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u ci^íii^enient 
S a l v a d o r C a r b o l 

^ ^ ^ ^ L'S de \'A seva crcücíó el 12 de 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 desenibrc de 1991 tuis ;ivui, U 
^ ^ ^ 1 ^ Universitac de Girona (UdG) ha 

^ ^ I ^ ^ expcrimeiitat un creixcmeur que 
% m ^ k ds niLiteixos inipulsors de! projecco 

m ^ ^ c]Lialifiquf[] d^inimagiiiablc. Allio-
m ^ » ra. hi LTfSL'ut d'una forma difcrcnt 

_ ^ g ^ ^ ^ ^ H a la L]ue, de bon priiicipi. podÍL'n 
j ^^^¡^ m preveure. Es ;i dir, en den aiiys s'h;i 

J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ prodint un;i considerable variació 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ entre el projecte i el seu desenvolu-

painenc, tanr peí que fa a la diinensió coni a la forma. Si com-
parein el que hi havia ta den anys i el que hi ha ara, podem ter-
]iüs una idea de Tevülució. 

El curs 1990-91 la UdG tenia uns 6.000 alunines i unes 
previiions de 9.5S0. Actualment hi h;i uns 15.0U0 esCndiancs, 
és a dir, forî a mes del que es preveía. El professorac el 1991 el 
formaven 366 docents, i s'esperava arribar ais 534; aetualnrent 
son entorn de fiOO. Llavors hi havia cinc centres docencí;, 
alguns ocupanc ediücis inadcquats, i ara n'hi ha set d'integracs ¡ 
set d'adscritSj la majoria en facultáis de nova planta, al campns 
de Montilivi, anib un toral de 38 titulacions inrpartides, 34 de 
les quals son n'cols üficials del MEC. La superficie del campns 
el 1991 era de 23,058 metres quadrats, davant els 70.825 d'ara, 
65.000 deis qnals son de propietat i els altres de llnguer. Aixó 
sense ceñir en compce el projecte d'expansió actual cap ai 
tcrnie de Quart, on s'ha de construir el Pare Científit i Tec-
nológic. 

La comparació es podría estendre a tots els ainbits. També 
ha crescut el pressLipost, qne ha passat deis 3.000 milions ais 
7.000 milions de pessetes en den anys. Val a dir qne aqnesc ha 
estat un deis aspecces lués controvertits, ja que la UdC s'ha con-
siderac discriminada respecte d'altxes universit:its catalanes. 

Peí que fa a la manera de créixer, diferents exeniples iMus-
trcn la distancia entre alio dissenyat i el resultac final. Lobjectin 
inicial era agrupar la UdG al Barri Vell; mes endavant va sorgir 
la idea deis dos campns: l'un, de ciéncies humanes i juridicoe-
conómjqnes, a Sant Donienec, i Taltre, de ciencics experimen

táis i de la saku i d'ensenyaments tecnics. a Montiüvi. És a dir, 
hi havia la idea de concentrar al Barri Vell les facnltats de Lie-
tres, Drec i Económiques. Pero fmalment Dre: i Econoniiqnes 
están a! campus de Montilivi, «L'any H5 estava previ^t posar-ho 
tot al Barri VeÍl". recorda el rector dnrant deu anys a la UdG, 
Josep Maria Nadal. 

Mes exemples. Una de les prioricats iniciáis era fer un edifi-
ci per a Cleneies de l'Educació, pero deu anys després la facnltat 
continna estant dividida en dos edificis. O el cas de Ciéncies, 
una facultar que aglutina el doble d'estudis deis previstos el 
1991. Si anéssiiu coniparant entre el projecte i el seu desenvolu-
pament veuriem qne le> diferencies son considerables. Amb tota 
probabilicat la UdG és eres o qnatre vejíides mes ŝ ran del que 
s'havia previí̂ t. 

Una de les opinions generalitzades dins de la UdG és qne, 
efectivament, la universitat no ha resultat ser alió que es pensa-
ven ni ha crescut de la forma imaginada. Pere Mutjé. qne va ser 
director de l'Escola Politécnica Snperior. asscgura: «Mai de la 
vida ens hauriem pensat que la UdC5 hagués crescut tant com ha 
crescut». Recorda. a mes, qne fany 1991 estavem innnersos en 
una crisi económica i tinancera. 

