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La COVID ha evidenciat la importància de la salut psicològica

Consulteu aquí la lliçó inaugural

Hble. Sra. Gemma Geis, consellera d’Universitats i Recerca
Rectora Magnífica Maria José Figueras Salvat
Il·lm. Sr. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona
Sr. Joan Enric Carreras, vicepresident Consell Social
Dr. Josep M. Bricall exrector de la UB
Dra. Joana Noguera, presidenta de la Divisió VII
Dr. Joan Martí, exrector URV
Membres de la comunitat universitària
Senyores i senyors,

“Tots som pols d’estel” ens diria l’astrònoma per emfatitzar la 
importància de la seva disciplina. I el químic replicaria que no 
n’hi ha per a tant, que l’estel només és el forn on es cuinen els 
elements químics que tot ho componen. I la biòloga argu-
mentaria que allò realment interessant no són els elements 
químics per se, sinó els sistemes complexos conformats 
pels elements químics, prou complexos com per presentar 
processos biològics i cicles vitals. I així podríem, si no tingués-
sim res més a fer avui, anar repassant tot de disciplines, totes 
elles amb una raó per ser considerades el centre d’interès. 
Però, amb el vostre permís, salto directament al psicòleg. Ell 
apuntaria que si la nostra espècie no hagués desenvolupat el 
seu sistema nerviós central fins a conquerir les capacitats de 
la consciència i el raonament, cap de les altres disciplines no 
haurien estat mai trobades ni, encara menys, enteses.

Més enllà de discussions disciplinàries, la rellevància del ser 
humà com a fenomen psicològic queda especialment patent 
quan ens enfrontem a situacions tan complexes com la que la 
COVID ha suposat durant el darrer any i mig. La COVID ha estat 
(és) una crisi sanitària de primer ordre, però també un repte 
per a les nostres capacitats intel·lectuals, personals i socials. I 

a ningú no se li passa per alt que la seva afectació en les per-
sones, no només és mèdica, sinó també psicològica. És més, 
potser el virus no ens ha visitat a tots i cadascun dels aquí 
presents de forma física, però en canvi sí que ens ha visitat a 
tots, sense excepció, de forma intel·lectual.

Davant un repte de tal magnitud, superar la COVID, la societat 
espera d’una institució pública com la nostra que hi aboqui la 
seva experiència en recerca amb la finalitat de trobar-hi solu-
cions. I, efectivament, la URV està contribuint a la generació 
de corpus de coneixement en aquesta carrera contrarellotge. 
Si bé fins ara les pandèmies globals han requerit almenys 
dos anys per poder considerar que han estat superades, en 
aquest cas, en només un any i mig estem ja en posició de 
plantejar-nos el nous reptes més enllà de la COVID. (El director 
general de l’OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, confia 
que la duració de l’actual pandèmia sigui inferior a dos anys.)

Hem complert com a URV amb el retorn que la societat espera 
de nosaltres? Durant el 2020 i el que portem del 2021, la URV 
ha publicat 2.970 articles, dels quals 80 han estudiat varia-
bles directament relacionades amb la COVID. El 50% de les 
aportacions han estat desenvolupades sota el paraigua dels 
diferents centres i departaments relacionats amb les ciències 
mèdiques, com és d’esperar davant d’una problemàtica que 
és essencialment sanitària, amb el Dr. Domingo com a cap 
més visible. També és notable el nombre d’aportacions del 
departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtica (el 10% 
de les aportacions han estat originades des d’aquest departa-
ment), amb el nostre indiscutiblement mediàtic Dr. Arenas al 
capdavant. Però avui no estic interessat en qui, sinó en quins 
àmbits s’han produït outputs de recerca. En aquest sentit, cri-
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da l’atenció que el 30% de les aportacions de la URV han tre-
ballat variables de caràcter psicològic. Aquests darrers treballs 
no han estat necessàriament desenvolupats des del departa-
ment de Psicologia, sinó que també s’han produït aportacions 
des d’àmbits tan diversos com l’educació, l’antropologia, la 
infermeria, l’esport o l’economia.

No faré un desglossament exhaustiu de les investigacions des-
envolupades ni dels resultats obtinguts. Però sí cal esmentar 
alguns dels que resulten més rellevants des d’un punt de vista 
psicològic. Estrictament parlant, la recerca psicològica s’ha 
centrat fins ara a identificar els col·lectius més vulnerables 
a la COVID, els que necessitaran un suport psicològic més 
important.

Així, l’equip de recerca dirigit per la Dra. Morales ha estudiat 
més de 2.000 persones amb edats entre els 18 i els 80 anys. Els 
seus resultats han mostrat que les persones més resilients, les 
persones que mostren una autopercepció de felicitat i una sa-
tisfacció a la vida més elevades, són les que han estat capaces 
de desenvolupar estratègies per adaptar-se més positivament 
a les adversitats que han hagut d’afrontar, i les que millor s’han 
ajustat al confinament a què hem estat sotmesos, mostrant 
actituds i comportaments més positius.

L’equip de la Dra. Sora ha estudiat una mostra de 500 persones 
amb dolor crònic, i els seus resultats posen de relleu els efec-
tes negatius del confinament en aquests pacients, així com 
la necessitat de disposar de recursos sanitaris per contrares-
tar-los.

En resum, les persones psicològicament més fràgils són les 
que han estat més afectades per l’ansietat, la depressió i la por.

Des de l’educació, l’equip del Dr. Palau, en el context de l’edu-
cació primària i secundària, conclou que és necessari l’acom-
panyament emocional en el processos d’ensenyament online. 
En una línia també educativa, l’equip de la Dra. Reverté con-
clou que la salut mental dels estudiants és un factor important 
i que s’ha de tenir en compte a l’hora de formar el personal 
d’infermeria a la universitat. Des de l’antropologia, l’equip del 
Dr. Bouso ha estudiat l’ús de medicaments psicodèlics durant 
el confinament per part d’uns 3.000 participants anglesos, 
portuguesos i espanyols, i conclou que els usuaris de dro-
gues psicodèliques presentaven menys estrès psicològic. Des 
de l’àmbit de la comunicació, la Dra. Hernández estudia la 
informació publicada a Instagram en 1.800 posts i observa 
que, mentre la majoria dels internautes tendeixen a compartir 
imatges d’ells mateixos amb una expressió facial relaciona-
da amb l’avorriment i l’ansietat, alguns altres van intentar 
expressar una versió més positiva d’ells mateixos presentant 
narracions d’esperança. Des de l’àmbit de l’esport, l’equip del 
Dr. Batalla ens informa que el confinament va produir canvis 
en els estats d’ànim dels joves atletes, que s’haurien de tenir 
en compte a l’hora d’intentar optimitzar el seu rendiment físic 
i mental.

Com us dic, no us presento un recull exhaustiu. La intenció és 
només posar alguns exemples de la recerca desenvolupada 
des de la URV al voltant de variables psicològiques.

