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Hi ha una clara i forta relació entre
nou coneixement i creixement
econòmic. El motor principal de
l’economia és el canvi tecnològic i
la innovació i la investigació són la
base d’aquesta evolució de la tec-
nologia. La R+D és, doncs, el nucli
del sistema capitalista. És una
apreciació encara més vàlida en
moments de trasbalsos financers,
quan es torna a remarcar la
importància de l’economia real. 

L’empresa fa recerca i innova. Ella provoca, doncs, aquests canvis
tecnològics i fa, de retruc, l’economia més competitiva, i, per tant,
genera més benestar. Però, com passa en altres àmbits de la socie-
tat, el sector públic ha de fer també les seves contribucions. Les
universitats tenen aquí un paper clau. Aquestes institucions
necessiten recursos, molts recursos. La societat els aporta, però,
evidentment, demana resultats a canvi. Avui la societat també
suggereix una adaptació a formes organitzatives i de funciona-
ment ajustades als temps actuals. Aquest procés de reconversió
està obert. Així, les universitats creen centres externs de recerca,
unitats de transferència de tecnologia, estructures de suport a la
creació d’empreses o parcs científics i tecnològics.

L’aposta d’un territori pel coneixement té efectes a llarg termini.
Anys d’esforços intensos i continuats i múltiples actuacions i pro-
jectes porten al canvi. Girona n’és un paradigma. Amb quasi dues
dècades de presència de la Universitat, es fan ara més palpables
que mai els seus efectes en el territori, tant socialment com eco-
nòmicament. I el procés continua. Actuacions com la Facultat de
Medicina i el campus de la salut canviaran el futur.

El Parc Científic i Tecnològic és un d’aquests grans projectes que
desplegarà l’economia gironina. Ens preguntem què és un parc?
Un parc és un espai de qualitat pel que fa a infraestructures i ser-
veis avançats que concentra diversos actors: empreses, universitats

i altres centres de recerca. La proximitat estimula la rela-
ció entre aquests agents i això genera activitat econòmi-
ca. Un parc aporta a un territori innovació i tecnologia,
capacitat competitiva; en definitiva, riquesa econòmica i
progrés social. 

La fase inicial del Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona permetrà tancar la primera dèca-
da del segle XXI amb la presència diària en aquell
entorn d’unes 1.500 persones agrupades en 80 empre-
ses i en 30 organismes públics. Però això és una llavor.
Encarem la segona dècada amb un procés d’expansió
que consolidarà la visió inicial. Sorgiran, doncs, iniciati-
ves que portaran a Girona més infraestructures científi-
ques, nous edificis i nous actors. Donarem també res-
posta a grans companyies tecnològiques que volen
situar edificis propis a prop d’aquests centres de conei-
xement. 

Girona ha estat sempre un territori socialment i econò-
micament molt actiu. Però avui el món ens porta cap a
una economia, una societat, basada en el coneixement.
El Parc és una eina per avançar per aquest camí.

Pere Condom Vilà
Director del Parc Científic i Tecnològic

L’aposta pel coneixement:
el benestar
del futur

Ramon Brugada
Degà de la Facultat de Medicina

L'assistència 
del pacient 
i els nous estudis 
de Medicina
Els protagonistes d'aquest inici de curs 2008-2009 han estat
segurament els estudiants del primer curs de Medicina a la
Universitat de Girona, i no només perquè comença una nova
titulació universitària adaptada a Bolonya, sinó també per les
implicacions que representa el fet d'haver obtingut, de les insti-
tucions universitàries i sanitàries, el compromís a llarg termini
per la formació mèdica d'estudiants a les nostres comarques.
Aconseguir l'equilibri territorial a Catalunya en l'oferta públi-
ca d'aquests estudis superiors era la raó de més pes per reivin-
dicar la Facultat a Girona. I aquest any s'ha fet realitat.

Aquest ambiciós projecte té quatre pilars fonamentals: els centres
assistencials, encapçalats pel nou Hospital Universitari Josep
Trueta, el nou Parc Científic i Tecnològic, el centre de recerca
IDIBGI (Institut de Recerca Biomèdica de Girona) i la Facultat de
Medicina. La Facultat és la peça central d'aquest engranatge.
Amb la contractació de professorat per a la Facultat, metges i
investigadors, les nostres comarques faran un salt qualitatiu cap
a la consolidació del desenvolupament biomèdic. 

L'arribada dels estudis, però, també té unes implicacions assis-
tencials importants que no podem deixar de tenir en compte.
En primer lloc, una implicació teòrica: la Facultat posarà 500
estudiants, ments inquietes, als hospitals i àrees bàsiques de les
nostres comarques, estudiants que plantejaran dubtes als seus
mestres, els metges. Per als metges, això requerirà un autoa-
prenentatge continu que farà que hagin d'estar al dia dels darrers
avenços en el seu camp. I això és bo, per a ells, per als pacients
i, evidentment, també per als estudiants. 

I en segon lloc, hi ha una implicació pràctica d'aquesta arriba-
da dels estudis: canviem el model clàssic de pràctiques clíniques.
L'estudiant, fins ara, no ha format part de l'equip assistencial,
sinó que n'ha estat només un observador. En el nou model els
estudiants es converteixen en la peça central de l'equip assis-
tencial. Seran els primers de veure el malalt, examinar-lo i pren-
dre les decisions. El nou sistema beneficiarà tant els metges,
que tindran un company de feina en formació, com els malalts,
que trobaran una altra persona preocupada pel seu benestar.

Amb aquest model docent teoricopràctic aconseguirem que,
a cinquè, els estudiants ja siguin més competents que els
actuals residents d'especialitat de primer any. 

La nostra és una Facultat innovadora que incorpora un siste-
ma d'aprenentatge nou a Catalunya, d'acord amb el nou
espai europeu d'educació, tant pel que fa a la manera d'en-
senyar i d'estudiar com a la d'interaccionar amb el tutor,
amb el professor o amb el malalt: la docència basada en
objectius i en problemes. És un sistema que fa que l'estu-
diant comprengui molt més ràpidament les implicacions
d'allò que llegeix als llibres. 

Tenim la sort que a Girona comencem de zero en un moment
en què les altres facultats estan debatent com han d'adap-
tar el seu ensenyament clàssic a aquest model; nosaltres ja
hem passat a l'acció. I ho fem amb el compromís personal
de treure'n el màxim rendiment, tant els que posem en marxa
el projecte com els que es plantegen de participar-hi. No
tindrem mai més aquesta oportunitat, que, ambiciosos,
no desaprofitarem. 
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