
 

DISCURS DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, EN 

L’ACTE D’INAGURACIÓ DE CURS ACADÈMIC 2013-2014, 6 DE SETEMBRE 2013 

 

Honorable Conseller d’Economia i Coneixement, Il·lustríssim alcalde de Girona, secretari 

d’Universitats i Recerca, directors generals, rectora i rectors magnífics de les universitats catalanes, 

president de la Diputació, diputades i diputats, senadors, secretari general del Consell 

Interuniversitari de Catalunya, regidors, autoritats,  membres de la comunitat universitària: degans, 

professors, membres del PAS, alumnes, senyores i senyors. 

 

És per a mi un gran honor prendre avui la paraula en aquesta inauguració del curs acadèmic 

universitari, i molt especialment perquè és el de totes les universitats públiques catalanes.  

 

Permeteu-me, en primer lloc felicitar  

- Als guardonats amb la distinció de la Universitat de Girona a la qualitat docent, la professora. 

Anna M. Garcia Rovira i el professor Xavier Llaedó Bardera. 

- Als guardonats amb les distincions Jaume Vicens Vives 2013 com a reconeixement a  la qualitat 

docent universitària, el professor Josep Maria Casasús Guri, del Departament de Comunicació de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF), per l’atenció constant als nous fenòmens socials i tecnològics i a 

les qüestions deontològiques, aspectes molt importants en aquests moments a la nostra societat. La 

professora Maria Rosa Fenoll Brunet, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la 

Universitat Rovira i Virgili (URV), pels projectes d’innovació docent en el desenvolupament de les 

competències de comunicació, treball en equip col·laboratiu i ús avançat de les tecnologies de la 

informació en la medicina i molt especialment el professor Carles Barceló Vidal, del Departament 

d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística de la Universitat de Girona (UdG), per la innovació 

docent en l’àmbit de l’estadística, així com per la seva tasca en la direcció de la Càtedra Lluís Antoni 

Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica, de qui tots els gironins ens sentim molt orgullosos. 

 

I vull estendre la felicitació pels premis col·lectius a projectes comuns de col·laboració entre les 

universitats:  

- La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB), en la creació de 

continguts docents amb la incorporació d’eines web 2.0 en l’àmbit de la biotecnologia. 



- La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en el Grau de 

Medicina conjunt, per la innovació en la formació per apropar els estudiants a la realitat assistencial, 

molt important en el món de la medicina, perquè tractem de persones en condicions precàries, i és 

important tenir-ho en compte. 

- L’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE) i la Universitat Ramon Llull 

(URL), per l’adquisició de competències mitjançant la simulació de processos. 

 - La Universitat de Lleida (UdL), a la  Facultat de Ciències de l’Educació, per la innovació en la 

metodologia docent del Grau d’Educació Primària, bàsica per a l’educació, en especial en etapes 

pre-universitàries. 

 

Tots ells han de servir d’exemple de col·laboració interuniversitària, una col·laboració que s’ha de 

potenciar si volem sobreviure en un món globalitzat, també en l’ensenyament i cada cop més 

competitiu, i si volem fer realitat la marca University of Catalonia.  

 

També vull expressar el meu agraïment,  

-Al professor Pedro Alonso per la seva lliçó magistral, sobre un tema certament molt interessant  

per als implicats en la recerca en medicina en general, i en l’àmbit de la immunologia en particular. 

És un exemple a seguir pels alumnes de la nostra universitat que vulguin dedicar-se a la recerca, 

dura, difícil i no sempre corresposta.  

 

Torno a l’inici: encarem un curs que serà complex i gens fàcil per a ningú: 

-  Serà difícil per al Govern, perquè si sempre és difícil decidir com s’han de distribuir els 

recursos, ho és molt més quan aquests són escassos i, per tant, no n’hi ha prou ni per a les 

àrees més imprescindibles, com ara la universitat. Al Govern li correspon també prendre la 

iniciativa de revisar i impulsar un nou model de governança, tenint molt present que la 

governança, és a dir, la capacitat de posar en pràctica un pla de govern, ha d’estar adaptada a 

allò que gestiona la universitat: el coneixement i la recerca.  