És aquesta tota la contribució de la URV davant de la situa-
ció generada per la COVID? Qui no ha portat a terme recerca 
sobre la COVID, no ha contribuït a fer front a la situació? 
Intuïtivament ja podríem respondre a aquesta pregunta, 
però he volgut fonamentar la resposta a partir d’evidències 
empíriques. En aquest cas, per simplificar el problema a 
estudiar i fer-lo més manipulable, he posat sota l’objectiu 
del meu microscopi el currículum d’un únic investigador de 
la URV. El meu, de fet. Els que em coneixeu sabeu que les 
meves aportacions més rellevants estan relacionades amb les 
tècniques d’anàlisi multivariant, habitualment al voltant de 
l’anàlisi factorial exploratòria. En resum, un àmbit de recerca 
més aviat bàsic que aparentment no té un impacte social 
evident. Ara bé, com tots sabem, és habitual que el corpus de 
coneixement generat en un article sigui la base o l’eina per 
generar nou corpus de coneixement. La traçabilitat d’aquesta 
cadena de generació de coneixement es pot resseguir a partir 
de les citacions bibliogràfiques que reben els articles. Els 
meus treballs efectivament han estat referenciats des d’altres 
treballs durant l’any 2020 i el que portem del 2021. El que 
em pregunto és quantes d’aquestes citacions han treballat 
sobre la COVID? Durant aquest any i tres quarts, les meves 
publicacions han rebut més de 1.300 citacions, de les quals 
54 han estat recerques que han treballat sobre la COVID. No 
em dedicaré a analitzar el contingut de totes elles, però sí he 
pogut constatar, per exemple, que les conclusions obtingudes 
per la Dra. Morales (que abans us apuntava) s’han replicat a 
l’Argentina, al Brasil, Alemanya, al Líban, Sud-àfrica, Turquia 
o Corea. Que els estudiants universitaris de primer curs han 
acusat més ansietat que els estudiants d’altres cursos; i que 
si són de ciències de la salut, encara més. Que els estudiants 
universitaris segueixen més acuradament les normes higiè-
niques que les normes de distanciament social; i que si són 
impulsius, encara tenen més dificultats per seguir aquestes 
normes. Que els reptes imposats per la pandèmia COVID-19 
poden contribuir a augmentar les conductes de dilació en les 
activitats acadèmiques. Que els canvis laborals esdevinguts 
en el marc de la pandèmia han provocat que els professionals 
de l’educació siguin un dels col·lectius ocupacionals amb 
major risc de desenvolupar estrès i desgast professional. 
Que a la població del Brasil els preocupen més els proble-
mes emocionals derivats de les mesures de quarantena que 
l’empitjorament de la seva economia. Que la gent ha passat 
més temps en activitats relacionades amb la música durant 
el confinament que abans de la pandèmia, amb la finalitat de 
superar l’absència de contacte social i de millorar el seu estat 
d’ànim. Que a Israel, a Romania, al Japó, als EUA, al Pakistan, 
a Itàlia, a Turquia, al Brasil i a Alemanya (a Catalunya no van 
recollir dades), les conductes d’intensificació laboral (fer 
hores extres, invertir temps lliure per reflexionar sobre tasques 
laborals, la connexió des de casa online durant el cap de 
setmana, etc.) van ser més elevades durant la pandèmia que 
abans. Que el sistema d’aigües residuals de la ciutat de Nova 
York va registrar un augment de residus de fàrmacs antide-
pressius durant els períodes de confinament. Que el benestar 
espiritual disminueix la por al coronavirus. Que la sobreexpo-
sició durant el confinament a sorolls ambientals mecànics es 
correlaciona amb una pitjor autopercepció de l’estat de salut, 
mentre que amb els sorolls propis de la natura passa just a 
l’inrevés.
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Tots aquests són resultats molt rellevants. Però la conclusió 
més emocionant, la que a mi més m’interessa ara, és que tot 
aquest corpus de coneixement s’ha basat fins a cert punt en el 
corpus de coneixement derivat de les meves pròpies aporta-
cions desenvolupades al llarg dels anys. Què fèieu l’any 1996? 
El Dr. Bricall presidia la Conferència de Rectors Europeus; el 
Dr. Martí era rector de la URV. Jo estava a cavall entre la URV i 
la UB preparant el meu projecte de tesi doctoral. Qui m’havia 
de dir que el procediment de rotació factorial que vaig ano-
menar llavors Promin (tot plegat, unes quantes operacions 
matricials) interessaria a ningú ni, encara menys, que tindria el 
seu paper en la recerca per superar una situació tan complexa 
com la que ens ha plantejat la COVID?

Així doncs, la conclusió és que allò important no és en quin 
àmbit portem a terme la nostra recerca, o quins problemes 
concrets abordem en cada treball. L’important és aconseguir 
incrementar el corpus de coneixement, i fer-ho amb el màxim 
d’excel·lència possible. Llavors estarem contribuint a superar 
ves a saber quins problemes que es puguin presentar a la 
humanitat en el futur, i com de complexos. Tots nosaltres, 
com a institució, fent la nostra feina diària estem contribuint a 
superar la situació tan excepcional en què ens hem trobat.

I quan parlo de recerca, no em refereixo només a la tasca que 
fem l’anomenat PDI, personal docent i investigador. Els inves-
tigadors de la URV ens recolzem en un equip de professionals 
molt ampli, sovint amb una formació tècnica molt especialit-
zada. És entre tots que aconseguim incrementar el corpus de 
coneixement, per molt que la gran majoria d’aquestes perso-
nes, d’aquests professionals de perfil tècnic, passin força des-
apercebudes. Estic convençut que la majoria de vosaltres no 
sabria posar cara a Oriol Lorenzo; en canvi, sense ell no funcio-
naria la xarxa d’internet de la URV. La Montse Olivé fa anys que 
està amagada darrere d’un formulari web, però és ella (amb el 
seu somriure permanent, inesborrable) la responsable des del 
servei de préstec interbibliotecari de trobar-nos els docu-
ments més amagats i aparentment inaccessibles. En John Ba-
tes, amb la seva típica eficiència britànica que el nostre clima 
mediterrani no ha aconseguit encara pervertir, des del servei 
lingüístic amb les seves correccions i traduccions podríem dir 
que ha escrit ell sol més articles que molts de nosaltres (que 
jo, quasi segur). Aquests són només alguns exemples, perquè 
no tinc temps d’anomenar els 745 professionals de la URV 
que cada dia ens assisteixen als 1.194,7 investigadors (segons 
dades de la web de la URV; hi ha algú que no hi és del tot; es 
podria pensar que un psicòleg tingui aquí també un espai per 
fer un estudi). Potser els noms d’aquest personal tècnic no 
surten als articles, però sense ells allò que no sortirien serien 
els articles. És entre tots, doncs, que aconseguim incrementar 
el corpus de coneixement, cadascun aportant al conjunt des 
de la seva especialitat, indiferentment de la disciplina o les 
tasques diàries específiques que porta a terme.

I quan parlo de generar corpus de coneixement, no puc 
deixar de banda una altra tasca intrínsecament universitària: 
la docència. Perquè quan estem formant els 14.931 estu-
diants matriculats a la URV, estem formant les persones, els 
professionals que el dia de demà seran els responsables de 
continuar generant corpus de coneixement. Demà seran ells 

els responsables d’afrontar-se amb el repte de resoldre noves 
situacions que ni podem imaginar com de complexes poden 
arribar a ser. Tornant al joc de la traçabilitat, a la cadena de 
generació de coneixement, què fèieu l’any 1988, ara fa 33 
anys? La Dra. Noguera era presidenta de la Divisió setena de 
la UB a Tarragona; la Dra. Geis estudiava quart de l’EGB. Jo 
estava cursant primer curs de psicologia, i la Dra. Cubells (que 
s’autoanomena la darrera filòsofa de la URV), en impartir la 
docència de l’assignatura Metodologia de la Ciència del meu 
currículum acadèmic, estava posant el seu gra de sorra, tot 
i que ella llavors no s’ho podia ni arribar a imaginar, perquè 
aquest 2021 el Dr. Eduardo Morais Peixoto (del Brasil) estudiés 
“El paper de la passió pels estudis sobre la conducta de dilació 
acadèmica i la salut mental durant la pandèmia COVID-19” 
publicat al Social Psychology of Education. Ella va treballar 
en la meva formació al 1988, jo vaig proposar Promin (com 
us deia, durant els meus estudis de doctorat al 1996), i el Dr. 
Morais ha utilitzat Promin per a la seva recerca al 2021. Abans 
d’ahir, em vaig mirar els meus estudiants de primer curs del 
grau de psicologia acabats d’ingressar a la universitat i em pre-
guntava fins on arribaran ells; quins seran els problemes a què 
ells hauran de fer front. La institució, la societat que cau en la 
negligència d’oblidar la formació de les següents generacions, 
és una institució, una societat destinada a la decadència, i en 
darrer instància a desaparèixer.

