beques de col-
laboració a la UB, als departaments i de recerca. 

18.30-19.15 h. Formar-se fora de la Universitat: la mobi-
litat.

Per als estudiants de 3r curs dels graus:

15.00-16.15 h. Com donar-te a conèixer al mercat laboral 
i iniciar la teva xarxa de contactes: eines 2.0, què són 
i com es gestionen. 

16.30-17.45 h. Sortim de l’aula! Pràctiques curriculars i 
pràctiques no curriculars. 

18.00-19.15 h. Vols iniciar-te en la recerca? Per què un 
doctorat? Com accedir-hi? La carrera d’investigació i 
la recerca a la Facultat. 

Per als estudiants de 4t curs dels graus:

15.00-16.15 h. Oportunitats després del grau: recursos per 
planificar la recerca de feina. 

16.30-17.45 h. Els màsters de la Facultat: una porta a la 
professió. 

18.00-19.15 h. De professió… Taules rodones d’experièn-
cies i sortides professionals.

Tardes Literàries de la Facultat (24-
25/4/2019)

Els dies 24 i 25 d’abril es van celebrar les segones Tardes 
Literàries de la Facultat de Geografia i Història. Durant 
aquest dos dies es van presentar alguns dels llibres pu-
blicats pel professorat de la Facultat durant l’any 2018 i 
inicis del 2019.  

En total es van presentar tretze llibres, repartits en dues 
sessions coordinades pel Dr. Ricardo Piqueras (en subs-
titució de la Dra. Meritxell Tous per malaltia) i per la 
Dra. Núria Benach Rovira.

Els llibres presentats van ser:

Sessió del 24 d’abril:

Canalda, Sílvia (2018). Maria, temple i ciutat. Els fres-
cos de la santa Cinta en el context del barroc. Torto-
sa: Fundació Privada Duran Martí. 266 p. ISBN: 978-
84-090-3210-5. Presentació a càrrec de Sílvia 
Canalda.
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Chust, Manuel; Serrano, José Antonio (eds.)  (2018). 
¡Abajo la tiranía! América y España en revolución 
1776-1835. Madrid: Sílex. 384 p. ISBN: 978-84-7737-
685-9.  Presentació a càrrec de Javier Laviña, autor 
del capítol «Una mirada historiográfica de la revolu-
ción haitiana».

Mancho, Carles (2018). La Roma del segle ix. Barcelona: 
Edicions de la Universitat de Barcelona. 162 p. ISBN: 
978-84-916-8128-1. Presentació a càrrec de Carles 
Mancho.

Marino, Salvatore (ed.) (2019): El memorial dels in-
fants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la in-
fància a la Barcelona del segle xv. Estudi introducto-
ri de Salvatore Marino, Daniel Piñol i Teresa 
Vinyoles. Barcelona: Fun dació Noguera. 170 p. ISBN: 
978-84-1303-078-4. Presentació a càrrec de Daniel 
Piñol.

Mauro, Ida; Viceconte, Milena; Palos, Joan-Lluís (coords.) 
(2018). Visiones cruzadas. Los virreyes de Nápoles y la 
imagen de la monarquía de España en el Barroco. Bar-
celona: Edicions de la Universitat de Barcelona. 300 p. 
ISBN:  978-84-475-4185-0. Presentació a càrrec d’Ida 
Mauro.

Sales, Jordina; Buenacasa, Carles (2018). «In unum estis 
congregati»: arqueologia del primer monacat cris-
tià  (segles iv-vii dC). Barcelona: Societat Catalana 
d’Arqueologia. 128 p. ISBN: 978-84-947-9460-5. Pre-
sentació a càrrec de Jordina Sales i Carles Buenacasa. 

Sola, Diego (2018). El cronista de China. Juan González 
de Mendoza, entre la misión, el imperio y la historia. 
Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. 
320 p. ISBN: 978-84-916-8037-6. Presentació a càr-
rec de Joan-Lluís Palos en el marc de la presentació 

de la col·lecció Transferències 1400-1800, d’Edicions 
de la Universitat de Barcelona.

Sessió del 25 d’abril:

Brugarolas Bonet, Oriol (2019): La música en el Diario 
de Barcelona, 1792-1850. Prensa, sociedad y cultura 
cotidiana a principios de la Edad Contemporánea. 
Barcelona: Calambur. 700 p. ISBN:  978-84-8359-
466-7. Presentació a càrrec d’Oriol Brugarolas i An-
tonio Ezquerro (CSIC).

Fernández Martorell, Mercedes (2018). Capitalismo y 
cuerpo. Crítica de la razón masculina. Madrid: Cáte-
dra. 176 p. ISBN: 978-84-3763-837-9. Presentació a 
càrrec de Mercedes Fernández Martorell.

