
 1 

Honorable Conseller, Excel·lentíssim President del 

Consell Social, Excel·lentíssima Alcaldessa, Il·lustríssim 

Sr. Bisbe, Comissionat d�Universitats i Recerca, rectora, 

rectors magnífics i vicerectors de les universitats 

catalanes, professores i professors, membres del personal 

d�administració i serveis, estudiants, autoritats, amigues 

i amics,  

 

En primer lloc, vull agrair a totes les persones que avui 

ens acompanyeu la presència en aquest acte públic d�inici 

d�una nova etapa rectoral a la UdG.  

 

I permeteu-me que el primer agraïment sigui per a la 

meva família, que, una vegada més i com sempre, avui 

també em fa costat.  

 

Vull fer un especial reconeixement a les autoritats i als 

rectors i representants de les universitats catalanes que 

ens acompanyen. La seva presència dóna sentit i fa 

visible el paper que té la Universitat de Girona en 

l�entorn gironí, en el context de Catalunya i en el marc 

del sistema universitari català.  
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I també vull expressar el meu agraïment personal més 

sincer a tots els membres de la comunitat universitària 

que, amb la seva presència, transformen un acte que 

podria ser una simple rutina acadèmica en la 

visualització de l�esperit de futur d�aquesta universitat.  

 

Per tirar endavant la Universitat dia a dia, cal un equip 

cohesionat, amb tasques i responsabilitats ben definides. 

Per això, en aquest acte públic, hem volgut manifestar el 

compromís de tot l�equip amb el projecte d�universitat. 

Per això, també vull agrair l�esforç de persones que hi 

han estat integrades fins ara i amb les quals 

continuarem treballant. Vull agrair en nom propi i de la 

UdG la tasca que han realitzat José Luis Linares, Miquel 

Duran i Helena Benito en el mandat que avui acaba.  

 

Més enllà de l�acte protocol·lari, hem volgut que el 

començament d�una nova etapa fos solemne amb la 

voluntat de revestir de transcendència el que ha de ser 

l�inici d�un període extraordinàriament fèrtil per a la 

Universitat de Girona.  

 

Fa dos dies, la nostra universitat va complir divuit anys. 

En aquestes cinquenes eleccions al rectorat, la 
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Universitat s�ha manifestat gran i madura, i sòlida i 

tenaç. Avui ho celebrem. Perquè l�acte que ens aplega 

aquesta tarda a Sant Domènec té una significació 

especial. Més enllà de la normalitat democràtica de la 

presa de possessió d�un nou mandat al capdavant del 

rectorat, avui, la Universitat de Girona demostra que 

mira el futur amb decisió, perquè la força de la UdG es 

basa en la potència de les persones que en formen part, 

dels projectes que duen a terme, de la tasca diària a les 

aules, als laboratoris, a les biblioteques i a les oficines... I 

sobretot en l�esperit i l�ambició de continua superació que 

ens fa avançar cap a nous reptes. 

 

La nostra universitat vol esdevenir un element 

identificador del país on s�ubica i on té la seva raó de ser 

i, des d�aquí, enlairar-se fins a la màxima excel·lència 

acadèmica, docent i investigadora per retornar a la 

societat allò que en rebem.  

 

Pensem el nostre futur com un espai de convivència i de 

confiança, perquè ara podem avançar i hem de fer-ho 

amb decisió i sense fissures en un projecte comú que vol i 

necessita de tothom i que inclou totes les perspectives i 

tots els punts de vista que ens facin ser millors.  
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Per això, tenim un full de ruta que dibuixa clarament 

accions que comencen en la millora de la governança i de 

l�organització, i que s�estenen fins a les actuacions de 

projecció exterior. No són totes les que pensem dur a 

terme, però sí les més significatives:  

• Volem augmentar els nivells de participació i 

transparència en els àmbits de govern de la UdG i 

també l�eficiència i l�eficàcia en la gestió.  

• Volem crear, regular i impulsar les eines i els 

àmbits de comunicació. 

• Volem adequar amb satisfacció els graus a l�espai 

europeu i dur a terme uns doctorats i màsters d�alta 

qualitat i amb els recursos necessaris.  

• Volem millorar els circuits entre investigadors i 

Administració per donar més suport a la recerca.  

• Volem disposar de més capacitat per a la promoció 

internacional.  

• Volem dur a terme un contacte dinàmic amb el 

territori i amb el món empresarial, i volem impulsar 

una major incidència cultural i social.  

• Volem articular mecanismes de relació més eficients 

amb entitats i institucions catalanes.  
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• I volem ser contundents en les reivindicacions d�un 

finançament just. 

