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El b^lanc
Xavier Castillón
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er que ncccssitiivcii Giroiu i les
comarques giroiiines un;i uiiiversicat
propia? Per múltiples raoiis: per
comentar, una universitat represent:i
un motor important per a reconomi;i
'^^ qualsevol regió, com a generaLioni
de recerca básica i aplicada, en una
necessária i permanenc interrelació
amb els agencs socials i ecüiióniics,
ajiib el sector institucional i Tempresa
priviida. La UdG ba dcsenvnlupa:
cada vegada mes ¡iquesca funció durant una decadií en que h;i
hagut de Iluitar contra no pocs recéis en aquest sencit, i lia nc;ibat demostrant el seu gens inenyspreable potencial investigador
en nombrosos ambits a tots aquells que pensaven que aquestii
era utia utiiversitat de segona, només per ser petita, nova i
periférica, Ara mateLx, el projecte del nou pare científic i tecnológic de Montilivi, tw el qual s'ha iniplicat molt directament
la patronal gironina, reafirma aquest coniproinís de la UdG amb
el progrés social i economic de les nostres comarques.
Pero, cvidentment, una universitat és sobretot percebud:i per
la major pare de la població com un centre de formació, i en
aquest sentit la creació i el creixement 6m ara constant de la UdG
han tíngut efectes directes i decisius. primer i fonanicütalment a
Girona í progressivament també en altres poblacions de les comarques giroiiines com ara Figueres, Sant Feliu de Giiíxols, Olot i
PaLimós, que ban acabat teniut també la seva part d'universitat, no
perqué s'hi hagin ubicat facultats i escoles universitaries -anib
rúnica excepció de l'Escola Universitaria Je Turisme, a Sant
Feliu-, pero sí perqué s'hi desenvolupen regubrment acri^átats de
formació continua i cursos d'esdu, i en alguns casos fins i tot lii
teñen les seves seus acrives catedres que realitzen una important
acdvitat en ambits tan diferents com ara l'art i els estudis marítims.
Tot aquest desplegainent era impensable quan es va crear la
UdG ara fa una década, en un moment en qué la realitat universitaria gironina consistía en un grapat redui't de primers cíeles i
enginyeries técniques que tuncionaven en precari sota la tutela
de dues grans universitacs baicelonines, TAutónoma i la Politéc-

nica de Gatalunya. Amb una oferta reduVda d"estüdis majoritariament incomplets, els joves ginanins es veien sovint obligats a trasliadar-ic a Barcelona per llicenciar-se, En molts casos, trobaven
feina a la gran ciut.it i ja no lurnaven. Tot aixó continua passant.
pero Lira aquest éxode és tür(;a mes redui't, ¡ustament perqué la
UdG ha ampliat enormement Toterta d'estudis superiors, fins i
tot de formació conrínua, i al inateix temps s'ha couvertit en una
universitat atractiva -justament per les seves dimensíons mes
«humanes»- per a un professorat jove i voluntarios, fins i tot provinent de Tarea de Barcelona, que troba a Girona les condicions
necessaries per exercir la seva casca docent i investigadora.
Hí UI1 parell de fets que, per raons diferents, constaten que
alguna cosa ha cam'iat en aquesta universitat des d'aqueli 12 de
desembre del 1991. En primer lloc, si abans les comarques giroiiines eren tonamentalnient o exportadores* d'alumnat universitari, ara no es exactament a finrevés, pero si que bi !ia una notable
variació de tendencia: son molts els matriculats a la UdG que
ptovenen de comarques limítrofes com ara el Maresme i Osona.
pero també hi ha una gens menyspreablc quandtat d"esu.idiants
oríginaris de Barcelona i la seva área metropolitana i bns i tot de
la resta de Catalunya o d'altres comunitats autónomes. L'altre
símptoma del canví, que alguns poden considerar mes o menys
anecdótic, és que si fa den anys eren la UAB o la UPC les que
tenieii centres uníversitaris a Girtina, ara és la UdG la que té
escoles de turisnie adscrites a Barcelona i Sant Pol de Mar
(Maresme), i és tot;i una curiosítat voltar per FEixample i trobartc de sohte l'áliga de la UdG en una placa, tan lluny de casa.
Respecte ai fet que la UdG siguí des de fa un cemps receptora d'un important vohim d\ilumn;it no gironí, també s'hi
poden objectar aJgunes consideracions no del tot positives. Des
del govern cátala senipre s'ha defensat que la creació siniultania
de les universitats de Girona, Llcída i Tarragona-Reus (o Rovira
i Virgili, com es va dir finalinent, per evitar rívaiitaLs entre ciutats) responia a una auténtica i molt dcsitjada acció de reequilibri
territorial. En molts senrits, aquesta apreciació és indiscudble. En
can\'i. \'a haver-hi alguns moviments estratégics posceriors que
poden desconcertar una mica sobre les autentiques intencions de
la Generalítat en aquest triple afer universitari. Les tres universi-
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Actede la 20a Promociód'lnfermeria, uns estudisque van comenijar a Pedret.

