
 
ACTE D’INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2006-2007 

3 D’OCTUBRE DE 2006 
 

 
Bon dia, Rectora, Alcaldessa, Secretari d’universitats i recerca, Professor Mayor 
Zaragoza, Secretari General de la UdG, Autoritats, membres de la comunitat 
universitària, senyores i senyors 
 
Començaré aquesta intervenció agraint-vos a tots i a cada un de vosaltres la vostra 
presència que fa més lluït aquest acte tan simbòlic, desitjant un bon curs a professors, 
alumnes i personal d’administració i serveis i felicitant els qui avui han rebut els premis 
extraordinaris de doctorat i la medalla de la UdG. A tots ells i especialment a l’Enric 
Viver que em va acompanyar en els meus primers passos en aquesta casa. 
 
Sempre he tingut enveja de les persones eloqüents, capaces de confegir un discurs 
captivador en el fons i en la forma. A mi sempre m’ha costat i us confesso que, quan, 
com ara, em toca de parlar, em passo hores pensant què he de dir. He estat molt de 
temps sospesant si havia d’opinar del finançament de les universitats, dels 15 anys de 
la UdG i l’encàrrec que hem fet el Consell Social sobre el seu impacte al territori, del 
Parc Científic i Tecnològic, dels estudis de postgrau o dels nous i engrescadors 
projectes de la nostra universitat. He començat a fer esborranys i finalment he decidit 
que no. 
 
He pensat que, si ara fa un any us vaig parlar d’ensenyament, avui us parlaria de 
valors i d’educació, segurament influït positivament per la presència del Professor 
Mayor Zaragoza a qui agraeixo que hagi parlar de la responsabilitat dels intel·lectuals 
en una època en  què sembla que molts han abandonat les reflexions que d’ells 
esperem.  
 
Donem per descomptat que la UdG transmet als nostres alumnes uns coneixements i 
unes eines per investigar però jo us demanaria que també transmetés una sèrie de 
valors, compartits segur amb tots vosaltres i que portés els nostres alumnes, en sortir 
de la Universitat, a treballar per una societat més justa i més solidària, que els portés a 
defensar els drets humans, els drets del pobles i la convivència en la diversitat, que els 
portés a defensar que les empreses on treballin siguin agents d’un canvi social i 
compromeses en el respecte al medi ambient, els drets laborals de les persones i el 
comerç just. Resumint, que siguin uns bons científics, uns bons professionals però 
també unes bones persones. 
 
Fa uns mesos, va córrer per la casa un article del Washington Monthly on parlava del 
rànkings de les universitats americanes i, a diferència dels més corrents en què es 
valoren les universitats per allò que solem anomenar “excel·lència acadèmica”, es 
plantejava què necessita un país de les seves universitats i acabava classificant les 
universitats americanes segons tres criteris: Si eren eines de mobilitat social, si els 
seus llicenciats eren capaços de posar els seus coneixements i els seus dots 
d’investigador al servei dels avenços científics i del creixement econòmic i si 
inculcaven als seus alumnes una ètica de servei a la comunitat. 
 
En aquest començament de curs, aquest seria el repte que us plantejo a tots: Que fem 
de la nostra universitat una de les primeres en excel·lència acadèmica i en servei al 
país. 


