PARAULES DE BENVINGUDA AL NOVA DOCTORA
MARY NASH

Benvolguda Dra. Mary Nash,
Sr. President del Consell Social,
Sr. Secretari general de la URV,
Dra. Montserrat Duch,
Senyores i senyors claustrals,
Distingides autoritats,
Benvinguts col·legues d’altres universitats,
Bienvenidos colegas de otras universidades,
(Barcelona, Jaume I, València, Granada, C. Madrid,
País Vasco)
Membres de la comunitat universitària de la URV,
Senyores i senyors,
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És tot un honor i un privilegi donar la benvinguda al
nostre Claustre a la Dra. Mary Nash, i ho faig amb
molt de gust, tant a títol personal com en nom del
tots els membres de la Universitat.
Com saben, l’acte d’investidura d’un doctorat
honoris causa és el de màxima solemnitat per a la
comunitat universitària en el qual s’integren al
nostre claustre persones que s’han distingit per la
seva activitat en benefici de les arts, la cultura, les
ciències o la societat, en general, i per a aquest acte
reservem també la litúrgia que ens evoca el paper
cabdal que, des de fa segles, té la institució
universitària en la societat, per al desenvolupament
de la qual preserva i fa avançar el coneixement.
I és a partir d’aquest reconeixement que la
Universitat també es defineix, doncs les persones
que s’han integrat a la URV en un acte solemne com
el d’avui expressen al món quins són els nostres

2

referents d’acompliment acadèmic, artístic, cultural
o en el servei a la societat. I la seva incorporació al
Claustre de la URV ens aporta, de la seva banda,
honor i també reconeixement. És per això que, per
orgull nostre, presideixen l’entrada a la Universitat.
La professora Duch, en la seva laudatio, ha posat de
manifest tots els mèrits que fan mereixedora a la
Dra. Nash de la màxima distinció acadèmica que
atorga la Universitat i que hem pogut apreciar en la
magistralis lectio amb la qual la Dra. Nash ens ha
obsequiat.
La distinció de Doctorat Honoris Causa vol sempre
emfatitzar valors de la nostra universitat i en aquesta
ocasió la Dra. Nash simbolitza el nostre compromís
amb la igualtat de gènere i amb la recerca crítica com
a raó de ser de tota universitat.
Efectivament, com ha destacat la padrina, la Dra.
Nash fou de les pioneres a la universitat espanyola
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en incorporar els estudis de dona i gènere i
especialitzant-se en història de les dones. I ha estat
en aquesta temàtica d’estudi on hi ha desenvolupat
una línia de recerca i acadèmica molt sòlida al llarg
d’aquest anys, amb la publicació de nombrosos
llibres i d’articles en revistes, participant en projectes
internacionals o havent dirigit una quinzena de tesis
doctorals, entre d’altres.
És precisament aquesta, l’aportació que pot fer i ha
de fer la Universitat, fer avançar en el coneixement i
transmetre’l a la societat, perquè és el que
contribueix al que ara anomenem, impacte social de
la recerca. I de ben segur que els estudis de la Dra.
Nash, han contribuït a aquest impacte social amb
múltiples efectes, entre aquests, a fomentar la
igualtat en la nostra societat i la no discriminació per
raons de gènere. Una situació que, tanmateix,
encara requereix de molta tasca a realitzar per
arribar a una situació de no discriminació per raó de
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gènere, com aquests dies hem recordat amb noves
dades i arguments, i especialment en un dia com el
d’ahir. I com a universitat crec que ens hi hem de
sentir interpel·lats en aquest repte de finalitzar amb
la bretxa laboral, en particular, però amb la
desigualtat, en general. I alhora ajudar a impulsar
noves polítiques i actuacions en pro de la igualtat de
gènere en tots els àmbits de la nostra societat.
D’altra banda, informar i difondre de la realitat de la
desigualtat per raó de gènere entre la comunitat
universitària

i

la

societat

és

l’objectiu

de

l’Observatori de la Igualtat de la URV, el qual porta a
terme un seguit d’actuacions i activitats regulars al
llarg de l’any així com un seguit de reconeixements.
De ben segur, que el treball de la Dra. Nash també ha
contribuït a inspirar aquest conjunt d’actuacions
però

voldria

destacar-ne,

especialment,

la

transmissió acadèmica i de recerca del seu treball
que també es manifesta a la nostra universitat. Així,
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per exemple, l’estudi i la recerca en dona i gènere
han estat i són l’objecte de diversos grups de recerca,
com, per exemple, el que lidera la professora Duch,
però també s’han incorporat en l’àmbit docent, tant
sigui a través del continguts de diverses matèries o
en la realització d’assignatures específiques en
diversos ensenyaments, així com la posada en
funcionament del Màster Oficial en Estudis de
Dones, Gènere i Ciutadana, que organitzem
conjuntament amb altres universitats.
Com deia a l’inici, considero que aquesta és la
vertadera funció de la Universitat, la recerca com a
base per a una bona docència i una sòlida
transferència de coneixement a la societat. I és
potser aquest especial èmfasi que des de l'inici vam
posar en l'activitat investigadora el que distingeix la
URV entre moltes universitats “joves”. Un camí que
hem reforçat amb el II Pla Estratègic de Recerca i
Innovació, atenent a l’encara major responsabilitat
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social que han adquirit i han d’adquirir les
institucions d’educació superior en un entorn on el
coneixement esdevé més determinant per a
l’esdevenir col·lectiu.
I aquest és el mestratge de la Dra. Mary Nash, doncs
en base a l’excel·lència científica ha fet avançar el
coneixement i ha contribuït a difondre’l, en aquest
cas en l’àmbit dels estudis de dona i gènere i
d’història de les dones. Com els deia, un referent del
nostre compromís com a universitat.
Així, el que simbolitza aquest acte d’investidura de la
Dra. Nash com a doctor Honoris Causa és, en
definitiva, el nostre compromís amb la societat. Per
tant, celebrem l’entrada al nostre Claustre d’un
referent no només del que som com a universitat
sinó del que volem ser.
Avui, Dra. Mary Nash, amb el màxim reconeixement
dels vostres mèrits, adquiriu el compromís de ser
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ambaixadora de la Universitat Rovira i Virgili, que de
ben segur realitzareu amb afecte.
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.
Rebeu l’enhorabona més cordial, en nom propi i en
el de tota la comunitat universitària, que des d’avui
és també la vostra.
Moltes gràcies.
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