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Cultura i Societat

La UdG presenta per al 2016
un pressupost de 89,3
milions, 1,2 més que el 2015
 El sou dels estudiants de doctorat passa de 1.000 a 1.325 euros
GIRONA | DdG

El Consell de Govern de la Universitat de Girona va aprovar ahir
el pressupost per al 2016 que puja
a 89’323 milions. Això representa
un augment de l'1’2% respecte a
aquesta any, quan els comptes
de la universitat eren de 88’297 milions.
Entre les mesures impulsades
per l'equip de govern, es destinen
210.000 euros a millorar el sou
dels estudiants de doctorat becats per la UdG i també es milloren les retribucions del personal
d'administració i serveis (PAS)
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que cobrava menys.
Per al 2016, la Generalitat augmenta l'aportació a la UdG, que
passa de 44 a 45 milions. La universitat calcula que el 32% dels ingressos provindran de les matrícules dels estudiants.
El pressupost s'eleva ara al Consell Social, que haurà de donar el
vistiplau deﬁnitiu. Des de la institució defensen que aquest creixement d'1’17 milions s'aconsegueix
gràcies a «l'optimització i racionalització dels recursos» i també
perquè ha augmentat l'aportació
procedent de la Generalitat.

De fet, la UdG és la universitat
pública catalana que més incrementa el pressupost procedent
del Govern. Entre els eixos principals del pressupost, destaca que es
destinen 500.000 euros per al manteniment d'infraestructures a l'Escola Politècnica Superior i a la Facultat de Ciències i també algunes
millores en el salari dels treballadors.
Un dels augments és el sou que
cobren els estudiants de doctorat
que fan investigació becats per la
mateixa UdG (58 estudiants), que
passen de 1.000 a 1.325 euros.
ANIOL RESCLOSA

La mostra sobre
Eugeni Xammar
arriba a Girona
GIRONA | DdG

L'espai Santa Caterina de Girona acull ﬁns el proper 27 de febrer
la mostra itinerant Eugeni Xammar: el periodista que ens va explicar el món. Una exposició reivindicativa que retrata la vida, ﬁgura i tasca que va realitzar un dels
grans escriptors dels anys trenta,
contemporani i company de Pla o
Gaziel i que, tot i la seva ploma aﬁliada, és poc conegut entre la població. La mostra se centra en els
anys de plenitud professional de
Pla –entre el 1914 i 1945– i, mitjançant deu moments clau de la
història universal, com la Primera Guerra Mundial o l'ascens del
nazisme, es narra la ﬁgura i feina
de Xammar a través dels articles.
BARCELONA

Pintors amb la boca i el peu, a Girona
 El Claustre de la Diputació de Girona va inaugurar ahir l’exposició Arte y
superación, una mostra produïda per l’Asociación de Pintores con la Boca y
con el Pie. La mostra recull una vintena de peces realitzades per artistes que,
a causa d’una malaltia o un accident, no poden utilitzar els braços i han après
a pinar amb la boca i amb els peus. Arte y superación ha itinerat per
Logronyo, Ponferrada, Saragossa, Santander i altres ciutats de l’Estat.
ANIOL RESCLOSA

Lluís Llach proposa
un espectacle del
Born de Cançons
BARCELONA | DdG

La segona temporada del cicle
de concerts Born de cançons, que
uneix música i vi, arrencarà el
pròxim 15 de gener amb Lluís
Llach, que serà l'amﬁtrió d'una vetllada en la qual es presentaran
els poemes musicats ﬁnalistes del
VIII Premi Miquel Martí i Pol.
Així, aquest recital, denominat
Terra i Cultura i proposat per Lluís Llach, comptarà amb les actuacions de Bikimel, Borja Penalba amb Miri Vives, Xavi Múrcia,
Bertomeu (guanyador del VIII
Terra i Cultura) i Judit Neddermann (vencedora de la setena
edició), que presentarà nou disc
durant l’acte.

«Entrades exhaurides» de Mercè Saurina
 L’escriptora Mercè Saurina va presentar ahir al Cafè Llibreria Context de
Girona el seu llibre Entrades Exhaurides (Brau Edicions), en un acte que va
comptar amb una lectura dramatitzada del conte Misàndria?, a càrrec de
l’actriu Gemma Vidal. Saurina teixeix un recull de contes sobre retalls de vida,
de vegades amb to agredolç, de vegades amb humor.

