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O Fortuna 
velut Luna 
statu variabilis, 
semper crescis 
aut decrescis. 
 
 
 
 
 
Bon dia a tothom. M’agradaria adreçar les meves salutacions i el meu 
agraïment, en primer lloc, a la rectora, i al secretari d’Universitats i Recerca, a 
l’alcalde de Girona, al president de la Diputació de Girona, als representants 
electes al Parlament, al Congrés, al Senat i a la Diputació de Girona, als 
consellers comarcals, als regidors, a les autoritats de la Generalitat de 
Catalunya, de la UdG i del Consell Social, i especialment a la comunitat 
universitària: als professors, als estudiants i al personal d’administració i 
serveis. Gràcies a tothom per ser present en aquest acte acadèmic. 
 
Vull excusar l’absència del president del Consell Social, el Sr. Albert Bou. Les 
seves obligacions professionals li han impedit assistir aquest any a la 
inauguració del curs. Aquesta circumstància ha provocat que sigui jo com a 
vicepresident del Consell Social qui els dirigeixi la paraula. És la primera 
vegada en set anys i serà també l’única, atès que arribo, d’aquí a pocs dies, al 
final del mandat com a membre del Consell. 
 
I què els puc dir, en la inauguració d’un curs acadèmic, si la majoria de vostès 
en saben prou més que no pas jo? Ben pensat, només els puc aportar l’opinió 
personal d’un gironí que ha tingut durant uns anys la sort, i l’honor, de ser 
membre del Consell Social, en representació de les entitats locals gironines. Un 
més d’aquests membres del Consell Social que hauríem –segons diu la Llei– 
de representar la societat civil en els òrgans de govern de la Universitat.  
 
Estem en una situació de crisi econòmica  
 
Al principi d’aquesta crisi, ja fa quatre anys, alguns es pensaven que es limitaria 
al sistema financer americà. La globalització l’escampà cap a Europa i aquí, per 
causes ben pròpies de la nostra societat, s’ha agreujat considerablement. 
L’excés d’endeutament públic i privat en seria la causa principal. El fet cert és 
que a hores d’ara ens està afectant profundament. Ho saben prou tots vostès. 
Cada cop més famílies, persones i empreses ho pateixen directament. En els 
darrers quatre anys (la durada d’una carrera universitària) s’han quedat sense 
feina 400.000 persones a tot Catalunya, de les quals 50.000 són de les 
comarques de Girona. Més de 3.000 empreses han tancat. I a hores d’ara, més 
del 40 % dels joves d’entre 16 i 24 anys estan a l’atur. Són unes dades 
esfereïdores que mostren la duresa de la crisi, una duresa que es percep en 
tots el sectors amb falta d’il·lusió i de confiança en el futur. Tenim una societat 
tan amoïnada com indignada. 
 
 



La UdG, en ascens continuat  
 
Malgrat la situació econòmica general, la UdG continua creixent. En els darrers 
quatre anys (la durada d’una carrera universitària, també), els estudiants 
matriculats a la Universitat de Girona han passat de 12.000 a 15.000 (en 
nombres arrodonits), i aquest darrer any s’han incrementat altra vegada en un 
5 %. Tanmateix, en el mateix període de quatre anys, el pressupost liquidat de 
despeses també s’ha incrementat de 81 milions d’euros a 101 milions. I fins 
l’any 2010 sempre s’ha liquidat el pressupost sense cap dèficit. La rectora sap 
que des del Consell Social fa molts anys (més de quatre) que hem practicat i 
recomanat amb insistència la contenció de la despesa corrent de la universitat. 
Hem reclamat austeritat en la despesa i prudència en l’estimació dels ingressos 
pressupostaris. Justament aquesta gestió econòmica practicada en els darrers 
anys ha permès la dotació de reserves que està fent possible la superació 
d’aquest difícil any 2011. Ara estem sobrevivint amb els estalvis d’anys 
anteriors. Les reserves, però, s’acaben. 
 
