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Des de la Facultat de Lletres de la UdG es divisa una magnífica vista sobre la ciutat de Girona, que us convido a gaudir.
Allà, a la Sala de Graus, es varen celebrar, el dia 19, dues jornades plenes d’interès europeu, econòmic, social i també
emotiu.
La primera, sobre ocupació i creixement, impulsada pel Consell Català del Moviment Europeu, amb el suport de la
Comissió Europea i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i de la UdG i Europe-Direct, a més de les entitats
que hi varen participar. Ferran Camas, catedràtic de dret del treball de la UdG, hi va exposar les propostes que conté
l’Estratègia 2020 de la Comissió Europea, pel que fa a l’ocupació i al creixement econòmic, contrastant-ho amb la dura
realitat social, a Europa, a l’Estat espanyol i a Catalunya i detallant propostes de futur.
Seguidament, un debat entre les principals institucions gironines relacionades amb el món empresarial, laboral i
ciutadà va servir per contrastar les diferents posicions dels agents econòmics i socials i la necessitat d’assumir canvis
per afrontar la sortida de la crisi.
Hi participaren Jaume Fàbrega, per la Cambra de Comerç; Dolors Bassa, per UGT; Josep Serra, per la FOEG; Pere
Cornellà, per la PIMEC, i Marta Madrenas, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Girona.
Tot plegat va demostrar la realitat de la problemàtica econòmica, política i social en la qual estem immersos, els
efectes de la crisi i les diferents opcions per sortir-ne, unes de més orientades a potenciar opcions de flexibilitat
laboral i facilitar la creació i el finançament de les empreses, i d’altres que aposten per garantir la seguretat dels
treballadors, sense tancar-se en l’immobilisme. Al final, però, es palesà la voluntat de consens entre els diferents
agents i la vitalitat de les comarques gironines per encarar el futur.
I a la tarda, una altra jornada, també amb un fort component europeista, però amb orientació diferent, per dos
motius:
1.

L’un perquè és la jornada que homenatja cada any el gironí Lluís Maria de Puig, polític i intel·lectual de vàlua,
excel·lent persona i bon coneixedor de la realitat del país i europea, que va engrandir des de la seva llarga
estada en el Consell d’Europa, i que ens deixà el desembre del 2012.

2.

I l’altre, pel centre d’interès, orientat aquest any a l’entorn dels drets humans.

Organitzada per l’Ajuntament de Girona, la UdG i el Consell Català del Moviment Europeu, va ser inaugurada per
l’alcalde, Carles Puigdemont.
La jornada versà sobre diferents aspectes dels drets humans, des de l’escenari del Conveni Europeu dels Drets
Humans, passant pel poder i efectes del Tribunal Europeu dels Drets Humans i les dificultats dels ciutadans per
utilitzar aquestes instàncies, que es varen encarregar d’analitzar i aprofundir, Montserrat Enric, Xavier Serra, Marco
Aparicio, Xavier Ferrer i Mariona Illamola.
Emoció, sentiment i records entre els ponents, família, amics i assistents per recordar Lluís Maria de Puig, un gironí
universal, com crec que es mereix que se’l recordi.
Així, dues jornades plenes d’europeisme, d’anàlisi de la realitat econòmica i social, amb propostes de futur i també de
sentiment.
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