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Discurs del president del Consell Social de la UPC, Ramon Carbonell  

Acte d’inauguració oficial del curs acadèmic 2015-2016. 23 de setembre de 2015  

 

 Rector Magnífic,  

 Secretari d’Universitats i Recerca,  

 Secretari general,  

 Secretària del Consell Social,  

 Sr. Jin Akiyama,  

 Rectors i presidents del Consell Social estats,  

 Rectors i representants d’altres universitats,  

 Autoritats,  

 Representants d’empreses i institucions,  

 Membres de la comunitat universitària,  

 Amigues i amics,  

 

Benvinguts a l’acte d’inauguració del curs acadèmic de la UPC 2015-2016.  

 

M’afegeixo a les felicitacions del rector a les corals de les diferents escoles i campus de la 

nostra Universitat i a l’Orquestra UPC.  

 

Permeteu-me que feliciti el conferenciant, el Sr. Jin Akyama, per la seva magnífica lliçó.  

 

Thank you, Mr Akiyama. Now I know many crazy new things, such as how to calculate the 

volume of my pig or how to get rid of my mother's kidney stone with the front light of my 

motorcycle. Thank you for making maths easy, understandable and fun. You inspired us!  

 

Felicito, també, tots els premiats i distingits. És un reconeixement merescut a l’excel·lent 

tasca que esteu desenvolupant i us animo a seguir treballant en aquesta línia.  

 

Felicitacions també al secretari general per la presentació de la Memòria de la UPC, que 

ens ha donat unes pinzellades del que ha estat el curs 2014-2015, dels principals 

indicadors i de què és la UPC en tots els àmbits, a partir dels magnífics testimonis que hem 

pogut escoltar.  
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Del curs passat, voldria destacar que hem assolit un objectiu llargament buscat, mostra de 

la màxima lleialtat i compromís d’aquesta universitat amb la societat que ens dóna sentit i 

a la qual servim. Hem tancat l’exercici 2014 en equilibri econòmic.  

 

Cal felicitar el rector Fossas i tot el seu equip, i la gerent en particular, per la tasca feta i 

agrair a tota la comunitat universitària l’esforç dels darrers anys, sense el qual no hagués 

estat possible aconseguir-ho.  

 

Tot i ser una fita en si, no deixa de ser —permeteu-me l’expressió— la gestió de la misèria 

en el curt termini, allò que dèiem l’any passat d’anar amb els llums curts...  

 

Si ens creiem que la universitat és qui facilita la renovació social, qui posa el talent a 

disposició del progrés i, per tant, fa una societat més justa, caldrà apropar-nos a les ràtios 

d’inversió que tenim als països en els quals ens emmirallem.  

 

No fer-ho seria miop. Sabem que la taxa d’atur entre els joves és superior al 40 %. Però 

també sabem, arran d’un estudi de l’AQU, fet en col·laboració amb els consells socials, que 

la taxa d’inserció laboral dels que tenen titulació universitària és molt superior a la dels 

que no la tenen, que la creació d’empreses de base tecnològica i, per tant, els llocs de 

treball de més qualitat, estan associats a titulats universitaris i sabem que la nostra 

societat és més competitiva gràcies a la innovació tecnològica de les empreses, que té el 

seu fonament a les universitats.  

 

Tot l’anterior ha de quedar reflectit en el futur finançament del sistema universitari.  

 

També m’agradaria donar-vos testimoni que, aquest curs passat, la Universitat ha fet un 

esforç per apropar-se a les empreses, per donar a conèixer la ciència que fem, identificar 

quines necessitats tenen i veure si les podem cobrir amb tecnologia basada en el 

coneixement UPC. Així, de la UPC a l’empresa, i de l’empresa al ciutadà, és com també 

servim el progrés social.  

 

En aquestes visites a empreses de sectors tan diversos com el farmacèutic, els béns 

d’equip, el màrqueting, els esports... hem pogut constatar que la marca UPC és un gran 

actiu. El prestigi que projecten aquestes 3 lletres ens ha ajudat molt a obrir portes i a ser 

escoltats amb ganes de sentir-hi. La resta ho ha fet la capacitat comercial que la UPC ha 

posat en marxa.  

 

Més enllà de la marca, i del seu valor, hem constatat que les empreses que hem visitat, 

totes amb força tecnològica, tenen un gran desconeixement del que passa darrere 

d’aquests murs. No podem permetre que la societat en general no ens conegui a fons. Cal 

que siguin els nostres primers avaladors i els primers a defensar-nos com a universitat 

pública i de qualitat  
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Aquesta política d’acció comercial amb les empreses segur que ens durà ben lluny i ens 

confirmarà com els socis tecnològics naturals que som. Al meu entendre, la competitivitat 

de les empreses no es pot basar en sous baixos, sinó en l’augment de productivitat que 

aporta la tecnologia. Aquest és el camí.  

 

Passats els pitjors moments de la crisi, ens cal, com deia l’any passat, una reflexió 

estratègica per definir on volem ser punta de llança en el futur.  

 

La universitat ha començat a reflexionar en alguns àmbits tecnològics globals, agregant 

capacitats. En aquesta reflexió, hem de tenir present que el focus en el món industrial 

segueix posat en la impressió 3D, el grafè i la sostenibilitat energètica/smart cities, claus 

de futur de les societats humanes. Sabem que, d’ençà el 2007, el món té més població a 

les ciutats que al camp, gran oportunitat per a la tecnologia en termes energètics, 

d’emissions contaminants, de construcció, de logística, de residus, educatius...que la 

tecnologia haurà de resoldre tot fent una nova revolució industrial.  

 

Estem en moments de canvis profunds a tots nivells. Els models econòmics, polítics i 

socials es qüestionen. Les eleccions al Parlament de Catalunya del proper diumenge en són 

una mostra.  

 

Secretari, vull agrair a tot l’equip de la Secretaria d’Universitats la lleialtat amb què hem 

treballat plegats i us desitjo el millor per al futur que s’obre el 28 de setembre.  

 

I acabaré com acabava l’any passat...  

 

Al país que volem, la UPC li cal, li convé, li fa bé, i, a més, el fa més just.  

 

El futur el dibuixem entre tots el dia 27.  

 

Moltes gràcies! 

 


