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Una Festa Major 
consolidada

Un any més la nostra universitat ha celebrat 
la seva Festa Major.  Aquest any hem seguit 
la dinàmica iniciada fa dos anys, és a dir, 
consolidar la Festa Major com una festa de 
tots on els tres principals col·lectius que 
conformen la UdG (estudiants, PAS i 
professorat) s'hi sentin plenament implicats 
i partícips. Per exemple, és la primera vegada 
que la Festa Major constava com a tal en el 
calendari acadèmic de la Universitat, fet que 
suposava l'aturada de l'activitat acadèmica en 
el moment en què començaven els actes 
previstos de la Festa. 

Enguany hi ha hagut moltes i diverses novetats 
que fan palesa la consolidació de la Festa. La 
primera novetat destacable és l'emplaçament. 
Fins l'any passat l'espai principal de la Festa 
era l'aparcament d'enfront de la Facultat de 
Ciències. Com que en aquest espai s'hi està 
construint el nou aulari, la comissió de Festa 
Major, prèvia autorització de la degana de la 
Facultat, va decidir que el nou emplaçament 
fos l'aparcament de la Facultat d'Econòmiques 
i Empresarials. I la veritat és que va resultar 
tot un èxit i un espai molt adequat per fer-
hi la festa. Lamentem sincerament alguns 
desperfectes i pintades que es van produir 
i que l'any que ve procurarem evitar amb 
l'adopció de més mesures de seguretat. 

Respecte a les activitats, la primera va 
començar el dimarts dia 25 amb una 
conferència a càrrec de Jordi Porta, president 
d'Òmnium Cultural. Aquest acte estava 
organitzat per l'associació d'exestudiants post 
- scriptum. 

El dimecres va començar, com no podria ser 
d'altra manera, amb el pregó, a càrrec de la 
Mar Bosch, remadora d'alt nivell i estudiant 
de la nostra universitat. Ella, juntament amb 
dos companys seus (esportistes d'alt nivell) 
ens van oferir un pregó en el qual explicaven 
la dificultat que tenen els estudiants que són 
esportistes d'alt nivell de conciliar els 
entrenaments i la competició amb els estudis. 

Des del Consell d'Estudiants vam apostar 
una vegada més per portar gent “nostra” a 
fer el pregó, ja que tot sovint busquem gent 
de fora sense tenir present que dins de la 
UdG hi ha estudiants, professors i PAS que, 
per les seves afeccions o aptituds personals, 
poden fer un pregó igual o millor que els 
“mediàtics” aliens a la nostra universitat. 

Després del pregó s'iniciava la final de 
l'ambientatló i els “cinc minuts de glòria”, 
dues activitats que van fer passar una bona 
estona a tots aquells que ens les miràvem 
des de baix, però segurament que encara 
s'ho van passar molt millor els atrevits i 
atrevides que pujaven a l'escenari. La primera 
activitat estava organitzada per l'Oficina Verda 
i la segona per l'aula de teatre de la UdG. 
Cal dir que el dimecres dia 26 va haver-hi 

una activitat incorporada a última hora i que 
va tenir un èxit aclaparador. En el decurs 
d'una nit de festa (concretament, a la matinada 
del divendres dia 21 d'abril), un servidor es 
trobava a una concorreguda discoteca de la 
ciutat de Girona quan una colla d'estudiants 
de la Politècnica, enmig de la rauxa pròpia 
de l'ambient, em van suggerir la possibilitat 
d'instal·lar una pantalla gegant a la zona de 
barrakes de la Festa Major per oferir la 
semifinal de la “Champions” entre el Barça 
i el Milan. Doncs bé, el divendres des del 
Consell d'Estudiants ja ens vam posar a 
treballar, i amb l'ajuda inestimable de rectorat 
(i gràcies sobretot a en Pep Comas), finalment 
vam poder instal·lar una pantalla gegant a
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l'escenari de barrakes. La zona de barrakes 
estava plena de gom a gom, prop de 3000 
estudiants ens vam aplegar per animar el 
Barça i veure conjuntament el partit. La festa 
va ser completa quan el Barça, empatant a 
zero amb el Milan, es va classificar per a la 
final de la Lliga de Campions. Cal dir que el 
partit el donava TVE i des del Consell 
d'Estudiants vam demanar que el so de la 
retransmissió fos el de Catalunya Ràdio, per 
tant, els espectadors veien les imatges de la 
televisió espanyola però escoltaven la 
retransmissió de Josep Maria Puyal en la 
llengua pròpia de la UdG, el català. 

