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La Universitat de Girona ha inaugurat el curs 2012-2013 a 
Figueres, en el marc d’un acte acadèmic que ha tingut lloc 
a La Cate. La celebració, de gran valor simbòlic, ha canviat 
l’espai tradicional, a la ciutat de Girona, per fer explícit el 
suport de la UdG a la comarca de l’Alt Empordà després dels 
incendis d’aquest estiu.

La lliçó inaugural ha anat a càrrec del doctor Ramon Lapiedra, 
catedràtic emèrit de Física Teòrica, exrector de la Universitat de 
València, i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, que més enllà 
de l’estudi d’aquesta disciplina, ha reflexionat sobre el present i 
el futur de les universitats, un tema sobre el qual ha basat la seva 
lliçó inaugural: “De les funcions de la Universitat”.

La cerimònia inaugural ha comptat amb un resum dels detalls més 
significatius de l’activitat universitària del curs anterior, que ha es-
mentat Carles Abellà, secretari general de la UdG.

El doctor Lapiedra ha parlat de les funcions de la institució uni-
versitària, que van més enllà de la docència, la recerca i el prag-
matisme, i que abracen la reflexió per a la crítica i la transmissió 
de valors. La Universitat, ha dit, “no solament ha de transferir 
coneixements a l’entorn, sinó també valors per ordenar la vida 
col·lectiva des dels principis democràtics de tolerància, llibertat i 
responsabilitat”.
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La rectora Anna M. Geli ha expressat el suport i l’homenatge que 
ret la Universitat “a les persones que han patit, han lluitat i tenen 
el coratge de tirar endavant després dels focs del mes de juliol”. 
Així mateix, ha demanat a la societat que “valori el paper de la Uni-
versitat com a motor del país, que contribueix decididament al seu 
creixement”. També s’ha referit al context econòmic, d’una banda, a 
un nou curs marcat per l’augment de les taxes acadèmiques que fa 
necessària una política de beques i ajuts “que eviti una discriminació 
social entre els estudiants”. De l’altra, s’ha referit a les retallades, 
davant les quals, ha dit, “hem procurat d’esmerçar tots els esforços a 
mantenir una Universitat de Girona que treballa per estar a la prime-
ra fila de les institucions acadèmiques i que prioritza el compromís 
amb el territori”.

L’acte ha comptat també amb les intervencions del president del 
Consell Social de la Universitat de Girona, Albert Bou; el president 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Xavier Sanllehí; l’alcalde de 
Figueres, Santi Vila; i Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Re-
cerca.

Les intervencions musicals de la cerimònia (L’Empordà, Per tu ploro, 
You Raise Me Up i l’himne universitari Gaudeamus Igitur) han anat a 
càrrec del Cor de la Universitat de Girona, dirigit pel professor de la 
UdG, Joan de la Creu Godoy, acompanyats de la pianista Clara Banet 
i de la coral infantil de l’escola de Sant Pau de Figueres.
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