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INAUGURACIÓ DEL CURS 2022-2023 DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

L’any passat, en la inauguració de curs del sistema universitari català, que es va fer en 

aquesta mateixa Aula Magna, us parlava d’un futur que venia marcat per la crisi i la 

complexitat.  

Un any després, estem en condicions de dir que hem superat una de les crisis sanitàries més 

greus que hem viscut. La humanitat sencera. Un col·lapse que ens va deixar a tots paralitzats 

i que va reclamar grans esforços per part nostra, personals i col·lectius, per fer-hi front. Un 

any després podem començar de nou un curs “normal”.  

És cert, però? És cert que ho hem superat?  

A un nivell immediat, a un nivell de restriccions generals, per descomptat que sí. Però la crisi 

continua latent, aquella crisi que ens havia de fer replantejar tantes coses, continua i està 

mutant cap a noves formes d’incertesa i complexitat. Perquè aquest primer quart del segle 

XXI ha estat un punt d’inflexió a tots els nivells, i ens ha obligat, de manera tràgica i sobtada, 

a mirar d’una forma diferent la realitat i el futur, i la crisi ens obre un camí que hem de 

recórrer encara que ens costi fer el primer pas.  

N’hem après molt, també a la Universitat, però quan dic que continua latent és perquè 

arrosseguem la sensació d’inestabilitat, de fragilitat. Una sensació a la qual només podrem 

fer front amb més ciència, més cultura, més impuls solidari, més coneixement, més recerca, 

més universitat.  

Fa uns dies, em dirigia a joves i no tan joves estudiants i mirava de fer-los veure la 

importància de la recerca.  

Els deia que la recerca ens ha permès, per primera vegada en la història de la humanitat, a 

revertir una pandèmia. Els deia que no ho vam aconseguir amb la Pesta Negra al segle XIV, 

amb 50 milions de morts, més de la meitat de la població, només a Europa. Ni amb la verola 

al segle XVIII, amb mortalitats del 30 % a Europa i devastadora entra la població indígena 

americana. Ni tampoc amb la grip espanyola, a inicis del segle XX. Els deia que totes 

aquestes malvestats quedaven enrere gràcies a la ciència i gràcies a la capacitat que tenim 

com a persones de fabricar vaccins.  
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Una investigació, no ho oblidem, rere la qual sempre hi ha una Universitat. Magúncia, 

Oxford i Pennsilvània són les universitats que hi ha darrere de les farmacèutiques Pfizer, 

AstraZeneca o Moderna. Com en el cas que ens és més proper, el d’Hipra, que està 

desenvolupant el vaccí amb la col·laboració de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 

i la Universitat de Girona.  

Convé tenir-ho present. Convé tenir-ho present quan reclamem més esforços, més 

pressupostos, cuidar el relleu generacional, quan reclamen les necessàries inversions en 

infraestructures per mantenir la nostra activitat de recerca i docent, cal tenir present que ho 

fem no per practicar la política de l’estruç que amaga el cap, ni una pràctica endogàmica. Ho 

fem, com a universitat, perquè estem al servei de la societat, dels nostres estudiants, ens hi 

devem i ens hi juguem molt. Sabem que com més possibilitats tinguem de ser una institució 

consolidada, més beneficis rebrà la societat.  

La Universitat, la de Girona i totes les altres, té missions ineludibles. La docència, la recerca, 

la transferència, la creació de riquesa i de cultura, el compromís social i comunitari, 

l’extensió del coneixement. Convé recordar-ho sempre en un acte tan solemne com aquest, 

en què la Universitat obre les seves portes de bat a bat, s’engalana per donar la benvinguda 

a un nou curs acadèmic. Convé recordar-ho per mostrar-nos i perquè arribi a la societat que 

ens escolta. 

Parlava de crisi i de complexitat.  

Encara hi som. Vivim en un moment de la història on miris on miris veiem problemàtiques 

que fan trontollar el progrés, la democràcia, el futur.  

Vivim més a prop que mai d’una realitat distòpica. La guerra –les guerres–, l’emergència 

climàtica, la inflació i l’esgotament de les primeres matèries, la desinformació i la mentida, 

el creixement d’ideologies supremacistes. I el que és més greu: la indiferència, pas previ cap 

a la negació, com si tot això no anés amb nosaltres.  

