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Lliçó inaugural de la Dra. Clare Goodess,
Investigadora de ciències del medi ambient de la Universitat d’East Anglia

Why UEA has declared a climate and biodiversity emergency?
Consulteu aquí la lliçó inaugural
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Paraules del Sr. Joan Pedrerol Gallego,
president del Consell Social

Il·lustríssim Alcalde,
Secretari d’Universitats i Recerca,
Rectora Magnífica,
Secretària general,
Autoritats,
Membres de la comunitat universitària i del Consell Social,
Amigues i amics.

d’alumnes de secundària, els Ajuts Pont a escoles, centres
i instituts que cobreixen des de l’ensenyament infantil fins
al secundari i en què col·laboren docents universitaris, les
beques salari a estudiants amb especial dificultat, els Premis
a l’Impacte Social de la Recerca a investigadors de la universitat o l’impuls al Centre de Simulació en Salut gestionat des
de la Facultat de Medicina i que tan bon impacte social està
tenint.

Avui inaugurem 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, gràcies a l’esforç de tota la comunitat
universitària, tant la que ens ha precedit com l’actual, i a la
visió global dels qui han tingut la responsabilitat de dirigir-la
des que era un embrió i va néixer fins ara, ha assolit una posició molt ferma que traspassa fronteres.

Però a més d’aquestes tasques lligades al Pla estratègic
del Consell Social i que són per les quals potser som més
coneguts, n’hi ha unes altres que la Llei d’universitats de Catalunya atorga als consells socials com a representants de la
societat en la universitat. Aquest text estableix que la majoria
dels seus membres siguin representants externs, en total
nou, tres de nomenats pel Govern de la Generalitat, dos pel
Parlament de Catalunya, un en representació de les administracions locals on s’ubica la universitat, un en representació
de les associacions empresarials, un en representació dels
sindicats i un exestudiant de la universitat.

Fruit d’aquesta visió i esforç, la Universitat Rovira i Virgili continua situada, un cop més aquest any 2019, entre les primeres
500 universitats millors del món i és a la posició 78 d’entre les
de menys de 50 anys, d’acord amb els rànquings elaborats
per Times Higher Education. Una demostració palpable i
objectiva que la Universitat aporta un gran valor a la societat
que l’envolta i que s’han fet molt be les coses.
Com ja he afirmat en diverses ocasions, des del Consell
Social, com a representants a la URV de la societat i de la seva
pluralitat, estem orgullosos de la nostra universitat. Al Consell
Social tenim un pla estratègic centrat en dos grans eixos:
treballar per la millora en l’excel·lència que la Universitat pot
donar a la societat i treballar per la integració societat-universitat. Aquests eixos els desenvolupem en programes d’ajuts
i premis com són, per exemple del primer, els premis a la
qualitat docent o els premis al personal d’administració i serveis, i del segon dels eixos, els premis als treballs de recerca

Hem sentit moltes vegades des del mateix món universitari
que la universitat ha de rendir comptes a la societat. Doncs
bé, la societat, a través de la Llei d’universitats de Catalunya,
delega en el Consell Social, amb la majoria de representants
externs que he esmentat, perquè s’hi dugui a terme la rendició de comptes dels equips responsables de la gestió de les
universitats. I a tal efecte la mateixa Llei protegeix el pressupost i fons del Consell Social perquè siguin administrats
també en el si del mateix Consell.
A partir d’aquí, i tal com he tingut oportunitat de dir en altres
inauguracions de curs, la relació millor de funcionament dins
el Consell Social es la de confiança. Qualsevol altra perjudicaria la Universitat. Confiança que, com en qualsevol àmbit
de la vida, es guanya i es manté coneixent i respectant les
funcions i responsabilitats de cada u.
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Aquesta confiança i l’esforç de tota la comunitat universitària
ha ajudat a avançar dins un panorama econòmic que no ha
estat gens fàcil en els darrers deu anys, amb les reduccions
en el finançament públic a les universitats que tothom coneixem i que ahir mateix es posava de nou de manifest a Barcelona. Pràcticament ja s’està tocant os i no revertir aquesta
situació amenaça la qualitat assolida pel sistema universitari
català i que una societat avançada es mereix. Es requereix
anar recuperant el finançament a canvi de programes clars i
acordats cap a on aniria aquesta recuperació per mantenir,
com a mínim, el nivell d’eficiència a la qual la crisi, dins la
seva altra cara, diguem bona, ens ha portat.
Però, mentre no es dona aquesta urgent recuperació en el
finançament universitari, és en situacions adverses quan
capdavant de les organitzacions, com pot ser el cas de la universitat, destaquen les persones amb habilitats de lideratge i
de gestió en les quals la capacitat de prioritzar accions, tant
en el seu abast com en el temps, és fonamental.
Senzillament és tenir coneixement –agafin la paraula coneixement en el sentit que vulguin. Tots son vàlids. És tenir
coneixement per recolzar-se en les fortaleses adquirides per
l’ organització al llarg del temps i tenir coneixement per saber
com utilitzar-les. En definitiva, sent conscient de les amenaces, seguir destacant i recolzant-se en les fortaleses.
En aquest sentit, una de les principals fortaleses de la Universitat Rovira i Virgili és la situació financera equilibrada,
que li ha permès, malgrat l’entorn econòmic complex des de
fa deu anys, seguir projectant-se al futur amb visió de mitjà i
llarg termini. Una projecció que ha de continuar aquest curs
i permetre-li seguir incrementant el valor i el progrés que
aporta a la societat tant en l’àmbit econòmic —pel paper de
la Universitat com a catalitzador perquè la nostra economia
sigui globalment competitiva— com social —pel paper innat
de la Universitat, a traves de la formació i en contra de les
desigualtats socials.
En tots aquests sentits seguiran sent els “consells” d’aquest
Consell Social, tenint present que el nostre futur com a
societat implica seguir treballant per la formació i la recerca
de qualitat i que 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.
Malgrat la dificultat del moment actual, estic segur que la
rectora, María José Figueres, amb el seu equip rectoral,
aniran prenent en tot moment al llarg d’aquest nou curs les
decisions que han d’anar augmentant el valor de la nostra
universitat.
Des del Consell Social, sota el principi de confiança mútua,
ens tindran 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 l’enhorabona als guanyadors dels premis com a millors esportistes i