CREURE-HI O NO CREURE-HI 

Els inicis sempre son diíkils, i el de la UdG es va produir en 
plena recessió económica. Feien falta voluntat i dincrs. Josep 
Maria Nadal, anih deu anys com a rector, afirma qne ''la idea es 
va materialitzar lentament». Cal recular fins a principi deis anys 
vuitanta, en qué fúnic que hi havia era un centre privat antb un 
pressuposc de 34 milions de pessetes. La situació de la Politécni
ca era diferent, ja que era un centre mes de la Universitat 
Politécnica de Catalunya (UPC). i aixó li garantía una estructura 
mes o menvs sólida, amb un eos de professorac i uns objectius 
marcáis, aixó si. com a centre periféric. La fnsió enere els dos 
centres ha estat un deis capitols mes interessants i problematics 
d'aquesta historia. 

Nadal recorda com a decisori un sopar al restaurant El 
Baleó de Girona, l'any 19H9. .Mía, explica, va «proposar de crear 
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l'Estiidi General a partir de cinc ceiicres que tiiis llavors havien 
ÍLinci[in.it peí seu conipte. Va ser a partir d'aquí que es va plan
tear la creaeió do la univcrsicat'>. 

De lee, es Craccava d'uiiir jurídicanient alió queja íliiiciü-
navLi. At|LR'll niateix any es va apmviir el rtglanicnt de l'Estudi 
t¡eiici;il tle Cliroiia, que agrvipava orgaiiieament cls centre^., 
esCLidis i iuscitvKs imiversicaris intet^racs i adscric-; a la Universi-
Cat Autonoiiiü de BarcclüHii. es a dir, Lleires, Ciéiicies, Hret, 
ínipresarials i Ciéncies de rEdiicaeió. í dos anys després 
^ aprovava la llei de creació de la ÜdG, truit d'iin progninia 
global de dcscemralització a Catalunya, que possibilitava la 
i^reació d'encbvaments universitaris en alcres ciutats a banda de 
Barcelona. 

Una de les prinieres preocupacions per ais iinpulsors de 
la UdG V.1 ser la creació de la Universitac Pompen Fabr;i, 
nascuda el curs I9'JII-'J1, que va ijcnerar recéis entre les tres 
i]nivL-rsitat>; anonienadcs «periferiqvies» que s'havien de crear, 
les de Girona, Tarrai^ona ¡ Llcida. Anib el temps la Pompen 
Fabra s'ha convertit. des de Toptica d'aquests tres centres, en 
una mena de paradigma de la injusticia pressupostaria. en ser 
la universicat mes ben financada del conjunt uiiiversitari 
cátala. 

Val a dir que a Girana eren isiolt pocs els que creien en la 
iit̂ cessitat de crear la UdG. A banda d'algims nonrs -persones 

ccini Josep Maria Nadal. Jautne Portella, Ramón Carbó-Dorca. 
Mon Marques o Josep Maria Terricabras, entre d'altres-, no hi 
bavia gaire entusiasme. El rector creu que si per un costat n'hi 
bavia uns quants que ho tenien '̂ molt ciar», la ciutadania en 
general «no bo entenia». La flilta de tradició devia pesar, ¡ ai.\í 
lio indica la taxa d'escolarització universitaria per provincies el 
curs l'JS9-l9y(í. que sitúa Girona en un trist IJuc número 43 
entre Íes 50 províncies de TEstac. 

T O T ÉS PROVISIONAL 

La Generalilat va desi^ur els organs de gestió provisional de la 
UdG. ALXÍ. la universitat es va dotar d'una estructura temporal. 
Naixien cls organs segiients: l;i Cxiniissió Cíestura, el Claustre 
Provisional, el Consell Economic -órg-an de participado de la 
societat en la UdG- les juntes de centre, per a la gesrió deis 
assumptes correspunents ais diterents centres, que en e! moment 
de crear-se la UdG van ser la Facultat de Ciéncies Experimen
táis i de la Salut, la Facultat de Ciéncies Jurídiques i Económi-
ques i la Facultat d'Educació. 

