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Saludo ben cordialment a la Rectora, el comissionat per a Universitats i Recerca, a l’alcaldessa i els 
altres representants de la societat al Parlament, al Congrés de Diputats, al Senat, a la Diputació, als 
ajuntaments i als consells comarcals, a les autoritats de les conselleries i de la casa, als companys del 
Consell Social, als representants d’altres institucions, la comunitat universitària. I us agraeixo la vostra 
companyia en un dia tan solemne. 
 
Una vegada més tinc la responsabilitat i l’honor de prendre la paraula en aquest acte d’inauguració de 
curs en nom del Consell Social i, de donar-vos una visió des de fora, des d’aquesta societat a la qual la 
Universitat té el deure i la vocació de servir. 
 
I avui, escoltant Rosa Cullell, s’entén per què dono les gràcies al destí que m’ha permès estar al Consell 
Social i haver conegut tanta gent que té coses per dir i les sap explicar, primer aquí, a la Universitat de 
Girona i després al sistema universitari català. Ser col·lega de la Rosa i de totes les presidentes i 
presidents de consells socials de les universitats púbiques catalanes aquests anys és un d’aquells regals 
que la vida et fa i que agrairé sempre. 
 
I això de saber explicar-se, us ho he confessat altres vegades, ho envejo. Fa setmanes que sé que avui 
hi ha la inauguració de curs i he anat pensant sobre què he de dir, que ha de dir el Consell Social a la 
comunitat universitària ara que té ocasió de fer-ho. 
 
I m’he fet alguns suggeriments: 
 
Podríem parlar de la situació econòmica i demanar disculpes perquè la societat no pot destinar a la 
universitat tots els recursos que el Govern havia compromès en temps millors però, a la vegada, 
podríem recordar que, el pressupost destinat  les universitats s’ha incrementat en més d’un 80% en el 
període 2002 – 2009 i que, tot i el context i admetent les darreres retallades en inversions i en cost de 
personal, es preveu un increment d’un 2% en els propers quatre anys. I a la vegada ens felicitem 
perquè l’equip de direcció de la Universitat de Girona ha elaborat un Pla d’eficiència i austeritat que ens 
ha de permetre ser millors i més competitius amb menys recursos.   
 
O podríem expressar la nostra satisfacció per tantes coses que la Universitat de Girona fa bé. Per 
exemple, l’adopció de la comptabilitat analítica als nostres comptes, que ens ha de permetre des de 
saber quan costa un crèdit o un estudi fins a homologar la comptabilitat del sistema universitari català. 
O un altre exemple, ja que estem en aquesta Facultat: la implantació del nou estudi de Grau en Treball 
Social, no més important que altres pensareu, però per les circumstàncies en què es va gestar, per a mi 
i per a altra gent sí que ho és. 
 
O podríem tornar a parlar de la governança de cada universitat i d‘aquest ens que anomenem 
“Universitat de Catalunya” i que no tothom veu de la mateixa manera. És un debat obert no només 
entre els presidents dels consells socials, sinó també a la nostra universitat i en altres instàncies com la 
CRUE o l’ACUP. Tots podríem estar d’acord amb els objectius que podríem resumir en: 

- Agilitar la presa de decisions. 
- Incrementar i reforçar la relació societat-universitat. 
- Fer possible el disseny i l’execució d’una planificació integral, estable i coherent.  
- Incrementar la transparència i la responsabilitat en el retiment de comptes. 

Tindrem, però, la determinació de fer els canvis de lleis i de mentalitats per avançar cap a aquests 
objectius? 
 
O tocaria comentar els sistemes d’assignació de places a les universitats i qüestionar la idoneïtat del 
districte únic imposat a l’Estat o de les diferents vies d’accés, mentre analitzem les dades de la 
matriculació per a aquest curs, dades de les quals estem molt satisfets i que ens diuen per exemple que 
un 66% dels inscrits són de les comarques de Girona però que a Medicina un 52% dels matriculats de 
nou vénen de fora de Catalunya? 
 
O hauríem de comentar molts altres temes que afecten les missions de la institució o plantejar si el 
Consell Social mateix pot o sap complir els seus objectius i fa de pont entre la societat i la universitat 
que segurament és la seva raó de ser?. 
 
I després de dubtes i indecisions he pensat que no, que avui era una ocasió massa solemne per parlar 
de tot això i que el que he de fer és agrair la feina feta a les persones que avui es jubilen i felicitar el Dr. 
Besalú i els qui han obtingut els premis extraordinaris de doctorat. Tots ells són testimonis de 
l’excel·lència a la qual la UdG aspira. 
 
I sobretot és un dia d’il·lusió, que representa el començament d’un curs i que és el moment per 
demanar-vos a tots, des de la Rectora a tot el professorat i el personal d’administració i serveis que 
aprofiteu cada dia, cada hora d’aquest curs per fer dels vostres alumnes uns bons professionals i unes 
bones persones. Estant aquí, en aquesta facultat que forma mestres, es deu poder citar Célestin Freinet, 
tot i que sospito que no està gaire de moda. Deia el mestre de l’escola moderna que les persones es 



construeixen des del seu interior i que l’ensenyament els ha de donar la força, la motivació, els 
processos i els objectius per aconseguir-ho. Aquest és el repte de la institució i de cada un dels 
professors i ho és perquè tenim uns dotze mil alumnes i són dotze mil raons per esforçar-se cada dia, 
cada hora. 
 
Moltes gràcies, 
 

Albert Bou i Vilanova 
President del Consell Social 
  