I una vegada més, la docència no és només una qüestió 
del professorat. Tan important és la persona que es posa 
al davant d’una aula, com l’estudiant que hi assisteix amb 
la responsabilitat de formar-se, com el personal tècnic que 
organitza la vida acadèmica de les facultats. I a qui pensi que 
aquesta feina organitzativa és feina rutinària, el convido a 
passar pel despatx de la Rosa Garcia per ajudar-la a encabir 
10 programes formatius, on intervenen 2.500 estudiants i 306 
docents en uns espais tan limitats com són els disponibles a 
la FCEP. Per no parlar dels 4.200 expedients que gestiona la 
secretaria acadèmica dirigida per la Leonor Trullols (o Leo, 
com li agrada ella que li diguin els companys, o qualsevol dels 
4.200 estudiants).

Tot i que us he parlat d’allò que hem fet fins ara com a URV, 
deixeu-me concloure aquesta lliçó magistral amb una mirada 
cap endavant. No sé si aquesta és la conclusió de la Psicolo-
gia, però sí és la conclusió del psicòleg que us parla. Avui in-
augurem un nou curs acadèmic que segur que ens plantejarà 
tot de reptes en l’àmbit de la recerca, la planificació acadè-
mica i la gestió de la vida universitària. Tant se val si som les 
astrònomes, els químics, les biòlogues o els psicòlegs que han 
parlat a l’inici de l’exposició. Si treballem tots plegats, aportant 
la nostra creativitat, cadascun des de les idiosincràsies pròpies 
de la seva especialitat, la seva disciplina, no només troba-
rem les millors solucions possibles, sinó que, a més a més, 
aprendrem molt durant el procés i donarem raó de ser a una 
institució com la nostra, fortament arrelada en el principi de 
l’aprenentatge constant al llarg de la vida.

Aquesta actitud positiva serà la millor aportació que 
podrem fer per millorar la nostra salut psicològica i, de 
retruc, la salut psicològica de la nostra universitat i de 
la nostra societat.
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Consellera,
alcalde,
rectora, secretària general,
autoritats,
membres de la comunitat universitària i del Consell Social,
amigues i amics,

Bon dia a tothom,

Avui torno a ser aquí per substituir el nostre president, l’amic 
Joan Pedrerol, que per problemes de salut no pot ser amb 
nosaltres. Tot el que us diré reflecteix les idees que el Joan us 
volia trametre personalment.

Inaugurem un nou curs en què celebrarem el 30è aniversari 
de la URV com a universitat i el 50è aniversari de la represa 
dels estudis universitaris a les comarques de Tarragona. No hi 
ha millor manera de fer-ho que recordant persones que van 
ser cabdals en aquells anys per fer progressar el que ara és la 
URV i també fer-ho amb els ulls de l’estudiant de Química que 
era jo, ara fa uns 35 anys.

Recordo el professor Bricall, com a rector de la UB i màxim 
responsable de la Delegació a Tarragona, que després esde-
vindria Divisió VII de la UB, regida per la Dra. Noguera. També 
el primer rector de la URV, el professor Martí, que us he de dir 
i també justificar,  que no el recordo però que avui he tingut el 
plaer de conèixer.

Com a estudiant recordo el fred que feia a l’hivern a les aules 
i als laboratoris de l’edifici de la plaça Imperial Tàrraco. Ara 
les instal·lacions són magnífiques, i les que encara no ho són 
ho seran quan la Conselleria de Recerca i Universitats doti la 
URV dels pressupostos adients perquè totes les instal·lacions 
siguin igual de magnífiques i puguem seguir oferint una for-
mació universitària capdavantera i un servei avançant en els 
camps de la recerca i la transferència.

Durant el mandat del rector Martí jo ja era exestudiant de la 
URV i vaig crear amb altres companys de feina l’empresa que 
dirigeixo.

Per oferir una formació universitària capdavantera i un 
servei avançant en els camps de la recerca i la transferència 
necessitem una aplicació decidida del Pacte nacional per a 
la societat del coneixement, que, tal com diu Joan Pedrerol, 
“no pot quedar oblidat en un calaix” i més quan hi ha hagut 
l’acord unànime de tots els partits polítics per aprovar-lo.

Com a Consell Social seguirem mantenint el compliment 
escrupolós de les nostres obligacions normatives i la política 
de dotar ajuts, beques i premis per donar suport als qui ho 
necessiten o reconèixer els qui excel·leixen, especialment en 
aquests moments en què la pandèmia va evolucionant però 
encara no ens deixa i encara queden efectes per mitigar.

Per fer-ho comptem amb un equip rectoral que ha demostrat 
una bona capacitat de gestió en moments difícils i que abans 
que acabi el curs haurà de sotmetre’s al resultat de les elec-
cions a rector o rectora.   

Finalment, vull agrair al doctor Urbano Lorenzo la seva apor-
tació, per ajudar-nos a entendre la realitat d’aquesta pandè-
mia des de la visió de les ciències del comportament, que tan 
clarament ens ha descrit en la seva magnífica lliçó inaugural.
Estic segur que aquest curs acadèmic 2021-22 serà un èxit. Ho 
dic perquè, malgrat les circumstàncies, és a les mans de tota 
la comunitat universitària que ho sigui.

Gràcies a tothom per participar en aquest acte.

Paraules del Sr. Joan Enric Carreres,
vicepresident del Consell Social
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Proin vitae lobortis quam, vel euismod lorem. Sed ipsum 
tellus, semper id pulvinar vel, sollicitudin et est. Suspen-
disse risus enim, faucibus quis efficitur varius, consectetur 
sit amet libero. In sed luctus lacus. Integer sit amet est non 
justo vehicula scelerisque. Aliquam at suscipit velit. Suspen-
disse egestas elit sit amet sapien fermentum, at consequat 
nibh ultricies. Nam in molestie elit. Praesent commodo 
accumsan blandit. Nulla lobortis dolor ante. Ut vulputate 
turpis vel ante imperdiet, sed lacinia felis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
vitae lobortis quam, vel euismod lorem. Sed ipsum tellus, 
semper id pulvinar vel, sollicitudin et est. Suspendisse risus 
enim, faucibus quis efficitur varius, consectetur sit amet libe-
ro. In sed luctus lacus. Integer sit amet est non justo vehicula 
scelerisque. Aliquam at suscipit velit. Suspendisse egestas elit 
sit amet sapien fermentum, at consequat nibh ultricies. Nam 
in molestie elit. Praesent commodo accumsan blandit. Nulla 
lobortis dolor ante. Ut vulputate turpis vel ante imperdiet, sed 
lacinia felis elementum. In rhoncus mauris fringilla tellus con-
vallis, eu blandit est sodales. Aenean at risus et risus vehicula 
aliquam. Cras auctor ligula vel metus scelerisque, nec lacinia 
nulla finibus. Suspendisse vel tortor ac libero porttitor tinci-
dunt non non ex. Pellentesque iaculis nisi a sodales blandit.

