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DISCURS DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, EN L’ACTE D’INAUGURACIÓ DEL 

CURS ACADÈMIC 2021-2022 (23 de setembre de 2021) 

 

President Molt Honorable Pere Aragonès, 

Honorable Consellera Geis, 

Secretaria General de recerca i universitats, Sra. Ester Morales 

Director General de Recerca i Transferència, Dr. Gómez   

Rector Salvi Rectors magnífics de la universitat de Girona, Nadal, Geli, Bonet, 

Rectors Magnífics de les universitats de Lleida, Rovira i Virgili, UB,   UAB, UPC, Pompeu Fabra, Ramon Llull, UVIC, UOC.. 

Presidents dels Consells Socials, companys de totes les universitats  catalanes, 

Alcaldessa Il·ltre. Sra. Madrenas, 

President de la Diputació, Sr. Miquel Nogué, 

Subdelegat del Gobierno; Albert Bramon  

Delegada del Govern, Sra. Laura Cañigueral, 

President de la Cambra de comerç,  Sr. Jaume Fàbregas, 

Parlamentaris: Parlament del Congrés i el Senat, 

Directora d’IDIBGi, Dra. Marga Nadal 

Personal docent i investigador, PAS i estudiants     

Els guardonats amb la distinció Jaume Vives:  

I a la ponent la Dra. Roser Salavert 

 

Benvinguts a la nostra universitat en aquesta inauguració de curs acadèmic del sistema universitari català, gràcies per 

la seva assistència.  

 

És un honor tenir-los avui aquí en especial aquest curs que en farà 30 anys, no de la creació, sinó de la recreació de la 

Universitat de Girona, ja que la primera universitat gironina data del 1446 concedida per Alfons el Magnànim, i feta 

realitat el 1561 amb el finançament de Felip II, el Bisbat i alguns mecenes de la societat de Girona. Es va fundar 

justament aquí a les Àligues i al convent de Sant Domènec on som ara i va existir fins al 1717 a causa del decret de 

nova planta, que es convertí en caserna.   

 

Durant la revolució lliberal i fruit d’una decisió de l’ajuntament i de prohoms de la ciutat, el 1869 es va crear la 

universitat lliure de Girona que només va durar cinc anys, inicialment amb els estudis de dret i farmàcia, aquest últim 

encara no l’hem recuperat. 
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L’actual universitat té els orígens en l’escola normal als anys 60. Posteriorment es crea el col·legi universitari de Girona 

i l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica, depenent aleshores de la UAB i la UPC. Posteriorment es recupera l'Estudi 

General, que va impartir en els seus inicis estudis d'humanitats, empresarials, ciències i ciències socials 

Avui aquí entre nosaltres es troben alguns dels seus creadors.  

 

Per fi, el 30 de desembre del 1991 el Parlament de Catalunya va aprovar  la creació de la nova universitat, mitjançant 

decret publicat al DOGC, el 15 de gener del 92. 

 

Com deixa clara la nostra historia som una societat compromesa amb la universitat des de fa segles. Som l’única 

universitat que conserva el patronat, ara amb 130 empreses, que va crear l’EPS de Girona. 

Una societat que està avui present entre nosaltres a través dels: 

- Cambres de comerç 

- Empreses 

- Fundacions 

- Patronals i sindicats  

- I altres 

 

Pocs alumnes saben que el lloc on ens trobem ara, el convent i el claustre de la Facultat de Lletres, tenen més antiguitat 

que els d’altres universitats tan prestigioses com Oxford o Cambridge. 

Però ja tindrem temps de parlar-ne en les celebracions del 30 aniversari. 

 

Avui vull començar per donar les gràcies a tot el personal docent i investigador, al professorat dels grups de recerca 

per la feina feta fins ara, perquè ells són la universitat, evidentment amb el suport de tot el personal d’administració i 

serveis, que són les rodes imprescindibles d’aquest tren.  

I els demano que continuïn en la primera línia en què estem, malgrat (i això ha estat comú en tot el sistema universitari) 

de les penúries econòmiques que hem patit des del 2009/2010 i que encara no hem pogut eixugar, però que no han 

estat obstacle perquè amb tota mena de sacrificis, hàgim arribat fins aquí, inclosa una pandèmia com no havia sofert 

mai la humanitat en els últims 100 anys. 

 

El futur immediat no es presenta fàcil, i no parlo sols de la pandèmia, sinó també de la recuperació de tota la societat, 

la universitat sempre ha estat clau per al desenvolupament de la societat a la què servim.   

Tenim grans exemples: quan el coneixement, l’experiència, l’empresa i les institucions que van de la mà, i es poden 

aconseguir grans fites; en tenim exemples arreu del món.   
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És el que nosaltres volem per aquest país, ser capdavanters, en l’àmbit intel·lectual, tècnic, econòmic i social, per fer 

una societat capdavantera. 

A la que afegiria, donades les circumstàncies, una societat sostenible i respectuosa, no sols amb les persones, sinó 

també amb el medi ambient.  

Una necessitat que han deixat clar, tant la ponent d’avui, la Dra. Roser Salavert, com la Dra. Daniela Tilbury, honoris 

causa de la setmana passada i en aquest mateix espai.  

 

Però tenim altres amenaces, algunes com l’econòmica, que esperem que siguin contemplades en la llei de 

pressupostos.  

Per fi uns pressupostos!!, que no en tenim des de fa 3 anys.  

I un avantprojecte de llei del Sistema universitari,  la LOSU, que personalment em preocupa molt com també suposo 

que a la majoria de vostès. 

 

Abans d’acabar voldria felicitar a tots els guardonats amb la distinció Jaume Vicens Vives 2021 amb dues candidatures 

proposades pel nostre consell social en especial al Dr. Josep M Terricabres amb què m’uneix 10 anys de l’estança al 

CEIC del Hospital Trueta i al projecte d’infermeria  “La simulació clínica en els estudis d’infermeria i la transferència al 

territori” que la COVID ha posat més en l’actualitat que mai. 

 

Per últim, i no menys important, perquè són la nostra raó de ser, donar la benvinguda als estudiants. Avui, aquí, n’hi 

ha pocs, ja que en la situació que estem a causa del protocol anti-COVID, no ens permet més aforament, i molts s’han 

quedat fora, però que ben segur ens segueixen telemàticament.  

 

Avui s’inicia un nou curs, on la universitat té l’oportunitat de fer un pas més per enfrontar-se a alguns dels reptes que 

he esmentat, i que n’estic ben segura, si anem tots de la mà ens en sortirem exitosament.  

Els estudiants aquí presents en seran el nostre testimoni i llegat. 

 

Moltes gràcies. 


