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■ La Universitat de Girona és la
primera universitat pública cata-
lana en  dels  indicadors ODS
(Objectius de Desenvolupament
Sostenible) de les Nacions Unides
segons el rànquing THE Impact.
La UdG destaca concretament en
educació, ciutat i comunitat sos-
tenibles i aigua i sanejament. 

Segons ha informat el centre
educatiu en un comunicat, de tot
l’estat espanyol, la UdG es col·loca
al capdavant en ciutat i comunitat
sostenibles i en segon lloc en ai-
gua i sanejament i educació. A es-
cala mundial, se situa en la a

posició en educació, en la a en
aigua i sanejament i en la a en
ciutat i comunitat sostenibles.

De tot l’estat, la UdG se situa en
el novè lloc d’aquesta classificació
que utilitza una sèrie d’indicadors
calibrats per oferir comparacions
integrals i equilibrades de tres
grans àrees –recerca, divulgació i
administració– en aspectes com
la salut, l’educació, el gènere, la in-
dústria, les desigualtats o el con-
sum responsable. 

La UdG apareix també classifi-
cada en les posicions - de
les universitats més ben valorades
del món d’acord amb la seva im-

plicació en els Objectius de De-
senvolupament Sostenible
(ODS). En aquestes posicions
també hi figuren la Rovira i Virgili
(URV) de Tarragona i la Universi-
tat Autònoma de Barcelona
(UAB). La Pompeu Fabra (UPF) és
la universitat catalana més ben
classificada, ocupant la posició
, mentre la Universitat de Bar-
celona (UB) ocupa el lloc . 

L’impacte que tenen les univer-
sitats sobre els ODS fixats per les
Nacions Unides ha donat lloc a la
segona edició d’aquest rànquing.
Si bé en la primera edició pilot es
van analitzar únicament  dels

 ODS, aquest any els ha incor-
porat tots  i ha fet, de nou, una
classificació global del posiciona-
ment de les universitats del món.

En total han participat  uni-
versitats d’arreu del món, desta-
cant la Universitat de Auckland
(Nova Zelanda) i la Universitat de
Sydney (Austràlia) que han que-
dat en primera i segona posició a
escala mundial. Times Higher
Education (THE) és el responsa-
ble de l’elaboració d’aquest i altres
rànquings sobre el rendiment de
les universitats en diferents àrees. 

En el top 100 de Green Metric
El mes de desembre de l’any pas-
sat la Universitat de Girona es va

situar en la a posició mundial
en GreenMetric, el prestigiós ràn-
quing de sostenibilitat que elabo-
ra  la Universitat d’Indonèsia cada
any des del . 

Segons aquest rànquing, la
Universitat de Girona és la a
universitat del món en la catego-
ria de gestió energètica i reducció
d’emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle. Aquest és l’indicador
amb major ponderació, ja que té
en compte les polítiques univer-
sitàries en matèria d’energia i can-
vi climàtic des de l’ús d’aparells
eficients, els consums totals
d’energia elèctrica, el programa
d’estalvi i eficiència energètica o
la construcció ecològica. 

La UdG, primera universitat
catalana en tres dels 17 grans
indicadors de sostenibilitat
La Universitat de Girona apareix classificada en les posicions 101-200 del
rànquing mundial basat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Estudiants a la porta de la Facultat de Lletres de la UdG. MARC MARTÍ
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■ La Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalu -
nya (COAC) ha decidit ajornar la
celebració de la a edició dels
Premis d’Arquitectura de les Co-
marques de Girona, arran de la si-
tuació generada per la declaració
de l’estat d’alarma. Segons va in-
formar ahir, mitjançant un comu-
nicat, la Junta Directiva de la De-
marcació de Girona del COAC ha
acordat endarrerir l’acte de lliura-
ment, previst inicialment pel 
de juny, fins a la tardor. 

També s’ha posposat la presen-
tació dels projectes seleccionats,
que havia de tenir lloc aquest di-
jous  d’abril. Les  propostes
que opten als Premis d’Arquitec-

tura de les Comarques de Girona
 es poden visualitzar a la pà-
gina web premisarquitecturagiro-
na.cat, on tothom pot escollir el
projecte que obtindrà el Premi de
l’Opinió . 

Dels  projectes presentats, 
opten al premi a la categoria Ar-
quitectures (),  a Interiors
(), nou a Efímers () i sis a
Paisatges (). A la categoria
d’Arquitectura hi ha  projectes
d’obra nova i  són reformes o re-
habilitacions. Per ús,  són habi-
tatges, dues naus industrials, dos
estudis, dos equipaments, un ho-
tel i un monument. Per ubicació,
 se situen a la Garrotxa,  al Gi-
ronès,  al Baix Empordà i a la Sel-
va,  a l’Alt Empordà i dos al Ripo-
llès. A la categoria d’Interiors
s’han presentat un total de  pro-
jectes, tres d’obra nova i set de re-
formes. Per tipologia, sis són ha-
bitatges, dos són restaurants/ca-
feteries, i també hi ha un antic pa-
ller i un obrador. 

S’ajornen a la tardor els
Premis d’Arquitectura de
les comarques de Girona
La presentació dels projectes
seleccionats s’havia de celebrar
aquest dijous i l’entrega dels
guardons, el 12 de juny