Donec aliquet bibendum ante convallis ultricies. Vestibu-
lum nunc arcu, iaculis non tempus sed, mattis posuere leo. 
Pellentesque lobortis commodo quam, non congue augue 
auctor sed. Vivamus tempus facilisis orci, quis iaculis neque 
mollis a. Donec ac fermentum odio. Ut semper neque velit, 
aliquam aliquet velit sollicitudin ac. Nullam tincidunt tortor a 
ipsum commodo, viverra tincidunt nulla cursus. Pellentesque 
semper est congue sem aliquam varius.

Nam finibus sapien libero, sit amet hendrerit lacus cursus in. 
Proin orci urna, sollicitudin sit amet consequat sit amet, con-

dimentum a ligula. Pellentesque arcu urna, lacinia tincidunt 
euismod id, porttitor eu nulla. Curabitur mollis aliquam arcu, 
ac sodales odio aliquet non. Sed pulvinar vestibulum magna 
a posuere. Mauris odio metus, dictum pretium tellus at, dig-
nissim interdum tortor. Etiam eget aliquet tellus.

Fusce sed nisi augue. Mauris venenatis quis metus ac mattis. 
Pellentesque volutpat imperdiet lectus vitae sagittis. Nunc 
metus dui, finibus porta pretium vel, egestas nec nunc. 
Sed lacinia diam ante, ut viverra erat venenatis vestibulum. 
Vestibulum commodo leo lectus, ac varius felis aliquet quis. 
Donec a nisl magna. Etiam ut ligula dictum, posuere lacus eu, 
vestibulum metus. Praesent vestibulum elit in magna varius 
laoreet in ut ex.

Curabitur libero neque, eleifend ac porttitor sit amet, convallis 
sagittis sapien. Fusce molestie quam vel mauris viverra 
rutrum. Fusce facilisis lacus vel ipsum placerat pharetra. Nunc 
condimentum eu lorem at accumsan. Proin porta tincidunt 
porttitor. Sed eu dignissim magna. Praesent quis nibh ut 
neque iaculis pulvinar. Vestibulum vel dapibus dolor. Sed 
imperdiet eros ut metus tincidunt, et porta nibh ullamcorper. 
Mauris ornare metus vitae lorem tempor, vehicula imperdiet 
ligula euismod. Curabitur eros tortor, consectetur at lobortis 
sodales, eleifend a est. Nam tincidunt tellus in velit luctus 
vehicula. Sed accumsan pellentesque ultricies. Vivamus 
convallis, massa eget feugiat eleifend, massa lorem lobortis 
ligula, in ultricies eros leo vehicula felis. Praesent consectetur 
aliquam lacus vel iaculis.

Suspendisse potenti. Nam rutrum dapibus sem ac fringilla. 
Phasellus fringilla neque in nunc dignissim varius. Mauris ex 
lectus, mollis vitae enim nec, dignissim viverra nisi. Fusce hen-
drerit quis nunc id consectetur. Vivamus volutpat mauris ac 
facilisis consequat. Proin rutrum luctus convallis. Proin sapien 
sapien, cursus vitae nunc nec, volutpat posuere sem.

Paraules de l’Il·lm. Sr. Pau Ricomà Vallhonrat,
alcalde de Tarragona
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Cras sagittis, purus a sollicitudin auctor, velit mi condimen-
tum neque, ut pharetra ipsum erat vitae eros. Integer consec-
tetur purus mollis tristique rutrum. In enim dolor, pulvinar 
at venenatis ac, tincidunt ac risus. Donec pellentesque, nibh 
eget maximus mattis, nibh tellus efficitur magna, in dignissim 
tellus urna ut ipsum. Donec mattis nec risus nec malesuada. 
Sed a turpis at lectus faucibus elementum quis eu felis. Sed 
faucibus ligula ut ligula posuere, vel egestas odio laoreet. Cras 
dictum ante quis gravida hendrerit. Proin posuere purus non 
venenatis bibendum. Phasellus nec pulvinar massa. Proin dui 
magna, venenatis eget fermentum eu, blandit laoreet ante. 
Praesent aliquam venenatis risus, quis condimentum mi 
sodales et.

Nunc feugiat vulputate vestibulum. Aliquam erat volutpat. 
Cras dolor libero, hendrerit ac suscipit ac, finibus eu eros. Fus-
ce sollicitudin sapien lorem, quis commodo metus tristique 
vitae. Sed euismod tempus massa, a finibus dolor gravida 
at. Integer est sem, ornare ac convallis ac, pharetra interdum 
eros. Phasellus eu diam eget nisl pulvinar cursus quis sit amet 
nunc. Etiam ultrices sed velit sed venenatis. Ut quis ligula por-
ttitor, viverra ante eu, maximus diam. Donec neque sapien, 
congue sed nulla eget, convallis aliquet nisl. Nam egestas 
diam egestas, condimentum dolor eleifend, porttitor turpis.

Duis tempus auctor tristique. Pellentesque sagittis lorem 
augue, nec lobortis ipsum tempus eget. Pellentesque moles-
tie nisl sagittis blandit ornare. Nulla aliquet leo in venenatis 
volutpat. Suspendisse sodales eget arcu a tristique. Maecenas 
sit amet massa et massa venenatis lobortis sit amet in purus. 
Aliquam nisi ex, fermentum id cursus a, venenatis at odio. 
Mauris auctor in nibh vel maximus. Nunc sit amet imperdiet 
sapien, nec rhoncus urna. Cras urna sapien, pulvinar quis do-
lor vel, lacinia aliquet diam. Nunc in ante odio. Aliquam quis 
elementum ipsum. Nulla turpis justo, ullamcorper nec semper 
in, pellentesque non nisi. Donec a tortor felis. Donec ut ipsum 
est. In ac urna pretium, pulvinar massa at, iaculis arcu.

Moltes gràcies.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Proin vitae lobortis quam, vel euismod lorem. Sed ipsum 
tellus, semper id pulvinar vel, sollicitudin et est. Suspen-
disse risus enim, faucibus quis efficitur varius, consectetur 
sit amet libero. In sed luctus lacus. Integer sit amet est non 
justo vehicula scelerisque. Aliquam at suscipit velit. Suspen-
disse egestas elit sit amet sapien fermentum, at consequat 
nibh ultricies. Nam in molestie elit. Praesent commodo 
accumsan blandit. Nulla lobortis dolor ante. Ut vulputate 
turpis vel ante imperdiet, sed lacinia felis elementum. In 
rhoncus mauris fringilla tellus convallis, eu blandit est soda-
les. Aenean at risus et risus vehicula aliquam.
Cras auctor ligula vel metus scelerisque, nec lacinia nulla 
finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
vitae lobortis quam, vel euismod lorem. Sed ipsum tellus, 
semper id pulvinar vel, sollicitudin et est. Suspendisse risus 
enim, faucibus quis efficitur varius, consectetur sit amet libe-
ro. In sed luctus lacus. Integer sit amet est non justo vehicula 
scelerisque. Aliquam at suscipit velit. Suspendisse egestas elit 
sit amet sapien fermentum, at consequat nibh ultricies. Nam 
in molestie elit. Praesent commodo accumsan blandit. Nulla 
lobortis dolor ante. Ut vulputate turpis vel ante imperdiet, sed 
lacinia felis elementum. In rhoncus mauris fringilla tellus con-
vallis, eu blandit est sodales. Aenean at risus et risus vehicula 
aliquam. Cras auctor ligula vel metus scelerisque, nec lacinia 
nulla finibus. Suspendisse vel tortor ac libero porttitor tinci-
dunt non non ex. Pellentesque iaculis nisi a sodales blandit.

