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Local Girona-Gironès

n «Fa quaranta-vuit anys que 
dono classe de llatí a la universi-
tat. Si tu estimes el que fas, i per 
mi donar classes de llatí sempre 
ha estat una vocació, no pot ser 
dolent. Per mi és molt bo donar 
classes de llatí, però ja se m’està 
acabant». El passat mes de gener, 
en una entrevista a Catalunya Rà-
dio, Mariàngela Vilallonga parla-
va del final de la seva etapa com 
a docent. Punt final a una vida 
professional dedicada a transme-
tre la seva passió pel llatí i el món 
clàssic.  

«Els estudiants cada any són 
un any més joves i ara me’ls he 
trobat tres anys més joves», apun-
tava Vilalonga que després d’un 
breu, però complexa, etapa al 
capdavant de la conselleria de 
Cultura com a independent en el 
govern presidit per Quim Torra, 
es va reincorporar a la seva plaça 
com a catedràtica a la Universitat 
de Girona. Recuperada d’un ic-
tus, que va patir just tres dies des-

prés del seu cessament a la con-
selleria, Vilallonga ha ensenyat 
llatí a les noves promocions arri-
bades a la UdG fins a la seva jubi-
lació. Aquest dilluns, en un acte a 
la a Sala de Graus de la Facultat 
de Lletres, a les onze del matí, 
Mariàngela Vilallonga pronunci-
arà la seva última lliçó. «Els tre-
balls i els dies» serà la darrera 
classe magistral de la catedràtica, 
nascuda a Girona el 1952, que té 
la intenció de continuar vincula-
da a la UdG des de la Càtedra de 
Patrimoni Literari i, també, a 
l’Institut d’Estudis Catalans. Des 
del maig de l’any passat, quan va 
agafar el relleu de Joan Domè-
nech,  Vilallonga també és la pre-
sidenta del Patronat de la Funda-
ció Prudenci Bertrana. 

La lectio ultima de Mariàngela 
Vilallonga serà el cos central d’un 
acte, presidit pel rector de la UdG 
Quim Salvi i pel degà de la Facul-
tat de Lletres Àngel Quintana,  
amb la professora Margarida Ca-
sacuberta encarregant-se de la 

laudatio de l’homenatjada. En el 
mateix acte, Vilallonga farà entre-
ga del seu fons documental a la 
biblioteca de la UdG.  

Apassionada de la docència 
del llatí, Vilallonga és una recone-
guda especialista en l’estudi d de 
l’humanisme català i, en els dar-
rers anys, també ha fet recerca so-
bre patrimoni literari, la geocríti-
ca literària i les vinculacions en-
tre literatura, paisatge i territori. 
Igualment, la professora i estudi-
osa gironina ha dirigit la Càtedra 
de Patrimoni Literari Maria Àn-
gels Anglada - Carles  Fages de 
Climent des de la seva fundació 
el 2004. És membre del grup de 
recerca  de Literatura moderna, 
contemporània i patrimoni lite-
rari de l’Institut de Llengua i Cul-
tura Catalanes de la UdG 

Mariàngela Vilallonga forma 
part de l’Acadèmia Europea de 
Doctors i ha rebut tant la Medalla 
Monturiol al mèrit científic com 
la Creu de Sant Jordi. 

«Els treballs i els dies», l’última lliçó 
de Mariàngela Vilallonga a la UdG
u La catedràtica i exconsellera porta «quaranta-vuit anys donant classe de llatí, és una vocació»
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Mariàngela Vilallonga, en un acte a Girona. ANIOL RESCLOSA

En l’acte, dilluns a la 
Sala de Graus de 
Lletres, Vilallonga farà 
donació del seu fons a 
la Biblioteca de la UdG

n Els graus de Medicina, Inferme-
ria i Psicologia de la UdG són els que 
han despertat més interès per part 
dels alumnes de secundària durant 
la fira de l’Expojove de Girona. El 
saló, que tanca avui, està enfocat a 
estudiants de secundària que volen 
informar-se sobre els cursos que 

poden optar quan acabin els estu-
dis. El vicerector de Comunicació, 
Salvador Martí, va explicar ahir que 
també han detectat un interès crei-
xent dels estudis relacionats amb 
les ciències bàsiques, Pedagogia, 
Educació i també Ciències Políti-
ques i Dret. 

En aquesta  edició,  la UdG ha 
apostat perquè els que expliquin 
l’oferta formativa de la UdG siguin 
els propis estudiants de la UdG. 
Martí va assegurar que aquesta es-
tratègia consisteix en què «siguin els 
mateixos universitaris que portin 
dos o tres anys a la UdG qui expli-

quin la seva experiència». Si els jo-
ves veuen que son els mateixos uni-
versitaris qui els donen la informa-
ció «se senten més interpel·lats i 
també marxen més ben informats». 
Una de les estudiants que dona in-
formació als potencials universita-
ris és Ivette Royo. Ella està cursant 
Comunicació Cultural i ofereix in-
formació sobre els estudis de la 
branca de lletres que ofereix la UdG. 
Royo creu que és important que si-
guin els mateixos estudiants qui ex-
pliquin la seva experiència perquè 
«motiva» els joves a seguir el mateix 
camí i apuntar-se a la universitat. 

Medicina, Infermeria i Psicologia, els graus 
que han despertat més interès a l’Expojove
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u A l’expositor de la UdG 
també s’està demanant molta 
informació sobre  Pedagogia, 
Educació, Dret i Polítiques

u PER 65.000 EUROS.  Salt renovarà el control d’accés a l’aparcament 

municipal situat davant l’Hospital Santa Caterina i al dipòsit municipal de 

vehicles. El projecte, amb un pressupost de 65.000 euros, inclou el canvi del 

sistema de pagament amb la instal·lació d’un caixer automàtic que durà a 

terme l’empresa Giropark SAU que continuarà sent qui gestionarà el servei.

Millora a l’aparcament del Santa Caterina
AJUNTAMENT DE SALT


