
DISCURS DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL DE LA 

UNIVERSITAT DE GIRONA, 16 D’ABRIL DE 2013 

 

Excel·lentíssima i Magnífica Rectora, ex rectors de la UdG, Il·lustríssim secretari general 

d’universitats i empresa,  Il·lm. Delegat del govern, Il·lm. alcalde de Girona,  Representants de la 

diputació de Girona, expresident i president de consell social, membres del Claustre, il·lustríssims 

Degans, Professors, Doctors, senyores i senyors, 

 

Si ja és un honor formar  part del Consell Social de la Universitat de Girona, més ho és presidir-lo.   

Perquè la Universitat de Girona és la nostra universitat, és la meva universitat.  

 

És cert que vaig obtenir la llicenciatura a la Universitat de Barcelona, però aquí vaig llegir la tesi 

doctoral, hi he estat professora associada, hi he dirigit i codirigit diferents tesis i treballs de recerca, 

la meva vida és a Girona i la UdG és, per tant, la meva universitat. 

 

Molts encara es pregunten: què són els consells socials?  Permetin-me un petit resum per arribar a 

l’actualitat. 

 

Tot i que els consells socials van ser creats per la LRU 11/1983, el d’aquesta universitat no nèixer 

fins al 1999, i en la forma actual procedeix de la llei d’universitats de Catalunya, del 2003. 

 

En tot cas, els consells socials neixen com a eina per transformar les universitats, algunes amb 

història secular, que, si bé foren els únics espais oberts al debat durant segles, temples de saviesa i, 

a partir de la meitat del segle XX de la ciència, eren patrimoni quasi exclusiu de les classes més 

privilegiades, i encara que estiguessin tutelades pels estats, estaven totalment al marge de la resta de 

la societat.   

 

La missió del consells socials era i continua essent, com deia, convertir les universitats en centres 

oberts a la societat.    

 

Una societat que ha canviat radicalment al llarg del segle XX, i molt especialment en les últimes 

dècades.   



I aquesta societat és, en el cas de les universitats publiques, qui les finança, i les finança perquè,   

continuïn essent centres de saviesa, de ciència i de debat intel·lectual, perquè siguin les formadores 

dels professionals qualificats que necessita per tal que les seves empreses (públiques o privades, 

tècniques o culturals), puguin competir en un món globalitzat. 

 

Els consells socials neixen, doncs, com a eina de participació, de co-responsabilització, en els 

governs universitaris, per tal que transparents en la gestió (com tota empresa pública), i més en les 

circumstàncies actuals, com ja ho són en alguns països de la Unió.      

 

I perquè siguin eficients, i no parlo d’eficiència econòmica, que també!, sinó d’eficiència per 

aconseguir els objectius marcats, per a la qual cosa es necessiten estratègies clares. 

 

I, per descomptat, que siguin excel·lents, excel·lents en la docència i la recerca.  

 

Ningú dubta de la importància de la recerca en la nostra societat, una societat que mitifica aqueta 

tasca, (tots els estudiants de ciències volen ser investigadors, segurament perquè en desconeixen la 

duresa que si que coneixen en carn pròpia alguns del assistents).   

 

Hem de potenciar la recerca en les dues vessants: la bàsica i l’aplicada, però tenint en compte que la 

bàsica és una inversió a llarg termini, en què, de cada deu iniciatives, una o cap tindrà èxit. 

L’aplicada, en canvi: la transferència tecnològica, la innovació i el desenvolupament, si que és una 

inversió a curt o mitjà termini, i no la podem deixar escapar, o les nostres empreses no 

sobreviuran, en un món globalitzat com l’actual. I aquesta és una aportació que ha de fer la 

universitat. 

 

Tanmateix no hem de perdre de vista la docència. 

 

Les nostres universitats han passat, en aquests últims 20 anys, de ser universitats totalment docents,  

basades quasi en exclusiva en classes magistrals, a no donar quasi valor a la docència, cosa que, 

segons el meu punt de vista, és un greu error. 

 



Necessitem docents altament qualificats, ja que si bé la recerca és el futur, la docència és el present 

i sense el present no pot haver-hi futur, sense la formació adient no tindrem ni els professionals 

necessaris per competir,  ni els investigadors per obrir nous camins. 

 

Tanmateix, tots sabem que hi ha grans docents, bons investigadors, i excel·lents investigadors amb 

poca capacitat per comunicar, per això els necessitem a tots: els docents i els investigadors.  

 

I aquesta universitat, a pesar de la seva joventut, 20 anys són molt pocs, per a una universitat que 

està plena de talent i d’excel·lència, només hem de estimular-los, potenciar-los i mostrar-los.  

