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Compartir aquests moments amb tots vosaltres i desitjar-vos un bon curs als alumnes, 
als professors i al personal d’administració i serveis em fa pensar que la vida se’ns 
escola en el temps com la sorra a les mans. Ja és la quarta vegada que tinc l’honor de 
ser aquí representant el Consell Social i, d’alguna manera, deixeu-m’ho dir, la societat 
gironina. 
 
Felicito els qui han estat guardonats: tots ells són un orgull per a la universitat. 
 
Com molts de vosaltres, tinc el costum de guardar articles de diaris que m’interessen. 
Normalment els arxivo pensant que potser algun dia els tornaré a llegir, però n’hi ha 
dos que van sortir en un diari i en una revista gironins el gener del 2005 i que tinc entre 
els papers dels temes pendents perquè em són un recordatori permanent del motiu 
principal de l’encàrrec que els meus companys i jo tenim en aquesta casa. Un es titula 
“El repte de l’entorn” i l’altre, “La feblesa de la UdG”. Ja n’endevineu l’argument: el 
repte de la Universitat era connectar amb l’entorn i la feblesa era viure d’esquena al 
territori. 
 
Aquests últims anys es parla molt de la tercera missió de la universitat. Tots ho sabeu: 
a més de la docència i la recerca, la societat demana a les universitats que orientin les 
seves activitats a millorar el seu entorn des d’un punt de vista econòmic, social i 
cultural. Podríem dir que la formació de persones i la seva inserció laboral al teixit 
econòmic de la societat i la transferència de coneixements i de tecnologia cap a les 
empreses relligarien les dues primeres missions amb la tercera. 
 
Puc presumir que la gent que em coneix em té per una persona tolerant, però us 
confesso que no suporto les persones pessimistes i me’n trobo moltes, a fora, sens 
dubte, i a dins de la UdG. Sempre s’estan queixant que si l’equip de govern no fa prou, 
que no tenim prou diners, que les obres s’allarguen massa, que jo sí que treballo i els 
altres no fan res... 
 
Molts més ho veiem amb un altre caire i us proposo que aquest any ens creiem les 
primeres paraules de l’himne que després el cor cantarà i alguns destrossarem: 
“Gaudeamus, igitur”. Alegrem-nos perquè la UdG tindrà Facultat de Ciències de la 
Salut d’aquí a un any, perquè tenim el Parc Científic i Tecnològic amb gent que ja hi 
treballa i amb altres espais que es van construint, perquè tenim uns comptes ben 
endreçats, perquè tenim un bon clima institucional, perquè el govern ens ha destinat 
una quantitat per a inversions que tindrem feina a gastar-nos, perquè tenim uns 
instituts de recerca amb un futur que engresca, perquè la Universitat té un prestigi 
innegable a la nostra societat i alguns dels seus representants ens ho demostren 
acompanyant-nos avui, i perquè molta gent honesta cada dia, cada dia treballa per 
superar les dificultats que sens dubte té la nostra universitat. 
 
I tots aquests factors positius ens han de permetre avançar en el compliment de la 
tercera missió que la societat ens reclama. Hi estem treballant, però hem de 
perseverar en alguns aspectes que us concretaria en els objectius següents:  
 
· Formació de bons professionals aptes per al mercat laboral o per crear empreses. 
· Establir vincles de recerca amb les empreses de  l’entorn. 
· Oferir cursos de formació permanent ajustats a la demanda de la nostra societat. 
· Promoure la inserció laboral a través de les pràctiques dels estudiants a les 
empreses. 
· Contribuir a millorar l’entorn a través de recerca i d’estratègies mediambientals. 



· Obrir les instal·lacions i les activitats universitàries a tota mena d’entitats i particulars 
que en puguin gaudir. 
· Formar ciutadans ben educats no només a través de l’ensenyament i la recerca 
tradicionals, sinó mitjançant altres activitats culturals, recreatives, esportives i 
solidàries. 
 · Col·laborar amb els poders públics i les institucions i entitats professionals i privades 
per portar a terme les polítiques universitàries més adequades. 
 
La comunitat universitària pensa que tot això ja ho estem fent. És així, i ara només 
desitjo que ens ho creiem i ho transmetem de manera que la societat s’ho cregui. La 
nostra nova facultat de medicina, que segur que serà un important agent d’aquesta 
tercera missió universitària amb la seva contribució directa a la millora de la salut i el 
benestar social, ha estat fruit d’una decisió de l’actual govern que sempre li 
reconeixerem i que a molta gent ens satisfà íntimament, però la implicació de tantes 
institucions de les nostres comarques donant suport a la petició de la universitat ha 
estat un exemple que l’entorn està al nostre costat. Estem en el bon camí i espero que 
ben aviat tothom reconeixerà que la UdG ha tingut un impacte formidable en 
l’economia, la societat i la cultura de les comarques gironines i jo podré arxivar 
físicament, no pas mentalment, aquests dos retalls de diari. 
 
 
Albert Bou i Vilanova 
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