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Una salutació molt deferent al conseller i els rectors sortint i entrant de la UPF, a
qui tinc l’honor d’acompanyar en aquesta mesa. I a totes les persones presents a
la sala o a distància, membres de la comunitat universitària, representants de les
institucions vinculades a la UPF i de la societat en general.
En nom del Consell Social de la UPF, que tinc l’honor de presidir i que representa
els interessos de la societat catalana en aquesta universitat, agraeixo al Dr. Casals
el magnífic lideratge exercit en els seus dos mandats i felicito el Dr. Amat pel seu
nomenament, oferint-li, des d’ara, tota la nostra col·laboració.
El Dr. Casals i el seu equip han impulsat i desenvolupat projectes estratègics molt
ambiciosos, en objectius, abast i projecció futura; la majoria amb una important
repercussió social, fins i tot més enllà del servei social que defineix una universitat.
El Benestar Planetari i la Ciutadella del Coneixement en són els millors exemples.
Em consta que el Dr. Oriol Amat n’és plenament còmplice i li faig saber que el
Consell Social contribuirà al seu nou lideratge per implementar-los i fer-los créixer.
Però, la Universitat Pompeu Fabra és estratègica en sí mateixa, fins i tot a nivell de
país, com testimonien els resultats dels rànquings universitaris internacionals i
estatals. Perquè la UPF té una comunitat molt compromesa, una alta qualitat
docent, uns excel·lents resultats en recerca i un gran compromís amb la innovació,
la transferència de coneixement, la internacionalització i la responsabilitat social
universitària.
La UPF és una institució que il·lusiona i emmiralla, però, transformar-se i ser millor
encara per a la societat futura esdevé el repte més important. Encoratjo al nou
rector a fer-ho possible, amb tot el nostre suport, i demano al conseller que ens
faci costat en tot allò que correspon a la Generalitat de Catalunya, reafirmant
l’esperit de creació d’aquesta institució universitària.