- Difícil per als gestors universitaris, ja que a la institució acadèmica se li han ampliat les 

competències però no el pressupost, i per tant amb menys recursos econòmics hauran de fer 

tota classe de malabarismes per donar el mateix servei i de la mateixa qualitat, i a sobre els 

consells socials en un exercici de responsabilitat els exigim, com mai, eficiència i transparència, 

en tots els seus actes. Perquè és el que la societat ens exigeix com mai, que la universitat doni 



resposta a les seves necessitats en tots els àmbits en especial en l’àmbit de les empreses tant les 

tecnològiques com les de serveis o les de caràcter cultural sempre amb la màxima eficiència, 

transparència i, és clar, excel·lència. 

- Difícil per al personal docent i investigador, pel que suposarà de més hores de servei i de 

dedicació, sense cap compensació econòmica. Ells, vosaltres, heu de ser, sou  exemple d’esforç 

per augmentar l’activitat i mantenir o elevar la qualitat, tant en la tasca docent com de recerca, 

que han desenvolupat i desenvolupen les universitats catalanes, i d’una manera especial, les 

universitats públiques.  

- Difícil per a tot el personal d’administració i serveis, ja que, com a tots els empleats públics han 

vist retallades les retribucions i augmentat l’horari, però ho accepten de bon grat davant la crisis 

que estem patint.  

- I, finalment, difícil també per als alumnes, no pel fet de ser-ho sinó com a part de la nostra 

societat que viu en carn pròpia una profunda crisi. no solaments econòmica sinó també social en 

tots els seus àmbits, i que afegeix inseguretat a una època de la vida inestable d’ella mateixa. 

Una societat reclama a les universitats que actuïn com a motor de canvi econòmic, social i de 

progrés, un rol del qual estem plenament convençuts i que no volem ni podem defugir, pel bé del 

país.  

 

Les universitats de Catalunya, són avui el pol de coneixement científic i d’atracció de talent més 

potent del sud d’Europa, i ho són gràcies al treball desplegat els darrers anys no solament per les 

universitats mateixes, sinó els centres i instituts de recerca en conjunt. No és per casualitat que la 

major concentració de campus d’excel·lència universitària i de centres de recerca d’excel·lència 

estiguin aquí, a casa nostra: dels 13 campus d’excel·lència internacional, 5 ho són per projectes 

impulsats per universitats catalanes.  

 

Catalunya lidera la producció científica de tot l’Estat, i les universitats catalanes ocupen, a més, un 

lloc capdavanter en la producció científica del conjunt d’Europa. La nostra producció científica es 

troba per sobre de la mitjana francesa i al nivell de la mitjana dels països nòrdics. 

I és el que hem de mantenir, amb esforç però també amb il·lusió, ha de ser el nostre repte col·lectiu 

i personal, i els reptes sempre són apassionants! 

 



Com he dit abans, si avui la societat catalana disposa d’un sistema universitari que està reforçat amb 

una xarxa de centres de recerca vinculats de molta qualitat i amb un ampli prestigi internacional, és 

gràcies a l’esforç continuat de molta gent i durant molts anys.   

N’és exemple l’equip de govern actual de la UdG, encapçalat per la rectora. 

Quant a la rectora, puc dir que molts la trobarem a faltar encara que no he tingut temps ni per 

discrepar-hi, conec la seva feina aquests 8 anys, tots vosaltres en  coneixeu els resultats, molt més 

brillants si es té en compte els temps i l’entorn que li ha tocat gestionar. És evident que els líders 

surten en els moments difícils. 

Gràcies per la feina feta! Gràcies, en nom de la societat que representa el consell que m’honoro a 

presidir, per l’esforç, pel sacrifici, pels resultats, a vós i al vostre equip. 

 

Som conscients que per encarar la situació crítica davant la qual ens trobem cal l’esforç de tothom. 

Cal que tots hi posem quelcom de la nostra part i des dels Consells Socials no estalviarem esforços 

per aconseguir-ho. 

 
 
Rosa Núria Aleixandre i Cerarols 
Presidenta del Consell Social 
 