Donec aliquet bibendum ante convallis ultricies. Vestibu-
lum nunc arcu, iaculis non tempus sed, mattis posuere leo. 
Pellentesque lobortis commodo quam, non congue augue 
auctor sed. Vivamus tempus facilisis orci, quis iaculis neque 
mollis a. Donec ac fermentum odio. Ut semper neque velit, 
aliquam aliquet velit sollicitudin ac. Nullam tincidunt tortor a 
ipsum commodo, viverra tincidunt nulla cursus. Pellentesque 

semper est congue sem aliquam varius.

Nam finibus sapien libero, sit amet hendrerit lacus cursus in. 
Proin orci urna, sollicitudin sit amet consequat sit amet, con-
dimentum a ligula. Pellentesque arcu urna, lacinia tincidunt 
euismod id, porttitor eu nulla. Curabitur mollis aliquam arcu, 
ac sodales odio aliquet non. Sed pulvinar vestibulum magna 
a posuere. Mauris odio metus, dictum pretium tellus at, dig-
nissim interdum tortor. Etiam eget aliquet tellus.

Fusce sed nisi augue. Mauris venenatis quis metus ac mattis. 
Pellentesque volutpat imperdiet lectus vitae sagittis. Nunc 
metus dui, finibus porta pretium vel, egestas nec nunc. 
Sed lacinia diam ante, ut viverra erat venenatis vestibulum. 
Vestibulum commodo leo lectus, ac varius felis aliquet quis. 
Donec a nisl magna. Etiam ut ligula dictum, posuere lacus eu, 
vestibulum metus. Praesent vestibulum elit in magna varius 
laoreet in ut ex.

Curabitur libero neque, eleifend ac porttitor sit amet, convallis 
sagittis sapien. Fusce molestie quam vel mauris viverra 
rutrum. Fusce facilisis lacus vel ipsum placerat pharetra. Nunc 
condimentum eu lorem at accumsan. Proin porta tincidunt 
porttitor. Sed eu dignissim magna. Praesent quis nibh ut 
neque iaculis pulvinar. Vestibulum vel dapibus dolor. Sed 
imperdiet eros ut metus tincidunt, et porta nibh ullamcorper. 
Mauris ornare metus vitae lorem tempor, vehicula imperdiet 
ligula euismod. Curabitur eros tortor, consectetur at lobortis 
sodales, eleifend a est. Nam tincidunt tellus in velit luctus 
vehicula. Sed accumsan pellentesque ultricies. Vivamus 
convallis, massa eget feugiat eleifend, massa lorem lobortis 
ligula, in ultricies eros leo vehicula felis. Praesent consectetur 
aliquam lacus vel iaculis.

Suspendisse potenti. Nam rutrum dapibus sem ac fringilla. 
Phasellus fringilla neque in nunc dignissim varius. Mauris ex 
lectus, mollis vitae enim nec, dignissim viverra nisi. Fusce hen-

Intervenció de la Sra. Gemma Geis,
consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya
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drerit quis nunc id consectetur. Vivamus volutpat mauris ac 
facilisis consequat. Proin rutrum luctus convallis. Proin sapien 
sapien, cursus vitae nunc nec, volutpat posuere sem.

Cras sagittis, purus a sollicitudin auctor, velit mi condimen-
tum neque, ut pharetra ipsum erat vitae eros. Integer consec-
tetur purus mollis tristique rutrum. In enim dolor, pulvinar 
at venenatis ac, tincidunt ac risus. Donec pellentesque, nibh 
eget maximus mattis, nibh tellus efficitur magna, in dignissim 
tellus urna ut ipsum. Donec mattis nec risus nec malesuada. 
Sed a turpis at lectus faucibus elementum quis eu felis. Sed 
faucibus ligula ut ligula posuere, vel egestas odio laoreet. Cras 
dictum ante quis gravida hendrerit. Proin posuere purus non 
venenatis bibendum. Phasellus nec pulvinar massa. Proin dui 
magna, venenatis eget fermentum eu, blandit laoreet ante. 
Praesent aliquam venenatis risus, quis condimentum mi 
sodales et.

Nunc feugiat vulputate vestibulum. Aliquam erat volutpat. 
Cras dolor libero, hendrerit ac suscipit ac, finibus eu eros. Fus-
ce sollicitudin sapien lorem, quis commodo metus tristique 
vitae. Sed euismod tempus massa, a finibus dolor gravida 
at. Integer est sem, ornare ac convallis ac, pharetra interdum 
eros. Phasellus eu diam eget nisl pulvinar cursus quis sit amet 
nunc. Etiam ultrices sed velit sed venenatis. Ut quis ligula por-
ttitor, viverra ante eu, maximus diam. Donec neque sapien, 
congue sed nulla eget, convallis aliquet nisl. Nam egestas 
diam egestas, condimentum dolor eleifend, porttitor turpis.

Duis tempus auctor tristique. Pellentesque sagittis lorem 
augue, nec lobortis ipsum tempus eget. Pellentesque moles-
tie nisl sagittis blandit ornare. Nulla aliquet leo in venenatis 
volutpat. Suspendisse sodales eget arcu a tristique. Maecenas 
sit amet massa et massa venenatis lobortis sit amet in purus. 
Aliquam nisi ex, fermentum id cursus a, venenatis at odio. 
Mauris auctor in nibh vel maximus. Nunc sit amet imperdiet 
sapien, nec rhoncus urna. Cras urna sapien, pulvinar quis do-
lor vel, lacinia aliquet diam. Nunc in ante odio. Aliquam quis 
elementum ipsum. Nulla turpis justo, ullamcorper nec semper 
in, pellentesque non nisi. Donec a tortor felis. Donec ut ipsum 
est. In ac urna pretium, pulvinar massa at, iaculis arcu.

Maecenas elementum aliquam est, eget blandit sem sodales 
ac. Sed neque enim, vulputate sed elementum nec, mattis in 
orci. Maecenas nec ipsum vel magna tristique euismod. Ut 
gravida imperdiet lectus eget convallis. Donec aliquam lao-
reet turpis sit amet bibendum. Integer pharetra felis eu turpis 
molestie, vel egestas nisl blandit. Vestibulum tincidunt nisi 
nec mi fermentum rhoncus. Fusce sollicitudin lacus turpis, in 
fermentum nulla varius vitae. Praesent eget maximus turpis.

Aenean dapibus massa eu magna viverra, nec pellentesque 
dui facilisis. Duis a orci ac elit cursus semper id quis libero. 
Phasellus molestie, eros sed accumsan commodo, urna nisl 
eleifend lectus, sit amet semper ipsum felis ac lacus. Aliquam 
consectetur odio eget mi luctus maximus. Ut non lacus ut 
sapien scelerisque porta. Morbi tincidunt porttitor arcu, nec 
pharetra nisi ullamcorper ac. Curabitur id nisl vel metus so-
dales porttitor. Sed faucibus rhoncus venenatis. Sed ultricies 
lacus id ligula dignissim, at gravida elit tristique. Integer ut 

interdum lectus, eu vulputate neque. Sed lectus augue, scele-
risque in elementum sed, malesuada eget turpis. Nullam sed 
tellus felis.

Praesent et luctus lectus. Pellentesque quis nunc felis. Etiam 
quis lacus pharetra, elementum sem sit amet, faucibus 
orci. Morbi accumsan, felis vitae lacinia pulvinar, libero odio 
consequat tellus, a viverra mi nunc quis massa. Proin tristique 
rutrum aliquam. In at eros volutpat, dignissim erat a, lobortis 
orci. Vestibulum cursus pellentesque accumsan. In non dui sit 
amet magna euismod scelerisque in et nisl.

