
 
La presidenta del Consell Social de la UdG, la Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols, no 
va poder assistir a l’acte d’inauguració de curs 2014-2015, per motius de salut a última 
hora. Aquest és el discurs que tenia preparat. 

 

 

DISCURS DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE 

GIRONA, EN L’ACTE D’INAGURACIÓ DE CURS ACADÈMIC 2014-2015, 16 DE 

SETEMBRE 2014 

 

 

Excm. Secretari d’Universitats, Rectors Magnífics, Directors generals, Il·lm. Alcalde de Girona, Il·lm. 

President de la Diputació, Excm. I Rvdm. Sr. Bisbe, Parlamentaris, President de la Cambra de 

Comerç, representants dels col·legis professionals, de FOEG, PIMEC, CCOO i UGT. 

I, molt especialment, personal acadèmic:  vicerectors, degans, deganes, coordinadors, Membres del 

PAS. 

I, és clar, estudiants. 

 

Avui iniciem un nou curs acadèmic. Per a alguns és el primer, per a uns altres l’últim, i per a la 
majoria un més, però això no vol dir que sigui important . 

Per a tots serà un nou repte professional o acadèmic,  i els temps, encara que es digui que tot 
comença a anar millor, no són fàcils, ni econòmicament ni socialment.  

Tanmateix, sóc optimista!, Crec que en temps d’abundància, quan tot va bé, els éssers humans, de 
totes les classes, ens relaxem, deixem que tot vagi sol;  si quelcom no va massa bé, no importa. 
Però en els temps difícils tot ha d’anar bé, hem de fer sortir el millor de tots nosaltres, i en el 
nostre cas encara més. 

Es avui, el dia  que celebrem l’inici del nou any universitari, quan ens hem de marcar  nous 
propòsits, i esmenar aquells  que no vam fer o vam fer malament el curs anterior. 

En la inauguració del curs acadèmic de Catalunya, que vam celebrar el dilluns de la setmana passada 
a Lleida, va pronunciar la conferencia magistral la professora  Josefina Castellví,  experta 
oceanògrafa  que ha desenvolupat  bona part de la seva tasca a l’Antàrtica. 

Ens deia que durant molts anys no havia pogut celebrar l’any nou l’1 de gener, pel lloc on 
desenvolupava la seva tasca investigadora.  Per ella, cap d’any era al mes de setembre, que era quan 
de veritat començava. Era el  moment de fer propostes per tot l’any en tots els àmbits, el científic i 



el docent també. Era l’hora de fer resum de tot el que s’havia fet l’any anterior per començar de 
nou. 

Vaig creure  que era força encertat, en especial  per al personal acadèmic: el professorat i el PAS, 
però també per als alumnes, ja que el dia d’avui marcarà l’inici de curs, l’inici d’una etapa important 
de les seves vides. 

Avui, a la Universitat de Girona, comencem un curs diferent. La nostra universitat  és guiada per un 
nou equip rectoral, elegit quasi a meitat de curs, i per tant amb unes propostes fetes per l’equip 
anterior, que sigui dit de passada, va acabar amb un balanç força positiu, tenint en compte les 
circumstàncies de l’última part del mandat. 

Estem davant d’una nova oportunitat, i per tant d’un nou repte, per mantenir les coses que anaven  
bé, que són moltes, i esmenar el que calgui per adaptar-nos a les circumstàncies, i als canvis 
inevitables, si volem sobreviure en un futur incert que, com tot el que és incert, es ple 
d’oportunitats. 

El nou equip ha d’enfrontar-se a nous reptes, que s’afegeixen als anteriors, si mai no havien estat 
fàcils d’aconseguir, ara encara menys!. 

No és fàcil fer pujar la nostra jove universitat uns quants graons en el rànquings internacionals de 
l’excel·lència, del prestigi, tant en docència com en recerca, sense disminuir-ne l’eficiència. 
L’eficiència sempre necessària en una institució pública com ho és la nostra universitat, ho és més 
en moments econòmicament difícils com els actuals.  

