PARLAMENT DEL PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL DE LA UPC, RAMON
CARBONELL, EN L’ACTE D’INAUGURACIÓ OFICIAL DEL CURS 2017-2018

‐
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‐
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Rector Magnífic,
secretari d’Universitats i Recerca,
secretari general,
autoritats,
membres de la comunitat universitària,
amigues i amics,

Bon dia.
Avui em sembla imperatiu fer menció de la situació que estem vivint al nostre
país...
Jo, que el record que tinc de Franco són les quatre monedes que quedaven, que
sentia L’estaca perquè era la cançó que posava la mare els diumenges, que m’he
educat en llibertat, no em pensava haver de defensar les llibertats democràtiques
més bàsiques, els drets civils més elementals.
La llibertat d’expressió i d’opinió i la democràcia són irrenunciables. Caldrà
defensar-les amb tota la fermesa i la contundència, això sí, pacíficament i
democràtica.

Ara sí, benvinguts a la inauguració del curs acadèmic 2017-2018.
Permeteu-me que comenci felicitant els premiats i distingits. Enhorabona i gràcies
per la vostra bona feina. Felicitats, també, a tota la comunitat universitària perquè
aquests premis no serien possibles sense la feina de tots plegats.
Visualitzar tots els premis que han rebut els membres de la nostra comunitat és
una forma de retre comptes a la societat perquè ajuda a visualitzar el nivell
d’excel·lència de la tasca de la UPC.
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Carme, enhorabona, de nou, ja ho vaig fer al març per escrit, pel Premi Pritzker
2017 amb què ha estat reconegut el vostre estudi i gràcies per la magnífica lliçó
que ens has donat. Ens has mostrat com el treball en equip ens permet fer coses
excepcionals. Pel que fa a la complexitat... aquest és un jardí en què no em
ficaré... Esperem que el vostre far ens indiqui el camí.
I, un any més, gràcies a les corals i a l’orquestra UPC que ens acompanyen en
aquest acte.

En l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió del mes de juliol, les dues primeres
institucions més ben valorades pels ciutadans van ser les universitats i els Mossos
d’Esquadra. Les universitats una mica pel davant.
Si repetíssim ara l’enquesta, potser els Mossos passarien a la primera posició.
Des d’aquí el nostre més sentit condol a les famílies de les víctimes, entre les
quals hi ha un alumni nostre. Obro un parèntesi per comentar que ahir el cònsol
dels Estats Units a Barcelona va desmentir que no hi havia cap avís de la CIA
sobre un possible atemptat a la Rambla.... No sé si els que van acusar els Mossos
ara reconeixeran el seu error... Tanco aquí el parèntesi.
Aquesta bona valoració de les universitats ens indica que la societat catalana ha
anat interioritzant que som un element cabdal per al progrés del país i que estem
fent bé la feina.
Abans d’ahir vam viure la intervenció del Govern del sistema de coneixement del
país (universitats i centres de recerca), que va anul·lar la poca autonomia que
teníem. Ha costat molts anys i molts esforços arribar on som... Desmuntar-ho
costa molt poc.
Vull informar-vos que els presidents dels consells socials hem donat suport
unànime al manifest dels rectors i que ahir va tenir lloc una reunió dels màxims
representants del conjunt d’universitats i centres de recerca de Catalunya,
sindicats i estudiants, en la qual vam analitzar la situació creada a conseqüència
2

de les actuacions de l’Estat espanyol que atempten contra l’honorabilitat
d’aquestes institucions i les perjudiquen seriosament. Tot el sistema, com un sol
ens, reclama la restitució de la situació a l’Estat espanyol, ho denuncia a les
institucions europees i en farà la màxima difusió.
Com us comentava, el país ens reconeix a través del CEO. Som, per tant, una
institució ben valorada pels nostres conciutadans.
Alhora, internacionalment veiem com les universitats són un dels vectors
principals a l’hora d’atraure talent d’arreu, inversions de fora o institucions
internacionals.
En el manifest signat per més de 200 entitats i persones de relleu per donar
suport a la candidatura de Barcelona com a seu de l’Agència Europea del
Medicament es destaca que Barcelona té “el potencial científic, tecnològic i
industrial que subratlla l’atractiu necessari per a la retenció de talent i
l’excel·lència científica”. I que “Barcelona és avui el principal pol d’investigació del
sud d’Europa” i “compta amb un ampli entramat d’institucions, universitats i
centres d’investigació biomèdica, hospitalària i tecnològica del més alt nivell”.
Aquesta confiança nacional i internacional en les nostres universitats ens
compromet i ens obliga a seguir treballant per donar resposta a les necessitats
d’aquesta societat, que veu en nosaltres una institució que li aporta valor, que
l’ajuda a progressar, que la cohesiona i que l’obre al món.

I això és el que hem fet i volem seguir fent a la Universitat Politècnica de
Catalunya. La UPC és una universitat que ha anat assumint i desenvolupant les
funcions que la societat li ha anat encomanant. Per la tipologia d’estudis que
ofereix i per la seva dispersió territorial, és una universitat especialment oberta,
implicada i compromesa amb el seu entorn. La Carme n’és la prova...

Atenent aquesta especificitat de la nostra universitat, apel·lem el Govern a donar
suport sense intermediaris als qui som capaços de transferir el nou coneixement
en forma de solució tecnològica cap a les empreses.
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El país que volem construir reconeix les universitats no només en les enquestes o
en els papers, sinó també amb el seu finançament, sigui públic o privat, i les dota
d’instruments que els permeten organitzar-se i funcionar de forma eficient per ser
motor de progrés.

Amb el Pacte Nacional per a la Universitat s’obre una oportunitat per definir
aquesta universitat i això és responsabilitat de tots.

Bon curs 2017-2018!

4