caLs nperiferiqucs» (un concepte que es v¡i fer servir mole en els
moments fiíndadonals, per subratUar les discrimínacions respecte
a les universitacs de Barcelona i especialnient respecte a la Ponipeu Fabra, autentica niñeta deis ulls de Cojivergcncia) van néixer
anib grans mancances pressupostaries 1 infmestrucCLirak que, en
alguns casos, es van anar solucionant molt a poc a poc gracies a
una amarga ser\'itLid respecte ais responsables polícics de la universicat catalana. A Girona, per exemple, és einblenjatic el cas
deis estiidis de dret; a principi deis anys 9(1 es ra haver d'acceptar
un desmesurar incrcnient de les places de nou accés d'aqiicsta
dtulaciü coni a signe de bona voluntat davant la Generalitat, i el
resultar va ser no noniés la niassificació del centre (per alleugerir

una mica la de les facultat-s barcelonines), sino també el seu trasllat al campus pret'abricat de Fontajau, on \'a patir una llarga provisionalitat de vuit unys. Els efectes d'aquella precipitada decisió
encara es noten una década després, ja que la Facultar de Dret
continua oferinc una quanritat de places de primer curs molt per
sobre de la demanda real que bi ha d'aquesca carrera a les comarques gironines. i ara l'excedent ja no es cobreix ni tan sois anib
«rebotatsw de la preinscripció barcelonina, peajuc les circiimscáncies deniografiques son mole díferents de les que van provocar ek
anys 80 i la primera meitat deis 90 una autentica aUau de joves
aiiib aspiracions universitarios enfrontats a intraiiquejables notes
de tall i ais temibles iniiijcnn- dcnisiis.
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EL «TOTXO», UN FENOMEN MEDIATIC
Ja que parleni de Drec. també fareni servir aquesta faculcat com a
exemple de la gran repercussió social que haringiicla UdG, iiiolt
superior propordonalment a la que pocen teñir les universicats
barccloniíies a la seva imniediata área d'influéneia. Si "sexew era
fins ara la paraula que mes s'utililzava en els buscadors d'Iiiteruet
-filis que Nosrradamus va tornar a posar en evidencia la nostra
credulitat-, "UdGc és segurainent el concepte que mes ha aparegut durant els últinis deu anys ais niitjans de comunicació gironins, per les raoiis mes diverses, siguí la inauguració d'un nou
edifici, un conveni aiub una empresa, una amenai^a de diiuissió
del rector o la protesta d'uns estudiants farts de pronieses i de
barracots pretabricats. Un exemple: la «caiupanw del totxo».
Aquesta campanya de protesta deis estudiants de dret, ardculada íimbólicanient al voltant deis cotxos amb qué aixecaven
al pati de Fontajau siniulacres d'editlcis per reclamar-ne un de
propi i defuiitiu, va teñir una iniportaut repercussió social Í
mediática -c|ue ara és mes o menys el niateix-, i va mostrar que
les comarques gironine;; no vivien d'esquena a res del que passés
a la UdG. Al final les imaginatives accions de protesta, en bona
part concfbudes per ser captades i aniplificades pels luitjans de
comunicació, van servir perqué l^ret aconseguís un Qamant edifici de nova planta a Montilivi i no ios traslladac a l'antiga Normal, pero sobrctot va mostrar que els conúictcs universitaris
tenien un gran potencial com a tema de portada en els niitjans
de comunicació gironins.
La idea, bastant encertada. que la universitat és una eiiorme
concentrado de públic jove -a final deis anys 90 hi havia prop
de 15.000 persones vinculades a la UdG, entre estudiants, professors i mcmbres del persona] d'administració i servéis- i, previsiblement, amb ajuplis i molt diversos interessos culturáis i de
tot ttpus, va despertar aviat l'interés deis mitjans de comunicació, que sempre lii han vist un molt atractiu piiblic potencial.
Aviat van comen(,^tr a aparébíer suplemeuts universitaris a la
premsa local -«El Punt Universitat». en el cas del diari El Piait. i
í'Unidiversitat», que primer va ser distribint peí Diíui dv Ciivm i
després per El Periódico-, a mes de programes de radio com ara
El niií de ¡'aliga, iniciatives que en alguns casos eren conduides
per estudiants amb vocació periodística i ganes de dir la sex-a. A
tot aixó s'hi ba de sumar la proliferació de publicacions gratuites
adre^ades especiticament al públic universitari que es pot comprovar des de ta uns an^-s a quaísevol universitat catalana. 1 sease
Surtir del terreny mediatic. també caldria recordar, per inédita i
dcsconcertant, la impactant experiencia de Ui ;JHÍI3 UdG, una
web creada per estudiants de la PoÜtécnica que, anónimament i
evitant quaísevol autocensura, van aconseguir ofi:ndre realment
uns quants protessors i provocar una virulenta reacció del rectorat, amb amenaces d'expulsió que els van obligar finalment a
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tancar la parada. Mes receutment també han creac molt mala
maror a Les Aligues alguns núnreros de L'Espii!, la revista del
moviment assembleari, per les seves critiques exacerbades contra
la gesriú del rectorat, illustrades amb caricatures gens innocents.
Pero en general les poques publicacions elaborades pels iiiateixos estudiants. com ara Vita Esí -una revista cultural sorgida de
la Faculta! de Lletres- i L'Esguenat -Porgan d'expressió de
Tassociació de discapacicats-, teñen línies editorials mes conciliadores i. com gairebé toLs atjuests projectes comunicarius, sempre condicionats per la ntanca de mitjans i l'apatia de la majoria
deis hipotétics receptors, una repercussió molt i molt relativ-a.
Pero probablement els mitjans de comunicació convencionals
tampoc no han guanyat la batalla deis campus, 011 molt poques
vegades es veu un estudiant llegint un diari.