La Comissió Gestora era Tórgan responsable del funciona-
inent general de la universieat. Estava formada per un president, 
uns viccpresidencs, un secretari i entre sis i den vocils. Tot 
comení̂ a '̂a a tuncionar. Aixó si, toe era... provisional. 
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O N VA LA POLITÉCNICA? 

Un deis episodis mes dclicaLs va ser !;i ftisió anih TEscola Politéc
nica, í>i] lii íiavia niolts recéis i tnl^ i tot LI]I;I terina Dposició n 
l'openició. Nadal creu que aquí va ceñir lui fiaper *clau'> Pere 
Mutjé, segon director de TEscola, l;i posició del qual va impedir 
que es frenes el procés. "Eren diics cultures enfrontades J'una 
manera soterrada», explica Nadal. Mutjé. per la seva pare, recor
ds alio coiii un pas coinplic;ic i eiitén que «a todtoni li ta por una 
cosa descone^ida, i la fusió feia por a molta gent». No és estrany, 
si es té en conipte que els objectius de cada centre eren mole 
diferenc-;. Ho recorda Joan Batlle, actual director del Deparca-
nient d'Eleccróuica, Inforniatica i Automática, que Uavors es va 
oposar tocaltiient a la fiísió. Deu aiiys després reconeix que, en 
general, la unió ha sigut positiva. Hi havia també un problema 
d'equilibri i de dimeii.'iió, perqué la Politécnica, per nombre 
d'estudiants i professors, era molt mes gnm que el tiucli universi-
tari del Barri Vell. 

EL PES DE L'HERENCIA 

Les estructures de govern i org-anització adniinistraciva que han 
regit la UdG des de la seva creació depenien i eren subsidiarles 
del complex oi^nitzatiii de les universitats mares, la UAB per un 
costat i la UPC per l'alcre. I aqüestes dues estructures sliavien 
d'acoblar d'alguna mauera. Es pot dir que no es va crear res d'ori-
ginal i que es va imitar un esquema organitzatiu ja conegut, ajnb 
tots els seus avantatges i inconvenients. ALxí van néixer els \'ice-
rectorats, anib un equip huma que s'ha renoval poc. Amb el 
temps se n'ban íncorporat de nous, com el de Desenvolupament 
Estacucari. el dMnvestigació i Transferencia del Coiieixement o el 
de Tecnologies de la luforuiació. La creació d'aqiiests tres nous 
«ministeris» universitaris pot donar pistes sobre les necessicats amb 
qué s'ha anat ti'obant la UdG aquescs darrers anys. 

QUANTS DEPARTAMENTS ENS CALEN? 

Peí que fa a Torganització en centres i departanients, el profes-
sorat escava integrat en mes de 4)i departaments de la UAB i en 
niés de 15 de la UPC. Aixó va comportar algunes dificultats. 
D'aquí liavia de néixer Festructura de la UdC, els seus departa
ments i les seves árees de coneixeuient, 1 distribuir el protesso-

rat d'una manem el mes racional possible. Accualinent hi ba 
dinou departaments a la UdG. Aquescs teñen un gran poder de 
decisió, ja que en depén la distribució pressupostaria i el con
trol de Tactivitat laboral deis docents. Per crear un departament 
es necessiten dotze persones anib la pla(;a de funcionari, i en 
una universitat petita com la de Girona a vegades no hi havia 
dotze persoiies d"un mateix camp de coneixement. 

La UdG té un problema que és reconegut per difcrents 
sectors. El mateix Nadal admet que «cal urgentment recons
truir el mapa de departaments, perqué ja no respon a les neces
sicats de la universitat». Pere Mucjé coincidcix en la necessitac 
"UrgentM de renovar festructura departannenLiI. perqué factual, 
diu, "és la mateixa que la de l'any 92. Continúen essent uns 
departanienLs que responen a criteris adniinistratius, pero que 
no han evolucionac en funció de les árees de coneixement*. 
Una de les causes d'aquest fec és que «no s'ha consolidac el pro-
fessorat», explica. Mutjé entén que si bé «no esteni davant 
d'una macrouniversitat", els deparcamencs «no poden ser admi-
nistratius». Aixo crea unes coinposicions heterogenies dins de 
cada departament. on hi ha professors que provenen d'arees i 
disciplines molt ditérents. que teñen interessos diferents (i a 
vegades enfrontats) i que han de conviure... o no. 

