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ALBERT CORNELLÀ GIRONA

■La Universitat de Girona ha es-
tat inclosa per primera vegada
dins el Young University Ranking
de Times Higher Education, que
classifica les institucions de tot el
món de menys de 50 anys d’anti-
guitat. La UdG s’estrena en aquest
rànquing entre les posicions 151 i
200, al costat de la Universitat de
les Illes Balears, la Universitat Jau-
me I de Castelló de la Plana o la
Miguel Hernández d’Elx. 

El Young University Ranquing
es basa en els mateixos 13 indica-
dors de rendiment que el The
World University –el pretigiós ràn-
quing que elabora també el portal
Times Higher Education–, però
les ponderacions s’ajusten per do-
nar menys pes a la reputació.
D’aquesta manera, i segons s’ex-
plica al portal web de THE, les
universitats «es jutgen en totes les
seves missions fonamentals (do-
cència, investigació, transferència
de coneixement i perspectives
globals) per proporcionar les
comparacions més completes i
equilibrades disponibles».

D’aquesta manera, i segons el
rànquing que es va donar a conèi-
xer ahir  dimecres, la institució gi-

rona obté una puntuació general
d’entre 32.8 i 37.9 sobre 100. La
UdG destaca sobretot en els apar-
tats de citacions (57,6) i perspec-
tives globals (53,9). Així mateix, en
l’apartat de docència, el centre gi-
roní aconsegueix un 24,6 i en re-
cerca un 26,1. El rànquing 2020 in-
clou un total de  414 universitats

d’arreu del món.

La UPF entra al Top 10
De les universitats espanyoles, la
Pompeu Fabra (UPF) és la millor
classificada, ocupant la desena
posició en aquest rànquing. La
institució millora la posició de
l’any passat entrant al top 10 per

primera vegada. La primera posi-
ció del rànquing l’ocupa la Uni-
versity of Science and Techono-
logy de Hong Kong.  La Nanyang
Technological University de Sin-
gapur i la Universitat Paris Scien-
ces et Lettres de França, segona i
tercera, completen el podi.

A la llista també hi apareixen la
UOC, la UPC i la URV, entre les po-
sicions 101 i 150. Els resultats de
l’edició d’enguany es van fer pú-
blics ahir en el marc de la cimera
d’universitats joves que es va ce-
lebrar per primera vegada de for-
ma virtual, a causa de l’emergèn-
cia sanitària provocada per la co-
vid-19 i la dificultat per viatjar.

La UdG entra per primera vegada en 
el rànquing de les universitats joves
La Universitat de Girona se situa entre les posicions 151 i 200 del Young University Ranking, que classifica les institucions 
de tot el món de menys de 50 anys d’antiguitat La llista l’encapçala la University of Science and Techonology de Hong Kong

Porta d’entrada a la Facultat de
Lletres, al campus del Barri Vell,
de la UdG. MARC MARTÍ FONT

La UdG destaca 
en els apartats de
citacions (57,6) i
perspectives
globals (53,9), 
en una puntuació
sobre 100
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■ La Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalun-
ya (COAC) ofereix avui, a partir de
les 7 de la tarda, la segona confe-
rència del cicle Síntesis Arquitec-
tòniquesque, per primera vegada,
es pot seguir de forma virtual.
Aquesta nova sessió anirà a càrrec
de l’arquitecta Rocío Narbona que
explicarà la seva tesi doctoral de-
dicada a la Cartografía operativa
para el proyecto de paisaje turísti-

co de Canarias. Segons ha infor-
mat el mateix COAC, en aquesta
tesi, Narbona pren com a punt de
partida el reportatge que el fotò-
graf Augusto Vallmitjana va realit-
zar l'any 1941, quan la delegació
de premsa i propaganda del règim
franquista el va enviar a Canàries,
per a retratar els aspectes estratè-
gics de les Illes de cara a un possi-
ble desenvolupament turístic que
es consolidaria definitivament a
partir de la dècada de 1960. 

La cinquena edició del cicle es
clourà el pròxim dijous 16 de juliol
a la mateixa hora amb l’arquitecta
María Sebastián, que parlarà de la
tesis La construcció turística a les
Illes Balears (-). Arqui-
tectura, urbanisme i fotografia. 

Rocío Narbona és avui la
protagonista del cicle de
xerrades d’arquitectura
L’arquitecta explicarà, en un
acte que es podrà seguir en
línia, la seva tesi sobre el
projecte turístic a les Canàries DdG GIRONA

■ El castell de Calonge inaugura
dissabte, a les 6 de la tarda, dues
noves exposicions, una d’art i una
altra de fotografies. Segons ha in-
format l’Ajuntament Calonge Sant
Antoni en un comunicat, la pri-
mera exposició porta per títol Re-
alismes contemporanis i consta
d’una selecció d’obres d’artistes
adscrits en el corrent del Nou Re-
alisme.Els artistes que participen
d’aquesta exposició col·lectiva
són Josep M. Cisquella, Daniel
Cuervo, Carlos Díaz, Leticia Fedu-
chi, Gonzalo Goytisolo, Pablo

Maeso, Neus Martín Royo, Gerard
Mas, Marcos Palazzi, Sacris, Josep
Santilari,  Pere Santilari i Josep
Segú. L’exposició està organitzada
per l’Ajuntament de Calonge i

Sant Antoni, en col·laboració amb
la galeria d’art El Quatre i el gestor
cultural Juan José Gallardo i res-
tarà oberta al públic fins al pròxim
26 de juliol. 

La segona exposició que s’obri-
rà al públic aquest dissabte es ti-
tula La volta al món en  foto-
grafies. Aquesta mostra, organit-
zada pel Club Motor Clàssic Ca-
longe, és un recull d’algunes de les
imatges més curioses de la histò-
ria de la fotografia. D’aquesta ma-
nera, en aquesta exposició s’hi po-
den veure des de personatges fa-
mosos –com Walt Disney amb
Salvador Dalí, John F. Kennedy
amb la seva dona Jaqueline–, al-
gunes fotografies de fets històrics
i també algunes imatges de Ca-
longe i Sant Antoni. Aquesta mos-
tra es podrà visitar fins al pròxim
13 de setembre.

El Nou Realisme s’instal·la a partir 
d’aquest dissabte al castell de Calonge
L’equipament torna a
l’activitat amb una exposició
col·lectiva que s’endinsa de
ple en aquest corrent

DdG

«Realismes contemporanis». 


