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Quan un comença la universitat està convençut que el final encara queda lluny i
que podrà gaudir sense presses dels que es coneixen com “els millors anys de la
nostra vida”. Si el teu grau en lloc de durar quatre anys, en dura sis, com és el meu
cas, aquesta sensació s’accentua.
Durant aquests sis anys he pogut acostar-me una mica més al meu somni, vetllar
per la salut de les persones; però no ho he fet sola. He tingut el plaer i l’honor de
compartir aquesta marató amb 60 amics i amigues, als quals ja puc anomenar
metges i metgesses; però també amb 60 companys de Biologia Humana, que m’han
ensenyat que la curiositat no mor mai, que un ha de continuar fent-se preguntes
i que la recerca és la millor eina que tenim per entendre la nostra realitat. Tot i
que a vegades hàgim tingut els nostres desacords, crec que compartir els nostres
horaris i el pla d’estudis ens fa veure que les dues titulacions són les dues cares
d’una mateixa moneda, cadascuna amb el seu enfocament, i que per continuar
avançant en la millora de la salut de la nostra població cal que anem de la mà.
Avui, surten d’aquí grans professionals que són, sobretot, humans, que riuen,
pateixen, estimen, escolten i que, davant els obstacles, no es rendeixen. Tant per
a la recerca com per a la medicina són temps difícils. Molts encara no sabem
quina especialitat triar; altres, si fer un màster o marxar a l’estranger. Tot i així,
més d’una vegada hem escoltat allò que si alguna cosa costa és que val la pena, i
després d’haver estat tots aquests anys a la UPF estem més que preparats per fer
front a tot el que hagi de venir.
Finalment, m’agradaria agrair també a tota la comunitat universitària, als
membres del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i a tots els membres que
conformen el Parc de Salut Mar, per ajudar-nos a ser qui som avui. Però, en
especial, m’agradaria donar el meu agraïment a les famílies dels graduats perquè,
sense vosaltres, molts dels qui avui lluïm amb orgull la beca vermella no estaríem
aquí.
Graduats i graduades, ara ja podem començar a escriure el capítol següent de la
nostra història.

