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INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL AMB MOTIU DE LA INAUGURACIÓ DEL CURS
ACADÈMIC 2001-2002
Universitat de Lleida, 27 de setembre de 2001

Excm i Magfc. Rector,
Hble. Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
Excm. i Magfc. Rector de la Universitat de Barcelona,
Autoritats,
Personalitats avui distingides per la UdL,
Membres del Consell Social,
Comunitat universitària,
Senyores, senyors, amics tots.

Vull que les meves primeres paraules siguin per felicitar i per expressar el meu més profund reconeixement i
admiració als que avui han estat guardonats per la nostra Universitat:

A Amnistia Internacional, l'agraïment als seus membres per la seva gran labor humanitària sempre desinteressada,
als quals encoratgem a seguir i oferim tot el suport.

Al Sr. Víctor Torres, a qui avui he tingut la satisfacció de conèixer, per la seva dilatada trajectòria al servei del país i
per la seva generositat amb la nostra Universitat.

I si em permeten, fer-ho una mica més especialment a dues persones amb les que m'hi uneix un vincle més estret:

Josepa, sempre m'ha impressionat la teva labor al front de les Aules de la Gent Gran, així com la teva senzillesa, el
teu caràcter, aquesta empenta amb la que has dedicat tota la teva vida a fer de mestra, a ensenyar, a formar esperit
crític, a fer estimar la cultura.

Sàpigues que sento un gran respecte i estima per tu. Josepa −de tot cor−gràcies per la teva labor. Per molts anys!.

I també, vull tenir un record per al Dr. Antoni Caparròs, a qui, vaig tenir la gran sort d'arribar a conèixer i tractar. A
banda de la seva important aportació al món universitari, jo el recordaré pel seu caràcter, per l'home entregat, obert i
comunicatiu, virtuts per les quals tant es va fer apreciar.

* * *

Sempre, quan s'inicia un nou curs, ens creem un munt d’expectatives. Pensem: aquest sí que serà important!. Tenim
el sentiment que el què portem entre mans és nou; però, sovint ens adonem que el que, ara, al començament de
curs és tan significatiu i rellevant, resulta secundari i anecdòtic quan aquest s’acaba.

Però aquest cop el curs tots sabem que comença d’una manera diferent. No és solament una percepció. Hi ha
massa indicadors que en ho posen de manifest. A fora: els darrers esdeveniments mundials; i a casa nostra: la nova
llei d’universitats i l’acabament dels plans estratègics. Fets que ens han de fer estar atents i ens han de servir per
reflexionar.

Sabem per la història que és inútil i erroni distanciar-se del què està succeint en el món com d’una cosa
desagradable i estranya als nostres problemes reals. Difícilment podem quedar-nos immòbils. Hem de tenir presents
els reptes d’aquest començament de segle.

La universitat és el gran espai de la ciència i la cultura. On no hi ha cultura, hi ha ignorància, i després por i error. És
imprescindible fer sorgir l’ètica en front de la ignorància. El món és responsabilitat de tots i nosaltres com a
responsables de la cultura en general, hem de mostrar-ho.
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Ens trobem en una època de canvis que −com no podia ser d’altra manera− afecten també a la Universitat. I encara
que aquesta es trobés en els seus millors moments −cosa que no és així−, la demografia, per sí sola, ja obligaria a
la seva reforma.

Amb aquest nou context i amb la necessitat que té la societat de millorar substancialment la qualitat de l’educació,
s’està elaborant una nova llei d’universitats que segur que no satisfà a tothom, però que d’acord amb la voluntat del
Govern i l’aritmètica parlamentària, probablement tirarà endavant.

Siguem possibilistes: des d’aquest Consell Social demanem a tots els sectors implicats, un seriós i honest diàleg en
torn de la universitat i la nova llei. Sembla que la paraula diàleg està en crisi en molts àmbits, fins i tot en els
universitaris. Si no hi ha diàleg es cau en el fatalisme que és paralitzador i ens du a la manca d’acció. És necessari
un diàleg que afavoreixi la trobada de competències, sensibilitats, experiències i funcions diverses, que propicií que
en la tramitació parlamentària de la nova llei es puguin recollir les aportacions de tots els col·lectius als quals afecta,
per tal que el text que al final s’aprovi sigui acceptat al màxim possible.

“Desenvolupar de forma sistemàtica una avaluació que permeti conèixer quina és la qualitat dels centres i del
rendiment d’un servei públic que es financia amb els diners dels ciutadans”, és un dels objectius que proposa la
ministra d’Educació. Molts estudiants, pares i educadors se sentirien molt satisfets si s’aconseguís.

Sabem de la indiferència de molts sectors socials i polítics pels problemes de la universitat i el resultat d’aquest oblit
ha estat la perpetuació d’una universitat instal·lada en els seus propis criteris i resistent al canvi, que moltes vegades
produeix un buit en tota la cultura del país, i d’aquest fet se’n ressent tothom.

Entre tots hem d’intentar que la transició al nou model sigui el menys dramàtica possible i hem d’esperar que la
millora de la qualitat no sigui incompatible amb el respecte a l’autonomia dels centres.

Pel que fa a la nostra universitat, i com tots ja sabeu, s’està treballant en l’elaboració dels plans estratègics. Aquest
curs, i d’acord amb la voluntat del rectorat, deganats i direccions de centres, hauríem de procurar que quedessin tots
enllestits. Els plans són una eina indispensable per a la universitat. Es necessari un esforç col·lectiu, que tothom s’hi
impliqui: personal d’administració i serveis, professorat, estudiantat, comunitat universitària en general.

La no participació ens invalida per criticar quan les coses no funcionen.

Sabem pel rector, que damunt de la seva taula hi ha altres projectes importants per a la Universitat que afecten al
PAS, al professorat, a l'estudiantat, a inversions, a projecció exterior... que requeriran entrar-hi a fons. Aquest
Consell Social vol reiterar-li que, com sempre, està obert per donar-li suport davant de totes aquelles iniciatives que
ajudin a la millora de la nostra universitat.

Avui, amb motiu d'aquest acte inaugural vull convidar tothom a conservar el desig de superar els límits dels darrers
anys. La nostra feina no és fàcil. Però estic segur que amb l’esforç de tots ens en sortirem.

Moltes gràcies i bon curs 2001-2002


