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UN SOMNI
FET REALITAT
«Entenc com a extraordinària la compatibilitat
entre elements estructurals propis de la Factoria
i les tipologies escaients d’un centre universitari»

Josep Arnau
EXDIRECTOR DEL CENTRE ASSOCIAT DE LA
UNED A GIRONA (2001 - 2012)

l passat dia 6 fou inaugurat el curs
2014/15 de la UNED
alhora que les noves
dependències a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt, i la sala
auditori plena de gom a gom va
posar de manifest l’estima dels
assistents així com l’enorme satisfacció per la progressiva recuperació de la Factoria Cultural
Coma Cros.
L’Acte fou amenitzat pel cor
de la UdG amb una selecció exquisida de cançons interpretades de forma excel·lent i amb
un final brillant de l’himne universitari Gaudeamus Igitur, que
va fer vibrar la Factoria, talment
com si els vells telers tornessin a
funcionar.
Després d’una breu i amable

E

visió de la memòria del Centre
es va procedir a homenatjar els
tutors jubilats així com a l’entrega de diplomes als alumnes que
han assolit la titulació.
El professor Joan Manuel del
Pozo ens va delectar amb una
magnífica conferència sobre el
Temps de viure i d’educar-se, posant de manifest les seves qualitats de coneixedor i comunicador, essent totalment escaient al
contingut de l’acte. Els diferents
parlaments dels membres de la
mesa foren molt interessants.
La directora, Sra. Montserrat
Palma, va fer esment a qüestions acadèmiques així com a la
satisfacció i agraïment per poder disposar d’unes instal·lacions i equipaments excel·lents.
El senyor Xavier Soy, president del Patronat, féu un recorregut per les diferents seus ocupades pel Centre a partir del
1976, sempre amb el suport inestimable de la Diputació de Girona, alhora que l’obertura de
les seus a les comarques del Ripollès, Garrotxa i l’Alt i Baix Empordà. Va voler recordar l’esforç
econòmic de la Diputació i el
rectorat de la UNED arran d’una
trobada amb els màxims repre-

Visita de les autoritats a les instal·lacions de la nova seu de la UNED, a l’antiga Coma Cros de Salt.

«Estic convençut que el futur
de la UNED de bracet amb la
Factoria Cultural Coma Cros
donarà anys d’esplendor
i difusió a la cultura»

sentants institucionals que varen possibilitar l’inici de la rehabilitació en base a un projecte
dels equips tècnics de l’Ajuntament de Salt i la Diputació dirigits per l’arquitecta Sra. Andrea
Llucent, que va saber recollir
els suggeriments dels usuaris i
acceptar millores proposades
pel rectorat.
Entenc com extraordinària la
compatibilitat entre elements
estructurals propis de la Factoria i les tipologies escaients d’un

centre universitari.
El parlament del Sr. Jaume
Torramadé, alcalde de Salt,
transpirava eufòria, satisfacció i
orgull pel fet d’haver pogut recuperar la vella factoria i reconvertir-la en una potència multicultural donada la convivència i
sinergies que, dins les seves parets, hi coincideixen. La UOC,
l’ERAM (de la UdG), la Biblioteca Pública de Salt, el centre El
Canal, el Museu de l’Aigua, el viver d’empreses...
Per últim, el rector de la
UNED, Alejandro Tiana Ferrer,
es referí als 42 anys d’una universitat pensada específicament
per persones que compartien
estudis amb feina i obligacions
familiars. Actualment disposa

de més de 250.000 estudiants
distribuïts per tot l’Estat amb el
suport dels més de 60 Centres
Associats que densifiquen el territori i l’apropen als ciutadans.
Amb les paraules del Rector
declarant inaugurat el curs i la
nova seu a Salt es culmina tot
un procés de reunions, oferiments, planificacions, dotacions
i entusiasme que ha sabut trobar les complicitats necessàries
per assolir l’objectiu. Un exemple de col·laboració, generositat
i descentralització institucional.
Estic convençut que el futur
de la UNED de bracet amb la
Factoria Cultural Coma Cros
donarà anys d’esplendor i difusió a la cultura en la seva vessant universitària.

El Sínode dels bisbes acosta
posicions en el debat sobre
la comunió per als divorciats
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El Sínode dels bisbes, que se
celebrarà ﬁns al 19 d’octubre al Vaticà, va començar ahir a treballar
en la redacció i aprovació d’un document ﬁnal que lliurarà al Papa i
en el qual uniran posicions, sobretot en l’espinós tema de la comunió als divorciats. Justament,
s’espera que aquest tema centri un
dels debats dels pròxims dies entre aquells bisbes que defensen «la
ﬁdelitat sense compromisos» de la
doctrina que impedeix rebre els sagraments als divorciats que tornen
a casar-se, i els que, tot defensant
el caràcter indissoluble del matrimoni, volen que l’Església catòlica «busqui solucions per resoldre situacions concretes».
Encara que el portaveu vaticà,
Federico Lombardi, va recordar
que les conclusions d’aquesta trobada seran el punt de partida per
al Sínode ordinari d’octubre de
2015, que tindrà també com a
tema la família i, per tant, és pos-

sible que els bisbes prefereixin no
especiﬁcar en aquest argument.
Més enllà de l’evident divisió en
el si de l’Església catòlica en aquest
tema, de les intervencions de la setmana passada sorgeix l’aspiració
per part de tots a una Església catòlica més «comprensiva» i «misericordiosa» cap a les anomenades «situacions particulars» de les
famílies d’avui, com el divorci, els
ﬁlls fora del matrimoni, o les convivències, però també els gais. Per
això, d’aquestes sessions, tot i que
es va expressar la total oposició a
qualsevol tipus de reconeixement
de les unions homosexuals,va coincidir en la necessitat de no jutjar
ni recriminar aquestes persones.
S’espera que del document ﬁnal
sorgeixin indicacions per part dels
bisbes per agilitar els procediments de nul·litat matrimonial, i
que s’aclareixi «la confusió» sobre
els mètodes contraceptius o el
sexe en el matrimoni, entre altres.