Pellentesque fermentum vitae libero nec sodales. Fusce tin-
cidunt ornare tellus, eget commodo nulla porta ac. Curabitur 
in augue vitae sem facilisis ultricies. Quisque mauris enim, 
tristique eu fermentum eget, sollicitudin sed felis. Donec ac 
sodales neque. Donec consectetur lacinia nibh, non mattis 
enim sollicitudin in. Cras nisi orci, ornare nec quam id, dictum 
scelerisque est. Nam aliquet id ligula id aliquam.

In ut nibh purus. Nunc ornare felis nisl, quis ultrices tellus 
eleifend ac. Etiam eget nisi non erat feugiat auctor. Aliquam 
semper dignissim condimentum. Nunc ac leo urna. Praesent 
venenatis lacus ut fermentum volutpat. Sed feugiat eros 
vitae pretium elementum. Etiam finibus magna non libero 
tincidunt, at ultrices neque faucibus. Quisque lobortis metus 
eu elementum tincidunt. Maecenas at libero sed nisi maximus 
posuere. Curabitur consequat sapien vitae magna tincidunt 
vestibulum. Nullam scelerisque ullamcorper porta. Nullam id 
risus dapibus, interdum augue vitae, efficitur nisl.

Integer convallis augue eu urna vulputate, et scelerisque enim 
cursus. Suspendisse cursus porta ligula, ac imperdiet elit dic-
tum sit amet. Sed convallis porttitor egestas. Mauris suscipit 
mi quis interdum sollicitudin. Etiam suscipit, sem vitae rutrum 
condimentum, ligula nisl posuere elit, sit amet tempus lacus 
nibh ac massa. Proin consequat enim ac erat accumsan fauci-
bus. Integer eu dapibus nisl. Fusce placerat posuere lobortis. 
Mauris a imperdiet nisi. Duis velit lectus, tristique eu felis sit 
amet, ornare ornare ante.

Donec sollicitudin mattis magna in blandit. Proin scelerisque 
malesuada sem a faucibus. Fusce vel metus lectus. Curabi-
tur at quam nec augue luctus tempus. Aenean tristique nisl 
ultrices orci suscipit convallis. Sed vel risus velit. Curabitur et 
dui et enim blandit congue. Nam id tempus risus. Pellentes-
que imperdiet laoreet neque sed posuere. Aliquam posuere id 
tellus non fermentum.

Vivamus ac interdum purus. Fusce rutrum dui felis, vel imper-
diet mauris sollicitudin at. Vivamus nec sagittis nibh. Praesent 
vitae molestie felis. Cras ligula arcu, dapibus eget ornare quis, 
pulvinar eget massa. Nunc luctus consectetur magna. Donec 
dui arcu, iaculis ut sapien id, pharetra sollicitudin nulla. Duis 
mattis pulvinar scelerisque. Sed mattis eget mauris nec porta. 
Etiam convallis orci eu porta condimentum. Donec ut porta 
orci, in consequat diam. Sed in sem a purus iaculis malesuada 
sodales ut mauris. Nullam luctus pretium neque, ut posuere 
diam viverra eget.
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Sed tempus finibus sapien ut hendrerit. Mauris risus erat, 
dignissim sit amet commodo eu, euismod mattis lectus. Nam 
pulvinar ante ligula, vitae varius turpis pellentesque nec. 
Suspendisse eget iaculis orci, nec varius leo. Suspendisse 
tincidunt dapibus purus id volutpat. Aenean blandit purus 
lorem, id facilisis quam iaculis non. Cras sed ligula quam. 
Morbi scelerisque dolor massa, ac convallis diam pulvinar in. 
Vestibulum sodales, nunc a fermentum fermentum, est massa 
aliquet dui, varius consequat mi magna ut turpis.

Suspendisse scelerisque, lorem sit amet dignissim luctus, 
dui elit dapibus turpis, sit amet lobortis diam urna eget dui. 
Aenean luctus cursus ligula eget bibendum. Nunc eu massa 
varius, sodales velit eget, aliquet elit. Praesent vestibulum 
interdum egestas. Proin ac arcu in arcu faucibus imperdiet sit 
amet tempus ipsum. Suspendisse potenti. Donec ac nibh vel 
nisl fermentum semper.

Suspendisse pretium egestas consequat. Vivamus id risus 
lacinia, elementum est nec, ultricies eros. Maecenas vel mi 
et dolor ullamcorper egestas. Sed dictum, justo eu efficitur 
pellentesque, lectus arcu fermentum dui, in cursus tortor ne-
que vel urna. Pellentesque ac urna ut dui congue elementum. 
Quisque arcu libero, tempor sed magna eu, finibus malesua-
da ipsum. Sed nec est sed nisl gravida suscipit nec ac risus. 
Donec fermentum ipsum vel nulla luctus, eget sagittis nisi 
efficitur. Morbi ut lectus odio.

Moltes gràcies.
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Honorable Sra. Gemma Geis, consellera de Recerca i
Universitats de la Generalitat de Catalunya
Il·lustríssim Sr. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona
Sr. Joan Enric Carreres, vicepresident del Consell Social
Dra. Laura Roman, secretària general de la Universitat 
Rovira i Virgili,
Dr. Urbano Lorenzo, catedràtic de Metodologia de les 
Ciències del Comportament, del Departament de Psicologia 
de la URV,
Dr. Josep Maria Bricall, antic rector de la Universitat de 
Barcelona, i Drs. Joan Martí i Francesc Xavier Grau, antics 
rectors de la Universitat Rovira i Virgili
Dra. Joana Noguera, darrera presidenta de la Divisió VII 
dels centres universitaris de Tarragona
Dr. Joan Guàrdia, rector Magnífic de la Universitat de 
Barcelona
Vicerector de la Universitat Ramon Llull,
Il·lustres senyors diputats, autoritats, 
Benvolgudes i benvolguts membres de la comunitat
universitària, companyes i companys que ens seguiu de 
forma presencial o virtual.

Permetin-me que comenci aquestes paraules adreçant-me, 
en primer lloc, al doctor Urbano Lorenzo per la seva interes-
sant lliçó inaugural sobre com la COVID-19 ha evidenciat la 
importància de la salut psicològica. 

Estic d’acord en el que ha dit el doctor Lorenzo que la COVID, 
al marge de ser una crisi sanitària de primer ordre, també 
ha estat un repte per a les nostres capacitats intel·lectuals, 
personals i socials.

Diumenge passat es va celebrar el Dia Mundial de la Salut 
Mental, una efemèride que fins ara havia passat desaperce-
buda en el calendari internacional de jornades assenyalades, 
però que ara sembla que ha agafat més rellevància. Sense 
anar més lluny, el cap del servei de l’Àrea Comunitària Infantil 

i Juvenil de l’Institut Pere Mata, el doctor Jordi Peris, parlava 
fa uns dies, en un reportatge publicat en un diari local, dels 
greus perjudicis que la pandèmia ha provocat en la salut psi-
cològica de la població en general, i en els joves en particular, 
tot alertant que les consultes havien augmentat considera-
blement (alguns experts les xifren l’augment en un 30%) i que 
s’havien multiplicat els trastorns de conducta alimentària, 
ansietat, depressions i, fins i tot, les autolesions i conductes 
suïcides. 

Per desgràcia, la nostra comunitat també s’ha vist colpida 
amb la pèrdua de professors, personal d’administració i ser-
veis i dels seus familiars, malgrat haver establert una Unitat de 
Suport Psicològic liderada per experts de la nostra institució.