EL PÚBLIC MES DESITJAT
PoLser els estudiants universitaris no llegeixen gaires diaris, pero
el que sí que tan, dins les seves possibilitats econóniiques. és
consumir cultura en un sentit ampU, la qual cosa explicaria en
bona part que Girona bagi millorat notablemenc durant rúkima
década peí que ía a l'oterta cinematogrática -la proliferació de
multisales-, teatral i musical -el festival de tardor Temporada
Alta o el Festival de jazz en serien dues bones mostres-, al
matebí temps que s'hi assoleixen nivells forca raonables peí que
fa a Ilibreries i botigues de discos Í de cómics. PoLser algú interpreta que tots aquests son efectes coMaterals sense gaire
importancia en la qüesnó que ens ocupa, Qui segur que no
pensa així és el rector Nadal, ferm defensor de la idea que l'universitari ha de teñir una ámpha gamma d"interessos que \'a molt
raes enllá de la seva materia d'estudi, com a mínim fins al cinema rnenys conveticional en versió original subtitulada -encara
ara un deis grans déficits de la ciutat, tot i els esfor^os del Truffaut i la Filmoteca- i altres activitats per vicaminar f esperit. El
públic universitari també és enormement desitjat pels propietaris de locáis nocturns gironins com ara bars i discoteques, alguns
deis quals han concebut un tipus d'oferta específica -les festes
d'Unidiversitat a Platea o LOriginal, que és la versió actualitzada de la Sala de Ball-, generahiient concentrada en el díjous,
que com tocbom sap és el dia que els estudiants surten massivament en aquesta ciutat. En general, la reactivació del sector serveis a la ciutat és mes conseqiiéncia del fenomen universitari
que no pas del turístic. Com a mínim, la incidencia del primer
és mes equilibrada al llarg de Pany.
També pot est;ir molt agrait a la UdG el sector de l'habitatge,
tant peí que fa al lloguer de pisos per a estudiants com respecte al
notable increment de places de residencia i Taparició d'altres iniciatives com ara el programa Viure i Conviure -perqué els estudiants comparteixin pis amb gent gran- o el Ser\'ei d'Aüotjament

DOSSIER -f

>^ REVISTA DE GiiíONA •» NÚM. 20IJ Ncivi;M!(i;i.-ni:si:.Miir{i: 2001 *-ki57l77

Acte reivindicatiu d'estudiants a la Rambla de Girona.

