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Benvolguts secretari d’Universitats i Recerca, directors generals d’Universitat i de Recerca,
rectors, autoritats, membres de la comunitat universitària, representants d’empreses,
companys, amics i familiars. És un gran plaer, per a mi i per a tot l’equip que encapçalo, que
avui ens acompanyeu en aquest acte d’inici de mandat del nou Consell de Direcció de la
UPC. Aquest acte és el resultat d’un procés electoral democràtic, que es repeteix cada quatre
anys, i per tant no puc fer res altre que començar per donar les gràcies a tots els membres de
la comunitat UPC que heu confiat en nosaltres i en les nostres propostes de govern. Teniu el
nostre ferm compromís d’acceptar l’encàrrec amb il·lusió, rigor, dedicació i, per sobre de tot,
voluntat integradora per fer una universitat on tots i totes sumem.
Permeteu-me, també en primer lloc, en el meu nom i en el del meu equip, que agraeixi al
rector sortint, Enric Fossas, al seu Consell de Direcció i al seu personal de confiança la seva
dedicació a la UPC i la bona feina feta durant un mandat que ha transcorregut en un context
econòmic i polític certament complicat. També vull agrair-los la seva col·laboració per fer-nos
un traspàs modèlic, amb la millor de les bones disposicions, la qual, sens dubte, redunda en
benefici de la nostra universitat.
Iniciem el nostre mandat en la creença, compartida amb molts de vosaltres, que el debat i la
reflexió sobre on som i on volem anar són cabdals per al futur de la UPC. Que la crítica, el
contrast públic, franc i honrat d’idees i propostes és el combustible que ens ha de moure i que
ha d’estar arrelat en el lloc més profund d’una institució pública com és la nostra —oberta,
equitativa, imprescindible per al progrés i el benestar del país.
Quan he voltat en campanya pels diferents campus i centres he quedat gratament
impressionat pel gran dinamisme que hi he trobat; per l’enorme talent i empenta que hi he vist;
per la convicció i tossuderia de la comunitat universitària per tirar endavant projectes
acadèmics, de recerca o de transferència de tecnologia, malgrat les dificultats i restriccions
que hem patit (i patim) aquests darrers anys. Però també per la necessitat que m’heu tramès
de tenir fe en el futur, de creure que el que feu és important per a la institució i per a la
societat, i que per a això cal sentir que es té el suport de la Universitat i percebre’n un
reconeixement merescut. La Universitat la fem entre tots i totes: PDI, PAS i estudiantat hem
de sentir que som una part indispensable dels projectes de la Universitat. Per avançar cal
donar confiança a cada persona, unitat i servei. El personal de la UPC som dipositaris d’un
enorme cabal de talent i experiència que cal mobilitzar creant un entorn de corresponsabilitat i
autonomia, engrescador. Els que tenim responsabilitats haurem de prendre decisions, però ho
haurem de fer recollint l’experiència i els coneixements de les persones dels nostres equips,
especialment escoltant els qui estan en primera línia. Entendre i resoldre els problemes dels
qui donen el servei directe als usuaris finals és el camí de l’eficiència i, sobretot, d’una millor
convivència.
Cal dir, però, que per complir eficientment la funció que tenim encomanda, la Universitat ha de
tenir unes plantilles de personal ben dotades, rejovenides i amb un entorn que afavoreixi el
creixement laboral i personal. Tots som responsables que sigui així.
Al llarg de la meva trajectòria personal he tingut la sort d’implicar-me en aspectes diversos de
la vida acadèmica i professional. Sempre he fet servir la mateixa recepta: agafar-ho amb

optimisme, dedicació; mirar endavant; creure en els companys; ser honrat i compartir els èxits
i aprendre dels fracassos. En el fons, allò que determina el que fem i el que som és molt
senzill. En el meu cas és la convicció que millorar la nostra pròpia existència comporta
inexorablement millorar la vida dels que ens envolten. Només podem progressar i gaudir
plenament si ho fem acompanyats. L’estructura fractal de les institucions, de la mateixa
societat, es reflecteix en el fet que aquests principis van tenint més abast a mesura que anem
assumint més responsabilitat.