felicitar tot el professorat que ha obtingut el reconeixement
d’excel·lència docent 2019 i el professorat distingit que han
estat reconeguts en aquest acte.
Finalment, vull agrair a la Dra. Clare Goodess la magnífica
lliçó inaugural. Una emergència i un problema que afecta a
tothom. Afrontar-lo requereix també de molt coneixement.
I de nou prenguin la paraula coneixement en el sentit que
vulguin. Tots dos són vàlids: coneixement sobre què fer per
resoldre’l –i aquí les universitats tenen un protagonisme clau.
La URV és un exemple amb l’organització, junt amb la Diputació de Tarragona, de les jornades que s’estan duent a terme
aquesta setmana sobre emergència climàtica i transició
energètica— i coneixement per fer-ho —que ens correspon a
tothom: des de sector públic i sector privat fins a la ciutadania, sense excepcions.
Gràcies a tothom per la seva presència en aquest acte.
Els desitjo un molt bon curs acadèmic 2019 – 2020.
Moltes gràcies.
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Paraules de l’Il·lm. Sr. Pau Ricomà Vallhonrat,
alcalde de Tarragona

Rectora Magnífica,
Secretari d’Universitats i Recerca,
President del Consell Social de l’URV,
Secretari general,
Presidenta de la Diputació,
Delegat del Govern,
Fiscal en cap de l’Audiència provincial,
President del Consell Comarcal, alcaldes, alcaldesses,
companys de consistori, regidors d’altres municipis i
comunitat universitària tota.

Deixeu-me començar amb una declaració de goig personal,
perquè per una persona que, fa uns anys, va ser estudiant universitari, primer a la delegació de la Universitat de Barcelona a
Tarragona, compaginant amb aquella època els estudis amb
la militància política clandestina, com tants i tants estudiants
fèiem en aquella època d’immenses il·lusions i, més tard ja,
llicenciant-me a la nostra Universitat Rovira i Virgili, participar
avui en aquesta inauguració és un autèntic privilegi.
És un privilegi i també és un orgull veure com els objectius
fundacionals que el 30 de desembre de 1991 van inspirar el
Parlament de Catalunya perquè aprovés la llei de creació de
la Universitat Rovira i Virgili, es fan realitat dia a dia malgrat
les nombroses dificultats. Una universitat que ja defineix
la seva vocació a través del seu nom: Antoni Rovira i Virgili,
il·lustre intel·lectual i polític tarragoní que assolí la màxima
representativitat institucional del país en ser president del
Parlament de Catalunya a l’exili. I em sembla que és oportú
fer en aquests moments aquesta referència històrica quan la
presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, està
a la presó de Tarragona esperant sentència, i quan mig govern
de la Generalitat està a la presó i, l’altre mig, està a l’exili.
La transmissió de coneixements de la universitat va sempre,
ha d’anar sempre de la mà dels valors. La universitat crea
societat, en civisme, en drets i en llibertats. La universitat

