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Rèplica d'Unidiversitat 
El Consell d'Administració d'Unidiversitat, en resposta a l'article signat pel Sr. Benet 

Salellas a l'edició número 209 de Revista de Girona, corresponent als mesos de 

novembre-desembre de 2001, creiem convenient fer les següents consideracions: 

Unidiversitat disposa d'una concessió d'ús d'espais al campus de Montilivi de la 

Universitat de Girona pera la venda de llibres, papereria i material informàtic als 

estudiants i altres membres de la comunitat universitària, per la qual abona anualment 

la quantitat fixada per la UdG. Tant la mateixa autorització com la quota a satisfer i les 

condicions han estat aprovades successivament per la Junta de Govern de la 

Universitat, tal com estipulen els seus estatuts i reglaments. 

Per un altre costat, Unidiversitat és una empresa de serveis que en el seu dia van 

fundar cinc estudiants de la UdG amb la voluntat d'iniciar una aventura emprenedora. 

La universitat ha de ser, i de ben segur la de Girona en pot ser un exemple, un espai de 

pensament lliure, sigui quin sigui, on puguin formar-se joves emprenedors amb 

inquietuds de tota mena: socials, culturals, econòmiques, etc. Quan un estudiant fa la 

carrera de dret, per exemple, té dret a somiar a establir-se com a advocat amb bufet 

propi 0 decidir crear una empresa de caramels o bicicletes, 

Les iniciatives d'Unidiversitat han tingut sempre presents algunes premisses 

fonamentals: 

Pnmer: Que suposi un servei pera la gent més jove de les nostres comarques. 

Segon: Que qualsevol servei representi un avantatge econòmic per al 

jove/estudiant. 

En aquests moments Unidiversitat realitza 300 tipus diferents de descomptes per 

a aquells que adquireixen lliurement la seva targeta Unidiversitat de «la Caixa», amb 

unes quotes d'ús i adquisició inferiors a ta resta de targetes de la mateixa entitat; la 

botiga Unidivereitat de la Universitat de Girona ven, a qui lliurement desitgi adquinr-los, 

tots els seus productes a un preu igual o inferior als de qualsevol altra botiga de Girona 

0 comarques; la revista Unidiversitat es reparteix mensualment i de manera gratuïta a 

totes les facultats de la UdG, així com a molts altres punts de Girona i comarques; 

Unidiversitat organitza activitats de lleure amb atractius avantatges per als estudiants, i 

que en moltes ocasions suposen guanys econòmics per als mateixos estudiants {els 

dijous d'Unidiversitat de Nit, a Platea, per exemple); i recentment es va presentar 

Unidiversitat.com, un portal a Internet que neix amb la voluntat d'oferir seníei a la 

comunitat jove de Girona sense cap tipus de contra prestació. 

La voluntat de servei cap a l'estudiant de la UdG, sense cap tipus d'imposició d'ús, 

tant dins com fora de la Universitat, ha regit tots els nostres projectes. Des del primer dia. 

Altrament, i en referència a acusacions tan greus com «tràfic d'influències» i 

"conupció", a persones i entitats, ens reservem el dret a iniciar un procés judicial per 

injúries i calúmnies. 

Lamentem igualment, malgrat que es tractés d'un article signat, el que creiem que 

ha estat una relliscada dels responsables de l'edició d'aquesta revista, en permetre 

que hi apareguessin acusacions tan greus, amb el perjudici que això suposa a 

personesia l'entitat que represento. 

David Martí és conseller iíi·lc<iai 

de Gcsi Uiiidií'crsilai SL 

Són molts els iiHítÍLis LÍ'.iiiniii":ició 

i reconeixement que els gii^onins 

tenim vers el professor Snnt:iló. 

Lluís Antoni Santaló VLI néixer el 

9 d 'octubre de 1911 al número 

15 de l;i phi^a de Sant Pere de 

Cïiron.i. Fou el quart de set 

germans. Amb motiu de la 

(luei-rn CAvW Espanyola va haver 

d'exiliai'-se a Ariíentina. on va 

desenvolupar una ingent tasca 

investigatiora i educativa en el 

camp de Ics niateniàtii|ues que li 

ha comporta t un ampli 

reconeixement internacional. 

L'obra de Santaló abraça 

diverses branques de la 

matemàtica, i ha exercit tma gran 

influència sobre les noves 

genei-acions de matemàtics. Són 

especiahnent destacables les seves 

investigacions en el camp de la 

geoinetria integral, i també va 

treballai" mcilt intensament en 

l'àmbit de l 'educacuí matemàtica. 

La seva tasca també ha contribuït 

al desenvolupament de les 

matemàtiques a (l irona. Molts 

gironins i"ecorden amb plaer i 

unes cngrtmes de nostàlgia la 

darrera estada que va ter a la 

ciutat Tany 1991, de la mà del 

professor Josep Maria Teri-icabras, 

durant la qual va impartir 

tlitei"ents conferències i seminaris 

en el marc de la C^àtedr'a Ferrater 

Moi'a LIC Pensament 

C^ontcmporani. L'ou justament 

arran d 'una conlerència se\'a 

adrc(,-ada a la societat giromna que 

cl professor (Claudi Alsina va 

llanc,"'!!' l·i idea de crear una 

associació tle professors de 

matemàti(.|Lies. A partir de les 

idees del pi'otessor Santaló, 

marcades per tnia profunda 

estimació per les matemàtiques i 

pels akinmes als quals s'ha 

d'ensenyar, va néixer l'any 1992 
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