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Autoritats, familiars de Lluís M. de Puig, responsable de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG, 
directora del centre Europe-Direct de la UdG, amigues i amics, 

La figura de Lluís Maria de Puig té un especial relleu en el si de la Universitat. Vam dedicar a la seva memòria una sala 
de la Biblioteca de la UdG a Montilivi, i ara arribem a la tercera edició de la Jornada que du el seu nom, aquesta 
vegada dedicada a la cooperació i la solidaritat en el marc europeu. En Lluís Maria va ser un home que va creure des 
del primer moment en la viabilitat i la necessitat d’una universitat com la nostra. D’una universitat per a Girona i que 
convertís Girona en un entorn plenament lligat al projecte europeu. 

Cal recordar una vegada més que Lluís Maria de Puig, des de la seva presència política en les institucions europees, va 
treballar a favor del reconeixement de les llengües minoritàries i de l’oficialitat del català. En va transferir tota la 
documentació a la UdG per tal de donar impuls a l’Observatori de les Llengües d’Europa i la Mediterrània 
(ODELLEUM). La seva tasca com a historiador, la seva radicalitat democràtica i la defensa apassionada de l’europeisme 
són referents inexcusables per a la Catalunya de finals del XX i inicis del XXI.  

Jornades com la que hem viscut avui reafirmen aquell compromís que ell va dibuixar i alhora serveixen com a marc 
d’un debat necessari i inajornable. En una Europa convulsa, escenari de drames humans i d’inanicions polítiques, en 
una Europa que ha estat exemple de convivència i d’asil però també d’intolerància i xenofòbia, avui debatem no 
solament com gestionar la crisi o com sortir-ne sense que es vegin afectats els drets bàsics, socials i econòmics, sinó 
que també posem sobre la taula la pròpia essència del continent i del seu concepte vertebrador. 

Ens calen, més que mai, mecanismes democràtics per fer front a la desmemòria i a la ignomínia de veure com éssers 
humans són a la ratlla de la desesperació i la mort. 

Lluís Maria de Puig va ser president de l’Assemblea de la Unió Europea Occidental i de l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa (de la qual seria nomenat president honorari), i després va ser president del Consell Català del 
Moviment Europeu i president de l’associació catalana de cooperació universitària internacional (WUSMED). Estic 
segur que hauria participat amb entusiasme en aquest debat i en tots els que aquests dies es plantegen en la nostra 
societat a favor de la dignitat i sobre els drets dels pobles i els ciutadans. 

Fa uns anys, va inaugurar el curs de la UdG amb un brillant parlament sobre el panorama europeista i va recalcar la 
condició d’europea per referir-se a la UdG. Crec sincerament que amb les jornades que s’han fet i les que es 
continuaran fent per evocar la seva figura, tenim l’obligació de recalcar i consolidar aquest concepte. Per retre 
homenatge a la seva memòria i, per descomptat, per fer explícita la feina que du a terme la UdG com a motor 
d’internacionalització, en múltiples facetes: la docència, els màsters, la transferència, la focalització en els campus 
sectorials. I, com avui hem demostrat, en el compromís solidari i de cooperació per al desenvolupament. 

Moltíssimes gràcies. 

 

Ramon Moreno i Amich 

Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa 
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