genera erudició, i hem de convenir també que ha de generar
pensament crític, si ens creiem que els processos dialèctics
fan avançar el món. Ara ens és impossible imaginar-nos una
Tarragona sense universitat. La influència de la Universitat a
la ciutat ha estat determinant en els darrers anys, i a més ens
serveix de guia perquè és la institució que, de manera més
clara, ha actuat amb mirada metropolitana. Crec que tots
els municipis i moltes institucions del territori hem de fer un
exercici d’humilitat: reconèixer les nostres limitacions i saber
veure que la complementarietat amb les poblacions veïnes és
el millor instrument de futur que tenim per afrontar els reptes
i oportunitats d’una societat en xarxa i una economia plenament globalitzada. I amb això, la Universitat Rovira i Virgili ha
suposat un gran exemple.
És també oportú que la conferència inaugural d’aquest acte
hagi versat sobre el canvi climàtic —de fet, sobre l’emergència
climàtica—, perquè possiblement és un dels reptes col·lectius
de la humanitat més gran que tenim, si no el més gran de tots.
I això ens implica a tots. I també ens implica als municipis i,
per això, a l’Ajuntament de Tarragona estem ara mateix creant
l’Oficina Tarragona 2030 per definir el marc estratègic que
ha de determinar totes les polítiques locals per complir els
objectius de desenvolupament sostenible determinats a les
Nacions Unides. No es tracta només de polítiques reactives,
sinó que hem d’actuar de manera propositiva en temes com
l’urbanisme, la mobilitat o el progrés econòmic.
Aquests objectius, que també ha fet molt explícits de manera
molt clara la Universitat, són objectius que ens criden a tots:
institucions públiques, ens privats, indústria i societat civil. I
només a través de processos participatius, de la col·laboració, de travar aliances... podrem ser capaços de fer realment
estratègies guanyadores.
Deixeu-me passar d’aquest tema global a un tema més local.
L’agraïment profund que sentim com a ciutat per la Universi-
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tat és molt gran, i el que hem de fer és correspondre. I la meva
voluntat aquí, avui, és posar ja d’una manera molt clara, la
voluntat del nostre Ajuntament en correspondre amb allò que
puguem, amb tot el que puguem, amb totes les ganes de ferho, a la Universitat. Això vol dir treballar junts amb propostes
objectives.... Vol dir també organitzar el municipi de manera
que entenguem que la riquíssima comunitat universitària
—deu mil persones aproximadament, potser més— són
ciutadans de Tarragona, són gent a la que hem d’atendre, són
gent a la que hem de tenir en compte a l’hora de planificar
els nostres serveis, a l’hora d’oferir els nostres equipaments
culturals o esportius; també les possibilitats de mobilitat i,
fins i tot, d’habitatge. També volem... també pensem que és
molt important, i també ens correspon a nosaltres, a l’Ajuntament, fer possible l’aplicació de tots aquells àmbits en què
la Universitat excel·leix, que són molts. Se m’acudeixen ara
tres, com podien ser altres: habitatge, inclusió social, dret
ambiental. És obligació del nostre Ajuntament fer el possible
perquè aquest coneixement pugui ser aplicat al conjunt de la
societat.
Per tant, deixeu-me acabar, doncs, afirmant el meu compromís màxim amb la Universitat. Crec que tenim molt de camí
per córrer, ho hem de fer de la mà i estic segur que trobarem
junts el camí per fer una universitat encara més potent i una
ciutat millor.
Moltes gràcies.
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Intervenció del Dr. Francesc Xavier Grau Vidal,
Secretari d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Magnífica rectora,
Il·lustríssim alcalde,
President del Consell Social,
Secretària general de la URV,
Presidenta de la Diputació de Tarragona,
Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona,
Fiscal en cap de l’Audiència Provincial,
Directora general d’Universitats,
Secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya,
Alcaldessa de Tortosa,
Senyora Clare Goodess —thank you for your excellent
talk—,
Altres autoritats acadèmiques i polítiques, comunitat
universitària de la Universitat Rovira i Virgili.

Voldria remarcar l’excel·lent memòria presentada per la
secretària general de la universitat i, dins d’aquesta memòria,
un parell de trets que trobo significatius. L’entrada en la xarxa
d’universitats europees Aurora, una excel·lent iniciativa en
la línia de treball de la Universitat, de forta presència internacional –que espero que ben aviat sigui exitós—; i la clara
adopció de l’Agenda 2030, que ha estat el fil conductor en la
presentació.
Fa temps que aquesta universitat sap quin és el seu lloc al
món i els rànquings ho fan palès. Quan una universitat apareix
en els rànquings de manera sostinguda i repetida en el temps
és la prova evident que ens trobem davant d’una universitat
que està al món. I la presència de la Universitat Rovira i Virgili
en els tres rànquings principals (el QS, THE, Shanghai) així ho
corrobora. Per tant, enhorabona per aquesta realitat.
Aquesta inauguració arriba després de que hi hagués una
potent i necessària manifestació de rectors i rectores de
les universitats públiques catalanes. Des de la conselleria
s’ha reconegut públicament que les seves reclamacions

