PARAULES NÚRIA BASI, PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL
INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2013-2014 A LA UPF

Una molt deferent benvinguda a les autoritats que ens acompanyen i a
l’il·lustre conferenciant, el nostre benvolgut professor Albert Carreres, i
una molt cordial salutació al rector i a tots els membres i amics de la
Universitat.
En un dia com el d’avui, hi ha qui fa balanços o qui s'il·lusiona amb les
expectatives. A mig camí d’uns i altres, sense triomfalismes i deixant de
banda, per uns instants, el tossut pessimisme que ens envolta, intentaré fer
una mirada amiga que sumi a aquest ritual universitari.
Fa cinc anys em vaig incorporar a aquesta institució amb l’encàrrec de
presidir el seu Consell Social, l’òrgan de govern que hi representa els
interessos socials. Malgrat el difícil context econòmic d'aquest període, el
projecte de la UPF s'ha mantingut, s'ha adaptat als nous temps i ha crescut
en qualitat i prestigi.
Aquest pot ser un primer balanç i encara hi podem sumar les expectatives.
Perquè a la UPF hi ha valors, compromís i entorns de col·laboració, on
Universitat i Societat hem après l’una de l’altra, hem sumat esforços i hem
compartit els reptes.
Sense triomfalismes, recordo com vam saber preveure els riscos i
retallàvem quan cap altra universitat ho feia, i com intentàvem transformar
l’adversitat en oportunitat, assumint els ajustos sempre necessaris i
procurant fonamentar el futur.
La UPF ha comptat amb l’esforç i el compromís del conjunt de la
comunitat i amb el bon guiatge dels seus equips rectoral i gerencial, en
col·laboració amb els representants socials. No ha estat fàcil; però, fins ara,
ha estat possible.
Gràcies a tots per la bona feina i l’esperit de servei; en especial, al ex rector
Josep Joan Moreso i a les persones dels seus equips de direcció.
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Ara iniciem un nou curs acadèmic i una nova etapa institucional. El Dr.
Jaume Casals és el nostre nou rector i hi ha un nou equip de direcció. Els
hem d'encoratjar, perquè el “llistó” està alt i, sobretot, perquè la situació
social i econòmica no millora.
Confio, però, en el seu profund coneixement i estima de la Universitat, on
la majoria hi tenen una dilatada i brillant trajectòria. Per això, els reitero els
desitjos d’èxit i la voluntat de col·laboració del Consell Social, des del
respecte a les mútues responsabilitats institucionals.
A nivell general, la difícil situació econòmica sembla tocar fons, però la
remuntada no arriba. A Catalunya, els ciutadans, les empreses i les
institucions, també les universitats, hem assumit moltes restriccions i potser
hem arribat a un punt de no retorn, on nous reajustaments poden tenir greus
repercussions futures.
El coneixement i la recerca han esdevingut pilars del progrés social
contemporani i, ara, més que mai, Universitat i Societat hem d’anar a una.
Al marge de les penúries econòmiques, el Sistema Universitari de
Catalunya va per bon camí. S'ha fet una bona feina i no hi podem
renunciar.
Per exemple, la paraula “Sistema” ha esdevingut sinònim de sinèrgies i
col·laboració; tenim un alt prestigi nacional i internacional en docència i en
recerca; estem avançant en la transferència i la productivitat del
coneixement i, malgrat les limitacions dels fons públics i de les normes
estatals, hem millorat la igualtat d'oportunitats en l'educació superior.
La UPF n’és un bon exponent. Un estudi del CSIC, publicat a la premsa del
passat diumenge, la situa com a la primera d’Espanya en el rànquing
mundial de producció científica i, al setembre, va aconseguir sumar noves
Advanced Grants de la Unió Europea, amb una dotació de 3,5 M €
cadascuna. També lidera diversos rànquings de qualitat docent, fou la
primera en implantar els estudis de Grau i ha anat sumant a la seva oferta
títols conjunts amb altres institucions catalanes i espanyoles; una línia que,
al meu entendre, cal seguir per ser competitius.
Però, en la qüestió de la competitivitat ens cal avançar. Aquelles
institucions que han procurat ser coherents amb les circumstàncies i fer les
coses el millor possible no han trobat un reconeixement efectiu. El Sistema
és encara massa homogeni i la generació de reconeixement i d’estímul és
una assignatura pendent, juntament amb la millora de la governança.
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De moment, però, les opcions que tenim són usar millor els escassos
recursos disponibles, eradicar el costum fàcil de viure dels rèdits del passat
i aprofitar qualsevol oportunitat per créixer amb la societat, sumant
iniciatives i creant noves complicitats.
L'exemple de la nostra superació, amb l’esforç i la creativitat, serà una de
les lliçons més importants per als estudiants que comencen el nou curs
acadèmic. Ells són protagonistes del present, però, sobretot, del futur.
Certament, cal generar confiança amb l’exemple i reconèixer l'esforç. Per
això, l'any 2008, el Consell Social de la UPF va crear uns Premis a les
tasques excepcionals i a les iniciatives d’innovació d'aquesta comunitat
universitària, adreçats als professors, als investigadors i els joves doctors,
al personal d'administració i serveis, als estudiants i els graduats.
Ara, en cada inauguració d’un nou curs acadèmic, comptem amb l’exemple
dels distingits per la Qualitat Docent, la Transferència de Coneixement i la
Iniciativa i la Innovació en l’Administració i Serveis. I, al llarg del primer
trimestre acadèmic, amb l'exemple dels joves estudiants i graduats
guanyadors del Premi a la Capacitat i a la Iniciativa Empresarial,
l’UPFEmprèn, que compta amb la col·laboració de la Fundació Banc
Sabadell.
Els Jurats d’aquests Premis sempre han destacat l’alta motivació d’aquesta
comunitat per fer millor les coses en tots els àmbits, atesa la diversitat, el
nombre i la qualitat de les propostes a concurs. Enguany, a més, han
subratllat l’augment de les candidatures en què hi col·laboren diversos
àmbits, unitats o serveis.
En nom del Consell Social, expresso el reconeixement a tots els
participants i dono l’enhorabona als guanyadors i finalistes. Ells ens donen
confiança amb el seu exemple.
Comparteixo la il·lusió, la responsabilitat i la preocupació per la bona
marxa del nou curs acadèmic i m'atreveixo a suggerir-vos un nou repte:
incrementar la transformació de les lliçons apreses i la descoberta de nous
coneixements en productivitat i progrés socials.
Moltes gràcies!
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