Josep M. Perramon

«PostScriptum vol
arribar a ser un
referent econòmic i
cultural en la societat
gironina»
La signatura d'un protocol de col·laboració
mútua entre la Universitat de Girona i l'associació PostScriptum Alumni UdG significa una nova oportunitat en la creació d'un
espai comú per als antics estudiants de la
UdG.
La relació amb els antics estudiants de la Universitat de Girona és un actiu que cal cuidar, no tan sols oferint-los uns serveis de valor dels quals es puguin beneficiar, sinó contribuint
al fet que la seva presència al territori sigui cada dia una mica
més visible. No és endebades que podem parlar aproximadament d'uns trenta mil els estudiants que han obtingut un
títol a la UdG. L'associació d’antics estudiants PostScriptum
Alumni UdG, que va renovar la junta i les ambicions fa uns
mesos, ha signat el mes de juny un protocol de col·laboració
amb la Universitat per tal de créixer i assumir el repte de
cohesionar-los.
Josep Maria Perramon presideix l'associació. Té una àmplia
experiència en la gestió d'entitats associatives, no tan sols
perquè és el president de l'Associació Màster de Girona
(AMG), sinó perquè treballa de responsable d'administració
en una important fundació. La signatura del conveni amb
la UdG és un pas més en l'estratègia que han dissenyat ell i
l'equip directiu de l'associació. De fet, molts dels membres
que el componen són els mateixos que governen l’AMG, els
quals han aconseguit que un de cada quatre alumnes que
han cursat el màster segueixin vinculats a l'associació un cop
l’han acabat i participin en la seva vida social.

Per ingressar a PostScriptum cal abonar una quota de 24 euros l’any, la qual cosa atorga diversos drets, com ara l'ús de
les biblioteques de la UdG, l’accés al Servei d'Esports i al de
Llengües Modernes, descomptes a diferents establiments,
teatres, cinemes i museus. També proporciona la possibilitat
d'accedir a l'oferta de formació continuada de la UdG en
condicions avantatjoses. Val a dir que els estudiants que s'hi
inscriguin el mateix any en què han finalitzat els estudis gaudiran del primer any gratis i d'un descompte del cinquanta
per cent en el segon. Des de PostScriptum compten també
coordinar-se amb altres serveis, com ara la Borsa de Treball,
per tal d'ampliar-ne l'oferta perquè pugui ser de profit per
als antics estudiants.
De referents n’hi ha, i Perramon esmenta Alumni UB, que té
gairebé cent mil associats. De moment, PostScriptum té la intenció de tancar l'any amb mig miler de socis. Volen guanyar
massa social perquè és el requisit indispensable «per poder
afavorir els nostres associats». El protocol subscrit comporta
un finançament que prové del Consell Social, de la Universitat de Girona i de les aportacions dels socis. La Fundació
Privada Girona: Universitat i Futur s'encarregarà de supervisar-ne la gestió i administrar-ne els fons.
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Perramon explica que l'associació d’antics estudiants «vol
arribar a ser un referent econòmic i cultural en la societat

gironina», la qual cosa connecta amb el sentiment expressat
per Anna M. Geli, rectora de la UdG, que en la signatura del
conveni ha manifestat que és important mantenir el vincle
amb els antics estudiants, a la manera com ho fan les universitats anglosaxones.