Una de les conseqüéncies d'aquest déficit és que hi ha 
invesdgadors que se semen tractats de forma injusta o que veuen 
que la seva activitat de recerca s'escanca, i en fim responsable un 
cap de departament que prové d'una disciplina diferent. A la 
Pohtécnica, per e.xemple, en un mateix departament conviuen 
enginyers amb IlicenciaLs (en química, per exeniple). 

Segons Rere Mucjé. un enginyer quíinic pot enfocar la sew 
recerca a l'aplicació en una empresa determinada, mencre que 
un Uicenciat en química pot estar mes preocupat per la publica-
ció d'un article en una revista internacional de prestigi, una 
activitat molt allunyada de Taplicació empresarial. També s'ban 
produit alguns casos d'escissió departamental. 

Mutjé, a mes, critica una aparent paradoxa, i és que en el 
conjunc de les universitats els recursos económics son adminis
tráis pels departaments i no per les facultats, aixi que TEscola és 
responsable de la docencia sense teñir el control deis recursos. 

Joan Batlle, de la Pohtécnica, discrepa d'aquesta opinió i 
assegLira que el seu departament «respon totalment a les necessi-
tats académiques, probablement perqué és un departament 
nouii. Peí que fa a la distribució de partides per a la recerca, Bat-
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Servéis moderns arran de les velles pedrés. 

lie creu que «no « pot distribuir nisbment perqué la UdG no 
'̂11 té, de diners per a h recerca. Coui a molt dona petites aju-

íles, en comparació amb les que dona l'Estat o la CED. 

Per ,1 Paco Jiménez, exdega de la Faculut de Ciencics de 
l'Educació, «el problema no esta en els departaments sino en la 
niaceixa uníversitat». liméncz considera que les facultáis sempre 
lian tingut, injustament, mes pes que els departaments. Les tacul-
tacs or^ranitza els cstudis, les matricules, posen les aules, etc., i 
aixo les converteix en uns inacrocentres. Pero aixó, diu, pervcr-
teix el nrodel que intentava implantar la Hei de la reforma uni
versitaria de 1983. Se^ons Jiménez, la LRU «volia reproduir el 
niodel an^losaxó, en que els departaments son totalmenr autó-
nonis, sobiranso. Pero aixo no s'ha fet i els departaments conti
núen cstant soca control. 

L'explicació de Ji]nénez crea un incerrogant sobre els límics de 
I;' sobirania departamental, sobretot tenint en compte que és on es 
produeixen els possibles conflictes laboráis, i on es disn-ibucix el 
pressupost i s'organitza la feina. Per ajiménez, que un departa-
nienc \^gi bé o no "depen del que dirigeixi el departament, de la 
transparencia i que circuli la informació», «Conec situacions con-
fllctives i abíó passa per falta d'iníbnnació", assegiira. 

DESEQUILIBRIS 

Actualnient a la UdG bi ha uns 15.0(10 estudiants. a la bai.xa, si 
^ teñen en compte les actuáis perspectives de nacalitat. Des del 
principi. el centre amb mes estudiants ha sigut la Politécnica 
(actualnient cé 3.300 estudiants), segmda de Ciéncies Econó-
rniques i Empresarials (1.800) i Ciéncies de l'Educació (1.500) 
^ gran distancia. Pero en aquests deu anys s'ba produi't una 
tendencia: ha disminuít la demanda d'estudis de lletres i ba 
3Uginentat la de ciéncies i les carreres técniques. Joan Batlle, 
î es de la Politécnica, creu que «fa quinze anys els interessos no 
^ren els mateixos». Aquesta tendencia ha causac un desequilibri 
•^reixent, fnis al punt que els estudis de lletres han d'oferir mol-
•̂ ŝ nienys places, i tot i aixo, no omplen. Pero aquests estudis 

continúen mantenint una estructura departamental i absorbei-
xen una part de les inversions, fet que des deis sectors «técnics» 
ara per ara es veu poc justificat. 

