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Lliçó inaugural de la Dra. Anna Veiga Lluch,
Directora del Banc de Línies Cel·lulars del CMR[B]

Cèl·lules mare pluripotents: recerca i aplicacions clíniques

Consulteu aquí la lliçó inaugural

https://www.youtube.com/watch?v=Gx9sg3Y6Dzk
https://www.youtube.com/watch?v=Gx9sg3Y6Dzk


4 Inauguració del curs acadèmic 2018-2019

Rectora Magnífica,
Il·lustríssim Alcalde,
Director General d’Universitats,
Secretària General,
Autoritats,
Membres de la comunitat universitària i del Consell Social, 
amigues i amics.

Avui encetem un nou curs i, per tant, una nova oportunitat 
d’anar millorant, d’anar construint sobre allò que ja s’ha 
aconseguit en el desenvolupament de la nostra Universitat 
Rovira i Virgili.

Una universitat que ja ha superat els primers vint-i-cinc anys 
de vida i que ja és immersa en els vint-i-cinc següents. Una 
universitat que, gràcies a l’esforç de tota la comunitat universi-
tària, tant la que ens ha precedit com l’actual, ha assolit una 
posició molt ferma. Una posició reforçada gràcies a la visió 
global de tots els que han tingut i tenen la responsabilitat de 
dirigir el destí d’aquesta institució.

Fruit d’aquesta visió i esforç, la Universitat Rovira i Virgili està 
situada, per tercer any consecutiu i d’acord amb els rànquings 
elaborats per Times Higher Education, entre les primeres 500 
universitats millors del món o en la posició 76 entre les de 
menys de 50 anys. Això demostra de manera palpable i objec-
tiva que s’han fet molt bé les coses i que la Universitat aporta 
un gran valor a la societat que l’envolta.

Com ja he afirmat en diverses ocasions, des del Consell So-
cial, com a representants que som de la societat i de la seva 
pluralitat, estem orgullosos de la nostra universitat. Tenim 
una universitat de primer nivell i amb projecció de futur, grà-
cies a una situació financera equilibrada que li permet dirigir i 
projectar-se al futur amb visió de mitjà i llarg termini. Una pro-
jecció que li ha de permetre continuar incrementant el valor i 

progrés que aporta a la societat tant en l’àmbit econòmic (pel 
paper de la universitat de catalitzador perquè la nostra econo-
mia sigui globalment competitiva) com en el social (pel paper 
innat de la universitat, a través de la formació, en contra de 
les desigualtats socials).

I en aquest sentit, en aquesta mateixa direcció que hem 
compartit amb els diferents equips rectorals seguiran sent 
els “consells” d’aquest Consell Social. A més de continuar els 
programes d’ajuts i premis que impulsem, com són, per exem-
ple, les beques pioneres que des de fa dotze anys permeten 
a estudiants amb especial dificultat familiar i econòmica ac-
cedir a la universitat i cursar-hi fins a estudis de màster; o els 
premis d’impacte social a la recerca, que apropen la societat 
a la recerca i aquesta a la societat; o els premis a la qualitat 
docent i a la qualitat del personal d’administració i serveis, 
que busquen incentivar i motivar en la recerca de la millora de 
la nostra feina, que ens pot arribar a semblar quotidiana però 
que tant impacte té.

El nostre futur com a societat passa per seguir treballant per 
la formació i la recerca de qualitat, i la URV és referent i actor 
principal en la construcció d’aquest futur. D’aquest futur en 
què s’ha de continuar incrementant l’aportació de valor, tant 
econòmic com social, de la URV a la societat.

Perquè l’aportació de valor és l’objectiu de cada persona o or-
ganització formada per un conjunt de persones. És el que ens 
dona sentit. I aportar valor és fer-ho quan el valor net del que 
s’obté és positiu. No és fer-ho quan s’aconsegueix traient valor 
a altres i la suma o valor net és zero o negatiu. L’augment de 
les desigualtats, per exemple, no aporta valor.

La responsabilitat del dirigents de qualsevol organització és 
valorar contínuament el possible resultat de les decisions 
que han de prendre en termes de respondre’s aquesta sen-
zilla pregunta: quin valor net aportarà aquesta decisió? I la 

Paraules del Sr. Joan Pedrerol Gallego,
president del Consell Social
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resposta no és fàcil en moltes ocasions. Però bé: per això han 
arribat a dirigents, i se suposa que saben trobar aquestes res-
postes. És la seva responsabilitat, no delegable. Si el resultat 
final és una menor aportació de valor, senyal que no s’han 
pres les millors decisions. Estic segur que la rectora María 
José Figueres i el seu equip rectoral, que afronten el primer 
curs acadèmic complet, sabran prendre en tot moment les 
decisions que incrementin el valor de la nostra universitat i 
que, per tant, repercuteixin en increment de valor i progrés de 
la nostra societat. Des del Consell Social ens tindran sempre 
al costat en la cerca d’aquest valor, perquè una societat amb 
una universitat potent és una societat forta, autosuficient, 
crítica, positiva i creadora també de valor.