 

Però tornem al Consell Social: deia que van néixer com a eina transformadora, però també com a 

eina d’integració de la societat a la universitat i de la universitat a la societat; d’aquí que els seus 

membres siguin escollits per les diferents institucions que la representen: el Govern, el Parlament, 

les forces socials: patronals i sindicats, ens locals, i ex alumnes.  

 

Una societat ha de sentir-se seva  la universitat, n’ha d’estar orgullosa, molt especialment en el cas 

dels alumnes, ex-alumnes i professorat. M’agradaria que presumíssim amb orgull del seus símbols,  

de pertànyer-hi, com han fet i fan membres  d’altres universitats. I no parlo tan sols de les 

britàniques o les americanes, en tenim exemples més a prop; algunes escoles de negocis catalanes 

són exemples a seguir.  Aquesta ha de  ser una de les nostres fites.             

    

Tots sabem que no és un bon moment, no tan sols des del punt de vista econòmic, també perquè 

estem patint una profunda crisi social, dins de la nostra nació, de l’estat i de la mateixa Unió 

Europea de la qual formem part. 

 

I això ens complica molt el present i, per desgràcia, potser el futur. Tenim una situació econòmica 

molt difícil, amb deutes adquirits aquests últims anys, que hem d’assumir, de res serveix lamentar-

se, però si que hem d’obrar en conseqüència. Aquest és el motiu principal dels nostres mals actual, 

una disminució en el finançament i un deute poc assumible. 

 



No és fàcil transformar o consolidar quan els recursos son tan escassos. En aquestes condicions tot 

és molt difícil, en especial la gestió del dia a dia, una gestió dura i feixuga de la qual es fa càrrec el 

govern de la universitat, una gestió que angoixa i desgasta.  

 

Tanmateix, les tasques difícils són les més perilloses, però també són les més apassionants.  

 

I estic segura que no estem sols, que amb el Consell Social, del qual forma part el mateix govern de 

la Universitat, hi seran no solament els que avui estan representats en aquesta aula, sinó també 

molts que avui no són aquí físicament però que esperem que hi siguin en esperit. 

 

I, evidentment, seguint el mandat del legislador, buscarem “les institucions,  entitats associatives, 

cíviques, culturals, professionals, econòmiques, laborals, socials i territorials que, per llurs competències, 

activitats, coneixements o experiències puguin contribuir a complir millor les nostres funcions”, per què ens 

ajudin no tan sols a gestionar, sinó també a dissenyar aquesta universitat, la nostra universitat. 

 

Sabem que aquest país te un handicap, una llei de mecenatge, fonamental en aquests casos, que és 

molt deficient. S’ha reclamat una infinitat de vegades als governs estatals, de tots els colors, amb 

poc èxit. Alguns vam intentar fer un afegit a la llei de la ciència en aquest sentit, i com tots vostès  

saben, sense gaire èxit però és el que tenim. 

 

Tanmateix treballarem amb les eines que tenim!! Aquest consell, i la seva presidenta al capdavant, 

no tindrà mai la porta tancada als suggeriments, a les noves estratègies, i sempre que es tracti de 

sumar i no de restar.   

 

Des d’aquí aixeco la veu per demanar ajuda i no parlo d’ajuda econòmica, que evidentment serà 

molt benvinguda, parlo d’ajuda per tirar endavant un projecte d’universitat, per ser capdavanters en 

algunes àrees concretes, perquè no podem ser capdavanters en tot, cap universitat del món ho és.  

 

Un projecte per fer que els alumnes competeixin per venir a estudiar a la UdG,  per fer dels 

nostres màsters, un projecte en què d’aquí en surtin els millors, i que les empreses ens els prenguin 

de les mans, empreses tant públiques com privades, de dintre o de fora del nostre país. 

 



La UdG ja és excel·lent en aigua, en turisme, en ciències de la salut i no continuo perquè segur que 

me’n deixaria i no voldria que l’omissió fruit de la meva ignorància, molestés ningú o fes que se 

sentís menys tingut. 

 

I acabo. Espero no decebre ni als que han confiat en mi, ni als que tinc l’obligació de representar, la 

societat civil de Girona, i confio que, juntament amb la resta del consell  aconseguirem millorar 

aquesta universitat que ens pertany a tots els gironins, no tan sols en la gestió del present, sinó per 

preparar el futur, perquè el seu futur, és el nostre futur. 

 

Moltes gràcies 

 

Rosa Núria Aleixandre i Cerarols 
Presidenta del Consell Social 
      

 

 


