PARAULES DE MONTSERRAT VENDRELL, PRESIDENTA DEL
CONSELL SOCIAL DE LA UPF, DURANT L’ACTE D’INAUGURACIÓ
DEL CURS 2019‐2020 DEL SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ

President, Consellera, rector, tinent d’alcalde, autoritats,
membres de la comunitat universitària,
Moltes gràcies, Nuria Oliver per una magnífica xerrada sobre
el paper de l’AI en la societat.
M’adreço a vosaltres per primer cop, com a Presidenta del
Consell Social de la UPF, òrgan de govern que representa la
societat catalana i format per representants nomenats pel
Govern,
el
Parlament,
l’Ajuntament,
organitzacions
empresarials i sindicals i també, antics alumnes de la UPF.
Des d’aquí, i abans que res, voldria enviar una cordial
salutació i agraïment a la meva predecessora, Núria Basi,
que durant deu anys ha ocupat aquesta presidència.
Avui comencem un nou curs acadèmic, moment per fer
balanç i destacar els reptes que tenim al capdavant.
A les portes del seu 30è. aniversari, La UPF és una universitat
que s’ha caracteritzat per un esperit d’avantguarda, per la
voluntat tossuda de posicionar-se entre les millors, no només
en docència i recerca, sinó en el seu compromís de donar
resposta a les necessitats reals de la societat.
Podria enumerar molts rànquings que ho confirmen, però
deixeu-me destacar un parell de projectes que exemplifiquen
aquest ADN diferencial:

1. El llançament d’un ambiciós programa internacional de
generació i transmissió de nou coneixement en l’entorn
del Benestar Planetari. La millora del benestar de la
societat comporta la necessitat d’avenços coordinats en
la salut dels ciutadans, la salut de la societat que els
envolta i la del planeta que els acull. Ara més que mai,
amb situacions tan dramàtiques com la que estem vivint
a l’Amazones, cal abordar reptes globals des de diversos
àmbits del coneixement i conjuntament amb governs,
empreses i institucions. Cal remarcar que l’ONU, en la
seva agenda 2030, destaca la centralitat del coneixement
-generat, compartit, transferit i difós- en la resposta
necessària als ODS.
2. Voldria destacar també el projecte de la Ciutadella del
Coneixement, especialment avui que comptem amb
representants de la Generalitat i Ajuntament, que en són
també promotors. De nou, el paper de la universitat com
a dinamitzador de l’entorn, en aquest cas, d’aquest barri
de la Ciutadella que està cridat a esdevenir un node de
coneixement científic i fer de Barcelona la capital del
coneixement que volem.
Aquesta universitat i la resta d’universitats catalanes han
jugat un paper actiu en la transformació social, econòmica i
cultural d’aquest país els darrers 30 anys. Que ho segueixin
fent, en dependrà el model de país i societat que aspirem a
tenir. I aquest paper no està garantit.
Afrontem reptes importants, que cal adreçar amb urgència
per no posar en perill el que s’ha aconseguit:
1. Les universitats i la recerca científica i la innovació han
de ser una prioritat de país. Ens ho hem de creure.

(Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, Llei
de la Ciència)
2. Hem de seguir reivindicant l’autonomia universitària,
amb un compromís per la transparència i el retiment de
comptes, però amb menys garantisme i burocràcia.
3. Millora del finançament que en garanteixi el seu
funcionament ordinari.
4. Afrontem un relleu generacional del PDI a totes les
universitats, també a la UPF, i cal un pla que sigui
realista per fer-hi front.
5. Finalment,
és
clau
facilitar
i
promoure
internacionalització, eliminant traves a la mobilitat.

la

Voldria acabar amb una cita de Wilhelm von Humboldt, 1767‐1835
(Humboldt University of Berlin )lingüista i filòsof alemany
En efecte, només la Ciència que neix de dins i pot arrelar a dins
transformarà també el caràcter, amb el benentès que el que importa a
l’Estat, igual com a la humanitat, no és tant el saber i el perorar com el
caràcter i el comportament.
Gràcies per la vostra atenció i us desitjo un bon curs 2019‐2020

