
 

 

 

ACTE D'INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2004/2005,  

27 D’OCTUBRE DE 2004 

 
Honorable Sr. Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, 
Excm. i Magnífic Sr. Rector de la Universitat de Girona 
Professor Gianmarco Veruggio 
Estudiants, professors i personal d’administració i de la Universitat de Girona, 
 
Suposo que a molts de vosaltres us passava com a mi i quan éreu a l’escola us feia 
il·lusió de tenir una llibreta per estrenar al començament de curs. Hi penso en 
començar aquest nou curs escolar, ara que, com deia el poeta, tot és possible, tot està 
per fer. 
 
Il·lusió que sentim els membres del Consell Social en aquest primer curs que 
comencem i que sento jo en parlar-vos en nom d’aquest consell, que sabeu que és un 
òrgan col·legiat del qual vaig acceptar la presidència i la responsabilitat que comporta 
el càrrec. Vull dir-vos en aquesta primera inauguració que no tindreu un Consell 
presidencialista, sinó que, per necessitat i sobretot per convicció, us haureu 
d’acostumar a un òrgan col·legiat format, de moment, per sis persones de fora de la 
comunitat universitària i que totes sis en tenen la mateixa representativitat.  
 
Per cert, tot i que l’empresariat col·labora amb la universitat, per exemple al Parc 
Científic i Tecnològic, al Consell hi falta el representant dels empresaris gironins. 
Demano formalment en aquest acte solemne a les juntes directives a Girona de les 
dues associacions patronals que demostrin que la Universitat els interessa i deixin de 
banda les seves diferències. Em poso a la seva disposició per fer de mitjancer i trobar 
una solució per tal que un empresari acceptat per ambdues parts entri al Consell. A 
més, per completar el Consell Social, he d’urgir el Parlament que nomeni el substitut 
del dimitit Sr. Salvador Carrera, i us anuncio que la persona escollida per representar 
els antics estudiants prendrà possessió al proper Ple del Consell. 
 
Els meus companys i jo hem començat a veure que la Universitat està en un entorn 
canviant, determinat per la creació de l’espai europeu d’educació superior, i encara 
haurà de canviar més. Per exemple, a mi, i a molts de vosaltres segur que també, em 
sembla incoherent que quan les directrius vénen de més amunt, hi continuï havent un 
control de les universitats catalanes per part de Madrid. Deia que a tots ens toca de 
viure en aquest entorn canviant i, per part del Consell volem impulsar la participació 
dels agents socials del territori de la Universitat en el procés cap a l’espai esmentat. La 
societat gironina ha de contribuir a identificar les seves necessitats socials, ha de 
col·laborar en la definició dels perfils acadèmics i professionals i ha d’assessorar la 
universitat durant el procés d’adaptació de les titulacions, analitzant els continguts i 
l’estructura de les carreres. Aquest seria un primer objectiu del nostre Consell Social. 
 
El trasllat de l’Escola Universitària de Turisme ens ha provocat un neguit sobre les 
relacions de la Universitat de Girona amb el seu entorn geogràfic immediat, és a dir, 
les comarques gironines. Hem de compaginar la centralització que els professors i 
estudiants exigeixen amb la necessitat que la nostra universitat sigui un instrument 
cabdal de la dinamització econòmica i social de les nostres comarques. L’estudi de 



l’impacte de la UdG sobre el territori, més enllà de la ciutat de Girona, que té ara i que 
ha de tenir en el futur serà un altre dels objectius d’aquest mandat del Consell Social. 
 
En aquest començament de curs voldria referir-me a altres reptes que tenim a la 
nostra universitat. Per exemple, en un termini breu haurem de replantejar-nos la 
normativa sobre la permanència dels estudiants a la casa. El finançament públic i la 
qualitat, aquest objectiu no sempre clarament definible, exigeixen que hi hagi un límit 
en les convocatòries. 
 
En la inauguració de curs de les universitats catalanes, el President de la Generalitat 
va anunciar la intenció del seu govern d’augmentar la despesa en I+R+i (investigació, 
recerca i innovació) fins al 2% del PIB durant l’actual legislatura. Tenint en compte que 
el 2003 el % de la despesa privada és del 0,73% i la despesa pública només és del 
0,36%, si les previsions del govern es compleixen, serà menys difícil la feina dels 
investigadors. Si mesures així es porten a terme i si el govern manté les promeses 
fetes a la nostra universitat sobre un nou model de finançament que tingui en compte 
la nostra especificitat i es creen els instituts de recerca promesos, entendreu que, en 
aquest aspecte, em senti orgullós del govern que m’ha nomenat. 
 
Des de la societat, des d’aquesta societat tant canviant des d’un punt de vista 
tecnològic, social, econòmic… us demanem a la Universitat que sigueu el far que ens 
il·lumini per  trobar el camí correcte. Ja ho esteu fent: sovint professors de la UdG 
opinen sobre el nostre paisatge, la contaminació, el turisme, l’educació, la integració 
d’immigrants i tants altres temes. Heu de continuar així, teniu la responsabilitat de 
donar pautes perquè el nostre país, i ho diré en una fórmula ja clàssica, sigui cada 
vegada més econòmicament ric i solidari, políticament lliure, socialment just i 
humanament feliç. 
 
Però el més important i el primer que la societat espera de vosaltres és que els 
alumnes estudieu, els professors ensenyeu i el personal d’administració i serveis 
treballeu amb il·lusió en aquest curs que comença, amb la il·lusió d’aquell nen que jo 
vaig ser davant la llibreta per estrenar. 
 
Albert Bou i Vilanova 
President del Consell Social 
 
 
 
 