són justes. I aquest és el millor resum del plantejament que
vull fer. De fet, no és una novetat. És evident que som bons
coneixedors de la situació. Aquest coneixement de la situació
del sistema universitari és la raó principal que em va portar
a acceptar l’oferiment que em van fer fa un any i escaig per
ocupar aquesta responsabilitat. No ho vaig fer temeràriament
perquè desconeixia el sistema sinó tot al contrari: ho vaig
acceptar, precisament, perquè coneixia el sistema i la seva
realitat. I amb això hem de treballar. I la raó principal d’aquesta acceptació és la millora del sistema universitari, no per se,
sinó perquè ho necessita Catalunya. Perquè Catalunya, com
a societat de coneixement, necessita un sistema universitari
amb millors condicions de les que avui té.
És interessant entendre perquè ens trobem en una situació
com aquesta. Per què es produeixen en el seu moment unes
retallades i per què aquestes retallades són tan persistents en
el temps? Crec que és necessari conèixer-ho per tal d’enfocar
bé les vies de solucions als problemes de fons. Quina és la
situació global en què es troba Catalunya en aquests moments? No parlaré, naturalment, de les dificultats en l’àmbit
polític i nacional, parlo directament dels recursos que avui
són la principal preocupació del sistema universitari, del
sistema de recerca, del sistema de salut, del sistema d’educació, del sistema en definitiva, de qualsevol pilar de l’estat
del benestar. I ho faig per provar de compartir amb vosaltres
aquesta preocupació i les possibles vies d’actuació. Voldria
parlar d’aquesta qüestió dels recursos i, finalment, de quines
són les prioritats de la Secretaria en els propers anys quan
disposem d’un pressupost aprovat.
El Govern de Catalunya té un pressupost global per suportar
tota la seva actuació, en la qual el 70 % és estat del benestar,
prop de 25.000 milions d’euros. Sóc conscient que parlar de
xifres és una cosa que, a vegades, és poc elegant, però crec
que, si no tenim ben clares les dimensions globals, és molt
difícil després enfocar bé les actuacions. Aquesta quantitat
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és ajustada a la feina que ha de fer Catalunya? En tots els
aspectes de l’estat del benestar estem dedicant una quantitat menor que correspondria a la riquesa del país, i així se’n
desprèn quan fem comparacions internacionals sobre què
destinen altres països a la sanitat, a la educació i també a les
universitats i a la recerca. Nosaltres hi dediquem poc, perquè
25 000 milions són pocs diners. I d’aquests pocs diners, agafar-ne un paquet per treure-ho d’un altre, és el que crec que té
poc recorregut.
Per què són pocs diners 25 000 milions d’euros? D’entrada,
la quantitat total: ens estem acostumant a donar per fet i a
acceptar que existeix una cosa que li diem «dèficit fiscal». És
una realitat. Qui diu més, parla d’uns 16 000 milions, i qui
diu menys, d’uns 8 000 milions. Si agafem la banda baixa,
8 000 milions respecte de 25 000, podem imaginar-nos la
quantitat que representa: és un dèficit permanent que tenen
els comptes públics. Hi ha un altre component, però, no tan
quantificat que és el corresponent als ingressos que no ho
són pel fet que hi ha una part de l’economia submergida. La
quantificació del frau fiscal i l’economia submergida és, a
Catalunya, superior al 20 % del PIB. Només reduir aquest 20
% a paràmetres normals a Europa —reduir-lo a la meitat—, representaria uns ingressos públics addicionals també de 8 000
milions. Fixem-nos-hi, 25.000 milions i 8.000 per una banda, i
8.000 per una altra. I el tercer element que vull remarcar, i que
no és tan difícil de tractar perquè és més directe i perquè els
altres són diners que no tenim. Concretament, em refereixo
als diners que sí que tenim. El total de despesa pública a
Espanya és de 240.000 milions d’euros l’any, entre Estat i
autonomies. D’aquests 240.000 milions, si es repartissin entre
Estat i autonomies com es feia fa deu anys, un 10 % passaria a
despesa d’autonomies, això és 24.000 milions. Què significa?
Doncs amb el pes que té Catalunya en el total d’autonomies,
uns 4.000 milions més de diner que sí que existeix i que no
ingressa per fer la feina que s’ha de fer.
Què ha passat en els últims deu anys? Ha passat que, amb la
crisi, hi ha hagut una dinàmica centralitzadora que ha transferit recursos públics de les autonomies cap a l’Estat. Totes
les autonomies s’han aprimat —Catalunya també— i l’Estat
ha sigut el principal receptor d’aquesta quantitat. Un total de
24.000 milions d’euros dels 240.000 milions actuals. Fixeu-vos:
aquests 4.000 milions —és una decisió purament política com
es reparteixen—, què significarien en el pressupost d’avui.
Aquest escenari és conegut de fa temps. Ja el coneixia abans
d’acceptar el càrrec i no és, per tant, una cosa que vingui de
nou.
En la situació actual i, per tant, ja sense comptar amb aquest
escandall que acabo de fer, amb els 25.000 milions d’euros
d’enguany, i sempre parlo de números rodons, es preveu un
creixement pressupostari que, respecte del pressupost actual
de 2017 —no del 2019 perquè no l’han aprovat—, representa
un increment de 2.300 milions d’euros en la despesa pública. I
aquest és l’increment en el que podem encabir les necessitats
del sistema universitari. Si es produís l’aprovació dels pressupostos en aquest marc, estaríem en una via de recuperació.
Una lenta via de recuperació, però una via de recuperació al
cap i a la fi. Per primera vegada en aquests darrers deu anys