Vivim temps perillosos, vivim instal·lats en la postveritat marcada per opcions 

demagògiques. La missió de les universitats és aturar la propagació d’aquesta estupidesa. La 

responsabilitat de les universitats és vetllar per una informació contrastada i fiable. 

Tenim a prop situacions dramàtiques, i no som una illa, sinó que ens hem de sentir propers 

als que pateixen, perquè també és el nostre patiment. 
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Diu John Donne que “cada humà és un bocí del continent, una part de la terra”. Diu que si 

el mar se n’emporta un fragment, tots quedem disminuïts. “La mort de qualsevol persona 

m’afebleix –diu–, perquè estic lligat a la Humanitat”. El patiment de qualsevol ésser humà 

és el patiment de tota l’espècie. I acaba: “Per qui repiquen les campanes? Les campanes 

repiquen per tu.” 

I davant d’aquest fet real, ni indiferència ni conformisme, sinó solidaritat i crítica. I acció.  

Ho vam fer fa pocs dies quan vam rebre la visita del Dr. Naser Ali Rahmani, rector de la 

Universitat de Gharjistan, a Kabul, exiliat a causa de la seva implicació com a docent, com a 

intel·lectual, a favor d’una educació inclusiva i respectuosa amb els drets humans.  

I ho fem cada dia, per exemple, amb el nostre compromís social, els programes d’inclusió, la 

xarxa de voluntariat, el nostre compromís comunitari amb el territori, la cooperació 

internacional amb països en desenvolupament, els programes d’atenció i ajuda a persones 

vulnerables socialment i econòmicament.  

I ho fem en les inauguracions de curs com aquesta, que no volem que siguin només un acte 

festiu i solemne, sinó que es converteixin en altaveu dels neguits que compartim com a 

societat.  

Hem dedicat les últimes inauguracions a temàtiques concretes i punyents. La crisi dels 

refugiats, la igualtat de gènere, l’educació inclusiva i, avui, la sostenibilitat ambiental.  

Realitat òbvies, importants, universals, sovint són aquestes les que més costen de veure i les 

que més costa que ens interpel·lin. 

Sabem com de fràgil és el mon on vivim?  

Per això em sembla tan rellevant la lliçó esplèndida que avui ha pronunciat la doctora Anna 

Sánchez-Vidal, oceanògrafa i ambientòloga.  

Ho és per molts motius. El primer, perquè ens posa al davant una situació certament crítica, 

segurament molt pitjor del que molts podíem imaginar. En segon lloc, perquè es tracta d’una 

exestudiant de Ciències Ambientals de la UdG que retorna avui a la seva universitat per 

parlar-nos de la seva recerca, i també de la importància de la suma d’intel·ligències, del 

treball en equip i cohesionat. En tercer lloc, perquè ha estat capaç de remoure consciències, 

d’interpel·lar-nos, de fer-nos veure que nosaltres som part de la solució.  
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El novel·lista rus Lev Tolstoi, també implicat en la lluita política i protagonista d’una 

incipient preocupació pel medi ambient, deia que “només hi pot haver una revolució 

permanent: és la regeneració de la mateixa persona. Com es pot dur a terme aquesta 

revolució? Ningú no pot preveure com ho enfocarà la humanitat, però cada ésser humà ho 

pot percebre en ell mateix. En el nostre món, tots pensem a canviar la humanitat, i ningú no 

pensa a canviar ell mateix”.  

El recorregut que ha fet la doctora Sánchez-Vidal a través dels boscos i els mars, des de 

l’Everest a la fossa de les Mariannes, inclou també “els plàstics que trobem a la sang, als 

pulmons, a la placenta”. És a dir, aquesta fragmentació dels plàstics acaba infectant la nostra 

pròpia manera de viure, la més quotidiana.  

I, davant d’això, només ens queda recuperar aquella revolució de Lev Tolstoi. És a dir: 

Canviar, primer, nosaltres mateixos sense haver d’esperar que canviï la humanitat.  

I fer-ho de manera cohesionada, treballant en una mateixa direcció, tenint en compte tres 

eixos clau: la innovació, les persones, l’impacte.  