Per acabar, vull fer palès el meu reconeixement i enhorabona 
als guanyadors dels premis com a millor esportistes i als pre-
miats per aquest Consell Social de la URV a la qualitat i millo-
ra contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal 
d’administració i serveis, així com felicitar tot el professorat 
distingit de la Universitat reconegut en aquest acte.

Finalment, vull agrair a la Dra. Anna Veiga la magnífica lliçó 
inaugural, producte de la llarga experiència i coneixements 
sobre les cèl·lules mare pluripotents. Ens ha ofert una visió 
clara de la recerca i aplicació clínica d’unes capacitats cientí-
fiques que, seguint el fil de les meves paraules anteriors, ens 
aporten un valor extraordinari a tothom com a individus i en 
general com a societat.

Gràcies a tots vostès per la seva
presència en aquest acte.
Els desitjo un molt bon curs
acadèmic 2018-2019.
Moltes gràcies.
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Rectora Magnífica,
Il·lm. Sr. Alcalde de Reus,
President del Consell Social,
Secretària general de la URV,
Autoritats polítiques i locals,
Representants de la societat civil,
Professors, personal d’administració i serveis, estudiants, 
amics i amigues,

Tot i que vinc i parlo en representació del Govern, sóc profes-
sor d’aquesta universitat. Fa goig aquest acte i a més sentir-se 
com en casa.

Les meves primeres paraules vull que siguin per excusar a 
l’Hble. Consellera d’Empresa i Coneixement i al secretari 
d’Universitats i Recerca que per problemes d’agenda no han 
pogut acompanyar-vos.

Aquest dimarts ha estat la Diada nacional de Catalunya amb 
un gran i alt clamor de la ciutadania per la llibertat i que 
em feia recordar que fa un any, a les inauguracions de curs 
2017-18 de les diferents universitats catalanes s’incloïa en els 
parlaments institucionals el sentiment de sotrac i queixa per 
la desmesurada sobrereacció de l’Estat contra el procés pací-
fic, i sobre tot d’impuls ciutadà, pel dret a l’autodeterminació 
de Catalunya.

Una sobrereacció que ha comportat sacseigs socials i vulne-
racions dels drets autonòmics, institucionals i dels ciutadans 
catalans més elementals per part de l’Estat espanyol, amb 
controls i limitacions que van afectar també al sistema univer-
sitari i de recerca.

Com ens recordava a finals d’aquest agost el MHP Carles 
Puigdemont, cal fer una crida per a no fer cap concessió ni a 
la violència ni a la censura.

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola va mar-
car moltes de les limitacions del curs passat. A tall d’exemple, 
la pròpia presa de possessió de l’actual rectora, la primera 
dona en ocupar aquest càrrec a la URV, va retardar-se i fer-se 
sense la formalitat i representació institucional habitual per 
les dificultats pel nomenament i efectivitat del Govern de la 
Generalitat.

Però, com ens recordava fa uns dies el MHP Quim Torra, 
Catalunya és un poble madur, plural, afortunadament crític, 
radicalment democràtic i compromès que sap valorar la cau-
sa justa de l’autodeterminació i no pot renunciar ni a la seva 
democràcia, la seva pau i sobre tot la seva llibertat.

Cal fomentar i preservar el diàleg. I en aquest sentit la univer-
sitat és un espai privilegiat, perquè porta segles debatent des 
del rigor i el respecte totes les àrees del saber.

En un article recent, l’actual Secretari d’Universitat i Recerca, 
l’exrector Francesc Xavier Grau, reflexionava sobre les carac-
terístiques, història i evolució del nostre sistema universitari, 
comparant-lo amb el d’Escòcia i el de Dinamarca, dues 
nacions europees comparables a Catalunya per desenvolupa-
ment i població. I arribava la conclusió que el sistema univer-
sitari català és dels més compactes del món i és competitiu a 
escala global.

n	La compleció del sistema amb la creació de quatre 
noves universitats públiques a inicis dels anys 90 i la 
UOC anys més tard aconsegueix reparar un retard 
històric de segles i col·loca el sistema català en parà-
metres comparables amb les societats europees.

n	Tot i així, el nostre segueix sent el més compacte, té
gairebé la meitat d’universitats per habitant de tots 
els països europeus de la nostra dimensió humana i 
econòmica.

Intervenció del Dr. Josep Pallarès Marzal,
director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya
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n	Malgrat tot, els resultats docents i investigadors com-
paren bé amb els dels sistemes universitaris de l’Euro-
pa occidental i destaquen en el sud d’Europa.

Aquests elements de contrast en els proporcionen els ràn-
quings universitaris. Malgrat els biaixos i defectes que puguin 
tenir, i les crítiques de vegades fundades que generen, hem 
de valorar els aspectes positius derivats de la seva aparició i 
persistència. La popularització i estabilitat d’alguns d’ells han 
proporcionat elements de contrast que es poden considerar 
prou objectius. Els resultats que estan donant des de fa uns 
quants anys de manera sostinguda i coherent, mostren que el 
sistema universitari català compara molt bé, se situa, en molts 
aspectes, en el grup de sistemes capdavanters i s’ha capgirat 
un corrent d’opinió, perillós, que s’estava instal·lant a casa 
nostra fa uns deu anys, de crítica injustificada a l’eficiència de 
les nostres universitats.

