
Molt Honorable President de la Generalitat, 

Rectora Magnífica, 

Il·lm. Sr. Alcalde, 

Il·lm. Sr. President de la Diputació, 

Excm. i Reverendíssim Sr. Bisbe, 

Autoritats, professors, estudiants, personal d’administració i 

serveis, senyores i senyors,  

Avui fa vint anys i tres dies les campanes de la catedral de Girona 

van repicar com avui celebrant la creació de la Universitat de 

Girona. Aquell repic va ser un senyal de la satisfacció de tots els 

gironins, encara que potser només els professors eren conscients 

del que significava l’acord del Govern. 

Veus autoritzades de la ciutat reivindicaven la universitat des de 

feia temps. Les institucions gironines, amb l’Ajuntament al 

capdavant, van avalar-ne la creació i reclamaven solucions a 

moltes de les necessitats i aspiracions de les nostres comarques; 

el Govern va acordar finalment la creació de les universitats de 

Girona, de Lleida i de la Rovira i Virgili per l’augment del nombre 

de matriculacions a les universitats existents, però també per la 

voluntat de corregir el desequilibri territorial del nostre país. 

Tots sabeu que el desembre de 1991 començava un nou camí 

que enllaçava amb la vella història universitària de la ciutat. Avui, 

en aquests moments difícils, no hi temps per a la pausa, però 

aquestes fites d’aniversaris rodons serveixen per mirar enrere, 

fer balanç i agafar embranzida per encarar els reptes del futur. 



Al Consell Social, com a òrgan mitjançant el qual la societat 

participa en la universitat, li pertoca recordar l’impacte que la 

UdG ha tingut en el nostre entorn. 

A tots els països, les universitats tenen un efecte molt positiu en 

les societats en què estan inserides, des d’un punt de vista social, 

econòmic i cultural. Podem trobar-ne exemples a les 

publicacions de diferents institucions que teoritzen sobre les 

institucions d’ensenyament superior, com ara l’OCDE, la Unesco, 

la Fundació CyD... o els estudis encarregats per les mateixes 

universitats. També el nostre Consell Social va encarregar estudis 

de l’impacte de la UdG en l’economia i el territori i en la vida 

cultural de Girona, per commemorar el 15è aniversari. I 

recentment l’Associació Catalana d’Universitats Públiques ha 

presentat també un estudi sobre l’impacte de les universitats 

públiques en la societat. 

En primer lloc, la repercussió de la UdG s’ha fet sentir a la ciutat 

de Girona. Potser als anys 80 les previsions eren massa 

optimistes i han sorgit problemes inesperats, com ara els 

derivats de la mobilitat, però la rehabilitació de Les Àligues, del 

convent de Sant Domènec, del Seminari i de les cases del carrer 

dels Alemanys ha contribuït notablement a la millora del Barri 

Vell. El campus de Montilivi i el Parc Científic i Tecnològic a la 

Creueta han ajudat a crear nous centres en una ciutat en 

creixement. No hem d’amagar que l’impacte que ha tingut la 

Universitat a la ciutat de Girona és envejat per altres poblacions, 

i ha obligat la UdG a trobar, amb èxit, formes imaginatives per 

exportar activitat universitària a altres municipis de les nostres 

comarques sense fragmentar els campus. 



La incidència de la UdG en l’economia de les comarques 

gironines ha estat notable. Segons un dels estudis esmentats, la 

nostra universitat està entre les quinze primeres empreses de les 

comarques gironines pel que fa a la xifra de negoci, i entre les 

cinc primeres per quantitat de personal. Quasi el 70 % dels 

alumnes provenen de la demarcació, amb la beca indirecta que 

representa poder seguir vivint a casa. La despesa derivada de la 

presència de la UdG representa un 0,7 % del valor afegit brut de 

les comarques gironines, i els llocs de treball directes o indirectes 

al servei de la UdG s’estimen en el 1,25 % del total de la 

demarcació. 

Un altre aspecte de l’impacte de la UdG –difícil d’avaluar de 

forma exacta– el constitueixen la generació i el 

desenvolupament d’idees dels nostres graduats que, en aplicar-

les al sector públic i a les empreses privades, permeten 

augmentar el progrés econòmic i la qualitat de vida de la societat 

gironina. 

És evident que l’impacte va associat i és inseparable de l’activitat 

central de la Universitat. La qualitat de la docència i de la recerca 

que es fa en aquesta casa s’expressa en els 41 graus i 39 màsters 

que impartim, en els 118 grups de recerca, i en els seus resultats 

en forma de tesis, articles, projectes europeus i convenis de 

recerca i transferència amb empreses i institucions.  

Totes les universitats són eines de mobilitat social i d’equitat. La 

nostra també. Potser alguns ja m’ho heu sentit dir, però crec que 

no és sobrer repetir-ho avui. Als graduats de les universitats se’ls 

fan onades d’enquestes per part de l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, amb el suport del consells 

socials de les universitats públiques. A l’enquesta del 2008 feta 



als graduats del 2004 es preguntava quin era el nivell educatiu 

dels seus pares. El 46 % dels graduats de la UdG declaraven que 

els seus pares només tenien estudis primaris, i prop d’un 30 % 

eren fills de pares amb estudis secundaris. 

La contribució a la millora de l’educació dels nostres joves, la 

transferència de coneixement que té el Parc com a catalitzador, 

una bona docència, una reconeguda producció científica, 

l’obtenció del Campus d’Excel·lència en Turisme i Aigua, la 

responsabilitat social que demostren realitats com el Projecte 

Rossinyol de mentoria, són motius que ens porten a pensar que 

la UdG, malgrat totes les dificultats, està complint l’encàrrec que 

el govern i la societat catalana, a través del seu Parlament, li van 

fer el 1991. La presència en l’acte d’avui –que agraïm– de tants 

representants de la societat civil ens ho confirma. I aquesta UdG 

d’avui, fruit de la feina de molta gent, i no només en els últims 

vint anys, encara serà millor en el futur, amb l’esforç dels que hi 

treballeu cada dia, encara que no sempre repiquin les campanes 

de la catedral. 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Bou i Vilanova 
16 de desembre de 2011 