La UdG i les comarques gironines  
 
Aquest any 2011 celebrarem amb satisfacció el 20è aniversari de la creació de 
la UdG. Podríem dir 20 anys de l’«era moderna» de la Universitat de Girona. 
Durant aquests 20 anys la Universitat ha crescut de manera espectacular i 
reeixida. De 6.600 estudiants hem passat a prop de 15.000, i d’un pressupost 
d’uns 15 milions d’euros a un de més de 100 milions. Quasi tots els edificis i 
facultats estaven per fer i avui gairebé estarien acabades les edificacions 
pendents si no fos per les restriccions pressupostàries que endarrereixen la 
Facultat de Turisme i el Campus de la Salut. D’altra banda, el Parc Científic i 
Tecnològic ja és una realitat. I amb la Universitat s’ha transformat també la 
ciutat. Qui recorda com eren el Barri Vell i el campus de Palau fa 20 anys! 
Probablement, la UdG i el Parc Científic han estat el factor dinamitzador més 
important de l’economia gironina dels darrers 50 anys. 
 
Aquest present esplèndid és un producte directe del passat, i tot el que avui 
ens està succeint té arrels profundes en la història de la ciutat i de la 
Universitat. Només si intentem conèixer i comprendre el passat podrem 
entendre el present i –amb moltes limitacions– intuir el futur que ens espera. 
 
L’Estudi General de Girona  
 
Doncs bé, ara ens convé recordar que la creació de la Universitat de Girona, 
l’Estudi General, arrenca amb el Reial decret d’Alfons el Magnànim en què 
concedia a la ciutat de Girona el privilegi per a la fundació de la Universitat, el 9 
de març de 1446 (fa, doncs, 565 anys !). Aquest privilegi es va concedir a 
petició dels regidors de Girona desplaçats a Nàpols. Curiosament, s’obté per a 
Girona quatre anys abans que per a Barcelona, que rep la concessió l’any 
1450. Certament, l’inici de l’activitat acadèmica i la construcció de l’actual edifici 
del Rectorat és d’anys posteriors, com a conseqüència de la inestabilitat 
política a la ciutat i de la greu crisi econòmica de bona part del segle XV.  
 



En qualsevol cas, entre 1572 (ara fa 439 anys) i 1717, a l’Estudi General de 
Girona s’imparteix gramàtica, teologia, filosofia, art, dret i medicina, i 
s’expedeixen títols de batxiller, llicenciat, mestre en art i doctor. Aquest període 
de 145 anys s’acaba el 1717, amb el Decret de Nova Planta, que clausura les 
sis universitats catalanes i manté únicament la de Cervera. 
 
 
La Universitat Lliure de Girona  (1870-1874) 
 
En el segle XIX, l’Ajuntament de Girona pren novament la iniciativa. Durant 
l’anomenat sexenni democràtic o revolucionari, i a proposta del regidor 
progressista Narcís Pérez, s’acorda la creació de la Universitat Lliure de Girona 
el 29 de novembre de 1869. Ara fa 142 anys, coincidint amb la celebració de la 
inauguració del servei d’aigua potable, a la ciutat, i amb la implantació de la 
pesseta com a moneda única, a Espanya. Aquesta Universitat, malgrat 
l’oposició frontal del rector de la Universitat de Barcelona, impartirà Dret i 
Farmàcia entre 1870 i 1874. Exactament fins al 20 de juliol de 1874, dia en què 
es transmet a l’alcalde de la ciutat la resolució segons la qual «el Presidente del 
Poder Ejecutivo de la República ha tenido a bien aprobar la conducta seguida 
por ese Rectorado (de Barcelona) de haber retirado a dicho Ayuntamiento (de 
Girona) la autorización que tiene concedida para las Enseñanzas de Derecho y 
Farmacia que se daban en la Universidad Libre de Gerona y la suspensión de 
exámenes y grados». El secretari de la Universitat gironina escrivia a l’alcalde 
de la ciutat, per aquest motiu: «Es mucha la ambición de Barcelona; yo creo 
que quisiera tragarse toda Cataluña.» 
 
I és que la Universitat de Girona era competidora directa de la Universitat de 
Barcelona, i en moments de crisi econòmica (sempre la crisi...) la matrícula 
d’alumnes de Girona i d’arreu de Catalunya era una amenaça per a la 
Universitat de Barcelona. El rector de la UB, Antonio Bergnes de las Casas, 
tenia motius per sentir-se amenaçat: l’any 1866 la UB tenia gairebé 1700 
estudiants, i a la UdG es van registrar 568 expedients acadèmics, dels quals un 
terç eren de la província de Girona, un altre terç de la resta de Catalunya i el 
darrer terç, de les Balears, Cuba i Puerto Rico i de la resta d’Espanya a parts 
similars. Sigui com sigui, el rector de la UB aconseguí el seu propòsit de tancar 
la Universitat Lliure de Girona. En una carta a l’alcalde de Girona, el rector li 
argumentava: «¿Y para qué necesita la inmortal Gerona una Universidad mal 
montada, inútil por consiguiente, y hasta perjudicial, gozando, como 
merecidamente goza, de unos blasones que no hay ciudad de Europa que no 
la envidie? ¿No es preferible abstenerse, cuando no hay medios...? ¿No vale 
más aplazarlo para más adelante cuando se pueda hacer bien y según la ley 
manda, que persistir ahora en hacerlo mal y contra toda consideración divina y 
humana?» 
 