A la segona part, vaig trucar a Catalunya 
Ràdio per si des del camp Nou la Ruth Vilar 
ens podia saludar a tots i totes els que 
estàvem a la Festa Major i efectivament ho 
va fer, salutacions que van causar molt bona 
reacció entre tots els assistents a l'espectacle.

Després del partit va començar el fantàstic 
correfoc amb la colla de diables de Cardedeu, 
els guillables de Sant Hilari i els diables de Sa 
Forcanera de Blanes que va ajudar encara 
més a celebrar la classificació del Barça. El 
correfoc, que ja ens va agradar molt l'any 
passat, aquest any tampoc va deixar indiferent 
a ningú. La nit de dimecres va acabar amb 
l'actuació dels grups “Rock'n roll Brothers” 
i “Pegatina”, calia reservar energies per a 
l'endemà. 

El dijous dia 27 era el dia “fort”, i realment 
ho va ser. La primera activitat va ser la Fira 

d'associacions, en la qual una bona 
representació de les associacions de la 
Universitat van mostrar les seves activitats 
i els seus objectius, associacions com l'ARPP, 
l'Aula Manga, Assofia, els Xoriguers, UdG.doc, 
Palestina resisteix, AEdi, Enginyers sense 
fronteres, CEPC entre d'altres van participar 
d'aquesta fira. A les 13 hores, el cor de la 
Universitat ens va fer passar una bona estona 
al hall de la Facultat de Ciències, poques 
vegades els hem vist tan distesos, divertits i 
espontanis. 

Al igual que l'any passat, després d'escoltar 
el cor vam anar al dinar popular. Un any més 
els amics d'Argelaguers ens van delectar amb 
una fideuà i una botifarra boníssims. De 
postres, seguint la tradició, un iogurt de la 
Fageda, que cada any col·labora amb nosaltres 
amb la seva qualitat i bon gust.

Després de dinar començaven diferents 
activitats simultànies, entre les quals 
m'agradaria destacar l'actuació de la nostra 
colla castellera, els Xoriguers, que juntament 
amb altres colles universitàries (Vic, UPC, 
UAB, UdL i UIB) van fer una de les seves 
millors actuacions, moltes felicitats! 

Mentre els amics xoriguers anaven fent 
castells, es celebrava un concurs de botifarra, 
un concert anomenat “el meu Serrat” (amb 
Mariona Fàbregas i Carles Serra), partits de 
futbol i de bàsquet, un concurs de crits i una 
activitat que aquest any es va recuperar, que 
és l'Agrònom de Ferro. Enguany, a diferència 

d'altres anys, aquesta activitat es va fer fora 
del campus de Montilivi, concretament al 
bosc de davant l'estadi del Girona F.C. Un 
grup d'estudiants d'Enginyeria Agrònoma, 
gràcies a la seva persistència, van aconseguir 
recuperar aquesta activitat amb molt d'èxit 
i molta participació (més de 18 grups).   

La festa va acabar a altes hores de la matinada 
amb els diferents concerts. Per desgràcia no 
vam poder escoltar tots els grups que hi 
havia previstos degut a incidències tècniques, 
però això no va evitar que una gran multitud 
de gent es congregués a la zona de concerts 
per passar un dijous diferent, i per què no, 
millor.

Josep Ribas Coll, coordinador del Consell d'Estudiants




