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• Honorable consellera, 

• rectores i rectors, 

• autoritats, 

• membres de la comunitat universitària, 

• amigues i amics. 
 
Salutació 
Bon dia i benvinguts. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte tant si ho feu 

físicament com si ho feu a distància. La vostra presència fa evident el vostre suport a la nostra 

estimada institució, la UPC. 
 
Deixeu-me començar donant l’enhorabona a la consellera pel seu recent nomenament. 

Una conselleria de recerca i universitats posa de manifest la importància que el nou Govern 

de la Generalitat dona al coneixement per al futur de Catalunya. 

Tot just fa un any es va aprovar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, fruit del 

treball de molta gent. Aquest ha de ser la guia per aconseguir enfortir el nostre sistema social 

a través de les universitats, la recerca i la transferència, perquè el país tingui una activitat 

econòmica i empresarial molt més fonamentada en el coneixement propi, que es transforma 

en prosperitat i benestar social. 

 

Consellera, compteu amb la Universitat Politècnica de Catalunya per treballar plegats. Us 

ofereixo tota la complicitat perquè la nostra universitat continuï sent aquest proveïdor 

capdavanter en termes tecnològics d’una societat que progressa de bracet de la UPC. 

 
M’adreço ara 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 

Torres i el seu Consell de Direcció han fet aquests quatre anys, especialment en aquest 

darrer any tan complicat. 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. Moltes gràcies de nou. 

 
I, finalment,  
la meva enhorabona al rector Crespo i al seu equip per haver estat elegits. Desitjo que la feina 

feta fins ara sigui un punt de partida per continuar treballant tenint present la societat a la qual 

ens devem, amb l’objectiu que la UPC continuï contribuint al progrés i al benestar social. 
 
Catalunya és un país industrial i, com a tal, la UPC és la sòcia tecnològica preferent del seu 

teixit empresarial (les dues revolucions industrials i el progrés social sense precedents que 

van aportar ho avalen). La celebració del cinquantè aniversari ens està servint per donar 

visibilitat al paper que la UPC ha tingut, té i ha de tenir en el desenvolupament del país. 

Nosaltres, tota la UPC, tenim una responsabilitat prioritària: seguir la tasca que generacions 

anteriors han fet per al país des de la UPC i que ens ha situat on som. Nosaltres hi estem de 

pas, a la UPC, i, per tant, la volem deixar millor que no pas l’hem rebuda. 

 

Els últims decennis hem vist com la ciència ens anunciava un problema climàtic, l’escalfament 

global; l’hem vist transitar de canvi climàtic a crisi climàtica. La UPC té al seu abast aportar 

solucions per revertir aquesta crisi. Cal deixar de planificar i cal executar, ara mateix. 

 

Rector, tindràs el Consell Social al teu costat i al del Consell de Direcció, així com de la 

comunitat universitària en general, per treballar conjuntament per aconseguir situar aquesta 

universitat com una de les millors universitats del món. 

 

Molta sort i encerts en aquest mandat que ara inicieu! 


