INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2011‐2012 DE LA UPF
27 de setembre del 2011. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
PARAULES DE LA SRA. NÚRIA BASI, PRESDIENTA DEL CONSELL SOCIAL
Dono la benvinguda, cordial i deferent, al Secretari d’Universitats, el Sr. Antoni
Castellà, a totes les autoritats que ens acompanyen i a la conferenciant
convidada, en nom i representació de tots els membres del Consell Social de la
UPF, l’òrgan que hi representa els interessos de la societat catalana.
De la seva part, també he de manifestar, un cop més, l’afecte i el respecte al
rector i vicerectors, als càrrecs acadèmics i administratius, als professors i
investigadors, al personal d’administració i als estudiants, sobretot, a aquells
que, per primer cop, ens han confiat la seva formació superior.
Tots sabem que aquests són uns moments difícils per a les societats
occidentals. Ens hem acostumat a uns nivells de benestar i de prestacions
públiques que ara ens costen de mantenir. Una situació que també afecta
l’educació superior pública, malgrat ser aquesta una de les peces clau en la
construcció del millor futur possible per a les societats. Els temps que vindran
ens en desvetllaran els motius i les causes. Però, el present ens obliga a encarar
una realitat nova i difícil, que s’allarga més enllà de les prediccions inicials.
Hem hagut d’incrementar els esforços i les iniciatives, el compromís i el
sacrifici. Estem revisant les nostres estratègies i prioritats. Sens dubte, cal fer‐
ho, però amb cura i amb molta confiança en el futur. Perquè, de fet, el futur
sempre és incert i, en gran part, depèn de la nostra construcció del present.
Des de les meves responsabilitats com a ciutadana, empresària i presidenta del
Consell Social de la UPF no puc defugir aquestes reflexions i recordo com el
rector i jo mateixa ja les vàrem plantejar durant la inauguració del curs passat,
tot insistint en el fet que les necessàries restriccions conjunturals no havien
d’hipotecar el futur institucional.
Els membres de la UPF i els seus òrgans de govern, entre els quals hi ha el
Consell Social, treballem en la millora constant del servei públic que la societat
catalana ens ha encomanat, així com en l’optimització dels recursos públics que
ens ha confiat i que ara són més escassos. Per això, al llarg dels dos darrers
exercicis, els representants de la societat catalana hem col∙laborat amb el
rectorat i la gerència en el disseny i la implementació d’un Pla de Sostenibilitat
econòmica a la UPF.
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Aquest Pla ha afectat transversalment les distintes àrees d’activitat i ha
comptat amb la participació i la implicació de tota la comunitat. En nom de la
societat, demano als nouvinguts que en prenguin coneixement i en siguin
solidaris i agraeixo a tots els membres de la UPF el seu esforç i la seva
responsabilitat. Perquè, malgrat tot, la UPF ha estat una de les primeres
universitats catalanes i espanyoles en la implementació dels nous estudis de
grau i de màster i manté un posicionament molt destacat als diferents
rànquings de qualitat docent i investigadora, nacionals i internacionals.
Aquesta Universitat ha anat incrementant la seva transferència de
coneixement i la col∙laboració amb el teixit social i productiu, les distincions i
els ajuts competitius aconseguits, així com el nombre de ciutadans que hi volen
confiar la seva formació. Les persones i el model de la UPF han atresorat un
ampli prestigi social i contribueixen, de manera decidida, al reconeixement
internacional del sistema universitari de Catalunya.
Des que el govern català em va demanar de col∙laborar amb aquesta
Universitat pública, he pogut constatar com una majoria dels seus membres
se’n senten molt orgullosos. Per aquest motiu i pels resultats aconseguits, ara
confio plenament en el projecte de la UPF i, malgrat les retallades
pressupostàries, crec que se n’ha de mantenir l’essència: el compromís amb un
projecte, amb la qualitat del servei públic i amb la internacionalització del
saber. Us he de confessar que soc optimista per naturalesa, però, crec que en
el cas de la UPF hi ha arguments objectius.
Els representants socials que formem part del seu Consell Social, nomenats per
les organitzacions empresarials i sindicals, pel Parlament i el govern de
Catalunya, per l’Ajuntament de Barcelona i els antics alumnes de la Universitat,
exercim les responsabilitats i les competències que ens atorga la legislació
vigent en matèria econòmica, patrimonial i pressupostària, de programació i
gestió i de comunitat universitària. Però, ho fem des de la confiança i la
col∙laboració amb el treball dels responsables institucionals i de tota la
comunitat.
Per això, el Consell Social de la UPF, juntament amb l’equip de govern, va
acordar un seguit d’actuacions destinades al reconeixement i a la promoció de
la iniciativa i l’esforç dels membres d’aquesta comunitat:
 l’any 2006, va crear els Premis a la Qualitat i a la Innovació en la
Docència, adreçats al professorat i inspirats, en part, en la Distinció
Jaume Vicens Vives de la Generalitat,
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 l’any 2007, va implementar els Premis a la Transferència de
Coneixement, adreçats als investigadors i els doctors,
 l’any 2008, amb la col∙laboració de la Fundació Banc Sabadell, va instituir
el Premi a la Iniciativa i la capacitat empresarial per a estudiants i
graduats, el Premi UPF Emprèn,
 i, finalment, el curs acadèmic 2010‐2011, ha convocat la primera edició
del Premi a la Iniciativa i a la Innovació del personal de l’administració i
els serveis.
Estem molt satisfets amb els resultats i, en especial, amb aquest darrer premi,
en què han concursat més d’una vintena de candidatures, individuals i
col∙lectives, la majoria amb una presentació impecable i amb projectes i
iniciatives excepcionals, molt creatius i de gran qualitat. Us puc dir, però, que,
del primer a l’últim, tots els jurats ho han tingut sempre molt difícil. En nom
seu, vull felicitar públicament tots els premiats i candidats, pel seu treball
excepcional i pels seus magnífics projectes i idees.
En l’inici d’aquest nou curs acadèmic, fent ús del privilegi de poder‐me adreçar
a tots vosaltres des d’aquesta tribuna, he volgut donar fe del compromís de les
persones de la UPF amb el prestigi d’aquesta institució pública, però, també,
amb la difícil situació econòmica actual. Com a representant de la societat
catalana els ho agraeixo i els encoratjo a seguir treballant en aquesta línia.
Hi ha una idea central als llibres actuals de lideratge i gestió de les
organitzacions que assenyala les persones com el més important d’una
organització, en especial, en períodes de canvi i de precarietat. Aquesta idea
esdevé certesa i exemple a la UPF.
Per tot això, a les autoritats polítiques els demano que renovin la plena
confiança en el projecte de la UPF i els insisteixo en la necessitat d’un
compromís sincer de TOT el sistema universitari públic català amb la
transparència, la qualitat i el treball conjunt per una màxima eficiència dels
recursos públics. Excel∙lir amb responsabilitat en l’educació és un element bàsic
del futur de tota societat.
Acabo, per tant, reiterant la meva més sincera enhorabona a tota la comunitat
universitària, per la feina feta i pels projectes de futur, en especial a aquells que
al llarg del darrer curs han vist reconegut el seu esforç per distintes institucions
nacionals i internacionals.
I, des del més pur esperit universitari, us dono les gràcies per tot allò que he
après i que encara puc aprendre de vosaltres.
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