Ja ho veuen: argumentacions no massa diferents de les que se senten ara en 
relació amb l’excés d’universitats a Catalunya i amb la necessitat de 
racionalització de l’oferta universitària a Catalunya i de fusions d’universitats a 
Espanya. 
 
 



Col·legi Universitari de Girona i Politècnica  (1969-1991) 
 
La realitat és tossuda i l’any 1969 (fa 42 anys) es reprèn l’ensenyament 
universitari a Girona com a secció delegada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb seu, inicialment, a 
la Casa de Cultura per a la secció de Lletres i, posteriorment, a l’edifici de la 
Politècnica de Montilivi per a les enginyeries tècniques. Aquesta vegada, 
doncs, gràcies a les universitats de Barcelona es recuperaven els estudis 
universitaris a Girona. Aquesta història recent ja la coneixen molts dels actuals 
professors, protagonistes directes durant aquella època dels esforços, neguits, 
treballs i reunions per aconseguir (amb l’Ajuntament, la Diputació i la Cambra 
de Comerç) la reinstauració dels estudis universitaris a Girona. L’explicació del 
miracle de la superació de les dificultats la dóna amb encert el professor Jordi 
Nadal i Oller, director del Col·legi Universitari, quan escriu, l’any 1981, en la 
presentació del primer número de la revista Estudi General: «Deixeu-m’ho dir 
des del meu lloc de director exigent i poc propens a l’afalac. L’equip professoral 
és el gran actiu del C.U.G. Cinc anys de tractes amb els seus components 
m’han descobert una gent admirable, que honora l’estament universitari. Al 
C.U.G. els ensenyants fan més hores que arreu, cobren menys i no hi tenen 
possibilitat d’ascendir. Tot i això... hi cova un caliu inextingible capaç d’inflamar 
els projectes intel·lectuals més enlairats.»  
 
Finalment, el desembre de 1991, ara fa 20 anys, el govern de la Generalitat de 
Catalunya aprova la creació de la nova Universitat de Girona.  
 
Aquesta és la llarga història d’una Universitat que comença a Nàpols, amb el 
privilegi reial d’un rei d’Aragó provinent de la casa dels Trastàmara (el segon 
després del Compromís de Casp), que recull en el seu escut l’àliga dels 
Àustries, i que passa per un rei Borbó, Felip V, que la tanca amb el Decret de 
Nova Planta el 1717, per un regent previ als Savoia, que la reinstaura al 1870, i 
per un president de la Primera República que la torna a tancar el 1874, i que 
reneix al final de la dictadura franquista i es consolida novament amb la 
monarquia parlamentària i amb la Generalitat de Catalunya. 
 
I ara, la crisi del sistema de finançament universi tari públic   
 
El conseller Andreu Mas-Colell ens deia fa pocs dies que el repte que se’ns 
planteja avui és «la necessitat de reformular el sistema universitari per arribar a 
un model que sigui alhora excel·lent i sostenible». Per fer això és necessari, en 
la meva opinió, treballar urgentment i plegats en la definició del nou model. Ara 
per ara, només estem patint les conseqüències de la disminució contundent 
(uns 150 milions d’euros menys) del 16% de les subvencions (transferències) 
de la Generalitat al conjunt d’universitats catalanes aquest any 2011. I les 
previsibles disminucions, que encara no es coneixen amb exactitud, per a l’any 
2012. La disminució de les transferències (subvencions) és només una 
conseqüència directa de la disminució dels ingressos públics i de la necessitat 
d’ajustar-se a les previsions de dèficit. Però no és un canvi de model. Ara és un 
bon moment per reformular el model de finançament, que hauria de ser, més 
que un repartiment de subvencions, un model que cregui veritablement en 
l’autonomia de les universitats. De quina autonomia de gestió disposen les 



universitats si les taxes de matrícula són aprovades a Madrid, les 
transferències a les universitats ho són a Barcelona, els sous a la Llei de 
Pressupostos, els convenis laborals són d’abast interuniversitari, i les 
inversions en obres es negocien en un pla interuniversitari entre totes les 
universitats i la Generalitat? 
 