els pressupostos de les universitats creixerien enlloc d’estar
estancats. I creixerien amb unes prioritats determinades, que
és les que vull remarcar per acabar.
Quines són les prioritats d’actuació de la Secretaria en l’escenari que puguem, efectivament, aplicar-hi nous recursos? La
primera prioritat és l’estabilitat econòmica, que les universitats no siguin deficitàries en la seva actuació. Per tant, és una
actuació estructural, que inclou la reactivació d’un pla d’inversions, que des del 2010 està pràcticament desaparegut.
El que busquem amb això és que la institució tingui veritable
autonomia financera. L’autonomia financera és la base de
l’autonomia. Amb l’autonomia financera, una universitat pot
fer «a» o pot fer «b», i llavors aplica, efectivament, la seva
capacitat d’actuar amb autonomia. Aquí tenim una espasa de
Dàmocles, uns condicionants que en els últims anys, i encara
l’any vinent, incrementaran la despesa de les universitats
només perquè s’incrementen les retribucions. Per tant, probablement, es tracta d’entrada d’un increment per no fer coses
noves però és un increment que és necessari, com la reivindicació dels doctorands que hem sentit al començament de
l’acte que també requereix d’uns recursos addicionals. Perquè
si la universitat ha de fer front a aquest quart any que, de
manera normal i jo diria que justa, reclamen els estudiants
de doctorat, doncs també significarà haver-hi de destinar
part d’aquests recursos. Entenem aquesta situació i entenem
que calen nous recursos per donar estabilitat financera a les
universitats.
Calen nous recursos i cal repartir-los. Per tant, no s’actuarà
només en una direcció, sinó que s’actuarà en aquestes quatre
direccions que us exposo. Calen nous recursos en la millora
de l’equitat en l’accés. Els recursos de la universitat s’han sostingut aquests anys gràcies a que hi va haver un increment de
preus públics, i aquest increment de preus ha compensat, en
part, les reduccions que hi va haver d’ingressos per subvenció. Volem revertir aquesta situació també progressivament,
recuperant el nivell de preus anteriors i, alhora, introduint
beques-salari, no pels estudiants que avui són a la universitat,
sinó pels que no hi entren, per tots als qui la seva circumstància econòmica fa que ja no hi puguin accedir. Naturalment,
aquests recursos van en detriment d’uns altres, però per
revertir la situació caldrà que també els apliquem.
Un altre element que volem remarcar és el foment de la
investigació bàsica en tots els departaments de la universitat, en totes les àrees de coneixement. Els departaments
universitaris són les estructures bàsiques de recerca d’un
país, perquè fan recerca en tots els àmbits de coneixement.
Volem promoure, fomentar, a través de la identificació de
departaments investigadors, l’activitat de recerca bàsica dels
departaments universitaris. Això és compatible amb buscar la
punta d’excel·lència en els centres de recerca, que també hem
de tenir, així com la promoció de l’excel·lència en els mateixos
departaments. Per tant, de fet, és un programa de foment de
la recerca que té diferents components, però un d’ells ja ha
començat enguany amb el programa SDUR d’identificació de
departaments investigadors.
I, per últim, un altre eix és el de l’increment, si es pot, de
l’assegurament de la qualitat a la universitat. I aquí la nostra
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fita és estendre l’acreditació institucional, deixar de fer tanta
feina d’acreditació de cada títol i de cada professor perquè les
institucions siguin les que puguin tenir la capacitat d’acreditació: anar cap a l’acreditació institucional.
Aquestes són les línies que tenim marcades. Naturalment,
bona part d’elles descansen en poder gaudir d’un pressupost
que esperem disposar en el 2020.
I tot això, per què? Doncs per tenir un bon sistema, per tenir
un país basat en el coneixement, per tenir una economia
basada en el coneixement que sustenti l’estat del benestar.
L’estat del benestar no és sostenible si la nostra economia
és una economia supeditada a les altres o és una economia
de serveis. Només produint basant-nos en el coneixement
podrem sustentar una societat del benestar. I per cada
universitat, també per a la Rovira i Virgili, això vol dir tenir un
major impacte local i regional. Aquests treballs que la URV fa
amb la Diputació de manera estratègica i que ha comentat
l’alcalde, els campus distribuïts a Terres de l’Ebre, al Vendrell i
al territori, són fonamentals per sustentar aquesta societat del
benestar arreu de Catalunya.
Per tant, seguirem fomentant des de la Secretaria d’Universitats i Recerca un major impacte local i regional. I també un
major impacte global. La implicació amb l’agenda 2030 i la
presència internacional que ja tenim com a sistema universitari, l’hem de continuar fent-la créixer. És només a través
d’ocupar un lloc al món, econòmicament, amb coneixement,
que el país també podrà tenir aquesta societat del benestar a
la que aspira.
Moltes gràcies.

11

Inauguració del curs acadèmic 2019-2020

Discurs de la Dra. María José Figueras Salvat,
Rectora Mgfca. de la Universitat Rovira i Virgili

Il·lm. Alcalde de Tarragona,
Sr. Secretari d’Universitats i Recerca del departament
d’Empresa i Coneixement,
Sr. President del Consell Social
Sra. Secretària General de la Universitat Rovira i Virgili,
Dra. Clare Goodess, conferenciant de la lliçó inaugural,
Il·lma. Sra. Presidenta de la Diputació,
Il·lm. Sr. Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona,
Fiscal en cap de l’Audiència provincial,
Alcaldessa, regidora i regidors dels municipis amb seu
universitària,
Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal del Tarragonès,
Representant del govern central,
Representants de les universitats catalanes,
Distingides autoritats,
Representants de col·legis professionals, empreses i
societat civil,
Benvolguts companys i companyes de la URV,
Senyores i senyors.

Bon dia. Avui encetem, oficialment, un nou curs acadèmic a la
Universitat Rovira i Virgili. Un curs que està ple de reptes que
ens il·lusionen; però, alhora, també està ple de grans incerteses que afecten no només la nostra institució, sinó també el
conjunt de la societat i del sistema universitari català, i que,
per tant, ens preocupen.
Les persones que em coneixen ja saben que sempre intento fer de la necessitat, virtut; i que en època de carències i
dificultats econòmiques m’agrada explorar totes les vies possibles per sortir-me’n. Però també soc sincera i realista. I avui,
aquí, ja avanço que la resolució final d’aquestes incerteses
acabarà sent determinant en l’assoliment o no dels objectius
que ens fixem a la URV, però també, i això és el més greu, pot
marcar el futur de la universitat pública catalana i, de retruc,
del conjunt de la societat.

