ACTE D’INAUGURACIÓ. CURS 2018-2019 UPF
Paraules de Núria Basi, presidenta del Consell Social

Saludo deferentment les autoritats que ens acompanyen, la consellera i el
director general d’universitats i recerca, el secretari del CIC i membres del
cos consolar. Una salutació entranyable al rector, al seu equip i a tota la
comunitat universitària.
Vull que l’optimisme i l’orgull centrin la reflexió en veu alta que em permet
la inauguració d’aquest nou curs. I ho faré en despit de les conseqüències de
les retallades dels darrers anys i del context complex actual del país. Crec que
tots ens ho mereixem.
En el meu cas, sóc optimista de mena i, a més, sovint estic més orgullosa des
que sóc la presidenta del Consell Social de la UPF. I, d’això, ja fa deu anys!
A continuació, us exposaré alguns dels motius:
No fa massa temps, Catalunya tenia un sistema universitari que només era un
conjunt d'universitats, en el sentit més estricte de la paraula conjunt. Ara, en
canvi, aquestes institucions col·laboren i el conjunt va esdevenint un veritable
sistema, que ha adquirit, a més, un notable prestigi nacional i internacional.
La cooperació ens ha fet grans, tant als universitaris com al país, per les
moltes coses en què el cultiu del coneixement contribueix al desenvolupament
i al progrés social.
Tenim màsters i graus compartits, pràctiques de graus, màsters i doctorats
amb empreses i entitats que hi col·laboren, i estructures productives de
transferència de coneixement. Aprofitem el millor de cada institució en la
formació de professionals i ciutadans i ho fem en col·laboració amb el teixit
social i productiu.
Tenim equips de recerca coordinats que ens representen molt bé a al món
científic global i també compartim alguns àmbits de gestió i de govern, per a
una major competitivitat i eficiència. En tot cas, som entitats públiques i
tenim el deure de cooperar i ser eficients. Darrerament, anem fent molt bé els
deures!!
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Aquesta transformació del sistema universitari ha estat un canvi molt positiu
per al país, també en la seva projecció internacional, perquè el coneixement
mai té fronteres.
A nivell de la nostra organització, he d'assenyalar que la UPF ha liderat
moltes vegades aquest procés evolutiu del sistema. A més, el nostre prestigi
no ha parat de créixer des que ens vam crear. Som a tots els rànquings i cada
any millorem posicions. Fem una bona feina que, a més, ens reconeix tota la
societat.
La UPF sempre innova i mira endavant, creant nous models d’estudis,
excel·lint en la recerca, millorant en la gestió i, sobretot, tenint cura d’allò que
la significa.
Tothom ha treballat i treballa en una mateixa direcció. Fins i tot, el
conglomerat de centres que constitueixen el Grup UPF, que cada dia està més
cohesionat i alineat amb el projecte de la Universitat. En definitiva, el Grup
UPF i la seva comunitat han sabut conservar els objectius i l'ADN dels
orígens. Entenc que és un gran mèrit!
Una bona feina i una trajectòria que també reconeix la societat amb els premis
que avui lliura el Consell Social. L'enhorabona a tots els guanyadors!
Quant al Consell Social, els membres que representem la societat en aquesta
universitat pública, sempre ens hem sentit privilegiats de poder col·laborar i
vetllar pel bon govern i la millor gestió d'aquesta institució.
A tots els meus companys del Consell els vull agrair la dedicació altruista i el
compromís institucional. De la meva part, essent aquest, potser, el darrer curs
de mandat, vull manifestar, també, orgull i compromís; dues actituds que he
intentat observar al llarg d'aquests anys. Sincerament, ha estat i és un plaer
conviure i col·laborar amb tots vosaltres.
Així mateix, dono les gràcies als rectors i als seus equips per tot allò que he
pogut aprendre i compartir.
A ells i a tots vosaltres us encoratjo a mantenir l’enginy, la creativitat i la
bona feina en aquest nou curs que comença, amb optimisme, orgull i
compromís.
Moltes gràcies!
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