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Bon dia. Benvinguts a l’acte d’inauguració del curs acadèmic de la UPC 2016-2017.
Deixeu-me en primer lloc felicitar els premiats i distingits. Enhorabona i gràcies per la vostra
bona feina. Felicitats, també, a tota la comunitat universitària perquè aquests premis no serien
possibles sense la feina de tots plegats.
Fer l’exercici de recopilar tots els premis que han rebut els membres de la nostra comunitat
ajuda a visualitzar el nivell d’excel·lència de la tasca que es desenvolupa a la UPC alhora que
és una forma de mostrar a la societat que fem bon ús dels recursos que s’hi inverteixen.
Elisabet, enhorabona, ets la nostra millor ambaixadora tant de la UPC com de Catalunya a
l’espai interplanetari i a Tolouse. La vostra conversa sobre missions espacials ens ha acostat a
un món que ens és ben aliè.
'Explorar l'última frontera'. Conversa sobre missions espacials.
Elisabet Canalias (Olot, 1979), doctora en Ciència i Tecnologia Aeroespacial per la
UPC i una de les poques especialistes a Europa en el càlcul de trajectòries
interplanetàries, matemàtica també per la UPC. Treballa actualment com a enginyera
d’anàlisi de missió i dinàmica de vol a l’agència espacial francesa CNES (per les sigles
en francès de Centre National d’Études Spatiales), a Toulouse. En la missió Rosetta,
que finalitza aquest proper 30 de setembre, va participar en les operacions d’aterratge
del mòdul robòtic Philae.
I no puc acabar la part de les felicitacions i agraïments, sense donar les gràcies a les corals i
l’orquestra UPC, que any rere any ens acompanyen en aquest acte.
PARLAMENT
El camp de joc de les universitats s’ha anat ampliant en la mesura que el país ens ho ha
requerit, tant pel que fa a les funcions: de la docència a la recerca, d’aquesta a la transferència,
al compromís social, al desenvolupament territorial... També en l’àmbit d’actuació: d’escoles i
facultats locals a la universitat que competeix a escala internacional.
La universitat pública va fer accessible la formació superior al talent, la qual cosa ha
suposat que avui siguem un país on val la pena viure. Tot i que el percentatge de població
universitària s’ha incrementat notablement, l’accés a la universitat no està garantit a tothom. La
pujada de taxes en combinació amb la crisi econòmica i un atur de dos dígits enquistat pot
deixar fora una part del potencial del país. Sabent que qui més progressa amb la formació
superior és qui parteix de posicions més desfavorides, caldrà vetllar per la igualtat
d’oportunitats i no encallar-nos en l’igualitarisme.
La universitat ha estat la proveïdora del talent qualificat que ha fet funcionar el país i que
els últims 40 anys ha tancat l’abisme que hi havia entre un país autàrquic i el país
modern d’avui: des dels advocats que van redactar la constitució del 78 fins als enginyers que
varen dissenyar i construir les infraestructures, els metges que varen posar en marxa la sanitat i
un llarg etcètera de serveis, tots ells universals i de gran qualitat. La universitat pública en
general ha dotat de rigor i profunditat un país que era una illa, una illa subdesenvolupada a tots
nivells.
Avui, a la UPC, ens sabem una universitat amb un nivell de formació homologable a les
millors del món, que duu a terme una recerca d’excel·lència contrastada en molts àmbits,
capdavantera en la transferència de tecnologia, arrelada i compromesa amb l’entorn i amb una
clara vocació internacional, tal com ha quedat palès en el vídeo que s’ha projectat.
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El Campus Diagonal-Besòs és un exemple d’aquest compromís amb el territori de la UPC. Tal
com va dir l’Alcalde de Sant Adrià del Besòs, que avui ens acompanya, d’alguna manera la
UPC els ajuda a tombar el mur del riu i de les rondes per posar-los com a pol de coneixement...
I tot això ho fem amb un finançament que ha anat decreixent en aquests darrers anys.
Vull fer aquí un parèntesi per fer un reconeixement al Consell de Direcció, especialment al
rector i a la gerent, i a tota la comunitat universitària en general, per haver aconseguit tancar
l’exercici en equilibri per segon any consecutiu. Una vegada més, la UPC ha demostrat saber
estar allà on una societat en crisi li ha demanat que estigués.
Us ho dic convençut que, quan aquesta societat tensa i en crisi aconsegueixi treure els llums
curts per posar els llargs, també sabrà reconèixer a la institució allò que tots sabem, que la
millor inversió és el coneixement, inversió que es multiplica com una pluja fina que amara les
següents generacions i les fa créixer i que tiba cap amunt tot i tothom.
Com deia, i malgrat tot l’anterior, tenim una universitat que ha anat assumint i
desenvolupant amb excel·lència les funcions que la societat a la qual serveix i es deu li
ha anat encomanant.
Això queda reflectit en els rànquings nacionals i internacionals, tal com s’ha vist en la Memòria.
Voldria destacar que en el rànquing de Xangai per grans campus, la UPC se situa entre les 100
millors universitats del món en el camp d’Enginyeria, Tecnologia i Ciències de la Computació.
Hi ha, però, marge per a la millora en tots els àmbits. Cal tenir clar quina UPC volem per
avançar en aquella direcció. Voldria destacar la transferència de tecnologia com a àmbit que té
moltes possibilitats i que pot reportar molts beneficis tant a la Universitat com a l’empresa i a la
societat en general. Tal com deia Maria Pau Ginebra al vídeo que hem vist, la transferència de
tecnologia és un dels ponts que ens assegura que no estiguem en una illa de coneixement,
inconnexa i, per tant, és una manera de fer fèrtil aquest coneixement i posar-ho en servei. Cal
avançar en el disseny de les eines que han de donar suport a aquesta transferència.
A la UPC tenim clar que som un mitjà per aconseguir un país cohesionat, que progressi
socialment basat en el coneixement i la innovació, i per a això treballem. Però no ho podem
fer tots sols. Necessitem que l’Administració, les empreses i les institucions ens hi ajudin.
Comptem amb tots vosaltres.
Moltes gràcies
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