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Molt bona vesprada i benvinguts a la 32 edició de la Universitat d'Estiu de
la Universitat de Gandia, la Universitat d’Estiu de la Universitat de
València.
Quasi un terç de segle des de que l'Ajuntament de la ciutat de Gandia va
començar a caminar amb una oferta formativa estiuenca. Aviat es va unir
amb la Universitat de València en aquesta possibilitat de projecció
universitària en al territori, de transmissió de coneixements, de gaudi amb
la cultura.
Aquest any la proposta que hem realitzat du per títol TEMPS DE
PARTICIPACIÓ. I tal com diu en la presentació de la UEG: "constituirà
una nova trobada acadèmica de reflexió, d'aprofundir en la democracia (en
tot el sentit ampli del terme), per seguir modelant el nostre sistema
democràtic, acció a acció. Democràcia no és solament participar en els
convocatòries electorals, és exposar els nostres opinions, és formar-nos, és
ser capaços de participar en la resolució de problemes, en última instància
és ser i estar de manera activa en la nostra societat "
I a això és al que aspirem des de la Universitat a col·laborar amb el
coneixement a l'intercanvi de parers, l'avanç de la ciència, a la resolució de
conflictes, a la millora de la societat, a la qualitat de vida.
Perquè la Universitat és una institució plural, i de fet al llarg dels cursos
proposats, de les taules rodones, de les conferències, diversos ponents,

professors, especialistes ens oferiran el seu punt de vista. Una visió oberta
al diàleg i la crítica, no sectària,
Hem reunit els cursos en cinc grans blocs:
Economia social i empremdurisme.
Salut.
Ciència i medi ambient.
Art i Patrimoni
Un curs d'especialització sobre ciberdelinqüència.
I com no sobre el motiu de la UEG: la participació
Participació, ciutadania, solidaritat.
Però a més un seguit d'activitats obertes a les que estan convidats els
ciutadans i ciutadanes que vulguen assistir-hi.
Totes les vesprades a les 20 hores al saló d'actes d'aquest mateix edifici, la
casa de cultura, es desenvoluparan conferències i taules rodones sobre:
periodisme, cultura popular valenciana, actualitat política, ciutats
intel·ligents i tecnologies de la informació i la comunicació, literatura .
I a la nit, a la fresca d'aquest jardí de la Marquesa diversos espectacles amb
la nostra música, amb la nostra gent. Aquest any al voltant d'un homenatge
a la figura d'Ovidi Montllor:
Saforejant. Dolçainers i tabaleters de la Safor; Musicants so de la
Mediterrània; la pel·lícula Furtius en la qual és protagonista el nostre
Ovidi; l’obra de teatre El mercader de València de l'Escola del Teatre
Serrano; i per finalitzar Ovidi Popular. Un espectacle al voltant de l'obra
d'Ovidi.
En suma quasi setmana i mitja que fan de Gandia un punt de referència en
el coneixement i la cultura.
A més de les màximes autoritats acadèmiques i les noves autoritats
municipals, l’alcaldessa Diana Morant, tenim en aquest any l'oportunitat de
rebre a la màxima autoritat de la Comunitat Autònoma, el nostre president
de la Generalitat, En Ximo Puig. Vull recordar-li que no és nou en aquesta
plaça. Fa només dos anys va participar en la 30 Universitat d'Estiu de
Gandia, en una taula rodona a la qual convidarem els secretaris generals
dels grups amb representació parlamentària per parlar d'Europa i València.

Continuem apostant, doncs, per la col.laboració institucional, per la
universitat pública, per la ciutat de Gandia per aquesta Universitat d'Estiu.
Gandia és una ciutat universitària, els seus diversos ajuntaments així ho han
volgut i demostrat, la Universitat de València en aquest caminar de
coneixement a la ciutat no només en aquesta Universitat d'Estiu sinó amb la
seva presència al llarg de tot l'any a la nostra seu de la Carrer Tossal (on
desenvolupem formació a Unimajors, Postgraus, jornades, seminaris,
reunions formatives internacionals, exposicions, conferències ...).
Són temps difícils per a tots, però la nostra societat té possibilitats. La
nostra realitat és rica en paisatge, en treball, en formació, els nostres
recursos som nosaltres i el nostre entorn. I la nostra societat aspira a més, a
sortir d'aquesta crisi, a compartir, a ensenyar a aprendre, a créixer com a
persones i com a col·lectivitat.
Vull acabar les meves paraules en aquest sentit positiu, amb un sí rotund,
contra la melancolia i la desil·lusió, contra la desesperança, la negativitat.
Tal com plantejava Ovidi en el seu cant A la Vida, que diu així:
Cante a la vida plena,
des de la vida buida.
Tanque els ulls, baixe el cap.
La sang em puja al cap.
I el cor em diu que sí.
El cervell diu que sí.
I tot en mi és un sí.
Que mai no acabarà.
Canto la vida sí.

Moltes gràcies.
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