Però abans d’entrar en matèria, permetin-me un instant per
recordar els membres de la nostra comunitat que ens van
deixar el curs passat:
n

n

n

n

n

n

Sr. Pere Lloret Carbó, membre del Consell Social
de la URV
Dr. Joan Guinjoan Gisbert, compositor investit doctor
honoris causa per la URV el 1999
Dra. Maria Cinta Bladé Segarra, professora del
Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Dra. Susan M. Di Giacomo, professora del Departament
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social
Sr. Diego de los Riscos Hidalgo, professor associat del
Departament de Dret Públic
Dra. Àngels Ollé Romeu, professora jubilada del
Departament de Filologies Romàniques

Els tindrem, a tots i a totes, sempre en els nostres pensaments.
També vull felicitar totes les professores i els professors que fa
uns instants han rebut el reconeixement d’excel·lència docent
2018, i els que han estat nomenats professores i professors
distingits.
De la mateixa manera, aprofito l’avinentesa per donar l’enhorabona als millors esportistes de la nostra Universitat, Maria
Pitarch Laguna i Pau Romero Barceló, pels excel·lents resultats obtinguts i pels valors que han difós a través de l’esport
portant el nom de la Universitat Rovira i Virgili. Malgrat les
dificultats econòmiques que impedeixen donar-los tot el suport que es mereixerien, els esportistes i el personal del Servei
d’Esports cada any ens sorprenen amb nous èxits i iniciatives.
I, per descomptat, vull agrair molt especialment a la doctora
Clare Goodess, investigadora i directora sènior de la Unitat
de Recerca Climàtica de la Universitat d’East Anglia (al Regne
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Unit), que hagi acceptat compartir amb nosaltres aquest inici
de curs i impartir-hi la lliçó inaugural.

que, com bé saben, és un dels principals acceleradors del
canvi climàtic.

L’emergència climàtica és un tema d’abast planetari i una realitat que hem d’afrontar amb mesures contundents i urgents.
Tots els països han de prendre consciència de la situació
extrema en la qual ens trobem i del món que volem deixar a
les futures generacions. Per això, és imprescindible que les societats dels diferents països comencin a organitzar-se i a dur a
terme accions que permetin lluitar contra el canvi climàtic.

Lamentablement, el canvi climàtic ja és un fet avui i s’agreujarà en un futur immediat. Per això, la URV es compromet a
materialitzar noves accions que seran necessàries per adaptar-nos a la nova realitat, dins un procés de millora contínua
amb la implicació de tota la comunitat.

En aquest sentit, la Universitat d’East Anglia ha estat precursora, entre les universitats del món, a declarar l’estat d’emergència climàtica i posar el coneixement científic al servei
d’aquesta lluita.
Per a nosaltres és un honor i un exercici de responsabilitat
alinear-nos amb persones i entitats que s’esforcen per reduir i
mirar d’acabar amb els factors que malmeten la Terra.
Com bé saben, el Claustre de la URV va adherir-se per unanimitat, el passat 26 de juny, al manifest “Declaració d’estat
d’emergència climàtica”, que va redactar la doctora i catedràtica de Geografia de la URV, Manola Brunet, en el marc
del compromís de la nostra institució amb l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides i els seus Objectius de Desenvolupament
Sostenible.
Tanmateix, i comptant amb la presència de la doctora
Goodess per inaugurar el nou curs, vam voler aprofitar per
sortir-nos del guió habitual i organitzar unes jornades de debat que ajudessin a reflexionar, científicament i socialment, al
voltant de l’emergència climàtica i la transició energètica. Un
debat propiciat des del coneixement científic i acadèmic, enriquit amb la participació d’algunes de les principals autoritats
en la matèria, i els agents socials i tècnics del nostre territori.
Aquestes jornades, que van començar dilluns passat i acabaran demà dijous, busquen proporcionar, a través de la recerca
i la innovació, elements objectius sobre com la ciència afronta
els impactes i reptes que la ràpida transició climàtica planteja
i, alhora, preveure unes pautes que, aplicades des del territori,
puguin ajudar a evitar l’escalfament global, que pot derivar en
catàstrofes sense pal·liatius.
Aprofito l’ocasió per recordar que la URV ha alineat totes les
accions de govern amb els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides.
I vull recordar també que, en aquesta línia, des de 2018, el
100% de l’electricitat que es consumeix a la URV és d’origen renovable certificat amb garantia d’origen, la qual cosa
implica que la seva producció és lliure d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle.
Aquest fet, unit a les millores que hem aconseguit amb
l’arribada del transport públic fins als campus, ens ha permès
superar amb escreix l’objectiu de reducció d’emissions
establert per al 2020 ja aquest 2019, i ens estimula a prendre
compromisos més grans per reduir la petjada de carboni,

