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SALUTACIONS
Benvolgut Conseller d'Economia i Coneixement
Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya,
Secretària General de la UPC
Regidor d'Educació i Universitats
Secretari d’Universitats i Recerca,
Rectors Magnífics,
Rectors estats,
Presidents dels Consells Socials,
Distingides autoritats acadèmiques i polítiques
Membres del Consell Social
Representants d’empreses i institucions,
Membres de la comunitat universitària,
Amigues i amics, tots,
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Bon dia i benvinguts a aquest acte acadèmic d’inauguració
del curs 2011-2012 del sistema universitari català.
Moltes gràcies, senyor Bonet, per la magnífica lliçó inaugural
que ens ha donat en la qual ha posat de manifest la
importància, l’impacte i l’efecte arrossegament que té la Fira
sobre la ciutat de Barcelona i l’economia catalana.
Vull felicitar, la Secretària General per la presentació de la
Memòria de la UPC, que ens ha donat una idea del que és la
UPC avui, del seu alt nivell i del seu enorme potencial.
Felicito també
• els estudiants de Batxillerat i de cicles formatius
• els guanyadors dels Premis Extraordinaris de doctorat
• els que heu estat distingits amb la medalla institucional de
la UPC, Joaquim Olivé, Gregori Vázquez, Francesc Boada,
president de l’Associació d’Amics de la UPC, que ha tingut
l’alçada de mires i generositat per fer que aquesta Associació
esdevingués la base d’un projecte més ambiciós: UPCAlumni
I Josep Casanovas, vicerector de Política Universitària, que ha
rebut la medalla d’or, amic i persona de gran vàlua.
• I, finalment, felicito, els que heu rebut les distincions Jaume
Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.
• I, com no, felicito les Corals del Parc Mediterrani, de Terrassa
i Arquitectura i l’Orquestra de la UPC. No creieu que és
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fantàstic que una Universitat d’enginyeria, arquitectura i
ciències tingui unes corals i una orquestra com aquestes?
Es gràcies a l’excel·lent feina que feu tots els que heu rebut un
guardó en aquest acte i a la de tots els que hi han contribuït,
que podrem fer que el nostre país surti de la situació en què
ens trobem.
Catalunya ha esdevingut un país desenvolupat i capdavanter
al món gràcies a la revolució industrial i, conseqüentment, al
progrés econòmic dels darrers dos segles. Els ciutadans
d'aquest país, juntament amb moltes persones vingudes
d'arreu amb voluntat d'integrar-s'hi, han treballat molt dur per
arribar on som, fabricant aquells productes que inventàvem o
dissenyàvem i veníem a Catalunya, a l'Estat espanyol i a la
resta del món.
Fa 4 anys que Occident està patint la crisi financera i
econòmica més forta des dels anys 30. I parlo d'Occident
perquè la Xina, l’Índia, la resta d'Àsia, Amèrica Llatina, Europa
de l'Est o Turquia han seguit tenint un creixement econòmic,
en molts casos, espectacular.
El Conseller, com un dels millors economistes d'Europa i del
món, sap millor que jo que aquesta crisi arriba perquè, entre
d’altres causes, ens hem excedit amb l'estat del benestar
amb relació a les possibilitats de la nostra economia.
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La sanitat, l’educació bàsica i la universitat, entre d’altres, han
esdevingut serveis universals pràcticament gratuïts.
Ja fa uns anys que els països escandinaus i Alemanya, veient
que això era insostenible, van fer les reformes corresponents
per adequar els serveis públics al nivell que podien finançar
les seves economies.
Les universitats públiques entenem les dificultats econòmiques
del Govern de Catalunya, comprenem les reduccions
pressupostàries que se'ns demanen i estem disposats a fer els
esforços necessaris per contribuir a equilibrar les finances
catalanes. Demanem, però, al Govern, i, en aquest cas, al
Conseller i al Secretari d’Universitats que valorin, com estic
segur que fan, la important tasca en docència, recerca i
transferència de coneixement que fem les universitats
catalanes amb un nivell, en molts casos, excel·lent.
L’èxit obtingut pels centres de recerca catalans en el
programa Severo Ochoa del Ministeri de Ciència i Innovació i
pels nostres investigadors i investigadores en les Advanced i
Starting grants de l’European Research Council demostra l’alt
nivell d’una part important de la nostra recerca.
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La formació que donem als nostres estudiants, és, també,
força bona i comparable a la de les millors universitats de
fora. A més, la universitat està esdevenint un recurs clau per a
l’empresa i el seu entorn com a font de coneixement, de
talent i d’infraestructures científiques i tècnològiques.
Hem de reduir les despeses adequant l’estructura, reduint
costos i sent més eficients, sí. Però també, hem de ser valents
pel que fa als ingressos.
Proposo que s’augmentin significativament els preus de
matrícula alhora que impulsem un sistema potent de beques i
préstecs perquè ningú que vulgui i ho mereixi quedi fora del
sistema. La justícia social, al meu entendre, no s’ha de basar
en l'igualitarisme sinó en la igualtat d'oportunitats.
Cal, també, fomentar les donacions de persones individuals i
empreses mitjançant incentius fiscals i incrementar la relació
universitat-empresa en tots els seus vessants.
Per ser més eficients, necessitem, també, endreçar el mapa
de titulacions i evitar tantes duplicitats.
La Universitat és part de la solució de la sortida de la crisi
perquè pot contribuir significativament a resoldre el principal
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problema que tenim al nostre país, que no és el dèficit públic
ni la crisi de les entitats financeres, sinó l'ATUR. La taxa d'atur
del 18% per a un país industrial avançat com Catalunya és
insostenible. Cal reduir-lo a la mitjana europea, és a dir, per
sota del 10% de la població activa......i cal fer-ho ràpid.
Però només podrem assolir aquesta fita si creem llocs de
treball de forma massiva en els sectors capdavanters de la
nostra

economia:

aquells

que

inverteixen

i

exporten,

fonamentalment, la indústria i el turisme.
A la indústria hem de recuperar el cercle virtuós de la
invenció i el disseny de productes juntament amb la seva
fabricació. Tal com afirmava el periodista Ramon Aymerich a
LV: no hi ha cap altre activitat capaç de crear tanta
ocupació com la indústria manufacturera.
Em refereixo, sobre tot, com deia el president de Fira de
Barcelona, a aquelles indústries de la nova era de producció
avançada que requereixen més tecnologia, maquinària i
instal·lacions més sofisticades, amb més valor afegit i que
demanen

persones

especialment

en

mes
ciència,

matemàtiques.
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preparades
tecnologia,

i

qualificades,
enginyeria

i

El talent i el coneixement són a les empreses però, sobretot,
són a la Universitat.
En aquest sentit la Universitat i els centres de recerca poden i
han de jugar un paper molt important al costat de la indústria
per innovar productes, processos i disseny i crear empreses i
ocupació.
Els països més avançats d'Europa, els que funcionen millor, són
països de base fortament industrial com Alemanya, Finlàndia,
Holanda, Suècia o Àustria.
Catalunya també pot formar part d'aquests països que saben
com superar la crisi perquè... el futur depèn de nosaltres i és a
les nostres mans !
Moltes gràcies!
Joaquim Boixareu
President del Consell Social de la UPC
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