
DISCURS DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL DE LA UdG A L’ACTE D’INAUGURACIÓ 
DEL CURS ACADÈMIC 2009/2010, 13 D’OCTUBRE DE 2009 
 
Rectora, Alcaldessa, Comissionat, Secretari General, Dr. Terricabras, membres de la Comunitat 
Universitària, Representants de les institucions, senyores i senyors. 
 
Gràcies a tots per acompanyar-nos en aquest solemne acte. 
 
Començaré dient que estic en contra de moltes de les coses que ha dir el coordinador del Consell 
d’Estudiants però que defensaré que ho pugui dir aquí i a qualsevol àmbit. 
 
Confesso que després de la lliçó magistral del professor Terricabras he pensat a renunciar a fer el meu 
parlament per allò de les comparacions. Espero que sigueu benèvols i accepteu que no tothom pensa i diu 
les coses tan bé com ell. 
 
Començaré, en nom del Consell Social i del que representa, per felicitar a tots els guardonats, En una bona 
universitat com la nostra, la vostra feina ens acosta a l’objectiu de ser excel·lents, Per això la institució us ho 
reconeix i els de fora us agraïm el vostre esforç i el vostre exemple. 
 
En aquests moments d’incerteses i de mals temps a la universitat i, més encara a fora, em sembla adequat 
de compartir amb vosaltres el que em suggereix aquella tòpica frase que diu que no podem preveure què ens 
portarà el futur, ni tan sols el futur més immediat. A la universitat a més de no saber exactament què ens 
espera, intuïm que tindrem alguns obstacles segurs. Com que tots els sabeu i el protocol ens marca el temps 
en diré només alguns: La societat, a través del govern, no pot destinar tots els recursos que exigeixen la 
docència i la recerca, els estudiants del nostre país haurien de tenir més beques per tal que les universitats 
complissin el seu paper d’ascensor social, moltes de les nostres facultats encara no disposen d’edificis, els 
joves postgraduats ho tenen tan difícil que no sempre podem captar i retenir els de més talent i, això ja és 
discutible, molts pensem que la governança de les universitats és inadequada i molt millorable. 
 
Permeteu-me un parèntesi ara que parlo de governança. Un dels arguments a favor que el Rector/Rectora 
sigui escollit per la pròpia comunitat és la força que aquesta elecció li dóna. Segurament l’argument és 
correcte però això permet que durant la campanya electoral els candidats siguin objecte de peticions de 
millores per part d’alguns col·lectius que en les circumstàncies actuals són insolidàries i impertinents i 
m’obliguen a demanar als candidats al Rectorat, que per al bé de la universitat, pactin de no fer-ne ús 
electoral. 
 
Deia que les incerteses hi són: Estem començant una gran quantitat de nous títols de grau i els estudis de 
postgrau s’hauran de redimensionar i ha volgut el calendari que estiguem en procés d’escollir qui dirigirà la 
UdG els propers anys. 
 
No podem preveure el futur però, siguin quines siguin les circumstàncies, sí que depèn de cada un de 
nosaltres omplir amb valor i amb sentit el temps que vivim. Encara que molts condicionants no puguin ser 
alterats al seu gust, sí que depèn de cada un dels professors i altre personal de la casa dedicar cada hora, 
cada dia d’aquest curs als estudiants, a ensenyar-los i educar-los, a fer que siguin més savis, millor persones 
i millor ciutadans. Potser tocaria aquí parlar del doble vessant de professor/investigador de bona part del PDI 
de la casa. Tot i que el seny a vegades em qüestiona la meva autoritat per opinar de segons quins temes, la 
meva obligació aquí és recordar la perversitat d’aquella definició de la feina dels professors: “Carrera 
d’investigació i càrrega docent”. A la universitat la recerca només pot tenir sentit si millora la docència. Si algú 
no té il·lusió per l’ensenyament, que faci la seva carrera investigadora lluny de la universitat. I de passada 
diré que la recerca només s’ha de nodrir de recursos públics si s’orienta a qüestions pràctiques que la 
societat demani. 
 
I, naturalment també els alumnes han d’omplir amb sentit i amb valor el temps que viuran aquest curs. D’ells, 
que són aquí pel seu esforç però també per la sort que han tingut, depèn aprofitar cada hora, cada dia per 
ser feliços aprenent i per acomplir allò que les seves famílies i la societat esperem d’ells i que podríem definir 
com la seva formació integral que els ha de portar a un creixement de la seva vida personal i  professional i 
que siguin socialment sensibles a la justícia i a la solidaritat. 
 
Són els meus desitjos per vosaltres en aquest nou curs que simbòlicament comencem avui. 
 
Albert Bou i Vilanova 
 


