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Aquesta inauguració aquí, a Figueres, és un gest simbòlic amb el qual la UdG demostra 
la seva voluntat de servei a les comarques gironines i als membres del CS ens satisfà 
perquè, tot i que sempre hem defensat que les facultats han de ser a l’entorn de 
Girona ciutat, hem constatat que la UdG ha anat trobant la manera que moltes ciutats i 
viles de les comarques del seu entorn tinguin vida universitària. A Figueres, el CS ha 
col·laborat en el programa Transversalis i la implantació del Centre d’Emprenedoria i 
Innovació com a experiència d’innovació i emprenedoria transfronterera. També, la 
UdG vol mostrar la solidaritat envers la gent de l’Alt Empordà que va patir els focs de 
l’estiu. Al darrer ple del Consell Social i arran dels incendis, es va aprovar que la UdG 
posés el seu coneixement al servei de la gent d’aquesta comarca. 
 
Durant els darrers anys he tingut el privilegi de participar en actes com el d’avui i no 
he parlat gaire del Consell Social. Avui, quan s’acosta la fi del meu encàrrec, apel·lo a la 
vostra comprensió per fer un balanç subjectiu d’aquesta experiència de vuit anys als 
servei de la Universitat de Girona. 
 
Sabeu que el Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa a la 
Universitat. Som quinze persones, sis de les quals de la comunitat universitària i els 
altres nou representem la societat gironina. Em sento orgullós del treball en equip que 
s’ha fet i agraït a tots els que n’han estat part. 
 
En aquests anys, hem procurat que els recursos que gestiona el Consell Social 
reforcessin orientacions estratègiques de la Universitat de Girona i així hem propiciat 
un creixement constant de la despesa en benefici de la institució, reorientant el 
nostre pressupost, amb una important contenció de les despesa de personal i corrent 
que s’ha traduït en un important flux de transferències al govern i a les unitats de la 
universitat. 
 
La nostra actuació ha estat marcada per una participació discreta però constant i 
intensa en els òrgans de les universitat i del sistema universitari, pel seguiment de la 
gestió econòmica i pressupostària en una línia de prudència que, junt amb els esforços 
de la comunitat universitària, ha permès, fins ara, que la UdG faci front al context de 
restriccions pressupostàries i pel suport a projectes institucionals i de la comunitat 
universitària, amb un especial èmfasi en la promoció i projecció de la universitat, en la 
inclusió social i en el foment de la transferència. 
 
Tanmateix, el que és rellevant és que, en aquests vuit anys, la Universitat de Girona ha 
experimentat un creixement en tots els àmbits, amb un avenç consolidat en superfície, 
unitats, estudis i recerca i ha vist el sorgiment del Parc Científic i Tecnològic. Així, ara 



mateix, la UdG és una universitat completa, de docència i de recerca, amb projecció a 
l’entorn proper  i internacional. Esperem haver-hi  pogut contribuir. 
 
Però tots sabem que l’important és el futur i el futur immediat és aquest curs que 
inaugurem avui. Serà un curs difícil però avui i aquí res no és senzill. Ahir ho vam 
tornar a viure. Les dificultats són moltes: La societat no pot oferir a la UdG els 
recursos que necessitaria, la legislació s’ha de canviar per permetre una millor 
governança, els professors i el personal d’administració i serveis hauran d’adaptar-se a 
noves realitats i els alumnes trobaran aquestes i altres dificultats que us estalvio per 
sabudes. 
 
Però cal superar-nos en l’adversitat. Aquest és el lema de Jaume Vicens Vives a l’ex-
libris del seu fons integrat a la biblioteca de la nostra universitat. La gent d’aquestes 
comarques demana als treballadors de la Universitat de Girona que, com farà la gent 
perjudicada als incendis, se superin en l’adversitat, que facin la seva feina de manera 
responsable i compromesa perquè la institució compleixi amb la seva missió 
investigadora i de transferència de coneixement a la societat. Missions importants, 
però supeditades a la principal: la docència, que sovint simbolitzo en aquell moment en 
què un alumne descobreix un professor que el motiva a aprendre més i al qual sempre 
recordarà amb respecte, admiració i afecte, aquell moment en què un professor 
descobreix en un alumne la mateixa actitud que ell va tenir de jove i s’hi veu reflectit. 
Desitjo als professors i als alumnes de la UdG que en aquest curs que avui inaugurem 
tinguin molts d’aquests moments.   
 


