Paraules de benvinguda pronunciades pel Dr. Francesc Xavier Grau
Vidal
Rector Magfc. de la Universitat
Benvolguda Sra. Rosa Maria Calaf, Sr. President del Consell Social de la Universitat
Rovira i Virgili, Sr. Secretari General de la Universitat Rovira i Virgili, Senyores i
senyors claustrals, Distingides autoritats, Senyores i senyors,
És motiu de màxima satisfacció per a la Universitat celebrar aquest acte solemne
d’investidura de la Sra. Rosa Maria Calaf com a doctora honoris causa per la
Universitat Rovira i Virgili.
A mi em correspon l’honor i el privilegi de donar la benvinguda al nostre Claustre a la
doctora Calaf, i ho faig ben a gust, tant a títol personal com en nom del tots els
membres de la Universitat. De forma especial per a la Unitat Predepartamental de
Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme, de la qual va néixer la proposta de
conferir-li la màxima distinció acadèmica que atorga la Universitat.
El padrí, el professor Bernat López, en la seva laudatio, ha posat de manifest tots els
mèrits acadèmics i científics que la fan mereixedora de tan alta distinció i que hem
pogut apreciar en la magistralis lectio amb la qual la Sra. Calaf ens ha obsequiat.
La distinció de doctora honoris causa cal entendre-la tant des del vessant de la
distingida com de la comunitat universitària a la qual s’acaba d’integrar. Per la URV,
és tot un privilegi comptar en el nostre Claustre amb un referent en Periodisme i
Comunicació com la Sra. Rosa Maria Calaf que, com ha explicat el Dr. Bernat López,
s’ha distingit també pel seu compromís amb els valors de la pau, la reconciliació i la
igualtat, reconeguda per l’ONU amb la distinció Women Together Award 2007. El
valor principal de la Universitat pública és la generació i transmissió del
coneixement, amb la màxima autonomia i sense limitacions per raons de cap mena,
ja siguin ideològiques, religioses o simplement culturals, perseguint la formació de
ciutadans plenament lliures i responsables, és a dir, veritablement propietaris de les
seves decisions, fonamentades en un pensament crític.
Rosa Maria Calaf ens n’ha donat moltes evidències, ha estat testimoni i ens ha
apropat aquest món petit on convivim 6.500 milions de persones i està immers en
informació, però una informació molt mediatitzada. El lliure albir, la capacitat de jutjar
per un mateix ha esdevingut avui en dia més necessari que mai. És un dels motius
pels quals la formació universitària bàsica avui és necessària per a una majoria de la
població: sense la formació suficient, sense un esperit crític prou desenvolupat, no
es construeix una veritable societat democràtica regida per l’imperi dels drets
humans. És en aquest sentit que rebem amb gratitud i reconeixement la incorporació
de Rosa Maria Calaf a la Universitat Rovira i Virgili, una universitat que, a més,
desenvolupa un projecte formatiu en l’àmbit de la Comunicació al voltant d’aquests
valors que ella representa.
L’accés a informació contrastada i responsable és un dels primers requisits per
poder desenvolupar aquest esperit crític que fa més lliure la ciutadania i és alhora un
dels elements imprescindibles per al progrés col·lectiu.
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Rosa Maria Calaf ha lluitat precisament per això, podríem dir que des de la “primera
línia” o la “línia de foc”, on es genera la primera informació, on es donen a conèixer
els primers detalls de la notícia, és a dir, des de on s’inicia en les nostres ments la
primera reflexió. Com ella mateixa deia amb motiu del lliurament, al novembre
passat, del premi a Toda una Vida, atorgat per l’Acadèmia de les Ciències i les Arts
de Televisió: “El corresponsal és una espècie en extinció malgrat que donar a
conèixer el món no és un luxe sinó una necessitat social.” Afegia que “el dret a la
informació és tan fonamental com el dret a l’educació o a la salut”, i finalitzava dient:
”És responsabilitat de tots construir una societat de ciutadans i no de simples
consumidors”.
Aquesta realitat que amb tant de coneixement de causa ens ha il·lustrat la Dra. Calaf
en la seva laudatio ens diu que la nostra tasca és cada vegada no només més
urgent sinó també més ingent. La Universitat treballa i seguirà treballant tant en la
formació dels professionals del periodisme i la comunicació com en la de titulats en
tots els àmbits de coneixement, tots amb una àmplia visió del món i aquest esperit
crític que la nostra societat necessita per avançar en els valors universals de justícia
i igualtat.
Aquest solemne acte d’investidura d’una doctora honoris causa en l’àmbit del
Periodisme s’afegeix al que fa pocs mesos vam celebrar en aquest mateix Paranimf
de presentació de la càtedra internacional URV/Repsol d’Excel·lència en la
Comunicació, creada per contribuir a millorar la qualitat ètica i estètica de les
pràctiques comunicatives en què vivim immersos, per mostrar també a la societat la
rellevància que la universitat concedeix a aquest camp. L’àmbit de la comunicació,
més que el de la tecnologia, domina en l’actual societat del coneixement i els
professionals del periodisme hi tenen un paper central.
Com ja s’ha dit, en l’era de la comunicació és quan globalment hi ha més
desinformació. Conscient de la situació i de la seva responsabilitat, la URV vol
treballar per contribuir a fer que l’era de la informació esdevingui sinònim no tant sols
de la de la comunicació, sinó també de la del coneixement.
Aquest acte d’investidura de la Dra. Rosa Maria Calaf s’ha convertit en símbol del
que volem fer però també del que volem ser, una Universitat compromesa
veritablement i profundament amb la societat que l’ha creada.
Dra. Rosa Maria Calaf, gràcies per acceptar la nostra distinció, que més que honorar
la vostra persona ens honora a nosaltres mateixos; la vostra incorporació al Claustre
prestigia la Universitat Rovira i Virgili i ens obliga a treballar per ser dignes d’aquest
prestigi.
Avui, amb el màxim reconeixement dels vostres mèrits, adquiriu el compromís de
representar la Universitat Rovira i Virgili, que de ben segur realitzareu amb afecte.
Rebeu l’enhorabona més cordial, en nom propi i en el de tota la comunitat
universitària, que des d’avui també és la vostra.
Moltes gràcies.
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