Una part no menyspreable deis alumnes que els últims anys 
han escollit la UdCl per cursar els seus estudis prové de Tarea de 
Barcelona. Que vingui gent de fora és bo. coincideix mes o 
nienys todioin :i la UdG. Pero aquesta porta oberta deixa passar 
un altre problema, relacionat amb les noces de tall. Universitats 
cnm la PoHtécnica de Cacalunyj posen les seves notes de tall a 8 
per accedir a informática o a una enginycriu superior. Tots 
aquells que no hi arriben queden fora, i un deis seus destins mes 
probables sera Girona. Amb una conseqüéncia: la UPC es va 
giianyant la fasna d'universitat d'elic, i la UdG, que rep uns estu
diants amb un punt de pardda inferior, Éa el procés invers, amb 
el perill que es creí una distinció entre universitats de «primera* i 
de «segonao. Joan Batlle cTitica aquesta política i en fa responsa
ble directe la GeneraUtat. Aquella suposada voluntat descentralit-
zadora que va inspirar la creació de les universit;it.s fora de Barce
lona no]nés sembla, vise aixi, una expressió territorial, pero el 
tráete donat és diferent i sovint injust. 

U N A ruNDACiü PER M I R A R C A P E N F O R A 

Un deis ámbiis que mes ha canviat fins i toe la forma d'entendre 
l'ensenyament universicari ha estat la deis estudis de tercer cicle i 
la creació d'una oferta de cursos d'espccialització, masters i 
postgrans que, en el cas de la UdG. depén de la Fundació priva
da Universitat de Girona: Innovació i Formació, creada el 1991. 
La Fundació ha estat criticada des deis sectors que defensen 
rensenyament piiblic per considerar-la la punta de llanca de la 
privatització de rensenvament universitari a Girona, 

Des de dins de la universitat, diferents persones consultades 
fan un balanc positiu de l'acdvitat de la Fundació, aixó sí, amb 
reserves. Per a Paco Jiménez, 'lal principi bi havia una certa 
impRivísació i provísionalitat», que ara hauria desapareguc. pero 
«és veritat". afirma, «que és una font encoberta de recursos 
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económics». Albora, el problema ijiic plantegen aqiicsts estudis 
és que «no hi ha un sistema de beques i siibvencions" per macii-
cular-s'hi, i í'aixo es privacitzar la universitat". 

L'oferta de cursos de tercer cicle ha crescut d"un;i íbrma iirip.i-
rable i espectacular. El curs 1^99-20(10 la UdG va inipaitir onze 
programes de doctorat. Josep Maria Terricabnis opina que Tense 
nyanient de la Fundació «coni a principi no em sembhi uiakuneni, 
perqué está al servei de h universitat". Coiiiicideix ainb Jiinénez 
que a] comen^anient <-vA pa-\sut" una época desordenada i fluLxa» i 
ara '̂scnibla have]--se cousolid<itf. El iilósof. pero, lii veu un perill: 
«que no se'ns niengi l'activitat académica". Per a Terricabras, la 
Fundado ha de ser <ain punt d'obertura flexible cap a la societat". 
Des de la Politécnica. Joan Batlle opina que ̂ va LTeai' niolts recéis» 
qiian es va crear, pero que amb e! teinps "s"lia deinosciat que va 
béo. 

Q U E HEM D'INVESTIGAR? 

Al llarg d'aquests deu anys s'ban anat creant una serie de cen
tres, nornialment vinculats a la recerca i a activitats especifiques, 
que cambé mantcnen entre si altr-uies diferencies de fimciona-
menc. La capacitat de descacar en recerca és un deis punts fona-
mentals per poder parlar de qualitat universitaria, í a la UdG 
aquest ha escat un deis temes mes coniruverdts. El professorac, 
representac en la Junta de IV-rsonal Académic, ha criticat una 
poHtica laboral que els fa dedicar mes hores de les que voldrien 
a la docencia, deixaiit-los poc temps per a la recerca. Al niateix 
temps, hi ha un greuge comparariu peí que fa al fniaiK^anient. 

Joan Batlle opina: "Estein molt malmictats per la Generali-
cat. La Universitat Pompen Fabra té dues o tres vegades mes 
pressuposc i els professors fan la meitac d'hores de docencia", 
Pero afegeix: «Malgrat tot, el nostre nivell de recerca és igual o 
superior al de la Pompen Fabra». Coincideix amb ell Paco Jimé
nez, per al qual «aixó és de denuncia». 