Per altra banda, ens siguin favorables o desfavorables, els 
rànquings ens donen una lliçó important: només la compara-
ció internacional ens dóna referents suficients per a estimar 
la posició del nostre sistema universitari. El coneixement és 
global. No hi ha estàndards locals de coneixement, només 
hi poden haver especificitats locals de demanda (tant de 
formació com d’investigació o desenvolupament), a les que 
el sistema també ha d’atendre, però els referents en coneixe-
ment són sempre globals.

Tot i aquesta evidència de bon posicionament, tots sabem 
que no ens trobem avui en el millor dels mons universitaris. 
Com fa deu anys, hi ha molts aspectes a millorar encara, 
perquè, malauradament, en aquests anys no s’han pogut fer 
les reformes pendents que molts països van emprendre fa 
ja dues dècades i que afecten aspectes claus com el reforça-
ment de l’autonomia universitària (sobretot en matèria de 
professorat i programació) i en la modernització dels sistemes 
de governança i el finançament, etc.

Malauradament, a més d’aquests retards en la modernització 
estructural, aquests anys de crisi econòmica i condiciona-
ments en els recursos de què podem disposar i en els marcs 
legals en els que ens hem de moure, han provocat que la si-
tuació hagi empitjorat en aspectes rellevants: un envelliment 
exagerat de la base sobre la que es basteixen aquests bons re-
sultats, el professorat de les universitats (prop de 10 anys sen-
se renovar adequadament les plantilles, amb un ús excessiu 
de figures alternatives que les han precaritzat), i un increment 
de preus públics per a l’accés a la formació universitària amb 
relació al nostre entorn socioeconòmic més immediat.

Abans que l’aplicació de l’article 155 ho congelés pràctica-
ment tot, havíem endegat un procés de discussió i anàlisi 
del sistema universitari en cerca d’un ampli acord, un Pacte 
Nacional per a la Universitat. En el mandat parlamentari 
apareixien explícitament aquestes i d’altres mancances del 
sistema.

Les principals preocupacions són avui les mateixes. Reem-
prendre els treballs del Pacte serà una de les nostre prioritats, 
però ho volem fer amb una perspectiva àmplia, que situï 

les universitats en la base del sistema de coneixement de 
Catalunya i defineixi el paper diferenciat i complementari dels 
altres agents públics d’aquest sistema (centres de recerca i es-
tructures de foment de la innovació), emmarqui les relacions i 
faciliti les sinergies entre tots ells (compartint l’objectiu global 
d’incrementar l’accés, la creació i l’aplicació del coneixement 
per a un millor desenvolupament de la societat catalana) i 
fomenti un desenvolupament que ha de ser globalment com-
petitiu, però també just, sostenible, integrador i solidari. Ens 
plantegem un Pacte Nacional per la Societat del Coneixement 
que incorpori els elements vigents del Pacte Nacional per la 
Recerca i la Innovació i del Pacte Nacional per a la Indústria i 
que, explícitament, desenvolupi els objectius previstos dins 
el Pacte Nacional per a la Universitat, però que acabi també 
definint els objectius i les condicions de desenvolupament de 
tots els agents públics del sistema.

Al mateix temps, però, hem d’aconseguir concretar alguna de 
les passes evidents que el sistema universitari necessita per 
a començar a millorar la seva situació en aquests aspectes 
remarcats. Per això, les nostres preocupacions més immedia-
tes són, en primer lloc, equilibrar els actuals pressupostos per, 
després poder començar a donar resposta a la demanda de 
reducció de preus públics, més enllà de l’esforç que ja s’ha fet 
enguany, i en començar a actuar en la millora de la situació 
en departaments universitaris. En aquest sentit, una convo-
catòria ja preparada de suport a departaments i unitats de 
recerca (SDUR) serà orientada a arribar a una bona part dels 
departaments, aquells que disposin d’una política efectiva de 
recerca i de personal, i que puguin ser tractors, en les seves 
universitats, d’una millora efectiva de la governança. Evident-
ment, aquest plantejament té voluntat de ser sostenible en el 
temps. La nostra idea és la d’afavorir la contractació d’investi-
gadors en formació o de joves investigadors post-doctorals en 
aquests departaments, aportant intensitat investigadora i, a 
més, una nova força docent que podrà permetre a les univer-
sitats reduir, si fos el cas, la contractació excessiva de profes-
sors associats. Pel que fa als centres de recerca, hem d’apro-
fundir en els mecanismes d’avaluació ja iniciats, que ens han 
de permetre definir millor el panorama de centres de recerca 
excel·lents de Catalunya i concentrar millor els recursos.

Uns centres de recerca que, malgrat estar entre els millors del 
món en el seu àmbit, necessiten també del suport i implicació 
de la universitat, de la regió del coneixement que ajudi a im-
pulsar encara més la bona recerca, l’especialització i impacte 
territorial, i la projecció internacional.

En tot cas, però, podem continuar afirmant i defensant que 
Catalunya ha consolidat un sistema públic universitari, dins 
d’uns ecosistema de recerca madur i cohesionat, que aporta 
i contribueix de forma decisiva al creixement econòmic, a la 
millora de la ciència i la qualitat de vida, i a la formació, inter-
nacionalització i oportunitats del jovent català.