Alinear totes les polítiques i accions de la nostra institució
cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible és un dels
grans reptes que ens hem fixat aquest curs, però no és l’únic.
Els principals objectius que ens hem marcat aquest equip,
des de l’inici del mandat, tenen a veure amb les persones que
configuren la nostra comunitat: el professorat, el personal
d’administració i serveis, i l’estudiantat.
Volem aconseguir més estabilitat per a tota la plantilla, garantir un relleu professional del PDI i del PAS, i, sobretot, que
tothom se senti a gust fent la seva feina per reforçar el sentit
de pertinença a la nostra institució.
Com han pogut sentir a la presentació del vídeo de la
Memòria, hem distribuït les places de PDI del Programa
Serra Húnter entre els departaments amb criteris objectius,
afavorint el relleu generacional i la carrera professional, i
hem mantingut el programa de promoció a catedràtics, amb
l’objectiu d’ampliar-lo al professorat contractat.
Hem posat en marxa una nova Unitat de Suport a Propostes Internacionals d’R+D, l’USPIR, que en pocs mesos ja ha
millorat el nombre de propostes presentades en convocatòries competitives europees, i s’han dotat 50 noves places de
personal investigador en formació, una acció que repetirem
en els dos propers cursos si la gestió del pressupost ens ho
permet.
També, per primer cop en l’última dècada, s’han convocat
a oposició 46 places per estabilitzar la plantilla del PAS.
Actualment s’estan consensuant els temaris i els perfils de les
proves.
I pel que fa a les demandes de l’estudiantat, s’ha aconseguit
rebaixar un 10% els preus dels productes dels bars i restaurants, i hem destinat, a càrrec de la nostra institució, una
major subvenció per ajudar a rebaixar les tarifes del transport
públic, a través d’un acord amb l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona. Aquest acord ha permès també
reforçar i obrir noves línies i horaris d’autobusos, per mirar
d’afavorir una mobilitat més sostenible de tota la comunitat
de la URV.
L’ocupabilitat dels nostres titulats és un dels grans objectius
que tenim fixats. Volem que la inserció laboral respongui a la
formació acadèmica rebuda i que els nostres titulats estiguin
preparats per competir en els processos de selecció. Per això,
enguany hem introduït, com a novetat, el mòdul d’inserció
laboral en tots els graus i, com a pilot, en 5 màsters i 2 programes de doctorat.
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Vull aprofitar l’ocasió per agrair públicament la col·laboració
de totes les institucions i empreses que, un any més, van
acollir alumnes en pràctiques, i també a les 108 empreses
que van participar en els fòrums d’ocupabilitat duts a terme
als nostres campus.
També volem estimular la creativitat dels nostres estudiants
per mitjà d’una nova assignatura optativa, Eines per Emprendre, que es posa en marxa aquest mateix curs als ensenyaments del campus Sescelades i que, posteriorment, s’implantarà en altres ensenyaments.
Un altre aspecte a tenir en compte en l’objectiu de millorar
la competitivitat dels nostres titulats és el coneixement de
terceres llengües, que volem estimular a través d’una prova
de nivell a tots els estudiants de grau de nova entrada, i un
seguiment al llarg de la seva formació a la URV.
Totes aquestes millores i d’altres, com l’objectiu de prevenir
les violències masclistes i contra el col·lectiu LGTBI que afecti
l’estudiantat, facilitar l’accés a la formació mitjançant la docència virtual, o el pla per reduir la taxa d’abandonament, un
mal endèmic de totes les universitats, persegueixen que tant
els nostres estudiants com les seves famílies i el conjunt de
la societat vegin la URV com la seva universitat de referència i
de qualitat, i decideixin quedar-se a estudiar a aquí.
Un altre aspecte que vull destacar és la nostra adscripció a
Aurora Universities Network, un grup d’universitats europees,
ben reconegudes totes elles en els principals rànquings internacionals, i amb qui estem preparant una proposta per ser
reconeguts com un consorci acadèmic europeu.
Tenim el convenciment que amb la incorporació a aquest
grup farem un salt cooperatiu qualitatiu i estratègic que ens
proporcionarà més visibilitat internacional, i ens ajudarà a
millorar en docència, recerca i impacte social.
I vagi per endavant que partim d’una bona situació i una
bona imatge arreu, tal com reflecteixen els principals rànquings d’àmbit nacional, estatal i internacional, com hem
vist al vídeo de la memòria. Només voldria destacar una
classificació de la qual no hem parlat: la GreenMetric World
University, que elabora la Universitat d’Indonèsia, i que situa
la URV entre les 120 millors universitats del món ambientalment sostenibles. Aquest rànquing ens estimula a continuar
treballant per assolir els reptes que tenim com a universitat
en la preservació del medi ambient.
Tanco l’apartat de millores i reptes que ens hem marcat a la
Universitat Rovira i Virgili per als pròxims anys, uns desafiaments que ens il·lusionen i ens encoratgen, per passar a
parlar d’aquells temes que ens preocupen més i que, com
he dit, fan que ens trobem en una situació crítica i a punt del
col·lapse a causa de la desinversió pública i la manca d’autonomia universitària.
En aquesta dècada de fortes restriccions, en què el finançament del govern català va caure dels 921 milions d’euros del
2009 als 766 milions del 2017, i que des d’aleshores fins a dia
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d’avui han estat prorrogats, el nombre d’estudiants no ha
minvat, la qualitat de l’ensenyament no se n’ha ressentit, i
el volum de recerca i les bones valoracions de la universitat
catalana arreu ha continuat creixent.
De tot això se’n desprèn que, més enllà de les bones paraules, gestos i promeses, que es repeteixen cada any amb
resultats descoratjadors, les universitats no són a les agendes
de les administracions públiques. Sembla que l’educació
superior no interessa. Aquesta és la conclusió a la qual hem
arribat.
Davant d’aquesta situació —insisteixo, insostenible— les universitats catalanes hem denunciat individualment i col·lectivament, a través de l’associació que ens representa, l’ACUP,
que la desinversió en universitat i recerca comença a afectar,
ara ja sí, el funcionament ordinari i els resultats de la nostra
activitat. Aquestes demandes les hem expressat personalment als presidents de la Generalitat i del Parlament, els Molt
Honorables Quim Torra i Roger Torrent, respectivament, en
diverses visites.
Ahir, en un acte celebrat a la Universitat de Barcelona, les rectores i els rectors de les vuit universitats públiques catalanes
vam convocar un acte de denúncia per la manca de recursos
de les universitats públiques catalanes.
I aquesta mateixa tarda participarem, de bell nou tots els
rectors, en una visita llargament sol·licitada amb el conseller
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per exposar-li la gravetat dels problemes als quals ens enfrontem.
Uns dels principals problemes que tenim és l’encariment
dels costos de contractació del PDI, donat que el personal
funcionari que es jubila no cotitzava a la Seguretat Social, i
el creixement vegetatiu del PDI i PAS, que s’ha d’absorbir en
el pressupost congelat i sense cap compensació per part de
la Generalitat. Això ens impedeix fer accions de millora a les
plantilles, tantes vegades reivindicades pels col·lectius del
personal d’administració i serveis, el personal investigador en
formació i el professorat associat.
Aquests col·lectius, i d’altres com el dels professors visitants
o en comissions de serveis, són els que davant la manca de
relleu generacional ens han ajudat amb la seva dedicació i
entrega a assumir la càrrega docent, l’activitat de recerca i
la gestió diària de la nostra institució. I és per això que vull
reconèixer públicament en aquest acte la seva feina. GRÀCIES. Moltes gràcies a ells i a tot el PAS i PDI permanent, que
segueixen endavant malgrat no veure encara una data clara
per aquella promoció per a la qual estan acreditats des de fa
anys i que sembla que no arriba mai.
Ho diré les vegades que faci falta: El fet que s’aprovin decrets
que després repercuteixen amb una càrrega addicional al
nostre malmès pressupost de personal, sense cap compensació econòmica, és una deslleialtat institucional. Si un
decret té conseqüències econòmiques, aquestes haurien
d’estar quantificades i els diners que comportin haurien de
ser transferits automàticament a les universitats.