Un deis reptes a núg fer de la UdCi és definir les línies de 
recerca prioritaries. Aqüestes línies haurien de coincidir amb els 
institucs de recerca creacs al llart; d'aquests deu anys: Tecnología 
Agcoalimentária, Qualitat de Vida. Intbrmádca i Aplicacions. 
Ecología Aqüatica. Química Computicional, Llengua i Cultura 
Catalanes, Medí Ambient, Patrimoni, etc. Pero el primer que un 
pensa és que aqüestes potser son mas,sa línies i que cal clarificar.' 
Diíerents investigadors consultaC5> coincideíxeu en aquest punt. 
Josep Maria Terricabras, director de la Cátedra Ferracer Mora de 
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Pensament Contemporani, creu que ''s'ba desdibuixat la iuiacge 
de quines son les coses que es volen prioriczar». Terricabras con
sidera que la UdG «no ha de caure en l'error de voler competir 
amb les grans universitats» sino que ha de potenciar «aspectes 
dílereuciadors». El que cal és saber quins son aquests aspectes. 
«Falta definir la línia de priorítats», insisteix Terricabras. 

1 aquí s"obre una preiíunta inevitable. Si les prioritats les 
niarcaven els ínsritnis de recerca i les prioritats no esuin defini-
des, ;quina és la solvencia deis instituts de recerca? Com i per 
qué s'han creac els instituts és una de les qiiestions que poden 
ajudar a entendre-ho. Normalment aqüestes estructures es creen 
encorii d'unu persona o un equip de persones amb un bagatge 
científic demostrat. Un exemple és el de rinsiituc de Química 
Computacional que dirigeix Ramón Carbó-Dorca. N'hí ha 
d'altres, com el de Tlnstitut de Tecnología Agroalímentaria. que 
també ocupen un lloc destacat. Pero no sempre és així. 

Per a Pato Jiménez, altijuns instituts s'han creat «amb certa 
inipulsivitat'>. A mes, tots han nascnt sense una normativa que ho 
reü:ulés, la qual cosa ha creat recéis entre alguns invesdgadors que 
han vist com quetlaven al niar̂ ;e d'unes estructures que permeten 
canalitzar millor els recursos desdnats a recerca. A aixó cal afegir-
hi qtie -segnns diversos investigadors consukats- alguns insrinits 
de recerca «s"han creat per apaivagar? alguna mala maror», és a dir. 
per sarisfer algún «desconcent». Una dada indicativa sobre Tactivi-
tac i la solvencia científica deis ¡nsdtiits la pot donar el nombre de 
persones que lu treballen. Per a |oan Batlle, ^Tavantatge de teñir 
un instimt és que pots teñir una persona que porri la gesrió del 
pressupost anualo. El pressupost és d'uns dos mílions de pessetes. 
Badle recorda que «hi ha insáuiG on treballen 7U persones i altres 
que son gairebé unipersonals. i aixo s'ha d'arreglaD', Val a dir que 
recenunent s'han aprovat els reglaments per regular la creació i 
funcionament d'insrituLs de recerca. 

PROFESSORAT EN AUGMENT 

Segons Pere Mutjé, abans a les universitats hi havia niés gent que 
tenia experiencia del món exterior, del món empresarial i «ara hi 
ha massa gent que no ha trepítjat mai la industria». Un deis pro-
blcmes amb que tupa ara la universitat. i que está lüg;K al crcLxe-
nient demográfic, és la creació de noves places de doctors. Hi ha 
molts estudiants que un cop han feC la tesi doctoral esperen 
poder accedir a una plata de funcinnari, quan a la práctica *no lii 
ha docénciai), explica Badle. Aixó crea molts maldecaps a la gent 
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"íradicio i modernitat: la pissarra al cosiat de la pantalla de transparéncies. 

c]ue ;icah;i h carreni i vol coiuimiar óim de l;i iinivcrsitac. D'altra 
banda, la piaiidlla ha anac augineiitanc, i el diibti.̂  ¿s saber si ara 
íiiateix hi ha una correspondencia entre el nombre de personal 
tlncenc i el nombre d'escndiants en cada centre. D"iin cota! de 
^75 persones, un 'S% son catedrácics, un 21'Mi son dtulars (tnn-
t̂ ionaris) i aproxiniadamcnt la meitac son associats i ajudants a 
temps parcial o coniplet. 

