
SOCIETAT 

Tercer. LA UdG COM A UNIVERSITAT PÚBLICA DE QUALITAT 

No cal que esmerci temps a comentar aquests objectius bàsics. Són prou clars 
i entenedors per a tothom. 

Sobre aquesta base d’objectius globals, hem establert l’eix de cinc principis que 
estan marcant les tasques concretes que hem de fer i seran punts que caldrà 
tenir molt en compte quan s’elabori el pla estratègic de la UdG, on es 
dissenyarà quin model d’universitat volem i què és el que la societat n’espera. 

Aquests que esmento, fent-hi alguna puntualització, son els següents: 

1er- ENSENYAR PER AL DEMÀ 

La UdG ha de ser una universitat avançada, moderna. S’ha d’anticipar al que 
hauran de saber els titulats quan, el dia de demà, s’incorporin al món del 
treball. 

Haurem de cercar què i com s’ensenya en les universitats més avançades del 
món per aplicar-ho a la nostra. 

2n- ENSENYAR A APRENDRE 

És clar que no es pot preveure tot el que la innovació tecnològica ens 
proporcionarà en el futur. 

Per això és molt important, més que ensenyar matèries que poden quedar 
ràpidament obsoletes, ensenyar a aprendre amb facilitat el que demà serà 
actualitat per a l’avenç de la tècnica i la ciència. 

3er- FOMENTAR LA RECERCA ÚTIL I TRANSFERIR-LA A LA SOCIETAT 

La UdG ha de ser una universitat avançada en recerca. Ja ho som en alguns 
aspectes. 

L’hem de fomentar més, i procurar impulsar la recerca, on es pugui, cap a la 
seva utilitat i aplicació. El Consell aquí pot fer-hi molt, demanant a la societat 
què és el que li convé. I que aquesta recerca es pugui transferir ràpidament. 
Aquesta pot ser una font important d’ingressos per a la Universitat. És missió 
del Consell Social procurar aquests mitjans. 

4rt- FORMACIÓ IINTEGRAL DE LA PERSONA.- 

Aquest és un prec que sempre faig als ensenyants de la nostra universitat. Els 
dic, i ara ho repeteixo: 



Formeu-nos bons tècnics, però, sobretot, formeu-nos persones integralment. 
L’ètica, l’estima al treball, l’honestedat, la solidaritat, l’humanisme en tota la 
seva amplitud, han de ser l’objectiu de la nostra universitat. 

5è- Que els que ensenyen, els que aprenen, els que investiguen i la societat, 
que utilitza el que s’ensenya i s’investiga, formin un col·lectiu d’interessos 
comuns per aconseguir el millor al servei de la comunitat. 

Basat en aquests principis, s’ha dissenyat el PROGRAMA DE GOVERN, que 
es compon de 10 apartats: 

ECONOMIA 

QUALITAT 

PLA ESTRATÈGIC 

PARTICIPACIÓ 

PLENARI COM A FÒRUM DE DEBAT 

PARC TECNOLÒGIC 

PATRIMONI 

FORMACIÓ CONTINUADA 

INTERNACIONALITZACIÓ 

FORMACIÓ INTEGRAL 

No incidiré en aquests punts. Els teniu detallats, encara que extractats, en el 
programa que us han lliurat. Voldria remarcar només unes matisacions molt 
concretes: 

Quant a l’apartat de PARTICIPACIÓ, és molt important el que la nova llei 
permet als consells socials: 

La constitució de comissions assessores externes que incorporin persones de 
fora del Consell, expertes en determinades matèries, que ens ajudin a 
perfeccionar els treballs i els estudis que s’elaboraran en el seu si. Així mateix, 
la incorporació d’assessors experts al plenari i a les comissions. 

Sota aquest prisma, volem convertir el plenari en un fòrum de debat de política 
universitària i d’innovació, i per això es traspassaran a les comissions les 
tasques burocràtiques dels acords puntuals que preveu la llei. 

Vull remarcar l’ambiciós pla de la creació d’un PARC TECNOLÒGIC. Aquest és 
un tema del qual fa molt temps que parlem amb el rector. 



És un repte que ens hem plantejat mútuament. Si s’aconsegueix, aquest seria 
un avenç que donarà a la Universitat de Girona un toc de distinció, quant a 
implicació d’empreses i institucions a la Universitat d’una manera pràctica, 
directa i participativa. 

En quan LA INTERNACIONALITZACIÓ és un altre repte important. Girona, la 
seva ciutat, que s’ha posat de moda, la seva situació geogràfica, té tots els 
avantatges per internacionalitzar la nostra Universitat. 

Així mateix el teixit industrial gironí i el català, necessita cada vegada més que 
l’abast de l’ensenyament no quedi reduït a l’àmbit de la nostra universitat. 
Convé que el nostre jovent estigui motivat, engrescat i disposat a la mobilitat 
geogràfica quan s’incorpori al món del treball. 

Avui, quan les empreses busquen gent preparada, ja no demanen només que 
sàpiguen idiomes, sinó que exigeixen aquesta disponibilitat i que ja l’hagin 
practicat en els seus estudis amb estades a l’estranger. 

Per fer tot el que recull el programa. Treballem en estreta col·laboració amb el 
Rectorat, amb tota la comunitat universitària, amb la societat civil i també amb 
el Govern, amb les administracions públiques. Amb la nostra, evidentment, 
però sense perdre de vista Brussel·les. 

  

ACTUACIONS PRINCIPALS NO REFLECTIDES EN LA MEMÒRIA 

Vull remarcar algunes actuacions del Consell dutes a terme després de l'edició 
de la memòria 98-99 que se us ha lliurat. 

