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DAVANT UN BUIT DE PODER NO HI HAURIA DISCUSSIÓ POSSIBLE I S'HAURIA D'APLICARIA NOVA LLEI INELUDIBLEMENT

Nadal assegura que dimitirà si
la UdG decideix incomplir la LOU
El rector deixarà el càrrec si el Claustre es decanta per fer les eleccions segons l'antiga llei
ALBERT SOLER

ALBERT SOLER

D Un rector de la UdG molt enfadat amb els estudiants assemblearis -als quals va acusar en diverses ocasions de mentir i calumniarva assegurar ahir que si el pròxim
Claustre extraordinari que està
obligat a convocar decideix que les
eleccions a rector del pròxim 4 de
març es celebrin de manera contrària a la LOU, presentarà la dimissió en aquell mateix moment. Josep Maria Nadal va indicar que
no acceptaria anar contra una llei
aprovada pel Parlament, i que no
volia ser «còmplice d'un acte antidemocràtic». Perquè no hi hagués
^ c a p dubte de la seva voluntat.
"-temps enrere alguns sectors de
la Universitat feien broma amb les
vegades que el rector amenaçava
de dimitir- va dir als estudiants:
«Juro que.dimiteixo allà mateix»
Veritablement l'anunci de Nadal
no semblava pas una boutade. I no
només per la vehemència amb què
es va manifestar, sinó perquè segons la llei, davant un buit de poder com el que es produiria amb la
seva dimissió, ja no hi hauria discussió possible i s'aplicaria la LOU.
De tota manera, el rector va asse. gurar que, de fer efectiva la dimissió, no seria per aquesta darrera
raó sinó per motius exclusivament
de consciència i «conviccions deP-mocràtiques». «I per la mateixa
UdG», va afegir, explicant que l'elecció il·legal d'un rector podria tenir conseqüències fatals.
Van ser els estudiants assemblearis els que,,aportant dimarts al
vespre una quarta part de signatures dels membres del Claustre,
van obligar el rector a convocar una
sessió extraordinària d'aquest òrgan, que es celebrarà -falta per con-

cretar-ho exactament-el dia 12 o
13 de febrer. Els estudiants assemblearis consideren que l'anunci de
Nadal de dimitir en cas que ells
guanyin la votació -sempre s'han
significat contra la LQU i a favor
de fer les eleccions segons la LRU,
el sistema anterior- és «una nova
coacció al Claustre». Asseguren
també que el rector els va dir que
havia rebut amenaces de la Generalitat —relatives a finançament i
inversions- si la UdG desobeïa la
LOU. Josep Maria Nadal va desmentir ahir categòricament aquest
fet, i els va tractar de «mentiders i
calumniadors». El rector va assegurar no haver rebut cap amenaça

ELS FANS DE SOPA DE CABRA ESTAN AFECTATS PER LA MORT

ni insinuació en aquest sentit.
El màxim responsable de la UdG
va explicar que, tot i tenir la facultat
de dimitir o dissoldre el claustre,
cosa que evitaria la celebració de
la sessió extraordinària, en cap moment se li va passar pel cap fer :
ho. El rector considera que en el
darrer Claustre celebrat ja va quedar clar que la UdG acatava la LOU
i aprovava un calendari electoral
segons aquesta, fet pel qual veü innecessària la postura estudiantil.
«Tot i així anirem al claustre i a la
votació, però ningú no em pot exigir, si aquesta surt contrària a la
LOU, que jo em'faci responsable
d'una il·legalitat», va incidir.

Durant la roda de premsa per explicar tots aquests fets, convocada ahir gàirebé.per sorpresa, Josep Maria Nadal es notava dolgut
i, per moments, més enfadat amb
els estudiants assemblearis. Va arribar a recordar que porta més de 20
anys treballant per la UdG, -jugant-se «família i salut», va dir«i no permetré que s'ensorri per
culpa d'una gent que d'aquí a un
any ja no hi seran». També va indicar que amb aquestes actituds,
estan aconseguint «que cada cop
hi hagi més gent que dóna la raó
a la ministra de Cultura en el sentit de disminuir la influència dels
estudiants'a la Universitat».

stttwGfea Bracet

Els internatutes escriuen
centenars de dedicatòries
en record de Joan Cardona
DANIEL BONAVENTURA
I GIRONA