Així, no per ser conegudes cal oblidar, l’impacte i salut aca-
dèmica i científica d’aquest sistema que es troba entre els de 
major productivitat. Més enllà dels ja coneguts resultats en 
recerca, avui voldria destacar que la taxa d’inserció laboral 
als 3 anys d’acabament dels estudis universitaris s’apropa a 
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les universitats públiques catalanes al 90%, prop de 20 punts 
percentuals superiors a la taxa d’ocupació espanyola de la 
població que només ha completat l’educació obligatòria. 
Una inserció laboral també de qualitat. Segons estimacions 
de l’OCDE els joves universitaris catalans guanyen un salari 
superior en un 50% al de les persones que només tenen com-
pletats estudis fins a batxillerat.

Una salut acadèmica i científica del sistema públic univer-
sitari i de recerca de Catalunya, que com deia abans, caldrà 
mantenir amb finançaments suficients i que a llarg termini 
s’assemblin més als de les universitats i estructures de recerca 
amb les que ens comparem i competim internacionalment, 
el que passa ineludiblement per mantenir l’objectiu d’avançar 
en els recursos destinats a R+D fins arribar als valors entre 2%-
3% del PIB amb una major cultura, esforç i suport del sector 
privat en aquesta despesa.

Un avançament en recursos, que com deia abans, vindrà 
després d’una fase d’equilibri i estabilitat que atengui a les 
prioritats i consensos establerts. Com DGU no ocultaré que 
l’etapa que m’ha tocat gestionar és difícil perquè la millora de 
recursos no sembla immediata donat el context de recursos 
insuficients de la pròpia Generalitat i les limitacions i controls 
que hem patit en els darrers mesos. Però estic segur que la 
Universitat seguirà avançant, seguirà millorant i trobarà en la 
Generalitat de Catalunya un bon i ferm “company de viatge”.

Així, l’Honorable Consellera Àngels Chacón en la seva primera 
compareixença davant la comissió d’Empresa i Coneixement 
del Parlament català el passat 12 de juliol, va avançar les 
seves línies d’actuació i prioritats al capdavant de la conselle-
ria, on va quedar palès la importància de les universitats i la 
recerca, per ser el primer tema que va tractar.

Unes prioritats que també van quedar refermades en la reunió 
dels rectors i rectores de l’ACUP amb el MHP Quim Torra de 
finals d’agost.

Un compromís amb la dedicació i qualitat universitària que 
cal emfatitzar, i que em recorda que fa pocs dies va traspassar 
l’historiador Josep Fontana, doctor Honoris causa per aques-
ta universitat i tot un referent de la historiografia catalana, 
paradigma del professor compromès. Un mestre generós amb 
els seus deixebles i que va fer de la professió d’historiador i de 
professor universitari una contribució crítica del món.

Acabo el meu parlament amb l’agraïment i felicitació als 
organitzadors d’aquest acte d’inauguració, a la Dra. Veiga per 
la seva interessant i formativa lliçó inaugural, als guardonats 
i reconeguts pel seu esforç, dedicació i mèrits, i al recent 
equip rectoral de la URV amb la rectora Maria José Figueras 
al seu capdavant, juntament amb el llegat deixat pels equips 
anteriors, per la seva labor i èxits en el creixement i millora 
d’una universitat com un motor i un agent indispensable per 
al progrés de la ciència, la millora social i el desenvolupament 
del Sud de Catalunya. En definitiva felicitar a una universitat 
que forma, fa ciència i país.

Moltes gràcies.
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Il·lm. Alcalde de Reus,
Il·lm. President de la Diputació,
Sr. Director General d’Universitats de la Generalitat de 
Catalunya,
Sr. President del Consell Social,
Sra. Secretària General de la Universitat Rovira i Virgili,
Sra. Directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona,
Il·lma. Alcaldessa de Tortosa,
Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona,
Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona,
Exrectors,
Distingides autoritats,
Representants de les universitats catalanes,
Representants de col·legis professionals, empreses i 
societat civil,
Benvolguts companys i companyes de la URV,
Senyores i senyors,

Fa poques setmanes, a les acaballes del passat curs, vaig tenir 
el goig de presentar en societat el nou equip de govern de la 
nostra universitat, en un acte que es va celebrar al Campus 
Catalunya, a Tarragona. I avui, aquí a Reus, tinc l’honor d’inau-
gurar el nou curs 2018-2019.

En els pròxims minuts, compartiré amb tots vostès els prin-
cipals reptes que ens hem marcat per aquest nou curs que 
encetem avui. Però en primer lloc, vull expressar un sentit 
record cap als membres de la nostra comunitat que ens van 
deixar el curs passat:

n	Alexandra Domènech, estudiant del Grau
d’Arquitectura

n	Neus Falcó, estudiant del Grau d’Administració i
Direcció d’Empreses

n	Francesc Xavier Panadés, membre del PAS

n	Lluís Miquel Prats, professor del Departament
d’Estudis de Comunicació

n	Juan Manuel López-Rey, professor del
Departament d’Economia

n	Mario Ruiz, professor del Departament de Dret Públic

I els doctors honoris causa per la URV Josep Subirats i Josep 
Fontana, investits els anys 2004 i 2010, respectivament. A 
totes elles i a tots ells, els tindrem sempre en els nostres 
pensaments.