C O N V E N Í S A M B E S C O L E S 

ti rector, losep María Nadal, ha sitoiac ínconrptables convenís 
î ls úlrinis anvÑ anib díverses institucions, entiíacs, centres i esco-
''-'s de tot ripus. Per a Paco Jiménez, aquesta aciivitat no és nega
tiva en si. El que passa, diu, és que ••és niolt tTicil sit^iar convenid, 
pero el que s'ha de t'er és desenvoltipar-losi.. Albora, es tmba a 
falcar una informació de seguiment per conéixer els truits 
d'aquests acords que permeci fer-ne una valoració, i una regola-
ció que deixi establir unes prinriuits a l'bora de signar-los. 

SAVIS I EMPRESARIS 

^ relació i auténdca connexió anib el món enipresariaJ és una 
signatura pendent a la UdG, tot i el ttrball tet, segons coincidei-
^^n a afirmar alguns investig-adors de la Politécnica. Joan Badle bo 
t̂  niolt ciar: considera que «aquesta batalla esta perduda» i no eii 
ctjlpa ningú. Afirma que es tracta de dos móns diferents: per una 
Pi-irt el deis empresaris, que "teñen la créenla que un doctor és un 
•̂ivi que esta en un altre món» i per l'altra el deis invesdgadors. 

Les empreñes de Girona, afirma Dadle. *només venen qiian no 
íenen una solució per ais seus problemes", Els dos úldms anys 
aquesta voluntat de trobar vineles anib el nión empresarial s"ha 
'nteiisificat, a través de mniiions entre invesrigadors i empresaris. 
^ccualment la UdG maneé «relacions» ainb unes 12(1 empreñes i 
ifistitucions gironincs. «És mult difícil convencer una empresa 
P'-'i'qué destini una quantitat de diners (dos, tres, cinc iiiilions) a 
^ons perdut per ;\ un projecte d'invescigació», adniet Badle. 

RELACIONS INTERNES: UN CAS DE CONFLICTE 

Un exeniple que les coses no s'han fec segons les previsions el 
trobem a la Facultat de Ciéncies de l'Educació. liliierents per
sones consultades coincideíxen que l'edifici que havia d'enca-
bir aqucsts estudis era una "prioricat» des del principi, Pero 
després de den anys els estudiante; continúen dividits en dos 
edificis, un deis quals, el Seminari, que és on s'ha de consciiiir 
el nou en bren, en unes cnndicions for^a lamentables. Paco 
Jiménez va ser deL;;i de la Facultat els primers anys i va dimitir 
precisament per aquest cas. Segons ell, •:'na es va respectar'' el 
compromis de reser\'ar una partida de diners de SOU milions 
de pessetes provinents del Pía Plurianual de 1995 per enipren-
drc el projecte. la qual cosa el va portar a admitir. En aquells 
nmntents bi havia un altre centre que també demanava edifici 
nou, Dret. Actualment Drct té un tlamant edifici nuu al cam-
pus de Montilivi. 

Amb tot. Jiménez, que es niostra molt crític amb la gestió 
reaÜtzada fms ara per Nadal i el seu equip. assegura que "si no 
hagués estat per en Pep Nadal aquesta ciutat no cindria universi-
tat. Ell ha esLit clau en la creació i el creixcinent de la UdG. Es 
la seva obra faraónica". Una obra, afcgeix, que amaga «procedi-
nients no gaire transparents». 

Les relacions entre el rectorat i les facultats i centres han 
estat marcades pels binomis reivindicació-solució i reivindica-
ció-conflicte. La de Ciéncies de rEducació forma part 
d'aquest segon binonii. La Facultat de Dret encarnaria el pri
mer , I s'han caracteritzat mes per la decisió personal que peí 
procés norniariu, segons coincideixeu diferents persones que 
han viscut de prop aquesta relació. El rector, Josep María 
Nadal, preguntat sobre la personafitat que. en termes geiierals, 
distingeix la UdG d'altres universitats, considera que la UdG 
«és una mica diterent. en part perqué jo també sóc un rector 
diferent deis altres*. 

Salvador Gárgol w ¡n-ñoiHíiii. 