UiiiversiCuiri (SAU). crcac pe! Conscll d'Esciidiants per facilitar
l'accés de restudianí; a infbrniació sobre l'oferca d'habttatge permaneinmenc accuLiÜtzada a través d'Intcrnec. Pe) que fa ;i les
residencies i col-lcgis majors, el cas mes notori es el de la residencia universitaria de Monrilivi, un gran edifici coiistrmt molt a
prop del canipus. eqiiipat ainb totes les coinoditaLs imaginables i
gestionat per una empresa especialitzada en aquesc sector que té
aitres residencies repartides per tut FEstat. El notable extt d"aquest
projecte contrasta ainb la fallida de la residencia universitaria
femenina creada per les nionges de Sant l^aniel per intentar s;inejar una luiea I'economia del monesrir. En qualsevol cas, noniés el
fet que aqüestes religioses hagin vist en una residencia universitaria la seva salvació terrenal \.i deniostra suficientnienc la gran
repercussió social que ha tiugut la UdG en tots e!s anibits de la
vida ciucadana, tins i tot entre aquelles persones que, aparenttnent. v'iuen retirades i una inica al marge de la realitat mundana.
Un altre aspccte en el qual hauria d'haver iníluít niés a
Ciirona la creacíó de la UdG és el transport públic, pero aquesta
sembla y.\ nn;i batalla perditda. Les actuáis línics d'autobiís i
microbús que teñen coni a destins els dos campus de la UdG
escaii infraudlitzades, tot i que el dia a dia demoscra que tanipoc
no fan gaire falta: noinés cal veure els nivells habituáis de saturació de rimmens parquing de Montiiiví, un canipiis on no es
teñen en compre les recoinanacions del pía d'anibientalitzadó de
la mateixa uníversitat peí que hi a fus de la bicicleta i el transport
públic, i que des de Taire deu semblar mes a\'iat un gran centre
comercia) on centenars de persones han anat a fer la compra de
la setniana en els seus flamants utilitaris.

LA VOCACIÓ DE SI:IÍVET
Segurament hi li;t moltes coses que se l¡ poden discutir al rector
Nadal, pero n'bi ha una que no adtnct cap qücscionainent; la
seva visió netanient progressista de la uníversitat senipre al servei
de la societat en que s'integra, en aquest cas les comarques giroiiinci. Ara mateix s'está madurant el projecte per ;inar obrint
progressivanient la universitat a coMecdus que tradicionalnient
no hi crobaven el seu espai, com ara gent gran que no s'hagi
cansat d'aprendre i treballadors que no hi busquin un ritol, sino
simplenient una forniació que els faci una mica niés savis i molt
niés felií^os, Aquesta nova universitat, segons la veu Nadal, hauria de teñir uns horaris extremadament flexibles, i obrir gairebé
tots els dies de l'any i també a la n¡t. Seiise arribar a aquests
extrems, tot aixó comenta a fer-se realitat a poc a poc: una creixent oferta de formació continuada, gestionada a través de la
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, amb seu
al centre Mercadal, ja esta obligaiit a canviar aquesta perspectiva
de la UTiiversitat tradicional, ates que bona part deis másters i
postgraus hi teñen lioc a parrir de tnitia tarda o els dissabtes al
mad, pcl fet que van adregats a professionals en actiu amb poc
temps per perdre, L'oferta de formació conrinuada de ia UdG
ha crescut tant i tan rápid e!s úlrims aiiys que ara mateix ja és
gairebé excessiva per a [a demanda real d'aquest ripus d'estudis a
les comarques gironines.
Mentrcstaiit, i després d'haver superar ia xifra-sostre deis
13.íK)fJ alumnes en els estudís de primer i segon cicle, la UdG
va canviar de miMenni iniciant una lenta davaüada del seu
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voluní de inacriculiits, en tot cas for^a infnys espcccucular dtl
que feiifn preveure les perspecrives deniogrüfiques. La idea és
que la universitat tingui al final d'aquesc procés una població
estudiantil mes o nicnys estable al volcant deis lO.OÜO aliimnes.
Les füCLilcacs de Lletres i Drel serien, ara inateix, les úniques
que haurien conieiic,',it a patir una cerca crisi de niatriculació,
en el primer cas Cüín un efeete mes de la proa coneguda crisi
de les InunanitaK-no acaba de timcionar el discurs del rector
segons el qiial el Uicenciat de lletres és un deis niés versatik i
adaptables a un niercat laboral sota el 5igne del canvi coiistant-, mentre que en el segon, com ja s'ha dit, es pateixen
encara les conseqüéncies d'una sobreoferta de places impulsada
per la Genet-alitat per descongestionar les facultats barcelonines. En qualsevol cas, és important subratUar la idea que, després d'uns moments pretundacionals en qué la desaparició
imposada d^ait^uns esciidis poc «productiiis» seniblava gairebé
una moneda de canvi per poder Ceñir universitat a Cirona
-basicanienc. alyuns primers cicles amb relativa poca demanda-, duranc els seus deu anys d'história la UdG no ha fet res
mes que ampliar la sera oferta d'estudis, amb pníp de 4H titulacions diferencs. Aquest inaceix ciu-s s'acaba de posar en
marxa a la Politécnica un segon cicle en ciencia i ceenologia
deis aliments, i enlloc no s'ha parlat encara de tancar ut] estudi
per manca de demanda. Ata fins i toe la recenc creació de la
Ilicenciatura de comunicació i relacions publiques ha estat
iiicerpretada com la llavor d'una fijtura facultat de ciéncies de
la informado a Girona. I per qué no?
De monient, la UdC ja ofereix a Girona i les seves
comarques un ventall suficietn d'estudis superiors, tot i que
sempre s'hi pot trobar alguna mancani;:a, com podria ser
fabséncia d'uiia facultat de medicina. Les facukats de Ciéncies