També vull felicitar totes i tots els premiats avui en aquest 
acte: els millors esportistes de la nostra Universitat, i els 
guardonats amb el Premi Xavier López Villar a la qualitat i a la 
millora contínua de la gestió administrativa i tècnica.

I, per descomptat, vull agrair a la doctora Anna Veiga que hagi 
acceptat compartir amb nosaltres aquest inici de curs i im-
partir la lliçó inaugural: “Cèl·lules mare pluripotents: recerca i 
aplicacions clíniques”.

Els meus primers records de l’Anna es remunten a finals dels 
anys setanta, quan vaig assistir a un curs de citogenètica que 
impartia el seu mestre, el professor Josep Egozcue, un dels 
pioners de la investigació en tècniques de reproducció assisti-
da a Espanya i a Catalunya.

Com els deia a l’inici d’aquest acte, és la primera inauguració 
de curs que tinc l’honor de presidir i em fa especial il·lusió 
que se celebri a Reus, la ciutat on, jo una tarragonina, he 
desenvolupat la meva activitat professional durant quasi 
quaranta anys a la Facultat de Medicina.

De fet, la configuració de la nostra Universitat en diferents 
campus repartits entre Tarragona, Reus, Vila-seca i Torto-
sa, i amb una seu al Vendrell, és un bon reflex de la realitat 
d’aquest territori, que és una suma de ciutats capitals i de 

Discurs de la Dra. María José Figueras Salvat,
Rectora Mgfca. de la Universitat Rovira i Virgili
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diferents realitats socioeconòmiques, que l’han convertida 
en la segona àrea metropolitana de Catalunya i en un dels 
principals motors econòmics del país, motius pel qual s’ha 
impulsat des de la nostra universitat que pugui ser reconegu-
da com a Regió del Coneixement.

Tenim un territori únic i amb unes grans potencialitats. Amb 
una gran riquesa de tradicions, cultura, entorns naturals i 
amb un fort arrelament de la indústria, el turisme, les petites 
i mitjanes empreses, l’associacionisme… Un territori la prin-
cipal riquesa del qual rau, precisament, en les seves comple-
mentarietats.

Per això, la nostra universitat és i ha de ser nexe i motor per al 
desenvolupament cultural, social i industrial d’aquest territori.
Ara passaré a compartir amb vostès alguns dels grans reptes 
de la nostra Universitat, en particular, i del sistema universitari 
català, en general.

I quins són els desafiaments que ens plantegem per els 
pròxims mesos i anys?

La llista és molt llarga i variada, però centraré aquesta presen-
tació en els següents:

n	Potenciar una educació basada en els valors.

n	Treballar per l’assoliment de la igualtat de gènere.

n	Dotar-nos d’aquells mecanismes que garanteixin
una major participació de l’estudiantat, el PDI i el 
PAS, i un major consens en totes i cadascunes de les 
decisions col·lectives que haguem de prendre.

n	Un altre punt estratègic vital és potenciar la projecció
de la imatge de la URV, fent més visible la recerca i la 
transferència, i que això ens permeti enfortir encara 
més la nostra relació amb el teixit socioeconòmic del 
territori.

n	També volem destacar, d’una banda, el compromís
per atendre per igual —cercant les màximes complici-
tats possibles— tots els àmbits del coneixement.

n	 I de l’altra, treballar per anar introduint noves mane-
res d’ensenyar que donin resposta al moment actual i 
a la irrupció de les noves tecnologies, i que ens perme-
tin generar professionals capaços d’adaptar-se a la 
velocitat dels canvis que imposa la societat.

n	Pel que fa als reptes més globals, aquells que ens
afecten tant a nosaltres com al conjunt de les universi-
tats públiques del nostre país, des de la Rovira i Virgili 
ens comprometem a reclamar la concreció d’un Pla 
Nacional d’Universitats.

n	També demanem una millora del finançament públic,
que és imprescindible si volem garantir una universitat 
pública de qualitat i que cap estudiant es quedi fora del 
sistema universitari català per qüestions econòmiques.

n	Finalment, no ens cansarem de reivindicar l’autono-
mia i la capacitat de gestió perdudes.

Estem convençuts que tots són reptes primordials i factibles. 
I si volem garantir el bon funcionament present i futur de la 
nostra universitat i del conjunt del sistema universitari català, 
són desafiaments que hem d’anar superant.

Una de les primeres actuacions amb les quals ja estem 
treballant és la de posar en pràctica un codi ètic i de bo-
nes pràctiques dirigit a l’estudiantat, professorat i PAS, que 
recordi les normes de comportament que esperem de tots 
ells. Un codi que, a més de preservar l’ètica en la recerca i la 
innovació, també la tingui en compte a nivell acadèmic, des 
de l’òptica de la responsabilitat professional, i de tot un con-
junt de valors que regeixin la convivència dins la universitat. 
Difícilment pot haver-hi un aprenentatge ètic com a profes-
sionals si abans no hi ha un desenvolupament d’actituds i 
valors com el respecte a les persones i a les instal·lacions, 
la igualtat, la inclusió o la justícia, entre molts altres, dins la 
pròpia institució.