Freixa Serra, Mireia; Saliné, Marta (2018). Gaudí i el 
trencadís modernista. Fotografies de Pere Vivas i Ri-
card Pla.  Barcelona: Triangle Postals. 228 p. ISBN: 
978-84-847-8839-3. Presentació a càrrec de Mireia 
Freixa.

López Palomeque, Francisco; Plaza Gutiérrez, Juan Ig-
nacio (eds. i coords.) (2019): Geografía de Europa. 
Estructuras, procesos y dinámicas territoriales. Va-
lència: Tirant Humanidades. 589 p. ISBN: 978-84-
1750-833-3. Presentació a càrrec de Paco López Pa-
lomeque.

Observatorio de la Alimentación, ODELA (2019): Poli-
semias de la alimentación. Salud, desperdicio, ham-
bre y patrimonio. Barcelona: Edicions de la Univer-
sitat de Barcelona. 104 p. ISBN: 978-84-9168-181-6. 
Presentació a càrrec de Jordi Gascón (Universitat de 
Lleida).
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Pereira, Paulo; Mataix-Solera, Jorge; Úbeda, Xavier; 
Rein, Guillermo; Cerdà, Artemi (eds.) (2019):   Fire 
Effects on Soil Properties. Leiden: CSIRO Publis-
hing. 400 p. ISBN: 978-14-8630-813-2. Presentació a 
càrrec de Xavier Úbeda.

Figura 34. Presentacions de llibres a les Tardes Literàries 
de Sant Jordi

Gimcana lingüística amb motiu de la dia-
da de Sant Jordi (25/4/2019)

En el marc dels actes commemoratius de la diada de Sant 
Jordi, els deganats de les facultats de Filosofia i de Geo-
grafia i Història i els Serveis Lingüístics de la UB van or-
ganitzar dues activitats.

Els Serveis Lingüístics de la UB van organitzar dues ac-
tivitats on la llengua va ser la protagonista central. En 
primer lloc es va fer la gimcana lingüística «Domines la 
terminologia en català del teu ensenyament?», en la qual 
podia participar qualsevol membre de la Facultat. Es 
tractava de respondre deu preguntes sobre la termino-
logia en català emprada en els ensenyaments de la Fa-
cultat. Les persones amb més encerts van poder obtenir 
petits premis en reconeixement del seu domini i bon ús 
de la llengua catalana.

Figura 35. Gimcana lingüística «Domines la terminolo-
gia en català del teu ensenyament?»

També es va organitzar la realització del mapa col·labo-
ratiu «Llibres i ciutats». Aquesta iniciativa convidava a 
totes les persones que passaven pel vestíbul de la Facul-
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tat a recomanar un llibre i localitzar en un mapa del 
món la ciutat on s’esdevé l’acció. 

Van participar en les activitats estudi ants i professors, 
els quals van agrair la iniciativa i van animar a fer més 
activitats de caire lúdic a la Facultat.

Concert de la Coral de la Facultat i de 
l’Aula de Teatre (26/4/2019)

Amb motiu dels actes commemoratius de la diada de 
Sant Jordi, va tenir lloc l’actuació conjunta de la Coral 
de la Facultat i de l’Aula de Teatre de la Facultat. El 
concert de la Coral tenia com a títol Per Sant Jordi, un 
tast de musicals i bandes sonores, ja que la major part 
de les peces musicals interpretades provenien de mu-
sicals i pel·lícules. D’aquesta manera, la Coral va inter-
pretar cançons dels musicals Els Miserables, Cats i 
Abba, i de les pel·lícules 1492 i West Side Story. La 
Coral té més d’una vintena de cantants i és dirigida pel 
Sr. Emili Fortea.

L’acte es va completar amb l’actuació de l’Aula de Teatre 
de la Facultat, dirigida pel Dr. Toni Galmés Martí. Al-
guns dels membres de l’Aula (Elvira Arranz, Alba Cerve-
lló, Judit Gruas, Sergi Marco, Berta Ruiz, Eduardo Val-
derrama, Bayata Venero i Àram Xavier) van fer una 
lectura dramatitzada de Contes per a nens i nenes polí-
ticament correctes, de James Finn Garner, amb traduc-
ció de Quim Monzó i Maria Roura, sota la direcció del 
Sr. Ury Escaler.