Augmentar el nombre d’alumnes i adaptar-nos a les necessitats de la societat a la qual servim han 
de ser dos del eixos de la nostra estratègia. 

En aquest punt, m’agradaria fer èmfasi en els dos conceptes “necessitats de la societat” i “servim”. 

Els que em coneixen saben i molts dels aquí presents m’ho han sentit dir, que sóc defensora dels 
principis que van portar al compromís de Bolonya, a la re fundació de les universitats europees.  Re 
fundació per a la qual, com saben, es va elegir Bolonya m a símbol, per ser la primera de les 
universitats d’Europa. 

Com deia, els principis eren que les universitats fossin les formadores dels professionals que les 
nostres empreses (les europees) necessiten per fer front a un món globalitzat, i fer-ho des de 
l’excel·lència i des de l’eficiència. 

I quan els parlo d’empresa no estic parlant d’empreses privades solament, sinó també d’empreses 
públiques de tots el àmbits, tècnics, científics, i humanístics, sempre buscant l’excel·lència i 
l’eficiència. El nostre patrimoni, per exemple, ha de ser gestionat com una empresa, amb els 
mateixos criteris d’eficiència i d’excel·lència que la millor empresa privada, ja que els seus 
accionistes, els seus beneficiaris, som tots nosaltres. 



Els professionals de l’ensenyament, un del grans reptes: millorar la qualificació dels docents, perquè 
d’ells dependrà el futur de la societat, la formació dels nostres infants, el tresor més preuat de 
qualsevol comunitat i, per cert, preocupació constant del nostre conseller. 

Per altra banda, la universitat ha de ser referència no tan sols intel·lectual, cosa de la qual ningú té 
cap dubte, sinó també humanística i, és clar, en les circumstancies actuals, tecnològica i científica. 

Més que mai, la societat ha de poder girar els ulls cap a vostès per trobar tot allò que necessita: 
formació o ajuda en els diferents àmbits, en especial les petites i mitjanes empreses, base de la 
nostra economia, (a Girona, el 90% de les empreses són micropimes). 

Facin una mirada als mitjans de comunicació i veuran que quan hi ha problemes greus i els ulls es 
giren cap a als experts, on els van a buscar?  A la universitat, i així ha de ser. 

En uns moments de canvis tan profunds com els actuals, en què la societat i, no tan sols al primer 
món, com en solem dir, està canviant., aquesta referència és imprescindible. 

Les universitats, més que mai, han de ser, el que han estat al llarg de tota la història d’Europa: 
reserves del coneixement i de la llibertat de pensament, el lloc on els valors humans no estan 
sotmesos a cap mena de lligam ni polític ni religiós, on la ciència s’ha desenvolupat, no tan sols 
gràcies a, sinó en moltes ocasions tenint en compte que els humans som animals polítics i religiosos 
per naturalesa. 

Però hi ha una gran diferència respecte a èpoques passades: la universitat no pot estar tancada en 
una torre d’ivori reservada a uns quants i llunyana de la majoria; la universitat del segle XXI  ha de 
saber transferir tots els seus coneixements a la societat, que els necessita.  

I de la transferència, aquest Consell Social, que m’honora presidir, n’ha fet una de les seves 
principals línies estratègiques. 

Avui el professor Xavier Besalú, pedagog de reconegut prestigi i especialista en didàctica i educació 
intercultural,  ens deia que la universitat “ha de participar d'una manera molt més activa i valenta en 
el debat cultural que es dóna en la societat i tornar a fer preguntes importants per descobrir què 
s'amaga darrere d'alguns conceptes incontestables com ara, competències, excel·lència, 
emprenedoria o innovació. 

Però tots sabem que el professorat,  no podria realitzar la seva tasca sense la valuosa col·laboració 
del personal d’administració i serveis.  