Hem de fer que els valors estiguin immersos en la vida quoti-
diana de la institució i contribueixin a la transformació social.

Aquest codi ètic i de bones pràctiques, que presentarem 
abans no acabi el curs que inaugurem avui, estarà en perfecta 
sintonia amb el Pla Nacional de Valors.

Una altra línia de treball que activarem pròximament és la 
creació d’una Àrea de compromís social que aglutini i doni 
una resposta eficaç a totes les polítiques que es derivin de 
l’àmbit de la responsabilitat social de la nostra universitat: la 
URV Solidària, el medi ambient, l’Oficina del Voluntariat, o les 
polítiques d’igualtat, discapacitat, atenció psicològica i pro-
tecció davant de qualsevol tipus d’assetjament, entre d’altres.

Un segon gran repte que entronca amb l’educació en valors 
és treballar per la consecució de la igualtat de gènere.

El gran canvi que hem d’impulsar és incloure la perspectiva 
de gènere en les tres missions de la Universitat: la docència, 
la investigació i la transferència. Què vull dir amb això? Doncs 
que la Universitat s’asseguri que el coneixement que s’impar-
teix i es trasllada a l’estudiantat estigui al servei de la igualtat 
entre homes i dones. Un coneixement que formi els futurs 
professionals en el principi fonamental de la igualtat i la no 
discriminació. Cal una revisió dels continguts docents, per 
tal que incloguin la perspectiva de gènere. En aquest sentit, 
la Xarxa Vives d’Universitats publicarà pròximament uns 
documents relacionats amb la perspectiva de gènere que ens 
seran de gran ajuda.

Aprofito l’oportunitat d’avui per avançar-los un compromís 
d’aquest equip amb vista als pròxims quatre anys, i amb el 
qual esperem comptar amb la vostra complicitat. La Univer-
sitat Rovira i Virgili, des de la seva creació, ha investit un total 
de 42 doctors honoris causa per la seva trajectòria i mèrits 
professionals. Saben quantes d’aquests eren dones? Només 
cinc…, gairebé un 12%.
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Per això, durant aquest mandat espero de tots vosaltres que 
ens proposeu dones candidates a aquest guardó per mirar 
de començar a equilibrar aquesta balança. Així, si després de 
nomenar un candidat home que ja estava proposat i aprovat 
prèviament per aquest curs, nomenem 8 dones podríem al 
llarg del mandat de quatre anys arribar a un 30%. Hi ha moltes 
dones que han fet i fan grans aportacions al món de la ciència, 
de les humanitats, de la cultura i de la lluita social, i volem que 
ens ajudeu que tinguin aquest merescut reconeixement.

Per cloure amb la perspectiva gènere, us vull dir que en l’últim 
claustre de l’any esperem presentar les avaluacions del Segon 
Pla d’Igualtat i, de forma paral·lela, treballarem en el Tercer Pla 
d’Igualtat.

De cara als pròxims mesos, tal com he comentat, també 
treballarem per aconseguir una major participació en la gestió 
diària per part dels diferents col·lectius que conformen la 
Universitat, i en especial, dels estudiants.

En aquest sentit, estem ultimant una proposta per impulsar 
la figura dels delegats i delegades de curs, per tal d’afavorir 
una comunicació més regular entre el professorat i l’alumnat. 
Aquesta iniciativa, juntament amb l’entrada d’un representant 
seu al Consell de Direcció de la Universitat, per aquells temes 
que fan referència a la seva activitat, tenen com a principal 
objectiu escoltar la veu de l’alumnat d’una manera més directa 
i fluïda, atendre les seves inquietuds i neguits, i mirar d’espero-
nar i facilitar la seva participació. Una acció similar es realitzarà 
amb el PAS.

Hi ha altres propostes que, de manera gradual, aniran prenent 
cos i concretant-se, com són la creació de consells d’asses-
sors, la convocatòria de sessions en diferents centres que ens 
permetin tenir un major coneixement global de les diferents 
realitats de la Universitat, la rotació dels Consells de Govern 
fora del Rectorat i la seva retransmissió via ‘streaming’, o la 
realització de consultes a la comunitat universitària. Es tracta 
d’accions que s’emmarquen en aquestes polítiques participati-
ves, de cerca de consens i una major transparència.

Un altre desafiament al qual ens enfrontem, sobretot com a 
país, és el de donar resposta a les incerteses que ha provocat 
la crisi econòmica, amb importants retallades que –no ho 
oblidem– van venir acompanyades de mesures restrictives de 
la nostra autonomia universitària. Aquesta doble pèrdua, de 
finançament i de capacitat de gestió, ha afectat directament 
els pilars fonamentals del conjunt de les universitats catalanes 
i, per descomptat, de la nostra.

En aquest sentit, comparteixo plenament les paraules de la 
companya rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Margarita Arboix, que fa unes setmanes exhortava els governs, 
parlaments, empresaris i ciutadans en general, juntament amb 
els universitaris, a abordar, d’una manera crítica, despolititza-
da i en positiu, l’anàlisi de la deteriorada autonomia universi-
tària, la precària situació financera, les envellides plantilles de 
personal, les taxes universitàries i la qualitat de la recerca, si és 
que tothom està interessat, realment, que la universitat conti-
nuï sent un motor de transformació social del país. És urgent 

una reducció de les taxes universitaris complint el compromís 
aprovat ja fa temps pel Parlament de Catalunya.

