
LA BECA ES REGIRÀ PER LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA UDG 2011  

La Universitat de Girona i la Diputació promouen una beca de doctorat per estudiar l'obra del filòsof 
Josep Ferrater Mora  

 
A la foto, Josep Maria Terricabras, 
director de la Càtedra Ferrater Mora de 
Pensament Contemporani; la rectora de 
la Universitat de Girona, Anna M. Geli; 
el president de la Diputació de Girona, 
Enric Vilert, i el vicerector de recerca, 
Josep Calbó. FOTO: Miquel Millan 

19/05/2011. La rectora de la Universitat de Girona, Anna M. Geli, i el president de la Diputació de Girona, Enric Vilert, han 
formalitzat aquest matí un conveni de col·laboració en l’àmbit de la recerca i la formació de joves investigadors en el camp de la 
filosofia de Josep Ferrater Mora a través de la convocatòria d’una beca d'acció especial. 

L’objectiu d’aquesta beca d’acció especial és realitzar una tesi doctoral sobre l'obra de Josep Ferrater Mora. 

Amb la signatura d’aquest conveni, ambdues institucions participen en la millora de les sinergies entre els diversos agents culturals, i 
promouen els seus objectius comuns de participar en el progrés i el desenvolupament de la societat gironina. 

El president de la Diputació, Enric Vilert, ha matisat que aquest conveni s’emmarca en la col·laboració que des de fa anys duen a 
terme les dues institucions en el camp de la recerca, la docència i la innovació, i espera que un cop acabada la tesi doctoral es pugui 
publicar. Per la seva banda, la rectora, Anna M. Geli, ha declarat que aquesta col·laboració aporta més projecció a la recerca que es 
du a terme a la Universitat de Girona. 

La Universitat de Girona, que treballa per a la millora del sistema educatiu, promou activitats d'extensió universitària i intercanvia 
coneixements i informacions amb altres institucions. En aquest cas, la Diputació de Girona està interessada en l’estudi i la difusió de 
l'obra de Josep Ferrater Mora per reforçar la tasca que, des de fa més de vint anys, s’està fent a la Càtedra Ferrater Mora, a la qual 
el filòsof va donar tota la seva biblioteca privada i la seva documentació inèdita. 

Característiques de la beca 

El vicerector de recerca, Josep Calbó, ha explicat que aquesta beca de recerca d’acció especial s’emmarca en el programa d’ajuts de 
formació d’investigadors, una prioritat de la institució universitària gironina. 

La beca es compon d’una fase primera de dotze mesos de durada i d’una segona fase de contracte laboral en pràctiques de vint-i-
quatre mesos com a màxim. En total, la beca tindrà una durada de tres anys, i estarà cofinançada per les dues institucions. 

La persona adjudicatària d’aquesta beca tindrà com a director de tesi un professor de l’Àrea de Coneixement de Filosofia de la 
Universitat de Girona, i realitzarà la seva recerca en el si de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat 
de Girona, dirigida per Josep Maria Terricabras. 

La beca es regirà per la convocatòria de Beques de Recerca UdG 2011. 
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