de l'Educació, Lletres, Ciéncies, Dret i Ciéncies Económiques
i Empresarials, l'Escnla Politécnica Superior, TEscola Universitaria d'Infermeria, l'Escola Oficial de Turisme i l'Escola
Superior de Relacions F-'úbliques sumen ejitre totes un estol
realment ampli de possibilitats formatives. En el marc de la
política universitaria de la Generalitat per a les perifériques,
resumida en la frase «No es pot fer de tot a tot arreu», és difícil
que els próxims ;uiys s'hi incorporin gaires nous estudis oficiáis. Amb tot, s'ha millorat bastant des del temps en qué, per
exemple, van comentar a Girona els estudis de lletres, el curs
1^169-70, com a secció delegada de la Facultat de Lletres de la
Universitat Autónoma de Barcelona, amb 130 aiumnes matriculats; o des que l'Escola Universitaria d'Enginyeria Técnica
Agrícola de Girona. prehistoria de Tactual Politécnica, va iniciar les seves activitats, el curs 1973-74, en uns locáis provisional de la Cambra de Comerc;.

COOPERANT
La UdG no només ha volgut teñir una incidencia directa i
permanenc sobre les comarques gironines, sino que tochora ha
demostrat ima vocació positivament globalitzadora i sobretot
cooperant amb els pa'isos menys desenvoíupats. Des del rectorat sempre s'han potenciat mes aquest fipus de relacions internacionals que altres possiblement mes beneficioses per a la
mateixa universitat des d'un punt de vista estrictament egoísta.
A través de la coordinació de la Delegado d'Afers de Cooperació per al Desenvolupament, nomhrosos professors i estudiants gironins han participat en programes d'aquest tipus conccntrats sobretot en dues arces determinades: l'América Liatina
-espedalment paísos com ara Nicaragua, El Salvador i Cuba- i
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e] Sahara. En aquesí últiiii cas, s'han portat accioüs diverses
tanc a cali de coMaboració solidaria anib el Polisario -per
exeinple, la formació a Girona d'alumnes sahrauis becats pír la
U d G - coin en un ambir iiiés cscriccanufiic científic, pero
també anib repercussiüns favorables p¿r a aquesc poblé mig
oblidac per la coniunitac internacional, coni ara els treballs
arqueológics que científics gironins hi han portat a cernie de
manera regular durant els úkims anys. Aqüestes tasques han
servir per recuperar exceMencs gravats i piutures rupestres que
estaven a punt de desaparéi.xer per les incleniéncies cliniátiques
i Tespolíació que hi han portat a terme alguns desaprensius, El
treball deis investigadors gironins també ha servir com a base
per a la creació del Museu Nacional del Poblé Sahrauí, una
eina importantíssima per preservar la scva identitat i aconseguir, algún dia. un estat iiidependciir.
Pei que ta a Cuba, es pot dii' que el rector Nadal sempre
ha maniíestat una gran debilitar per aquest país, i no només
perqué els seus discursos en el claustre hagin estat algunes
vegades gairebé tan llargs com els de Castro. A Cuba, la UdG
ha participat en la creació d'una activa Cátedra Catalana i sempre hi ha hagtit un incercanvi ñuk d'idees i persones amb
aquest país. En alguna ocasió les expedicions de la UdG a
Cuba han tingue fins i tot una dimensio mes cultural i lúdica,