 

Aquestes propostes són obligades en un programa de 

govern que planteja millorar el funcionament de la 

Universitat de Girona.  

 

Però volem anar més enllà. Estem en una època més que 

atractiva. Decisiva i crucial. Una època que ens dóna 

grans oportunitats, comparables només amb l�època 

d�expansió que va viure el sistema universitari fa divuit 

anys i que va portar a la creació de la UdG, la UdL i La 

URiV. L�esperit i les possibilitats que ens van il·lusionar i 

ens van impulsar a treballar per un projecte ambiciós i 

de llarga durada, els recuperem avui sobre una base 

sòlida del camí fet en aquests anys.  

 

En aquesta etapa que avui comença, tenim el dret i 

l�obligació de somiar una universitat que es consolida 

com a pedra angular del sistema universitari, com una 

institució que, a partir de la solidesa, enfoca el futur amb 

el repte de l�excel·lència. Un repte que no es mesura en 

funció de decisions alienes sinó que parteix, primer, de la 
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pròpia convicció. Perquè som coneixedors de les eines que 

tenim a l�abast per dur a terme els nostres propòsits. 

 

Aquell projecte inicial recollit a la memòria de creació de 

l�any 1991, s� ha desplegat i s�ha avançat amb nous 

projectes:  

. Ara tenim nou facultats, vint-i-un departaments, deu 

instituts propis i vint càtedres escampades per les 

comarques de Girona. 

. S�han construït els dos campus, Montilivi i Barri Vell, i 

estem transformant el campus Centre i projectant el 

campus de Ciències de la Salut.  

. Tenim edificis moderns singulars i s�han rehabilitat 

espais històrics. 

. S�ha impulsat la creació del Parc Científic i Tecnològic, 

que en els darrers anys ha construït 35.000 m2 d�espais 

de recerca i de transferència amb quaranta-sis empreses 

i trenta grups de recerca, i més de nou-centes persones 

que hi treballen.  

 

Impartim més de quaranta títols de grau que donen 

resposta a la formació de professionals que demana el 

territori gironí i el país, en els cinc àmbits de 

coneixement: Humanitats, Ciències Socials, Ciències, 
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Tecnologia i Ciències de la Salut; i trenta-cinc màsters 

oficials que formen experts en els camps en què la UdG 

destaca per la suma d�investigació, docència i 

transferència de coneixement.  

 

Aquest curs, amb l�inici de la majoria dels títols de grau, 

s�ha arribat a un increment del 17% en la matrícula de 

primer curs respecte al curs anterior. 

 

Tenim més de cent grups de recerca i estem entre les vint 

primeres universitats espanyoles en tots els rànquings 

de recerca. En alguns indicadors de projectes nacionals i 

europeus, estem en el top ten: en el darrer índex 

SCIMAGO, per exemple, que indica la rellevància de la 

recerca a través de la producció científica de dues mil 

universitats de tot el món, la UdG és la tercera 

universitat espanyola, darrera de dues de catalanes. 

 

Tenim divuit anys d�història i de fites assolides. Ara que 

comprovem els projectes que s�han completat i els que 

s�estan desplegant, la Universitat de Girona llança un 

crit d�atenció a la seva singularitat, a la seva potència en 

el marc de la societat del coneixement i al seu compromís 

amb la societat.  
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Cal analitzar els nous escenaris internacionals, cal 

estudiar amb ambició renovada les immenses 

possibilitats del procés de convergència europea i escoltar 

les demandes que ens fa el nostre entorn i el nostre país.  

 

La Universitat de Girona té el dret i l�obligació de somiar 

i de dibuixar el model d�universitat del segle XXI amb un 

perfil propi, uns objectius i una estratègia 

singularitzada, al mateix temps que fa una aposta 

decidida per impulsar el compromís amb les terres de 

Girona i amb el país, Catalunya.  

 

Aquest és l�objectiu immediat d�aquest mandat, que 

volem desplegar en sintonia amb la resta d�universitats 

públiques catalanes. Us demano, doncs, la renovació 

entusiasta del suport i la col·laboració que ja fa més de 

vint anys que ens dóna, ens doneu, la societat gironina i 

catalana, i el Govern del país. 

 

Ara, ens convé, com deia el poeta John Keats, «escoltar 

un cop i un altre l�alè que torna». Aquest és el missatge 

que avui transmetem i que proposo a la comunitat 

universitària, a la nostra societat i al nostre país. 
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Escoltar i prendre decisions de futur d�acord amb 

l�alenada d�una gran universitat. Plegats, la farem 

possible. 

Moltes gràcies,  

 

Anna Maria Geli  

Rectora de la UdG  

Girona, 14 de desembre de 2009  