Encapçalo un equip que comparteix i vol compartir aquests valors, un equip amb experiència i
convicció, plural i transversal, avesat a escoltar, compromès amb el progrés de Catalunya,
que vol impulsar un projecte acadèmic que ens impliqui a tots, per afrontar amb ambició i
consens els grans reptes que tenim al davant. Així mateix, a la universitat no podem viure
d’esquena a la societat i avui, més que mai, hem de fer una crida a les diferents forces
polítiques i als governants perquè defugin la temptació de l’enfrontament i emprenguin la via
del diàleg i el consens en la cerca de solucions polítiques que donin resposta a les diferents
sensibilitats dels ciutadans.
Nosaltres volem fer una aposta clara per la recerca, la innovació i la transferència de
tecnologia. La singularitat de la UPC rau en el seu caràcter politècnic, que ens situa en un lloc
capdavanter en la formació dels professionals que tenen una incorporació més ràpida al
mercat laboral i, per tant, que tenen més impacte en els diferents sectors de l’economia.
L’arquitectura, l’enginyeria, la ciència i la tecnologia són els motors de creixement de la
societat del segle XXI, en la qual són necessaris professionals amb uns perfils cada cop més
interdisciplinaris i amb una visió estratègica. Aquests són uns trets característics de la UPC i
que ens permeten diferenciar-nos d’altres ofertes universitàries. Juntament amb una docència
actualitzada i de qualitat, estableixen els eixos cabdals que han de fer que se’ns percebi com
a agents imprescindibles per al progrés del país.
Creiem que un impuls efectiu a la recerca, la transferència de tecnologia i la docència és més
efectiu quan es fa des del reconeixement de la nostra diversitat, que està arrelada en els
valors de l’origen federal de la UPC. Aquesta diversitat temàtica, territorial i d’àmbits ens dona
amplitud, robustesa i flexibilitat. La innovació, ADN de la UPC, requereix entorns diversos i
ecosistemes adequats que fomentin la creativitat i la iniciativa. Cada àmbit, cada unitat,
imprimeix un caràcter propi al seu personal i als seus estudiants. Les escoles són les que
creen “ofici”, l’empremta que acompanyarà els nostres estudiants al llarg de la seva vida
professional, que els vincula i els dona sentiment de pertinença. Aquest caràcter propi el
transmetem als nostres titulats mitjançant una docència de qualitat, impregnada per una
activitat potent en recerca i transferència de tecnologia, sensible al territori, però oberta i amb
una forta presència en el panorama internacional. També ens refermem en el compromís
social i la sostenibilitat de les nostres polítiques.
Avui més que mai cal recordar-nos que la raó de ser de la universitat són els estudiants:
sense estudiants no hi ha universitat. En un entorn cada vegada més competitiu i exigent, cal
tenir present que són els estudiants, els qui ens han elegit per fer una inversió de temps,
esforç i capital molt important. Volem potenciar les diferents competències que permetin als
estudiants rebre una formació de la màxima qualitat, estimular el seu esperit crític i
emprenedor, sense deixar de banda els valors ètics i socials. És cabdal que se sentin ben
acollits, que gaudeixin plenament de la seva participació en la vida universitària i dels seus
serveis, que visquin amb il·lusió la graduació i, per damunt de tot, que en la seva vida
professional se sentin ben recompensats per l’elecció de la UPC que varen fer al seu dia. Els
estudiants són els nostres millors ambaixadors.
Per acabar, voldria fer palès que el conjunt de les universitats públiques catalanes hem dut a
terme en les darrers dècades una funció social, cultural i econòmica molt remarcable, que ens
ha situat en posicions capdavanteres tant en el pla nacional com en l’internacional. No s’entén
una societat moderna i avançada sense un sistema universitari públic potent, compromès amb
el progrés del país i el dels seus ciutadans. Vull ratificar el nostre compromís per buscar

consensos i sinergies tant amb la resta d’universitats públiques com amb l’Administració per
afrontar els reptes que tenim al davant, que no en són pocs: finançament, mapa de titulacions,
taxes, infraestructures, rejovenir plantilles... També buscarem la complicitat del món local i el
seu teixit industrial i empresarial per refermar el nostre compromís amb el desenvolupament
territorial i el benestar dels seus ciutadans.
Diuen que el futur l’escriuen aquells que ho tenen clar, que creuen en el que fan i ho intenten
fer amb fe, entusiasme, dedicació i rigor, sense embuts. El nostre compromís amb el futur,
amb tots vosaltres, comença avui mateix.
Gràcies.