Grups de conversa a la Facultat

El Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL) de la 
plaça de la Universitat va organitzar vuit grups de con-
versa d’anglès a la Facultat de Geografia i Història per al 
curs 2018-2019, tant per al primer semestre com per al 
segon. Els grups inclouen diferents nivells, tenen un 
màxim de vuit estudiants i són totalment gratuïts per 
als assistents. Aquests grups es van organitzar  en dos 
torns diferents: d’octubre a desembre i de març a maig. 
A més d’aquests cursos de conversa en anglès, aquest 
curs s’han incorporat també a l’oferta dos grups d’italià, 
ja que Itàlia és una de les destinacions preferides pels 
estudiants de la Facultat que fan una mobilitat interna-
cional.

Figura 36. Cartell de difusió dels grups de conversa a les 
xarxes socials
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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 practi-
car diferents idiomes. A les deu trobades programades 
per al curs 2018-2019 hi va assistir un nombre notable 
d’estudiants. 

Figura 37. Cartell de difusió del Cafè de Llengües a les 
xarxes socials
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ÍNDEX DE TAULES

1. Equip deganal de la Facultat de Geografia i Història

2. Equips directius dels departaments de la Facultat de 
Geografia i Història

3, 4, 5, 6 i 7. Composició dels consells d’estudis el curs 
2018-2019

8. Comissions de màster durant el curs 2018-2019

9. Coordinadors dels programes de doctorat

10. Altres encàrrecs de gestió de la Facultat de Geografia 
i Història

11. Membres de la Junta de Facultat del curs 2018-2019

12. Persones que integren la Comissió Permanent

13. Persones que integren la Comissió Acadèmica de 
Graus

14. Persones que integren la Comissió Acadèmica de 
Màsters Oficials

15. Persones que integren la Comissió de Postgraus i 
d’Extensió Universitària

16. Persones que integren la Comissió de Professorat

17. Persones que integren la Comissió de Doctorat

18. Persones que integren la Comissió de Recerca

19. Persones de la Facultat de Geografia i Història que 
integren la Comissió de Biblioteca de Centre

20. Persones que integren la Comissió d’Espais i Equi-
paments

21. Persones que integren la Comissió de Personal d’Ad-
ministració i Serveis

22. Persones que integren la Comissió de Relacions 
Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística

23. Persones que integren la Comissió de Qualitat

24. Persones de la Facultat de Geografia i Història que 
integren la Comissió d’Igualtat de Centre

25. Oferta de titulacions. Facultat de Geografia i Histò-
ria. Curs 2018-2019

26. Oferta de graus de la Facultat de Geografia i Història. 
Curs 2018-2019

27, 28 i 29. Oferta de màsters de la Facultat de Geografia 
i Història. Curs 2018-2019

30. Programes de doctorat de la Facultat de Geografia i 
Història

31. Oferta de màsters propis de la Facultat de Geografia i 
Història. Curs 2018-2019
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32. Oferta de postgrau de la Facultat de Geografia i His-
tòria. Curs 2018-2019

33. Oferta de cursos d’extensió universitària de la Facul-
tat de Geografia i Història. Curs 2018-2019

34. Coordinadors acadèmics dels programes de la Uni-
versitat de l’Experiència de la Facultat

35. Cursos d’Els Juliols coordinats pel professorat de la 
Facultat de Geografia i Història. Juliol 2019

36. Alumnat de la Facultat de Geografia i Història. Curs 
2018-2019

37. Alumnes de primer curs de nou ingrés. Curs 2018-
2019. Grau

38. Total alumnes matriculats segons l’ensenyament. 
Curs 2018-2019. Grau

39. Alumnes matriculats segons el màster. Curs 2018-
2019

40. Alumnes matriculats segons la titulació. Títols pro-
pis. Curs 2018-2019

41. Estudiants incoming de mobilitat internacional se-
gons el programa. Curs 2018-2019

42. País de procedència dels estudiants de mobilitat 
internacional. Curs 2018-2019

43. Universitats d’origen dels estudiants de mobililitat 
internacional. Curs 2018-2019

44. Estudiants outgoers de mobilitat internacional se-
gons el programa. Curs 2018-2019

45. Estudiants outgoers de mobilitat internacional se-
gons l’ensenyament. Curs 2018-2019

46. País de destinació dels estudiants de mobilitat inter-
nacional. Curs 2018-2019

47. Universitat de destinació dels estudiants de mobili-
tat internacional. Curs 2018-2019

48. Entitats i alumnes amb els quals s’han signat conve-
nis de pràctiques. Curs 2018-2019

49. Pràctiques curriculars. Grau. Curs 2018-2019

50, 51, 52, 53 i 54. Institucions i empreses amb les quals  
s’han signat convenis de pràctiques d’estudiants

55. Pràctiques curriculars. Màster. Curs 2018-2019

56. Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art

57. Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

58. Màster de  Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

59. Màster d’Història Contemporània i Món Actual
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60. Màster de Música com a Art Interdisciplinària

61. Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental

62. Màster de Turisme Urbà

63. Convenis de pràctiques extracurriculars segons l’en-
senyament. Curs 2018-2019

64. Alumnes de doctorat 2018-2019. Facultat de Geogra-
fia i Història

65. Tesis defensades en el marc dels programes de doc-
torat gestionats a la Facultat durant el curs 2018-2019

66. PDI adscrit a la Facultat de Geografia i Història. Curs 
2018-2019 ( juny 2019)

67. PDI per departament. Curs 2018-2019

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

69 i 70. Personal d’Administració i Serveis

71. Beques

72. Grups de recerca de la Facultat reconeguts per 
l’AGAUR 2017

73. Grups reconeguts

74. Projectes competitius amb finançament obtingut els 
anys 2018 i 2019

75. Projectes internacionals de recerca

76. Projectes finançats per l’àmbit estatal

77. Publicacions del PDI de la Facultat

78. Evolució dels indicadors de qualitat de la recerca

79. Modalitat de borses de viatge (BV). Primera convo-
catòria

80. Modalitat d’organització de congressos i jornades 
(OCJ). Primera convocatòria

81. Modalitat de traduccions i correccions d’articles per 
enviar a revistes científiques (T). Primera convocatòria

82. Modalitat de revistes en paper i electròniques (RP/
RE)

83. Modalitat de borses de viatge (BV). Segona convoca-
tòria

84. Modalitat d’organització de congressos i jornades 
(OCJ) . Segona convocatòria

85. Modalitat de traduccions i correccions d’articles per 
enviar a revistes científiques (T). Segona convocatòria
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86. Equipaments renovats

87. Revistes en línia

88. Revistes en paper

ÍNDEX DE FIGURES

1. Presa de possessió del càrrec del nou equip directiu 
del Departament de Geografia (14 de desembre de 2018)

2 i 3. Cartells de difusió dels nous màsters. Difusió del 
màster d’Estudis Avançats en Arqueologia (1a edició, 
curs 2018-2019) i del màster d’Humanitats Digitals (1a 
edició, curs 2019-2020)

4. Infografia explicativa de la Comissió d’Igualtat

5. Cartell de la Universitat de l’Experiència per a la difu-
sió a les xarxes socials 

6. Cartell de Gaudir UB per a la difusió a través de les 
xarxes socials

7. Xarxa de relacions entre grups de recerca de la Facul-
tat (GREC)

8. Diagrama de barres dels imports concedits per moda-
litat i els ajuts concedits per convocatòria

9. Cartell de difusió de la sessió d’acollida del CRAI

10. Sessió d’acollida dels nous alumnes a l’Aula Magna

11. Fotografia del grup d’Erasmus 

12. Xerrades informatives als nous estudiants de mobi-
litat internacional

13. Homenatge al personal jubilat del 2018 

14. Rebuda del degà a la Jornada de Portes Obertes

15. Promoció Arqueologia 2016-2019

16. Invitació a l’acte de graduació de la promoció d’Ar-
queologia 2016-2019

17. Visita de la vicerectora d’Igualtat i Acció Social, la 
Dra. Maite Vilalta Ferrer 

18. El Dr. Jaume Buxeda amb els representants de la Fa-
culty of Geographical Science de la Beijing Normal Uni-
versity

19. Nou Pla d’Acció Tutorial

20. Reunió amb els responsables dels grups de recerca 
de la Facultat

21. Sessió informativa sobre la mobilitat internacional

22. Cartell de difusió de l’acte sobre la mobilitat inter-
nacional
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23. Twit del compte FutursUB

24. Notícia «Geogafia de la UB aposta per les noves tec-
nologies de la informació»

25, 26 i 27. Instantànies del viatge dels estudiants d’His-
tòria a Roma

28. Intervenció arqueològica amb alumnat de la Facultat

29. Dra. Marta Sancho, professora del Departament 
d’Història i Arqueologia

30. Grafisme del Premi Temps, Espai, Forma

31. Estand sobre la mobilitat internacional

32. Cartell de l’activitat del Dia de la Dona per a la difu-
sió a les xarxes socials

33. Cartell de la Jornada d’Orientació Professional per a 
la difusió a les xarxes socials

34. Presentacions de llibres a les Tardes Literàries de la 
diada de Sant Jordi

35. Gimcana  lingüística «Domines la terminologia en 
català del teu ensenyament?»

36. Cartell de difusió dels grups de conversa a les xarxes 
socials

37. Cartell de difusió del Cafè de Llengües a les xar-
xes socials
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