
 
 
Acte de presentació pública de Francesc Torres, rector de la UPC 
des del 12 de desembre de 2017 
 
Parlament de Ramon Carbonell, president del Consell Social de la Universitat. 
10 de gener de 2018 
 

 Rectors i rectora 
 autoritats, 
 membres de la comunitat universitària, 
 amigues i amics, 
 
 
Salutació 
 
Bon dia i bon any! 
Gràcies als qui ens heu volgut acompanyar en aquest acte. La vostra presència fa evident el 
vostre suport a la nostra estimada institució, la UPC. 
 
Al rector i a l’equip de govern sortint 
 
En primer lloc, en nom del Consell Social i meu, vull reconèixer i agrair la feina que el rector 
Fossas i el seu Consell de Direcció han fet aquests quatre anys, una etapa especialment 
complicada socialment i econòmica. He estat testimoni de primera mà de la vostra dedicació, 
entusiasme i patiment, que en molts moments hem compartit. 
 
Sé que, des de les diferents responsabilitats que a partir d’ara tindreu, continuareu treballant 
per buscar el millor per a la nostra universitat, perquè us l’estimeu, i aquest n’és un gran actiu. 
 
Ha estat un plaer col·laborar amb vosaltres com a Consell Social. Moltes gràcies, de nou. 
 
Al rector i a l’equip entrant, l’enhorabona 
 
La meva enhorabona al rector Torres i el seu equip per la nova responsabilitat per a la qual 
heu estat elegits. Us encoratjo a treballar tenint present la societat a la qual ens devem, amb 
l’objectiu que la UPC segueixi contribuint al progrés i al benestar social. 
 
Catalunya és un país industrial i, com a tal, la UPC n’és la sòcia tecnològica preferent (dues 
revolucions industrials i un progrés social com mai s’havia viscut ho avalen). Nosaltres, tota la 
UPC, tenim una responsabilitat prioritària: seguir la tasca que generacions anteriors han fet 
pel país i per la UPC i que ens ha situat on som. Nosaltres hi estem de pas, a la UPC, i, per 
tant, l’hauríem de deixar millor que l’hem rebuda. 
 
Rector, com a Consell Social ens tens al teu costat, al del Consell de Direcció i al de la 
comunitat universitària en general. 
 
Molta sort i encert en aquest mandat que tot just heu iniciat! 