Ells són la crossa sense la qual poques vegades podem caminar, a vostès, a vosaltres, que heu sofert 
els moments de crisi amb paciència, sense deixar de fer la feina ben feta, gràcies!. I vull demanar-
vos, una vegada més, que continueu al nostre costat amb el somriure, la paciència i la 
professionalitat que sempre us han caracteritzat, a pesar de tenir més exigències i menys 
remuneració que mai. Sense vosaltres, la tasca de la universitat seria impossible. 



 I no voldria acabar sense fer un esment dels millors, d’aquells que han aconseguit la 
internacionalització de la nostra jove universitat..  

Avui tenim el premi Nobel Jean-Marie Lehn en unes jornades a l’Escola Politècnica i dissabte es va 
acabar el màster internacional de turisme, amb alumnes de  quatre continents. Felicitats, degana, 
felicitats, professor Jaume Guia. Esperem que els seus alumnes, ara ja com a professionals, com va 
dir la regidora  Madrenas, tornin a Girona per ensenyar-la al món. 

I per sort són només uns petits exemples. No són els únics. Gràcies!. I que continuïn així.   

I, és clar, voldria destacar tots els professors d’aquesta universitat que han estat honorats amb 
guardons i reconeixements nacionals, estatals o europeus, al llarg del curs passat. 

Ells, amb el seu bon fer, visualitzen l’excel·lència de la qual els hi parlava al principi de la meva 
intervenció: 

- Els dos premis ICREA Acadèmia: a la professora Rosa Congost i al professor  Miquel 
Costas. 

- La distinció Jaume Vicens Vives, a títol individual, al professor  Carles Barceló Vidal. 

Alguns d’ells, rebran avui el reconeixement que mereixen.  

I no podem oblidar els alumnes que han rebut premis a l’excel·lència i  a la recerca, premis a tesis  
doctorals  o  a treballs de recerca,  reconeixements propis o externs, com ara: 

- Zoel Codolà escollit com a millor estudiant de doctorat, d’entre finalistes procedents 
d’universitats com ara Oxford, Lausana o Indiànapolis.  

- El Dr. Jordi Feu (Projecte Rossinyol), premi Pompeu Fabra 2014 al voluntariat lingüístic. 
- El professor Fabrizio Barozzi, pel premi "Jove talent de l’arquitectura italiana 2013”. 
- El Dr. Francisco González, premi a la millor tesi doctoral europea en informàtica gràfica. 
- La Dra. Verònica Postils, premi de la Societat Catalana de Química en el marc dels Premis 

Sant Jordi 2014 que lliura l’Institut d’Estudis Catalans. 
- El Dr.  Ramon Ganigué¸ investigador del LEQUIA, guardonat per la International Water 

Association. 
 

- I possiblement no hi són tots. Que em disculpin els que hagi oblidat.   

Felicitats a tots i continueu! Queda molt per fer.   

Tots tenim clar que estem davant d’un dels moments més importants de la nostra història  dels 
últims segles, i per això més que mai, necessitem el vostre talent ara i el talent que siguem capaços 
d’estimular i formar per al futur. Aquest és el gran repte. 

La societat a la qual servim ens ho exigeix, tanmateix, hem d’aconseguir el seu compromís cap a la 
nostra universitat, que se senti orgullosa de nosaltres, que l’aligot, el símbol de la nostra universitat, 
sigui respectat i admirat, i això només depèn de vostès, de tots nosaltres.   



Ho repeteixo, els moments no són fàcils, però només en els moments difícils les persones i, per 
què no, els pobles, són capaces de donar el millor de si mateixes.  

I aquest és un d’aquests moments en què es pot fer realitat la frase: 

“El futur és a les seves... No! A les nostres mans,” 

Moltes gràcies. 

 

 

Rosa Núria Aleixandre Cerarols 
Presidenta del Consell Social 
 