La majoria de països del nostre entorn tenen molt clar que 
invertir en educació, en general, i en educació superior, en par-
ticular, repercuteix directament en la millora de la qualitat de 
vida i el futur dels seus ciutadans. Com més i millor formació, 
més bones oportunitats i més qualitat de vida. I a l’inrevés, 
com més baix nivell de formació, més atur i més possibilitats 
de caure en pous de marginalitat.

Vull afegir, en aquest sentit, que el 69% dels graduats de la 
nostra universitat troben feina abans dels 3 primers mesos, se-
gons l’enquesta d’inserció laboral 2017 de l’Agència Catalana 
de la Qualitat Universitària.

La societat d’avui està formada per molta gent amb més cultu-
ra i formació universitària que mai. Catalunya, per exemple, és 
el país de l’OCDE amb més graduats universitaris els pares i les 
mares dels quals no tenen aquests estudis. Per tant, l’educació 
superior s’ha fet més universal i l’impacte social de les univer-
sitats ha estat molt destacat. Malgrat això, sovint detectem una 
manca de capacitat de comunicació i que no som capaços de 
trobar espais comuns de consens i diàleg.

És en aquest sentit que l’educació en valors pot facilitar i corre-
gir aquesta realitat, per aconseguir més concòrdia i consensos, 
i més capacitat d’escoltar els altres. En definitiva, més toleràn-
cia per avançar cap a una societat més lliure i respectuosa.

Com deia, a conseqüència de la crisi, de les retallades i de la 
pèrdua d’autonomia de la Universitat, les plantilles del PAS i el 
PDI s’han anat envellint progressivament els últims anys sense 
que haguem tingut marge per revertir aquesta situació.

Paral·lelament, el treball s’ha anat fent més precari, i amb els 
pocs recursos de què disposem, cada vegada és més difícil 
captar i retenir talent a escala nacional i internacional.

Portem anys lluitant contra aquesta crisi econòmica realitzant 
veritables sacrificis i grans esforços personals i institucionals. 
Malauradament, les perspectives a curt termini tampoc són 
massa favorables.

Malgrat les enormes dificultats viscudes, però, la Universitat 
Rovira i Virgili ha continuat formant amb excel·lència i des-
tacant en les classificacions i rànquings nacionals i interna-
cionals, gràcies a la inèrcia que es deriva d’uns anys molt 
productius. Però, si ens hi volem mantenir, hem d’incrementar 
exponencialment el nombre de becaris de doctorat. Ens toca 
viure encara uns temps de grans sacrificis, i us demano que els 
afronteu amb la mateixa professionalitat amb què ho heu fet 
fins ara. Per part nostra, prometo treball i esforç per optimitzar 
els recursos i trobar-ne de nous.

Cal obrir una nova etapa de diàleg amb el Govern per recla-
mar, entre d’altres coses, que ens permeti decidir la confecció 
de les nostres plantilles, els estudis que volem oferir, i establir 
l’ordre de prioritats que volem donar a les nostres accions. Així 
mateix, és imprescindible que el Govern es comprometi a fer 
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un pla plurianual per a la construcció de les infraestructures 
que ens van quedar paralitzades i que són reivindicacions 
històriques de la nostra universitat.

Pel que fa a la política de personal, per exemple, cal acabar 
amb la taxa de reposició i garantir, finalment, una veritable 
carrera professional tant al PDI com al PAS, que ens permeti 
revertir la situació actual i assegurar un relleu generacional 
adequat. Això permetrà també abordar, d’una vegada, el mal 
ús que ha fet i continua fent el sistema universitari de la figura 
del professor associat. Hem de posar-lo en valor com aquell 
expert de reconegut prestigi que col·labora amb la Universitat, 
i acabar d’una vegada amb la imatge de professor de baix cost 
en un context generalitzat de pressupostos a la baixa.

Per descomptat, haurem de retre comptes i apostar, per exem-
ple, per planificar recursos i plantilles. Sabem que no serà fàcil 
recuperar el pressupost i l’autonomia perduts, però hi hem de 
persistir.

És en aquest sentit que considero essencial la creació del Pla 
Nacional d’Universitats, un projecte que visualitzem plegats 
els diferents rectors de les universitats públiques del país i 
que hem d’acabar de concretar amb les principals autoritats 
polítiques.

Ara bé, de la mateixa manera que sé que aquests canvis no 
seran fàcils de desencallar per part de les administracions, 
també crec que les universitats hem d’avaluar la manera com 
podem optimitzar els recursos humans i materials de què dis-
posem d’una manera més eficaç. Una altra acció, per exemple, 
serà avançar en l’administració digital com a eina per reduir 
temps i costos en els processos administratius.

Ho apuntava recentment el director del Centre d’Estudis 
Catalans i antic professor meu de la Universitat de Barcelona, 
l’ecòleg Pere Puigdomènech, en un article al diari El País:

En les actuals circumstàncies polítiques ni hi ha temps 
per a moltes decisions estratègiques, ni majories per dur 
a terme reformes de fons. Però la situació és massa crítica 
per no aprofitar-la i iniciar un camí amb ambició per 
recuperar com a mínim els nivells de finançament que hi 
havia fa gairebé deu anys.