ECONOMIA 

Estem a maig i encara no tenim pressupost. Els pressupostos de la Generalitat 
es van aprovar la setmana passada. Les assignacions a les Universitats 
estaran llestes, segurament, passat l'estiu. Estem treballant amb el pressupost 
de l'any passat, prorrogat. Aquesta no és una forma correcta de treballar 
curosament en matèria econòmica. 

L'auditoria, una vegada més, ha estat passada positivament. 

La Sindicatura de Comptes, en una visita al Consell, ens ha donat una sèrie 
d'instruccions que ja s'han començat a aplicar. 

PATRIMONI 

Tal com assenyala la llei, el Consell Social ha de vetllar pel patrimoni de la 
Universitat junt amb la Gerència. 

La Comissió de Patrimoni ha començat a treballar per inventariar tots els béns 
immobles de la UdG i clarificar la seva titularitat. Serà una tasca complicada, ja 



que el Patrimoni de la UdG té orígens molts diversos i s'han d'ordenar, 
catalogar i tot seguit procedir a la seva titulació registral a favor de la 
Universitat. Esperem tenir-ho enllestit al llarg d'aquest any. 

FÒRUM DE DEBAT 

Dintre el que estava programat, ahir es va celebrar el Plenari extraordinari de 
debat amb el tema: "La Gestió dels Serveis a la UdG. Models." 

NORMES DE PERMANÈNCIA 

És facultat del Consell l'aprovació de les normes de permanència. 

La seva gestació va ser llarga, i de vegades complicada per apropar posicions 
entre la proposta de la Junta de Govern i les demandes dels estudiants. El 
Consell va fer el possible per poder arribar al consens, que al final es va 
aconseguir i les normes van ser aprovades per unanimitat. 

INTERNACIONALITZACIÓ 

S'està treballant amb els vicerectors de Recerca i Relacions Institucionals i 
d’Investigació i Transferència del Coneixement, i els Caps de Servei 
corresponents, amb la col·laboració del síndic, per impulsar fórmules de 
intercanvi d'estudiants en l'àmbit internacional. 

Existeixen ja programes com el Sòcrates o l'Erasmus, que ho faciliten, però 
crec que hem de ser més imaginatius i més agosarats i cercar fórmules més 
dinàmiques i innovadores. Aquí crec que els estudiants ens hauríeu d'ajudar a 
treballar en aquest tema tan important per a vosaltres i el vostre futur. 

ESTUDIANTS 

S'ha produït un canvi important en la representació dels estudiants en els 
òrgans de govern de la Universitat. Ha entrat gent nova, dinàmica, sembla que 
amb ganes de fer coses. 

Compteu amb el Consell Social per encarrilar-les, sempre des de la vessant 
positiva. 

Només us demano una cosa. Tingueu visió de futur i dirigiu la vostra mirada 
cap al món, de la manera més oberta possible. I que la vostra expectativa vagi 
encaminada a aprendre d'aquells països més avançats i que ens poden 
ensenyar coses. 

D'altra banda que la vostra juvenil generositat vegi també com podem ajudar a 
països que, malauradament, estan en situació de moltes necessitats i que per 
resoldre-les ho hauran de fer incorporant-se i avançant en la societat del 
coneixement. I aquí les Universitats hauran de jugar una paper decisiu. 

PARTICIPACIÓ 



Estem treballant per a la creació d’una comissió assessora per promoure la 
participació de tots els col·legis professionals gironins que estan vinculats als 
estudis que imparteix la Universitat de Girona, perquè contribueixin a que el 
Consell pugui complir millor les funcions que té encomanades. 

D’aquí a pocs dies s’impulsarà, també, la creació de l’associació d’antics 
alumnes i de la d’amics de la Universitat de Girona. 

FUTUR DEL CONSELL 

L'actual Consell és nou, almenys molts dels seus membres. Té menys d'un any 
d'actuació. Malgrat això, d’aquí un any, segons la llei, s'haurà de renovar la 
meitat dels representants dels interessos socials. Caldrà preparar aquesta 
renovació per enfortir el Consell i fer-lo dinàmic i eficaç. 

El càrrec de President té 4 anys de mandat, però també és cert que ja porto 
més de 8 anys al front del Consell en una etapa de creació i consolidació de la 
UdG. 

Els fonaments estan assentats. La tasca ha estat feixuga, però molt 
engrescadora i gratificant. La col·laboració i entesa amb la comunitat 
universitària ha estat molt ferma i molt especialment amb el rector. 

Però crec que les persones no s'han d'eternitzar en els càrrecs. Cal renovació. 
Calen noves idees. Sense que això sigui, explícitament, un anunci anticipat de 
renúncia, sí crec que s'haurà de tenir en compte, atès que la renovació està 
prevista pel maig del 2001. 

Per acabar, en nom de tots els consellers, dono les gràcies a tota la comunitat 
universitària per la col·laboració que heu donat al Consell Social per poder 
complir en les tasques que ens estan encomanades. 

Del què hàgim fet plegats, la societat gironina, a la qual representem ens en 
demanarà comptes, acceptant com una obligació, que tenim allò que hem fet 
be i demanant-nos responsabilitat per allò en què ens hem equivocat o no hem 
fet. Aquesta és la servitud d'un càrrec públic. 

Que tot sigui pel be i per la prosperitat de la nostra Universitat. 

  

Jaume Casademont Perafita 

Girona, 16 de maig de 2000 

   

 