La innovació, amb la cerca de més recursos i aliances, nacionals i internacionals, i amb un 

replantejament també d’una docència més creativa, més d’acord amb l’evolució de les 

maneres d’aprendre, adaptant les nostres metodologies docents, les pautes per configurar 

els plans d’estudis, la formació, l’avaluació, fent aquest curs acadèmic l’exercici que tenim 

pendent des de la creació de la UdG: és a dir, decidir quin és el nostre model pedagògic.  

Les persones, posant l’accent en la captació i retenció de talent, la carrera professional, la 

formació i el teletreball, la dedicació acadèmica, i aconseguint una administració cent per 

cent digital que ens permeti automatitzar processos i que les persones ens puguem dedicar 

a tasques de més valor afegit, treballant per aconseguir una experiència universitària plena, 

amb els espais i les instal·lacions adequades, en benefici d’una educació universal atenta al 

vulnerable, que potencia la inclusió i l’equitat de gènere i la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes.  

I l’impacte, que genera “diferència”, que aporta beneficis clau per al desenvolupament del 

nostre territori, amb la Fundació Girona Regió de Coneixement i la nova Fundació Parc de 

Recerca i Innovació de la UdG, recuperant el Parc Científic després de 7 anys en concurs de 

creditors, potenciant els projectes d’especificitat territorial, les càtedres, la 

internacionalització, i treballant en xarxa amb les institucions i empreses del territori i 

d’arreu.  
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La Universitat de Girona ha destacat per mostrar una intensa, convençuda consciència 

ambiental, des de l’inici i fins avui mateix. És per aquests motius que la Universitat de Girona 

figura en els primers llocs dels rànquings internacionals relacionats amb la sostenibilitat 

ambiental. La UdG està entre les 120 universitats del món més ben considerades del miler 

que figuren en el rànquing GreenMetric, i en atenció als objectius de desenvolupament 

sostenible és també capdavantera, a escala global, quant a la tasca relacionada amb les 

ciutats sostenibles, amb l’aigua i l’educació de qualitat.  

És també un bon exemple el nostre compromís pel medi ambient el Pla d’Ambientalització 

de la UdG. El Pla, pioner fa més de 20 anys, té ara una actualització vigent des del curs 

passat, amb l’objectiu de reduir les emissions de carboni un 50 % el 2030 en relació amb el 

2011. Aquest curs serà el d’aplicació del pla. No es farà sense sacrificis, sense privacions. 

Però ens mou la voluntat col·lectiva de fer front a l’emergència climàtica, la consciència que 

hem de ser més sostenibles, fer un ús òptim dels recursos, incidir en una formació docent de 

més sensibilització ambiental. 

L’any passat, la doctora Daniella Tilbury va ser nomenada doctora honoris causa de la UdG. 

Va ser un reconeixement no només a la seva tasca, sinó a la concepció mateixa de 

sostenibilitat i educació ambientals.  

La sostenibilitat ha d’impregnar tot el sistema, ens hi hem de sentir tots implicats, perquè, 

com ella mateixa va dir: “Molts es pensen que la sostenibilitat tracta de resoldre els 

problemes d’avui, però no és així: la sostenibilitat és un acte d’imaginació, una projecció de 

futur. Ens ofereix la possibilitat de canviar de rumb o de trajectòria.”  

En aquest sentit, la UdG ha fet l’exercici i el Pla d’Ambientalització que vam aprovar el curs 

passat ens marca el rumb. Aquest any ha de ser, per tant, l’any de l’ambientalització a la 

UdG.  

El científic i divulgador David Attenborough deia que “mai abans no havíem tingut tanta 

consciència del que estem fent al planeta; i mai no havíem tingut el poder d’intervenir-hi. El 

futur de la humanitat i, de fet, de tota la vida a la Terra, ara depèn de nosaltres” i el futur de 

la humanitat, de tota la humanitat, passa per l’acció que hem de fer cadascun de nosaltres.  

Tenim consciència de la crisi i de la complexitat. Però també mantenim intacte l’entusiasme 

per fer front a la crisi i per entendre científicament la complexitat. El pessimisme de la raó i 

l’optimisme de la voluntat.  
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Vivim en aquest cruïlla desafiadora i fascinant que ens estimula per encetar un nou curs 

acadèmic; un curs que és una nova oportunitat per continuar reafirmant-nos com a 

universitat pública al servei del país i de l’estudiantat. 

Moltes gràcies, 

 

Quim Salvi 

Rector 

Universitat de Girona  

 

Girona, 13 d’octubre de 2022 

 