Parlo també de proposar nous camps de treball, pensar en 
solucions creatives que ens permetin avançar, i buscar la 
complicitat de la societat. Ens plantegem mantenir i reforçar la 
imatge de la URV i la seva relació amb el teixit social i econò-
mic del territori. Hem de començar a explorar noves aliances i 
fórmules de mecenatge que garanteixin el bon funcionament 
de la Universitat i que puguin acabar revertint en el conjunt 
de la societat. Aquesta serà una política que anirem concre-
tant els pròxims mesos i que esperem que agafi cos al llarg 
d’aquesta legislatura. Som motor de les nostres comarques, i 
tenim l’ambició de continuar creixent encara més.

Ara sí, vaig acabant. Abans, però, voldria referir-me a dos 
objectius més que encara no he desenvolupat. Un és mirar 
d’emprendre accions que ajudin a potenciar la visibilitat de 

tots els àmbits del coneixement, i a treballar per l’enriquiment 
mutu entre les “dues cultures”, allò que tradicionalment s’ha 
conegut com les ciències i les lletres.

Fa pocs dies llegia el Salvador Cardús que deia: “Si no ens 
volem condemnar a la irrellevància, els de Ciències i els de Lle-
tres hauríem de ser capaços d’oferir les capacitats dels uns als 
altres”. Algunes universitats, com per exemple la d’Stanford, 
ja fa anys que barregen un model obert que permet aquestes 
interrelacions, i a la URV volem començar a explorar aquest 
nou camí. Volem també potenciar la recerca en tots i cadascun 
dels àmbits de coneixement.

És necessari que tendim nous ponts i trobem fórmules de 
col·laboració amb altres universitats, centres de recerca, fun-
dacions, empreses o ONGs, entre d’altres. Las noves aliances 
en universitats nacionals i estrangeres ens poden permetre 
atreure un major nombre d’estudiants. Ells són i han de ser el 
centre de la nostra activitat, i la seva formació és la raó de la 
nostra existència. La nostra institució vol oferir-los un acom-
panyament fins a la seva ocupabilitat, un repte que hem assu-
mit com una responsabilitat addicional. I som aquí també per 
garantir la formació continuada i la formació a la tercera edat.

La Universitat ha d’abraçar la cooperació i el coneixement 
compartit i trobar espais de col·laboració mútua. En definitiva, 
ser oberta i inclusiva.

L’últim aspecte al qual em referiré és la revolució de les 
transformacions socials i tecnològiques. Les noves tecnologies 
ens han obert un món nou i ens permeten compartir coneixe-
ments de manera més ràpida i eficaç que mai.

Per això, cal introduir noves maneres d’ensenyar. La revolució 
tecnològica ha superat les formes de relació entre docents i 
alumnat, sense menystenir, per descomptat, la importància 
social i educativa que ofereix l’ensenyament de proximitat. Per 
això, ens cal fomentar la interrelació d’ambdues fórmules. La 
universitat ha de proposar noves eines que ajudin l’estudiantat 
a ser crític en l’autogestió de la informació, ja que aquesta és 
la base del coneixement i l’apoderament personal. Això els 
permetrà ser ciutadans crítics i enfrontar-se als canvis socials.

La universitat ha d’interaccionar amb el món exterior i ha de 
seguir internacionalitzant-se, obrint-se a la participació de 
professionals externs que facilitin que l’alumnat es relacioni 
amb el món laboral, i garantir, com deia fa un moment, un 
perfil d’universitat oberta, inclusiva i reactiva davant dels 
canvis. Com a universitat compromesa i arrelada al territori, 
assumim també el rol de la formació continuada que demana 
cada cop més la societat i el món empresarial i industrial del 
nostre entorn. Diguin quina formació els cal i segur que els la 
podem oferir.

Desitjo que tinguem un bon curs acadèmic 2018-2019 i confio 
que puguem assolir la majoria dels objectius que ens hem 
plantejat en benefici de la Universitat, però també del país i de 
la societat a la qual servim.

Moltes gràcies per la seva atenció.
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01
Previ a l’acte d’inauguració de curs a 
l’Aula Magna del campus Bellissens.

03
Moment de la lliçó inaugural a càrrec 
de la Dra. Anna Veiga Lluch.

02
Acte d’inauguració del curs acadèmic 
2018-2019 a Reus.
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04
Paraules de Joan Pedrerol Gallego, 
president del Consell Social de la 
Universitat.

06
Entrega del premi Xavier López Vilar 
atorgat pel Consell Social.

05
Entrega de premis als millors esportis-
tes de la URV curs 2017-2018.
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07
Entrega del premi Xavier López Vilar 
atorgat pel Consell Social.

09
Entrega del premi Xavier López Vilar 
atorgat pel Consell Social.

08
Anna Veiga signant el llibre d’Honor de 
la Universitat.
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10
Lliurament de guardons a les profes-
sores distingides 2018.

11
Actuació musical conjunta de la Coral 
i l’Orquestra de la URV.






