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Una salutació deferent al rector Jaume Casals i a les autoritats
que ens acompanyen, als amics i als membres de la comunitat
universitària. Us desitjo a tothom un molt feliç inici de curs, un
període d’il·lusions i de bons propòsits.
El Consell Social, que representa la societat catalana a la UPF,
continuarà donant suport als projectes institucionals i als dels
seus membres. Un exemple d’aquest compromís són els
premis i els ajuts que atorga cada curs a les persones i als
equips que excel·leixen en docència, transferència de
coneixement, emprenedoria, innovació en la gestió i
responsabilitat
social
universitària.
L’enhorabona
als
guardonats del 2014!
Els membres del Consell Social som d’alguna manera la
frontissa del binomi universitat i societat i també atresorem
bons propòsits per a cada nou curs. Per això, m’agradaria
compartir amb vosaltres algunes de les nostres reflexions.
Ens consta que la societat catalana confia en la universitat
pública, que sap del seu rol en el progrés i que espera dels
universitaris una destacada contribució al millor futur de
tothom. Però, ara, l’economia no hi ajuda. Té un ritme de
recuperació molt lent i, segurament, la recuperació ni tan sols
ha començat al sector públic.
La universitat no és aliena a aquesta situació i ha de ser una
organització encara més àgil, flexible i responsable, si vol
mantenir el bon ritme i els resultats. Més que mai, cal tenir
present que els seus recursos són de tothom, tant de qui
treballa o estudia a la universitat com de qui no ho fa i de qui,
potser, no ho farà mai.
Els fons públics han disminuït i la responsabilitat sobre els que
tenim és més gran. A la UPF, hem millorat el rendiment de
comptes i la gestió d’uns recursos minvants, però encara hi
hem d’insistir. No es tracta de l’estalvi per l’estalvi, sinó d’una
despesa més eficient i orientada a resultats.

Així les coses, mantenir la qualitat i el projecte de futur també
depèn d’una presència internacional més elevada i de
l’obtenció de nous recursos. En els àmbits local i global, cal
millorar la comunicació i la complicitat efectives amb el teixit
social i productiu.
Aquesta tasca correspon als responsables institucionals i,
sobretot, a tots vosaltres, professors, recercadors, gestors,
estudiants i antics alumnes, perquè les petites iniciatives
asseguren l’adveniment de grans projectes.
En general, la societat sustenta la universitat amb una certa
resignació i una escassa complicitat, i cal esperonar la
convicció que la nostra feina és garantia d’un futur social
millor.
Ho podem fer, sens dubte, amb els aliats de sempre: la bona
feina de cada dia, l’exemple i els casos d’èxit. Però, ara, hem
de ser més proactius, donant a conèixer millor allò que fem i
allò que podem fer i procurant un bon encaix dels nostres
objectius amb les prioritats socials.
L’impacte de la feina dels universitaris ha de ser més evident i
contrastat (fins i tot, més contestat). La societat ha de
compartir, còmplice i orgullosa, els èxits professionals dels
titulats superiors, els fruits de la recerca del més alt nivell i de
la transferència de coneixement i tecnologia, així com els
esforços per al màxim profit dels recursos públics.
Uns i altres, universitaris i ciutadans, ens hem de conèixer
més i hem de créixer en el convenciment que junts podem fer
millor les coses per obtenir, amb més celeritat, el país
competitiu i de benestar que desitgem.
La convicció del Consell Social és que alguns d’aquests
propòsits poden ser realitat a la UPF durant aquest nou curs,
perquè confiem en el vostre esperit de servei i en l’ambició de
superació constant que us caracteritza.
Així, doncs, us reitero els millors desitjos dels membres del
Consell Social per al curs acadèmic 2014-2015!