I amb quin model de governança? 
 
Una contribució documentada a aquesta reformulació és el treball del rector de 
la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau Vidal, titulat La universitat 
pública catalana d’avui. Les conclusions d’aquest treball –basades en la 
recopilació de dades– són clares i contundents. Ni sobren universitats a 
Catalunya, ni s’ha anat massa lluny en l’extensió del sistema universitari arreu 
de Catalunya, ni és massa car, ni és ineficaç, ni ineficient. Naturalment, hem de 
millorar el sistema, però sense apriorismes.  
 
Amb aquest nou model, la Universitat de Girona n’hauria de sortir especialment 
afectada i beneficiada. Amb el model actual, el resultat és que la Universitat de 
Girona i les seves comarques ocupen la darrera posició en l’escala de 
transferències públiques universitàries a Catalunya, si es mesura en termes 
d’euros per habitant de la demarcació. (A Catalunya són 127 euros de mitjana 
per habitant i any, i a Girona, només 84 euros per habitant i any). També som 
els darrers si es mesura en termes de ràtio per PIB provincial (a Catalunya li 
correspon el 0,45 % de la ràtio PIB/Catalunya i a Girona, el 0,31 % de la ràtio 
PIB/Girona). I si a Catalunya som els darrers, a l’Estat espanyol som els 
penúltims, amb les universitats de Salamanca, Granada, Valladolid i La 
Corunya com les més ben dotades, ja que reben per transferències 
universitàries entre 233 i 393 euros equivalents per habitant de la província. 
Entre 3 i 5 vegades més que Girona!  
 
No es pot demanar més suport econòmic de les institucions gironines si no es 
tenen presents aquestes dades del treball de F.X. Grau. En tot cas, segur que 
s’obtindrà tot el seu suport i la seva complicitat per situar la Universitat de 
Girona al lloc que li pertoca. 
 
La població, el territori i totes les institucions gironines necessiten que la UdG 
disposi d’un finançament públic similar al de les altres demarcacions catalanes 
i, per descomptat, similar al de les altres províncies de l’Estat. Només si anem 
en aquesta direcció podem aspirar a superar un greuge històric que corre el 
risc de perpetuar-se. L’ensenyament universitari, la investigació i la 
transferència tecnològica a Girona no es poden considerar només una 
reivindicació de rectors, professors i estudiants. La Universitat a Girona és una 
necessitat per a l’economia gironina, per a les seves empreses i per als seus 
habitants. Per millorar la cultura, el coneixement i la salut dels seus ciutadans. 
 
Cal un nou sistema de finançament públic universitari que també es plantegi 
l’actual model de taxes universitàries. No sembla gaire raonable que avui sigui 
més cara l’educació a les escoles bressol, fins i tot en algunes de públiques, o 
el batxillerat en centres privats, que l’ensenyament universitari. Ens convindria, 
crec, un model que premiï econòmicament els estudiants amb millors 



expedients acadèmics i que garanteixi un sistema de beques per a aquells que 
més ho necessitin, de manera que no es quedi ningú fora de la Universitat per 
manca de recursos econòmics. Un sistema de taxes just i equitatiu, que no 
sigui regressiu socialment. Un sistema en què pagui més qui més té. Aquest 
debat social és avui més adequat i necessari que mai. Ha de ser un debat 
franc, diligent i generós. Ens hi juguem l’excel·lència desitjada en 
l’ensenyament, la sostenibilitat econòmica i la mateixa continuïtat de la 
universitat pública. I les universitats petites, encara que siguin més eficients, 
corren més riscos –difícilment el peix petit es menjarà el gran... En resum, 
necessitem un nou model de finançament que conegui el passat, analitzi el 
present i ens projecti cap a un futur engrescador. 
 
Res més; espero que la seva paciència disculparà l’extensió d’aquest discurs.  
 
Gràcies a tots i que tinguem molta sort, i encara més ganes de treballar-la!  
 
 
Manel Serra 
Girona, 21 d’octubre de 2011 
 
 


