PARAULES ACTE INAUGURAL

Moltes felicitats al rector, als membres de la comunitat universitària i a les
autoritats i els amics que ens acompanyen en la inauguració del vint-i-cinquè
curs acadèmic d’aquesta Universitat.
Tots i totes estem d’enhorabona. La UPF ha estat i és un projecte d’èxit
gràcies a la contribució del conjunt de la societat, ja que els seus ingressos
directes – bàsicament, les matrícules – són només una petita part del
pressupost institucional. Ara bé, el retorn és clar; perquè, avui dia, la formació
superior i la recerca són pilars fonamentals del desenvolupament social.
En aquest sentit, vull felicitar els responsables d’universitats de la Generalitat
de Catalunya, per la bona tasca i la visió estratègica al llarg d’aquests anys; als
responsables de la ciutat de Barcelona, perquè ens han acompanyat en el
desenvolupament urbà dels nostres campus; i a tots els companys i amics del
sistema universitari català, perquè amb ells la UPF ha crescut i s’ha fet gran.
Des del primer moment, la UPF mai ha deixat de ser reconeguda per la
qualitat i el prestigi i, en nom de la societat, vull agrair l’esforç de totes les
persones que hi han treballat, estudiat o col·laborat al llarg de 25 anys.
Per a mi, aquest és el 8è curs acadèmic a la UPF i, sabent del bon rendiment
dels seus estudiants, hauria d’haver cursat 2 o 3 estudis per justificar un
període tan llarg de permanència. En realitat, he adquirit molts coneixements
sobre el funcionament i el govern de la Universitat i he intentat acompanyar,
de la millor manera possible, la presa de decisions institucionals.
En aquests anys, la col·laboració entre l’equip de direcció i el consell social ha
estat una realitat volguda per les dues parts i, en la meva opinió, un bon actiu
institucional. Ho agraeixo als rectors Jaume Casals i José Juan Moreso, amb
qui he tingut el plaer de compartir una part de la història d’aquesta institució.
A la UPF sempre he trobat complicitat i un compromís honest amb el servei
públic. Amb molts de vosaltres he pogut compartir la il·lusió i l’esforç per
assolir reptes que, a priori, semblaven inabastables. Sou una gent magnífica i
us animo a seguir treballant per ser els millors.
Ara bé, tingueu present que aquesta Universitat ha tingut una evolució
espectacular. Aconseguir-ho no ha estat fàcil. Mantenir-ho i millorar-ho serà
molt difícil. Aquest és un dels grans reptes actuals de la UPF.

En els darrers anys, la relació entre la universitat i el teixit social i productiu ha
estat molt reclamada, tot i que milers de professionals titulats exerceixen amb
èxit al nostre país i arreu del món, amb un percentatge d’atur sempre molt
inferior al del conjunt de la població.
A més, com a presidenta del Consell Social de la UPF, puc donar fe del treball
desinteressat, en aquest consell, de moltes persones alienes a la Universitat
en el projecte institucional; així com de la col·laboració de moltes empreses i
entitats en els consells assessors o els patronats, en les pràctiques dels
estudiants i graduats, en la formació especialitzada o en les plataformes
d’emprenedoria i transferència de coneixement.
Què reclamem, doncs, a la col·laboració entre la Universitat i la Societat?
Segurament, un benefici mutu més gran i més eficient. Aquest és un repte
compartit i, pel que fa a la UPF, crec que el camí està ben llaurat.
Abans he dit que tenir una història d’èxit és un dels reptes d’aquesta
Universitat. Ara, hi afegeixo la circumstància de què, en els pròxims anys, ha
d’assumir un relleu generacional important. Els reptes s’han de gestionar amb
cura, creativitat i dedicació perquè esdevinguin oportunitats i em consta que
la UPF ja ha fet algunes passes al respecte.
El curs passat, per exemple, es va redactar un nou Pla Estratègic institucional,
es van iniciar canvis importants en l’estructura de l’organització per millorar
en eficiència i governabilitat, es va remodelar l’oferta docent amb algunes
propostes innovadores, es va aprovar un nou pla de responsabilitat social i es
va fer una primera avaluació de la recerca.
Al principi, us felicitava per una història reeixida i, ara, per acabar, us faig
confiança plena en el futur. Al llarg d’aquests 25 anys, heu demostrat tenir
capacitats i potencial, una preocupació constant per la qualitat, una destacada
cultura de l’esforç i un convenciment sincer en les bondats del canvi.
Sabem que no hi ha res que ens garanteixi un futur millor, però ens consta
que treballar-hi el fa possible. Espero, doncs, que el curs acadèmic 2015-2016
sigui el millor de la història de la UPF.
Feliç aniversari i moltes gràcies!

