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Honorable Conseller, Honorable Consellera, Il·lustríssima alcaldessa, Excel·lentíssims 
i Magnífics Rectors, companys dels consells socials, autoritats, professors, alumnes, 
personal d’administració i serveis, senyores i senyors, 
 
Començaré expressant, en nom del consell social d’aquesta universitat, la nostra 
satisfacció doble d’assistir a aquest acte. Primer perquè  s’inaugura aquí el curs 2005-
2006 del sistema universitari català i segon, atès el nostre paper d’enllaç entre societat 
i universitat, perquè en Pere Cornellà, destacat representant de l’empresariat gironí 
ens hagi fet la lliçó inaugural. 
 
Fa un any i mig passat que vam assumir la responsabilitat dels nostres càrrecs i hem 
hagut d’aprendre conceptes nous com tendències, crèdits, mobilitat, competències, 
reforma, coneixement, cicles, qualitat, innovació, graus i postgraus, bachelor o master, 
També ens hem familiaritzat amb sigles con EEES, ECTS, ANECA, CRUE, EUA, 
AQU, ESIB, EURASHE, NARIC, CIS, ENIC i hem hagut de repassar geografia llegint 
comunicats o declaracions de París, Bolonya, Lisboa, Praga, Barcelona, Berlín, 
Bergen, Glasgow, Graz o Salamanca. No patiu, no us en parlaré: ni sóc la persona 
adequada ni és el moment. 
 
Del que sí us parlaré en aquest començament de curs, és d’ensenyament. Per sobre 
de tot el que la reforma significa, més enllà del que tots plegats discutim sobre política 
universitària, allò més important de la universitat, per mi i per molta gent, és 
l’ensenyament entès com la transmissió de coneixement entre professor i alumne. 
Recordo haver llegit un text d’un professor que parlava del moment màgic quan entre 
els seus alumnes, en reconeix un en qui es veu emmirallat, que té la mateixa il·lusió 
per aprendre que ell tenia de jove i, recíprocament, l’estudiant veu en el mestre un 
model d’allò que vol arribar a ser. 
 
Tots sabeu que la de Bolonya és considerada la primera universitat del món i en la 
seva història s’explica el moment quan es considera que la seva activitat és ja 
universitària. Ho he traduït literalment: “És una activitat en la qual un estudiós estableix 
els límits d’una disciplina i hi realitza una recerca rigorosa només per amor al saber. 
Aquest estudiós, mentre investiga, transmet el seus coneixements a una comunitat 
d’alumnes que el segueixen per voluntat pròpia, fora de qualsevol institució oficial, 
sigui l’església o l’estat. La societat es pot dirigir a aquest centre de recerca per usar-
ne els coneixements a efectes pràctics”. Sorprèn en aquest text, que parla d’una 
institució de fa quasi mil anys, l’al·lusió a conceptes tan actuals com l’autonomia 
universitària, la recerca i el fet que la universitat estigui al servei de la societat. 
 
Però també en aquest text el detall més important, per mi, és la transmissió del saber 
de professor a alumne. Per al curs que avui comencem el meu desig és que cada 
professor i molts alumnes experimentin aquella relació única que els marqui per 
sempre i que d’aquí a molts anys el professor se senti orgullós d’aquell seu antic 
alumne i el savi que fou alumne, recordi el mestre que el va guiar quan era jove. 
 
Que tinguem tots un bon curs! 
 
Albert Bou i Vilanova 


