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Hi ha amics i coneguts que saben que tinc alguna cosa a veure amb la Universitat de 
Girona encara que pocs saben exactament què hi faig. Però la gent és amable i sovint, 
per quedar bé o per interès sincer, em pregunten: Com va la Universitat? 
 
Molts de vosaltres estareu d’acord que abans de contestar seria assenyat preguntar al 
nostre interlocutor: Quanta estona tens? Perquè la pregunta és senzilla però la 
resposta no ho és gens. Per això, normalment contesto amb alguna banalitat com ara: 
Bastant Bé!  
 
Per saber què hauria de contestar hi penso sovint en la universitat, com vosaltres, i 
crec que ens queda molt per fer: no totes les facultats i escoles disposen d’edificis 
adequats, altres tenen problemes d’espai, les dotacions pressupostàries són sempre 
insuficients, no tenim un relació estable amb el col·lectiu d’ex-estudiants, els nostres 
alumnes no participen en la vida de la universitat i molta gent té la percepció que no 
estem prou oberts a l’entorn. 
 
De fet, totes les universitats públiques catalanes, darrerament, han fet un esforç per 
analitzar els seus reptes comuns: Consolidar l’EEES, millorar la governança de les 
universitats i també de les facultats i escoles, establir un mapa català de titulacions, 
que comportarà renúncies i oportunitats a cada una de les universitats, establir una 
comptabilitat analítica de costos que permeti un millor retiment de comptes.  En 
aquesta línia, i en el marc de l’actualització de la Llei d’Universitats de Catalunya, 
s’intentarà aprofitar el màxim sostre legal que permet la LOMLOU per millorar el nostre 
marc normatiu.      
 
Podríem pensar que estic donant motius per contestar els meus interlocutors dient que 
la Universitat catalana necessita millorar. Però tenim molts motius per l’optimisme: A la 
UdG mateix, acabem d’inaugurar el centre d’empreses al Parc CiT, han començat els 
estudis de grau en Medicina i en Publicitat i en Relacions Públiques, ha crescut el 
nombre d’alumnes, tenim uns equips de recerca molt competitius...  
 
En tot cas, avui toca, en nom del Consell Social, expressar la nostra felicitació a tots 
els guardonats i desitjar als professors, als estudiants i al personal d’administració i 
serveis, un bon curs. 
 
Però també us he de demanar a tots, en aquests temps difícils, que tingueu present la 
importància que pel país té la nostra missió docent tot formant professionals que 
contribuiran a la millora de la societat, que tots i cada un dels membres de la comunitat 
universitària ens sentim orgullosos de formar-ne part perquè l’exigència, el rigor i la 
qualitat siguin el nord de la nostra ètica laboral i que tots contribuïm a la cohesió de la 
Universitat de Girona tot construint-ne dia a dia una cultura pròpia, emprenedora i 
compromesa. 
 
Ja el 2006 el Parlament Europeu va demanar a les universitats que la seva 
responsabilitat social i cultural fos alguna cosa més que una resposta a les demandes 
immediates de les societats i a les necessitats del mercat,  tot i que prendre’s 
seriosament aquestes demandes i aquestes necessitats sigui molt important. Cal una 
participació en la definició de la societat del coneixement i una implicació de les 
universitats en mantenir una visió a més llarg termini que contribueixi a resoldre les 
grans opcions socials. 
 
Aquesta seria la meva darrera petició, que la implicació de Universitat de Girona en el 
seu entorn es concreti en un lideratge tant en temes científics, com socials, com 
culturals, com econòmics, en especial en temps de crisi com els que la nostra societat 
està vivint. 
 
Albert Bou i Vilanova 