Diferents experts coincideixen a advertir que el malestar 
emocional i de trastorns durarà anys, i avancen que aquesta 
mancança no se soluciona d’un dia per l’altre, ni tan sols amb 
inversions milionàries. Això evidencia com d’important és la 
recerca en aquest camp.
  
Així doncs, fins que no tinguem més perspectiva i sapiguem 
del cert què ens ha portat fins aquí, i com hem reaccionat 
davant aquesta pandèmia mundial, avaluant els encerts i 
els errors, no podrem culminar l’aprenentatge a què ens ha 
sotmès la COVID-19. 

No cal dir que les actuacions de l’equip de govern de la URV 
durant la pandèmia han estat motivades, en primer lloc, per 
mirar de vetllar per la seguretat de tothom, tot garantint el 
bon funcionament de la Universitat. Amb tot, demano discul-
pes, ara i aquí, si en algun moment aquesta rectora o aquest 
equip no hem sabut estar a l’alçada de la situació.

També vull agrair a la consellera de Recerca i Universitats 
la seva presència avui aquí, les seves paraules i els reptes 
plantejats. 

Discurs de la Dra. María José Figueras Salvat,
Rectora Mgfca. de la Universitat Rovira i Virgili
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És la segona vegada que la consellera Geis ens visita per 
conèixer de més a prop la realitat de la nostra institució, i he 
de reconèixer que és una consellera molt pròxima, empàtica 
i coneixedora de la realitat acadèmica, amb importants pro-
jectes que compartim per millorar la situació de la universitat 
catalana.

Vull agrair també la presència i les paraules de l’alcalde de 
Tarragona, Pau Ricomà, amb qui ens uneixen moltes compli-
citats i amb qui continuarem teixint aliances entre les dues 
institucions per millorar la qualitat de vida de les persones i 
del medi ambient de la nostra ciutat, del nostre territori i del 
nostre país.

Igualment, he d’agrair també les paraules del vicepresident 
del Consell Social, Joan Enric Carreres.

Per tancar aquest capítol d’agraïments, em fa especial il·lusió 
poder comptar, avui aquí, amb la presència del rector de la 
Universitat de Barcelona entre els anys 1986 i 1994, el doctor 
Josep Maria Bricall; de la doctora Joana Noguera, companya 
i amiga, que va ser la darrera presidenta de la Divisió VII de la 
UB a Tarragona, i del rector de la Rovira i Virgili en el moment 
de la seva creació, el doctor Joan Martí. 

La presència de tots ells avui al campus Catalunya obeeix a un 
mateix motiu: 
Aquest curs acadèmic celebrem els 30 anys de la creació de 
la Universitat Rovira i Virgili i el 50 aniversari de la recuperació 
dels estudis universitaris a la ciutat de Tarragona.

Per cert, permeteu-me que feliciti també les universitats de 
Girona i Lleida, que com nosaltres commemoren enguany els 
primers 30 anys de vida. L’enhorabona i per molts anys!

La tradició universitària a Tarragona ve de lluny, concreta-
ment del 1572, quan el cardenal Gaspar Cervantes va instituir 
l’Estudi General de Tarragona amb estudis de Teologia, Filo-
sofia i Arts. Però que es van interrompre l’any 1714. 

Els estudis universitaris es van recuperar de nou el 1971 amb 
la creació de la delegació d’alguns estudis de la Universitat 
de Barcelona, que es van anar ampliant amb els anys i van 
esdevenir, primer, la Divisió VII de la Universitat de Barcelona i 
finalment van donar lloc a la creació de la URV l’any 1991. 

Del 1991 ençà, la URV no ha parat de créixer i s’ha convertit 
en una institució vertebradora i dinamitzadora del Camp de 
Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Avui som 
motor de formació, recerca i transferència de coneixement i 
generador de riquesa al conjunt del territori i el país. 

De fet, aquest continua sent un dels grans objectius que ens 
marquem com a institució i una de les nostres raons de ser: 
dotar el territori i el país d’una estructura de coneixement 
amb prestigi internacional que contribueixi a avançar cap 
a una societat més justa i lliure,  mitjançant la formació, la 
recerca, la cultura i el progrés. Vull agrair als alumni i persones 
que han volgut ser testimonis de l’impacte de la institució al 
territori a través dels vídeos que heu visionat.

Dos bons exemples d’aquest lideratge territorial relacionat 
amb el coneixement són que la URV ha esdevingut el centre 
neuràlgic de l’Àrea 5G del Camp de Tarragona, que fomenta la 
innovació digital als sectors turístic, portuari, en la indústria 
4.0 i en les ciutats intel·ligents i; i el lideratge de la URV del 
projecte estratègic de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya, que 
ja compta amb 160 membres i gestiona una cinquantena de 
projectes que abasten tota la cadena de valor de l’hidrogen, 
amb l’objectiu d’accedir a als fons europeus Next Generation, 
per tal que puguem executar-los i contribuir a la transforma-
ció energètica del nostre país.

La Vall de l’Hidrogen de Catalunya és, de fet, una gran oportu-
nitat per fer creïble i visible l’equilibri territorial del país. 
És lògic que l’Àrea Metropolitana de Barcelona aglutini bona 
part dels grans projectes de país (Sincrotró Alba, Barcelona 
Supercomputing Center, Barcelona-Salut o el Clúster de Ma-
terials avançats, entre d’altres), però la sobre-densificació de 
la ciència en una àrea concreta empobreix el conjunt del te-
rritori i trenca equilibris naturals, que són imprescindibles en 
termes mediambientals, de sostenibilitat i de canvi climàtic. 

Al contrari, una Catalunya “in extenso”, receptora de projectes 
de recerca i d’innovació que actuïn com a veritables tractors 
de l’economia, ens portaria cap a un país més democràtic, 
equilibrat, sense territoris buits, més just i més sostenible.

Ara fa, aproximadament, un any, celebràvem la inauguració 
oficial del curs acadèmic 2020-21, i el catedràtic del Depar-
tament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la nostra 
universitat, Dr. Àlex Arenas, ens instruïa i alertava sobre l’evo-
lució de la pandèmia de la COVID-19 i les onades que podien 
venir, i explicava que es podríem prevenir aplicant models 
matemàtics. 

La situació ens va obligar, per primera vegada a la història de 
la institució, a celebrar l’inici de curs en un format híbrid, amb 
una representació testimonial al Paranimf del Rectorat i una 
part majoritària que va seguir l’acte per via telemàtica.

Avui, un any després, les perspectives de present i futur ens 
permeten ser molt optimistes. De fet, avui estem a punt d’es-
trenar el cent per cent de la presencialitat que ha anunciat el 
Govern i de deixar enrere les limitacions d’aforament. Felici-
tem-nos, doncs, tots i totes per l’arribada d’aquest moment 
tan desitjat!

Ara que comencem a tenir una mica de perspectiva, podem 
dir que la resiliència que ha demostrat la Universitat en 
aquest any i mig de pandèmia ha estat exemplar i possible 
gràcies a l’esforç de tota la comunitat. 

Que en uns moments tan difícils i complicats, els estudiants, 
el personal d’administració i serveis i el professorat hagin 
donat el millor de si, per mantenir el nivell de la nostra insti-
tució, és una de les coses que m’ha fet sentir més satisfeta i 
orgullosa des que soc rectora. 

I voldria aprofitar avui, que hi ha congregada una part molt 
important de la nostra comunitat, presencialment i en línia, 
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per agrair una vegada més l’esforç de tothom. Moltes, moltís-
simes gràcies.

