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PRESÈNCIA INSTITUCIONAL 
 
Ara fa prop d’un any va prendre possessió un nou Consell Social. Com sabeu, el 
formen sis persones de la comunitat universitària i nou que teòricament representem la 
societat catalana. 
 
Precisament l’organització interna ha estat un del aspectes que ens ha ocupat força 
temps, massa temps. Al maig del 2004 van prendre possessió set dels nou membres i 
posteriorment ha estat nomenat el representant dels antics estudiants; també s’ha 
substituït un dels dos representants del Parlament. Qui falta és el representant del món 
empresarial però darrerament les dues principals organitzacions empresarials 
gironines han acceptat d’assistir com a convidats als plens del Consell. 
 
Al final del curs passat el nou Consell va renovar el seu reglament d’organització i de 
funcionament. A més del Ple, el Consell s’ha estructurat en tres comissions a les quals 
s’han delegat les funcions que la llei permet per agilitar el funcionament del Consell. 
Com deveu haver vist en la llista dels assumptes que s’han aprovat en les tres 
comissions, són molts els que no ha estat necessari que passessin pel Ple. Per 
garantir els drets de tots els membres del Consell, només que hi hagi una sola persona 
que ho demani, qualsevol punt de l’ordre passarà al Ple, on podrà defensar el seu punt 
de vista. 
 
Una bona part dels assumptes que hem tractat han estat, com podeu suposar, els 
acords que ens vénen del Consell de Govern de la Universitat per ser ratificats. Hem 
demanat a l’equip de rectorat que els temes importants siguin discutits abans per evitar 
que el Consell Social hagi d’acceptar fets consumats, perquè la revocació dels acords 
del Consell de Govern portaria la institució a un atzucac. Teniu la llista dels temes 
aprovats pels plens, la qual cosa m’estalvia de parlar-ne, i sobretot, a vosaltres de 
sentir-ho.  
 
Dins de la nostres disponibilitats els membres del Consell Social hem intentat estar a 
disposició de la comunitat universitària. Ens hem entrevistat amb alumnes, professors i 
personal d’administració i serveis, encara que no sempre hem pogut complir les 
expectatives dels nostres interlocutors. Segur que no ha estat gràcies a nosaltres, però 
igualment ens satisfà que es vagin fent passos per acostar posicions entre el personal 
i els òrgans de govern de la casa. Hem comès algun error que us demanaria que 
imputéssiu a la meva inexperiència. Vaig fer cas de les recomanacions que se’m van 
fer sobre la inconveniència d’acceptar convidats als plens del Consell Social i, complint 
aquestes recomanacions, en algun cas, hem arribat a aprovar qüestions que afectaven  
personal d’administració i serveis sense que cap representant d’aquest col·lectiu fos 
present a la reunió. Em comprometo que no torni a passar. 
 
També hem participat en els òrgans i institucions del món universitari. Ha estat un 
orgull i una responsabilitat representar la UdG al Consell Interuniversitari o a l’Agència 
per la Qualitat Universitària. Per exemple, ha estat una satisfacció personal assistir a la 
reunió de la Junta del Consell Interuniversitari en què es va aprovar l’informe sobre el 
decret que ha de regular el sentit i l’abast que ha de tenir la intervenció del Govern de 
la Generalitat per garantir que es concreti el coneixement suficient de la llengua 
catalana en els processos de selecció i accés del professorat universitari. 
 



En el marc del que nosaltres entenem que ha de ser la funció de la nostra activitat al 
Consell Social, valorem molt positivament la participació del nostre vicepresident, que 
a la vegada és el President de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Patrimoni en la 
comissió mixta UdG–DURSI per analitzar el finançament de la UdG. Si d’aquests 
treballs en surt el convenciment que la nostra universitat no disposa de prou recursos 
per complir dignament les seves funcions com a òrgan d’ensenyament i recerca i de 
cohesió territorial, haurem acomplert una de les nostres raons de ser. 
 