14

Tot això es veu agreujat, a més, per una manca d’autonomia
universitària real que, històricament, venim reclamant els
rectors i les rectores per poder gestionar lliurement els nostres
recursos.
Jo, com la resta de rectors de les universitats públiques catalanes, no veuria cap inconvenient a convertir els contractes
de tres anys del personal investigador en formació en quatre
anys, sempre que el Govern ens dotés del pressupost per ferho. Cal tenir en compte que només un de cada tres estudiants
de doctorat acaba la tesi en tres anys. De la mateixa manera,
també voldríem reduir el nombre de professorat associat i
tenir la llibertat i els diners per contractar professorat a temps
complet.
Continuarem reclamant tots aquests greuges amb la força
moral que ens dona la gran aportació que hem fet les universitats catalanes durant anys, malgrat totes aquestes dificultats. Només cal repassar alguns indicadors, classificacions i
rànquings per adonar-nos de la potència de la universitat catalana. Hem continuat formant excel·lents professionals, hem
continuat fent una recerca excel·lent en els diferents àmbits del
coneixement, el nostre professorat ha obtingut el reconeixement acadèmic internacional, i hem seguit transferint coneixement, demostrant el nostre compromís amb la societat.
Però ara, tot això està a punt de revertir per aquesta manca de
suport i confiança dels governants cap a les nostres institucions. Ho deia fa poc el rector de la Universitat de Barcelona i
president de l’ACUP, Joan Elias: “L’esforç que fan les universitats públiques catalanes no és correspost com es mereix per
part de l’Administració pública”.
Les universitats públiques catalanes necessitem rebre recursos
econòmics que serveixin per fomentar i enfortir la qualitat
de les diferents activitats acadèmiques i, alhora, necessitem
reforçar la nostra autonomia per decidir el que realment ens
convé.
Reconeixem i aplaudim l’esforç del Govern per millorar la
sanitat i les escoles, però ara és l’hora de les universitats. I
com va dir la companya rectora de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Margarita Arboix, el país que es nega a potenciar la
seva universitat es nega al progrés.
I això és just el que demanem: una aposta clara de país cap al
seu sistema universitari, perquè aquest esforç acabarà revertint en la riquesa de la societat i del mateix país.
El país i la seva gent sempre trobaran en nosaltres un aliat
a l’hora de fer avançar la societat cap a un món millor per a
tothom.
Sabem que el moment polític és molt complicat. La Comissió
Europea ha alertat recentment que el bloqueig polític que hi
ha a Espanya posa en perill reformes urgents i claus en l’àmbit
educatiu i universitari, sobretot a causa de la desinversió
pública. Doncs justament perquè ens trobem en una situació
complexa, cal més diàleg que mai: entesa democràtica, conciliació i unes polítiques d’alçada.
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Per acabar, només em resta desitjar que tinguem un bon curs
acadèmic 2019-2020 i confiar que puguem assolir la majoria
dels objectius que ens hem plantejat en benefici de la Universitat, però també del país i de la societat que servim.
Moltes gràcies per la seva atenció.
Queda inaugurat oficialment el curs acadèmic
2019-2020.
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01

Previ a l’acte d’inauguració de curs a
l’Aula Magna del campus Catalunya.

02

Signatura del llibre d’Honor de la
Universitat per part de la investigadora
Clare Goodess.

03

Moment de la lliçó inaugural a càrrec
de la Dra. Clare Goodess.
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04

Paraules de Maria José Figueras,
Rectora de la Universitat Rovira i
Virgili.

05

Entrega de premis a l’excel·lència
docent de la URV curs 2018-2019.
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Entrega de premis a l’excel·lència
docent de la URV curs 2018-2019.
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07

Entrega de premis al professorat
distingit de la URV curs 2018-2019.

08

Moment de l’acte d’inauguració de
curs a l’Aula Magna del campus
Catalunya.

09

Intervenció del Dr. Francesc Xavier
Grau, secretari d’Universitats i Recerca
del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.
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10

Reivindicació doctorands de la
Universitat durant l’acte d’inauguració
de curs.
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