Ens n’estem sortint. I en sortirem més forts. Però no ens 
podem confiar. Per això, permeteu-me que insisteixi en la 
importància d’aconseguir que el cent per cent de la nostra 
institució estigui vacunada, i si és el cas,  amb la doble pauta. 
No permetem una nova regressió. Fem la Universitat més 
segura, i fem més segura la feina de tots els nostres companys 
i companyes.

Feta aquesta reflexió, voldria parlar ara, breument, de la 
importància de la recerca per a la Universitat. 

Ho hem vist i viscut justament amb la COVID-19, amb la 
trentena de projectes de recerca que s’han impulsat des de 
diferents àmbits del coneixement per fer front a la pandèmia i 
les causes que se’n deriven amb una subvenció global d’uns 2 
milions d’euros.

Per continuar creixent en recerca, hem creat més de 100 
places de personal investigador predoctoral en formació, que 
ens han permès seguir impulsant la recerca i, fins i tot, obrir 
noves línies d’investigació que ens ajudaran a captar talent 
per fer efectiu el necessari relleu generacional de la institució. 
Un major pes en recerca ens aportarà un millor posiciona-
ment als rànquings, més projecció internacional i més possi-
bilitats d’aconseguir noves vies de finançament.

Parlant del relleu generacional, vull destacar que aquest és 
un problema que afecta moltes universitats, però en algunes, 
com la nostra, és molt més preocupant i significatiu. Valguin 
com a exemple aquestes dades: el 68% del professorat a 
temps complet de la URV té més de 50 anys. Però aquestes 
xifres encara s’agreugen més quan parlem de lideratge de la 
recerca: pel que fa a l’edat dels líders dels grups de recerca 
reconeguts de la URV, el 57% té més de 55 anys, i el 35%, més 
de 60. Per contra, només un 15% és menor de 50 anys.

D’altra banda, no podem obviar que la població del territori 
de la URV té una de les rendes més baixes de Catalunya: 
mentre que la mitjana de la renda familiar bàsica de Catalun-
ya és de 17.600 euros per habitant, no hi ha cap comarca de la 
demarcació de Tarragona, repeteixo, cap, que arribi a aquesta 
xifra. Fins i tot 5 d’aquestes comarques no arriben als 15.000 
euros per habitant. Això ens obliga a compensar 6,7 milions 
d’euros de matrícula corresponent als estudiants amb beca 
del Ministeri.

D’aquesta quantitat, la URV aporta, directament del seu 
pressupost, 2,6 milions d’euros. Però si aquesta aportació 
s’invertís en places de personal docent investigador, per 
exemple, podríem dotar la institució de 56 noves places de 
professor lector o un nombre similar de places de personal 
d’administració i serveis laborals de grup 1.

D’altra banda, gràcies a l’esforç dels nostres investigadors i 
investigadores, la Universitat Rovira i Virgili està ben posicio-
nada als diferents rànquings, que com bé sabeu es poden 
llegir i interpretar de diferents maneres. Dic això perquè les 

bones posicions de la nostra institució a les diferents classifi-
cacions, sobretot al rànquing de Shanghai (posició 501-600 en 
els resultats globals), milloren encara més quan es compara la 
vàlua i la capacitat de les universitats amb independència de 
la seva mida. Quan s’analitza, per exemple, el rendiment per 
càpita, la classificació situa la URV en la posició 202 a escala 
mundial, mentre que a escala estatal i nacional esdevenim la 
tercera universitat espanyola i catalana, darrere la Pompeu 
Fabra i l’Autònoma de Barcelona.

Un altre informe, aquest elaborat per l’Observatori IUNE 2021, 
que promouen 4 universitats de l’Estat i que parametritza 
l’activitat investigadora de les universitats espanyoles, també 
destaca la URV en el rendiment per càpita, i ens situa en 
quarta posició a l’Estat en producció científica per cada cent 
professors, només superats per la Universitat Pompeu Fabra, 
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Bar-
celona, totes elles catalanes. 

En termes de qualitat de la producció científica, la URV és la 
cinquena de l’Estat en percentatge d’articles en revistes d’alt 
impacte del Journal Citation Reports, mentre que en cites per 
document, la URV ens situem entre les tres universitats de 
l’Estat amb més volum de cites per document.

Com a resum del que he exposat, consellera, permeti’m dir-li 
de nou que és urgent dotar les universitats catalanes dels 
recursos necessaris perquè els nivells d’excel·lència que hem 
assolit amb el gran esforç de tothom al llarg d’aquests anys 
tan difícils, amb pressupostos minvats i prorrogats, finalment 
arribin a les universitats del nostre país. Sé que comparteix 
amb nosaltres aquest objectiu.

A més, en el nostre dia a dia, seguim desenvolupant els com-
promisos que vam fer fa tres anys. Entre altres accions, per 
exemple, hem continuat implantant mesures d’estabilització 
i promoció per al personal docent i investigador i el personal 
d’administració i serveis, i hem dotat les noves places que ens 
ha permès la taxa de reposició, alhora que hem anat actualit-
zant i millorant normatives i hem desenvolupat nous àmbits i 
mètodes de formació permanent per als membres de la nos-
tra comunitat. Malgrat la pandèmia, estem satisfets perquè els 
nostres estudiants han aconseguit continuar amb els estudis 
i aquells a qui corresponia els han finalitzat amb èxit i amb la 
qualitat que ens caracteritza. 

A més, els hem format en competències relacionades amb 
els objectius de desenvolupament sostenible i eines per a 
l’ocupabilitat i emprenedoria, que de ben segur els ajudaran 
a obtenir mes fàcilment un bon lloc de treball. Aquesta és una 
acció global per potenciar les competències transversals dels 
nostres estudiants, i per primer cop l’assoliment d’aquestes 
competències transversals apareixerà a l’expedient acadèmic. 
També hem implantat noves modalitats d’aprenentatge com 
la formació dual, que aquest curs ja s’aplica al grau de Quími-
ca; des d’aquí vull agrair un cop més a la Facultat de Química i 
a les empreses que s’han volgut unir a aquest projecte.

Abans de donar per inaugurat oficialment el nou curs acadè-
mic, permeteu-me una última reflexió per parlar de la reforma 
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de l’Estatut, un procés que vam engegar l’any 2018 i que si 
el Claustre aprova a la pròxima sessió podrem donar per 
finalitzat.

D’aquest procés en voldria destacar, sobretot, la gran par-
ticipació obtinguda per part de la nostra comunitat: 1.658 
membres hi han fet aportacions i hi han presentat esmenes 
per posar al dia la norma més important de la institució, que 
regula els aspectes fonamentals de la vida universitària, com 
l’estructura, els òrgans de govern i representació, l’activitat de 
la Universitat, els drets i deures dels seus membres, i el règim 
econòmic, entre d’altres aspectes. 

Amb la culminació d’aquest procés modernitzarem l’Estatut 
i el deixarem encarat per afrontar els futurs reptes que se’ns 
puguin plantejar i poder-los resoldre amb totes les garanties 
d’èxit. És per això que vull agrair a totes les persones que, 
d’una manera o altra, hi han intervingut directament o indi-
rectament. Moltes gràcies!

Ara sí, acabo. I les darreres paraules són per dir que encarem 
el nou curs acadèmic amb il·lusions renovades i l’esperança 
de tornar aviat a la situació que teníem abans de la pandè-
mia. I entomem aquest repte extraordinari amb la voluntat 
de continuar millorant i creixent com a universitat en benefici 
dels nostres estudiants i futurs professionals, i en benefici, en 
definitiva, de la societat del nostre territori i del nostre país.

Moltes gràcies per la seva atenció.

Queda inaugurat oficialment el curs acadèmic
2021-2022!




