
INAUGURACIÓ CURS 2015-2016 
 
Bon dia a tothom. En nom del estudiants us donem les gràcies per la vostra 
invitació a participar en l’Acte Inaugural del curs de la Universitat de Girona i 
manifestem la nostra alegria per poder ser aquí avui. En aquest acte s’ha 
escollit com a fil conductor la recerca, i això demostra la voluntat de creixement 
i millora que tots aquells qui treballen per la universitat defensen dia rere dia 
malgrat totes les dificultats. 
 
Som estudiants, i som conscients del valor que té la recerca, no només a la 
Universitat de Girona, sinó també dins de qualsevol institució, empresa o 
universitat. Recerca és sinònim de treball, de progrés, de desenvolupament, 
d’innovació... i totes aquestes característiques no es construeixen per si soles, 
sinó que es construeixen a partir de la creació d’un nou coneixement i de la 
formació de nous experts. I nosaltres, estem convençuts que des de la 
Universitat, es pot aconseguir, que els estudiants quan acabem el grau, tindrem 
els coneixements necessaris per seguir formar-nos, per arribar a ser uns 
experts en el que realment ens agrada, perquè tots aquells que vulguem, 
puguem iniciar una carrera d’investigació, de recerca. I sabem que s’ha de 
treballar per poder-ho aconseguir. 
 
Queda clara la importància de la recerca dins la universitat, i estem convençuts 
que ha de seguir creixent i millorant. I els estudiants volem participar d’ella i 
sabem que és possible, que des de la Universitat podem col·laborar. Però 
perquè funcioni, perquè els estudiants estiguem a l’altura, perquè aquest camí 
en la recerca sigui satisfactori no podem oblidar-nos de la docència, ni 
desvaloritzar-la. Però estem segurs que la nostra universitat això ja ho fa i ho 
seguirà fent, i que la nostra formació ens permetrà iniciar una carrera de 
recerca. Una carrera que podem considerar que inicia a les aules, de la nostra 
pròpia curiositat perquè al cap i a la fi, la recerca respon a preguntes que 
nosaltres mateixos ens formulem. 
 
Sabem que la recerca es troba en un camí de pedres per la manca de 
recursos. Ens agradaria que l’estat ens ajudés, us ajudés. Desitjaríem viure en 
un estat que invertís en recerca, i demostrar, un altre cop, que a les institucions 
públiques, com les universitats, hi ha gent bona, hi ha experts, hi ha persones 
molt vàlides per fer recerca i que es poden obtenir bons resultats, tal i com s’ha 
demostrat en nombroses ocasions. Ja n’hi ha prou de retallades en aquest 
àmbit, ja n’hi ha prou! La recerca és important per créixer, per descobrir, per 
innovar... la recerca és important per convertir la nostra societat i fer-la millor. 
 
En nom dels estudiants volem tornar-vos a agrair la oportunitat que ens heu 
donat per participar en aquest acte, i que ens hàgiu ajudat a plantejar-nos com 
ens afecta la recerca a nivell estudiantil. Creiem que la comprensió dels joves 
de la necessitat d’estudiar tot el què avui ens és desconegut és la manera de 
situar-nos sota un microscopi mundial, que ensenyi a tothom què és allò que 
volem construir per al nostre futur. 
 
Moltes gràcies a tots i molt bon curs 2015-2016! 