UDG I SOCIETAT GIRONINA 
 
Sovint és més important la percepció que la gent té de les coses que no la seva pròpia 
realitat. Massa vegades sentim a dir que la universitat en general i la nostra en 
particular està desconnectada de la societat en què està inserida. Ens esforçarem per 
canviar aquesta percepció de la gent, perquè estic sincerament convençut que no és 
així, que la universitat fa recerca i transfereix coneixement a empreses i institucions del 
territori, que les organitzacions empresarials participen a les nostres fundacions, que 
els cursos de formació contínua milloren les expectatives laborals de molts 
professionals, que la UdG està col·laborant en vivers d’empreses i en la formació de 
nous projectes empresarials i que molts alumnes estan fent pràctiques en empreses i 
institucions gironines. 
 
Sabeu que jo sóc d’un poble de les nostres comarques i en parlo perquè és el que 
conec. Allà, gent de la Facultat de Lletres ha dirigit l’Agenda 21, altres persones de la 
Facultat de Ciències han col·laborat en un projecte Life per a la conservació del litoral i 
un tercer grup de la Politècnica està treballant per millorar l’acústica dels concerts del 
Festival de Música. Només són un exemple i en podem esmentar d’altres més 
significatius i més importants, com la creació del Centre de Recerca i Innovació de les 
Indústries Turístiques, en què intervenen totes les associacions empresarials i entitats 
turístiques de les nostres comarques. 
 
En aquest marc de col·laboració entre la universitat i la societat, tots els consells 
socials de les universitats públiques catalanes, de comú acord amb l’Oficina de l’Espai 
Europeu del Coneixement de la Generalitat, estem intentant de trobar la manera 
perquè els agents socials participin en el procés de creació de l’espai europeu 
d’educació superior. En aquest procés, els consells socials estem preocupats perquè 
no veiem clara la posició de Madrid en l’establiment dels graus i aquí tampoc no veiem 
definit el mapa universitari català. 
 
No sempre les coses són tan positives. Per exemple, m’indigna la situació del mestres 
d’educació primària. El fet que no es convoquin places per als mestres d’educació 
primària és absurd i incomprensible. A la darrera reunió del Consell Interuniversitari 
se’n va parlar amb el conseller i l’endemà li vaig fer arribar a ell i al director general 
d’Universitats l’article que el degà d’aquesta Facultat d’Educació i Psicologia va 
publicar a la premsa el passat 29 de gener. 
 
  
ACTUACIONS  
 
M’agradaria posar dos exemples de com enfoquem les activitats del nostre Consell 
Social. 
 
Sabeu que una de les activitats del Consell Social és la convocatòria dels premis de 
recerca a estudiants de batxillerat. Aquesta és la sisena convocatòria i, com a mostra 
de la col·laboració que busca el nostre Consell Social amb la societat gironina, s’han 
convocat conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes, que també convocava un premi 



per al mateix col·lectiu d’estudiants, i amb el suport d’altres institucions com la 
Secretaria General de Joventut del Departament de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, els consells comarcals de la demarcació i la Diputació de Girona. En 
aquest any que la nostra universitat començarà a formar els futurs arquitectes, ens 
plau aquesta col·laboració amb els actuals. S’han presentat a l’actual edició d’aquests 
premis 190 treballs. 
   
Cada any el Consell Social dóna ajuts per a activitats de la comunitat universitària. 
Perquè tothom se n’assabentés i, consegüentment, pogués demanar aquests ajuts, 
per primera vegada aquest any hem fet una normativa publicitada amb els mitjans al 
nostre abast i hem obert un període durant el qual tothom ha pogut sol·licitar aquestes 
ajudes. Potser no ho hem encertat perquè hem tingut una allau de peticions que amb 
els recursos pressupostats de què disposem (22,500 euros) no podrem atendre totes i, 
en la propera convocatòria potser haurem de concretar més per no decebre tots els 
peticionaris. Amb aquesta convocatòria hem actuat per transparència i per evitar que 
algú pugui pensar que el president o alguna altra persona del Consell Social decideixi 
una subvenció perquè ha tingut una visita, per simpatia envers el sol·licitant o per 
qualsevol altre motiu arbitrari. 
 
Potser aquestes paraules no són l’informe que els claustrals esperàveu del president 
del Consell Social. Procuraré fer-ho millor el proper any i continuarem treballant pel 
repte de promoure la participació de la societat en l’activitat de la UdG i fomentar les 
relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social. 
 
 
Albert Bou i Vilanova 
 
 
 