amb la presencia de la Selva Big Band, una torniació musical
que, sobretot en el seu origen, tenia un bon grapat d'universitaris en les seves files i era una perfecca iimbaixadora per a una
universicat que es presentava en sucietat com ajove, dinámica i
tan informal com els barrets i els pius de Honier Snnpson que
tot sovint porta el rector.
La coMaboració de la UdG amb els paVsos llatinoamericans ha estat realment ampli.i i molt diversa: amb un caire mes
de suport per al desenvolupanient en els casos de Nicaragua o
El Salvador, on s'ha contribuVt per exemple a la creació de
centres educatius, la formació de niestres, etc.; pero també s'hí
han desenvolupat experiéncies d'educació telemática a distancia enfocáis ais paisos bispans i s'han establert fructíferes línies
de coMaboració amb institucions científiques com ara el Colegio de Jalisco, a Méxic, la base ultramarina de! professor Salomó Marqués per ais seus estudis sobre Tesili deis mestrcs catalans. D'una manera mes puntual, la UdG ha collabonit també
amb altres pobles en situació de contlicte i penuria, coní ara el
bosnia. En resum. aquesta uiiiversitat hd demostrar tot sovint
que, amb niés idees i bona voluntat que no pas recursos, es
poden fer coses per ais altres i per a un mateix -quina millor
formació pot teiiir un alunme d'educació social que treballar
amb els mes oblidats entre els oblidats?- a molts quilómetres
de distancia. I encara hi ha gent dins d'aquesta universitat que
qüestiona tot aixó i afirma que el rectorar hauria de preocupar-se mes per les coses de casa.

Seri'ei de Dar al campL.3 ele MonliliVi.

SOLVENCIA CONTRASTAD.^
Evidencment, el rectorar també intenta que la UdG tingui una
amplia repercLissió en aquesta banda de rAtlántic, encara que
noniés sigtu per les mes elementáis raons de supervivencia, en un
entorn universitari caracteritzat cada vegada mes per una competencia pura i dura. No és ñcil aconseguir que els mitjaais de
conumicació no locáis facin difusió de les coses bones que surten
tot sovint d'aquesta univeisitat, per exemple en materia de recerca aplicada, pero en canvi vají teñir un gran ressó medíátic els
incidente que es vaii produir a Sant Doménec durant la inaugiiració del curs académíc 2OU0-OI per la presencia de la ministra
Arma Birulés. Hi ha poca cosa a fer davant d'aquest simptomatic
desequilibri. De tant en tant aixó es compensa amb Tcxit d'algunes individuaiitats, com ara el Glosofjosep Maria Terricabras i
l'escriptor Javier Cercas, tots dos professors en aquesta universitat. Molt de rant en tant també gaudeixen deis seus «warholians»
quinze minuts de fama mediática alguns investigadors, com ara el
grup que va concebre a la Politécnica els Ja famosos roboLs t"utbolistes. Per tant, la UdG té una doble íeina a fer: portar a ternie
una bona recerca en determinaJes línies prioritzades -justajnent
per concentrar els sempre limitats recui^ios i íér-los mes eíecfius-,
pero també doiuir-la a coneixer a una societat que encara no
coneix exactament tot el potencial que pot desplegar aquesta
univeisítat, en benefici de tots.
Xavier Castilldn i'..- ¡H-riútiisia.

