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"La producció del llibre ha estat un procés llarg i complex", 
ha assenyalat Joaquim M. Puigvert, vicerector de Relacions 
Institucionals Societat i Cultura. La característica es demostra 
en l'extensió i profunditat de l'obra, que recull textos i imat-
ges que descriuen el procés de creació i consolidació de la 
Universitat de Girona. Hi han intervingut fins a trenta investi-
gadors que hi han bolcat els seus coneixements de la història 
de la institució i, també, de l'art que atresora. Els arquitectes 
que han participat en la construcció dels edificis que compo-
sen els diferents campus –de vegades, reconstrucció: tot un 
altre discurs– també hi han dit la seva. Tot plegat, però, s'ha 
fet de tal manera que es manté l'equilibri entre el text i les 
imatges, i l'erudició i la voluntat de divulgar una determina-
da realitat de la universitat, sobretot la que té a veure amb la 
construcció i tot el que l'ha acompanyada, com un exercici 
de prospecció davant un futur cada cop més consolidat. Els 
textos i les imatges que es mostren "conserven la capacitat 
de descobrir-nos territoris ignots que encara hem d'acabar 
de fer-nos nostres". 

De la tasca d'edició, n'ha tingut cura el Servei de Publicaci-
ons, que ha tractat aquesta feina amb "elegància i moder-
nitat", ha explicat Puigvert, a la vegada que ha suggerit que 
la seva lectura portarà el lector a revisitar els espais quo-
tidians. Els dos objectius de Universitat de Girona: Histò-
ria, Arquitectura i Patrimoni són, d’una banda, oferir a la 
comunitat universitària una eina per "prendre consciència 
de la importància dels escenaris on es desenvolupa la vida 
universitària”. L'altre objectiu és compartir aquesta riquesa 
arquitectònica i cultural amb la societat i la ciutat de Girona. 

El llibre coincideix amb el vintè aniversari i es presenta 
a l’Ajuntament

Per al vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultu-
ra, el moment en què arriba "és important, perquè és pre-
senta un llibre que repassa la història i l'arquitectura de la 
UdG i coincideix feliçment amb una data tan significativa 
com la del vintè aniversari". El dia en què va ser presentada 
la publicació, el 13 de desembre, a la Sala de Plens de l'Ajun-

Es publica 
«Història, 
arquitectura i 
patrimoni», el 
llibre institucional 
de la UdG

La Universitat de Girona ha publicat el 
llibre Història, arquitectura i patrimoni 
que "no és un volum d'autocomplaença 
–segons Anna Maria Geli, rectora de la 
Universitat– sinó una investigació sobre 
tot allò que ens ha fet ser com som".
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tament de Girona, el professor González Agápito va analit-
zar-ne els diferents apartats i va destacar la transcendència 
de la Universitat com a factor d'equilibri territorial. "No sé si 
els gironins són conscients del que han arribat a fer en vint 
anys, una sòlida universitat en poc més d'una generació". 
El llibre, segons Agápito, no s'assembla a les "cròniques 
panegíriques d'altres institucions", sinó que s'ofereix com 
"una eina de reflexió i estudi; a la manera dels noucentis-
tes, la UdG, posa les obres sobre la taula". El president del 
Consell Social, Albert Bou, va expressar la seva satisfacció 
perquè "Universitat de Girona: Història, Arquitectura i Patri-
moni" és un pont d'entesa, "com pretén el Consell Social, 
entre la societat i la universitat". Es tracta d'un enriquiment 
mutu entre la UdG i la ciutat, "un mitjà per entendre com 
la Universitat ha millorat Girona físicament, econòmicament 
i espiritual". Quan va intervenir, la rectora va reivindicar la 
Universitat de Girona com una universitat decididament ur-
bana, "un campus que abraça tota la ciutat. La ciutat i la 
universitat són una mateixa cosa". Segons Anna M. Geli, el 
llibre és "una carta de presentació de la Universitat, un llibre 
de recerca i estudi que elogia la diversitat de cada edifici, 
una construcció singular allunyada de la uniformització". Va 
remarcar també el fet que es tractava d'un "gran dia, per-
què elaborar un llibre d'aquestes característiques, d'estudi i 
recerca, ha estat un desafiament".

Finalment, l'acte el va cloure l'alcalde de Girona, que va feli-
citar els autors i va agrair a la Universitat el fet que el volum 
es presentés en el Saló de Plens de l'Ajuntament: "És un 
regal per a la ciutat. Perquè podríem dir que parlem d'una 
Universitat que té una ciutat. Tenim vides coincidents i còm-
plices, i estem davant la transformació urbana, la protago-
nitzada per la UdG, de més transcendència en els últims 
anys, amb la complicitat dels governs municipals. Aquesta 
obra ens permet mirar amb distància el que s'ha fet i ara ens 
toca traçar un recorregut futur conjuntament".

"El llibre ha d'ajudar a prendre consciència 
de la importància dels escenaris on es 
desenvolupa la vida universitària"

Joaquim Maria Puigvert, vicerector de 
Relacions Institucionals de la UdG.

“A la manera dels noucentistes, la UdG posa 
les obres sobre la taula”

Josep González Agápito, professor de la UB.

"És un mitjà per entendre com la Universitat ha 
millorat Girona físicament, econòmicament i 
espiritual"

Albert Bou, President del Consell Social de la 
UdG.

"Aquest volum és una carta de presentació de 
la Universitat, un llibre de recerca i estudi que 
elogia la diversitat de cada edifici"

Anna Maria Geli, rectora de la UdG.

"Aquesta obra ens permet mirar amb 
distància el que s'ha fet i ara ens toca traçar un 
recorregut futur conjuntament"

Carles Puigdemont, alcalde de Girona.
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