D Algunes pàgines d'Internet han
rebut nombrosos missatges i dedicatòries en record de Joan Cardona «Niríyín», el guitarrista de
Sopa de Cabra mort diumenge
passat a l'edat de 42 anys a causa
d'una llarga malaltia.
Els fans de Sopa de Cabra s'han
adreçat massivament a les pàgines
íweb «www.sopadecabra.net» i
a«www.rockcatala.com» per expressar els seus sentiments de dol
per la desaparció del músic, recordat sobretot per la seva integritat i capacitat de fer amics. També hi ha algunes dedicatòries, si bé

en menor quantitat, en l'apartat
de música de la pàgina de l'Ajuntament de Girona «www.girona.cOm» i en la de l'empresa de management RGB, «www.rgbmanagement.com», que havien traballat
amb els Sopa.
En canvi, a la discogràfica
«www.musicaglobal.com» no s'hi
troba res, i en una altra pàgina semioficial
del
grup
«www.grn.es/rgbmanagement/sopa/
indexcat.htm» no hi ha res de nou
des de fa un any.
«Guardem un lloc al ten costat.
Fins que ens trobem, molt d'afecte», és un missatge de l'Emma;
«Mai t'oblidarem, una abraçada»,
de JJ (Palafolls), o «agues set maku
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«Ninyín». És el protagonista de la pàgina web «sopadecabra.net».
ke agues creat el seu disk en solitari» ,(Sic), de MaSieS, són algunes
mostres de l'afecte i el sentiment
que ha generat aquesta pèrdua.
N'hi ha que s'han explaiat més:
«Ostres, fa mitja horeta que ho sé
i ja m'he posat a plorar com una
burra... Tants anys lluitant contra

la malaltia, tanta força i tanta música t'han acompanyat al teu viatge a Júpiter, tal i com vas dir al
Razzmatazz aquella nit tan emotiva. Molts petons allà on sigues i
molta força als altres Sopes i a la
seva família i amics», comenta la
Sònia.

V ACORD AMB Cl DEM

Diners per
crear feina
El Centre d'Innovació i
Desenvolupament Empresarial (Cidem), adscrit al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat invertirà 350.000 euros
- e n una primera fase- per
afavorir la creació d'empreses de base teconològica, les
anomenades spin-off. D'aquesta manera, la UdG s'integra en la Xarxa de Trampolins Tecnològics, constituïda fins ara per la
Universitat de Barcelona,
l'Autònoma de Barcelona, la
Politècnica de Catalunya, En. ginyeria La Salle, i les escoles.
de negoci Esade i IESE. A més
de crear spin-off-ja fa més
d'un any que en funciona
una a la UdG: Agents Inspired- aquests 350.000" euros
serviran a la universitat per
oferir suport als nous empresaris en temes-de desenvolupament de plataforma ,
tecnològica, establiment de
primers contactes amb
clients potencials o realització del pla d'empresa.
La incorporació de la UdG
a la Xarxa suposarà també,
segons van explicar ahir en
roda de premsa els responsables d'aquesta i del Cidèm,
«lapossibiiïtat d'aprofitar les
sinèrgies generades i l'intercanvi d'experiències amb els
altres centres universitaris
adscrits».
D'altra banda, l'acord amb
el Cidem estimularà, en opinió dels responsbales de la
. UdG, la creació de noves
spin-off en diverses àrees. El
rector de la UdG, Josep Maria Nadal, va ressaltar la importància de «traslladar les
capacitats que tenim a la universitat al món exterior i productiu», una cosa, segons va
indicar, que «és cada cop més
necessari».

Un nou diccionari
recull més de 1.200
termes d'hostaleria
• BARCELONA.- El ministre de Cultura del govern d'Andorra, Enric Pujal, i els consellers de Cultura de les Balears, Damià Pons
i de Catalunya', Jordi Vilajona,
van presentar ahir el Diccionari.d'hostaleria i turisme, una
obrà que recull més de 1--.200
termes propis del sector de 1'hostaleria.
El diccionari, dirigit principalment als professionals del
sector, inclou els termes en català, castellà, anglès, alemany
i francès, amb la seva definició corresponent.
La nova obra de consulta inclou més d'un centenar de neologismes d'àmplia difusió i,
en alguns casos, es presenten
formes alternatives en català i
se n'han adaptat altres amb un
ús molt estès com «barman».
DdeG

