
Paraules de benvinguda  

pronunciades pel Dr. Francesc Xavier Grau Vidal 

Rector Magfc. de la Universitat 

 

Benvolguda Dra. Watson, 

Sr. Secretari general de la Universitat Rovira i Virgili, 

Sra. Directora de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat Rovira i 

Virgili, 

Doctora Jiménez, 

Senyores i senyors claustrals, 

Distingides autoritats, 

Senyores i senyors, 

És motiu de màxima satisfacció per a la comunitat universitària celebrar aquest 

acte solemne d’investidura de la Sra. Jean Watson com a doctora honoris causa 

per la Universitat Rovira i Virgili. 

A mi em correspon l’honor i el privilegi de donar-li la benvinguda al nostre 

Claustre, i ho faig amb molt de gust, tant a títol personal com en nom del tots els 

membres de la Universitat, i en especial del Departament d’Infermeria, del qual 

va néixer la proposta de conferir-li la màxima distinció acadèmica que atorga la 

Universitat. 

La padrina, la professora Maria Jiménez, 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 doctora Watson 

ens ha obsequiat. 

El nomenament de doctora honoris causa representa, de fet, una distinció amb 

doble sentit, de màxim reconeixement acadèmic a la persona distingida però 

també d’orgull per a la comunitat universitària a la qual s’integra. Per a la URV, és 
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tot un privilegi comptar entre el seus claustrals amb una de les personalitats més 

rellevants del camp de la infermeria, que ha contribuït enormement a la 

teorització d’aquesta disciplina. El treball de la Dra. Watson l’ha fet mereixedora 

de nombrosos premis i distincions amb reconeixement a aquesta tasca àmplia que 

ha desenvolupat en el seu camp. Entre aquests guardons voldria destacar el de la 

Rosa de Jericó, de l’Escola d’Infermeria Santa Madrona, que ha estat referent de 

moltes infermeres del nostre país.  

L’any passat fou per a la URV l’any de la ciència i l’humanisme, reflex de la 

importància que donem a la unitat de la ciència, manifestada també per la 

creació d’una Càtedra de Ciència i Humanisme. Com bé deia la Dra. Jiménez, la 

connexió entre humanisme i ciència es troba a l’essència de la infermeria. D’una 

altra manera, és la ciència que probablement amb la seva aplicació té més 

apropament, contacte humà, amb les persones. Aquest fet de ben segur que 

confereix a la disciplina unes característiques essencials ja des del moment 

mateix de l’aprenentatge. Aquesta ha estat una de les contribucions essencials 

que ha dut a terme la Dra. Watson, sistematitzant en l’àmbit teòric el cuidatge, el 

model de caring, la qual cosa ha permès generar una escola del coneixement en 

l’àmbit de la infermeria que ha estat referent per als models de moltes escoles 

d’arreu, entre les quals la de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta idiosincràsia 

de la disciplina infermera, que la Dra. Watson ha contribuït decisivament a 

enriquir, té molts altres elements que formen part intrínseca dels valors de la URV 

des de la seva creació. 

L’Escola d’Infermeria de la URV ha format al llarg de setze promocions, des del 

curs 94-95, pràcticament 2.000 titulades i titulats, un 88% de dones i un 12% 

d’homes, una proporció home-dona que alguna raó profunda amaga, 

probablement relacionada amb una aproximació vocacional del sexe femení a 

uns determinats valors humans de proximitat, de cura de l’altre, que són objecte 

d’atenció de tots els plans d’igualtat, entre els quals el de la nostra Universitat. 

El sistema de salut, junt amb les prestacions socials i l’educació, constitueixen les 

tres potes fonamentals de l’Estat del benestar, que en els moments actuals de crisi 

econòmica es poden veure amenaçats. La nostra societat, la nostra cultura 
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europea, dóna un valor fonamental a un sistema de salut universal, gratuït i de 

qualitat. En aquest sistema hi té un paper fonamental el personal sanitari, que 

l’any 2008 a Catalunya, pel que fa a l’àmbit hospitalari, se situava prop de les 

65.000 persones, de les quals el col·lectiu més ampli, amb 23.000, corresponia 

als de les infermeres i infermers. 

En els darrers anys, però, l’increment molt substancial d’usuaris (20% en deu 

anys) ha comportat que tant en nivell de despesa en salut per càpita com en 

personal sanitari, especialment d’infermeria per població, ens trobem en els 

darrers llocs dels països de l’Europa Occidental. Tot i així, la qualitat del servei i 

la satisfacció de l’usuari no ha minvat gens, al contrari. Així ho demostra la 

darrera enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió, en què només el 3,8% de les 

persones enquestades situa la sanitat com un dels problemes que té el país. I 

encara és més precís el Baròmetre Sanitari de Catalunya de 2010, en el qual la 

societat catalana valora amb un notable l’atenció sanitària i la principal nota 

l’assoleix el tracte rebut del personal sanitari, amb un 7,95 sobre 10. 

Ens trobem, doncs, davant d’un col·lectiu sanitari en què la infermeria té un paper 

fonamental, ja que constitueix el nervi central del sistema de salut, i valors com el 

compromís, el coneixement i el servei es troben al capdamunt de tot. Tots aquests 

són principis de la nostra Escola d’Infermeria que la teoria convertida en praxi de 

la Dra. Watson ha enfortit. Principis que, per altra banda, com comentava, són 

centrals de la nostra existència com a universitat.  

L’Escola i el Departament d’Infermeria de la nostra Universitat han engegat, 

també, un decidit i irreversible camí cap a la infermeria basada en l’evidència 

científica, obrint el pas als referents universals de generació de coneixement. En 

aquest sentit, l’acte d’avui està carregat de simbolisme; amb aquest doctorat 

honoris causa, el món de la infermeria, el doctorat en l’àmbit de la infermeria, 

contribueix a enfortir l’impacte internacional d’una universitat investigadora. 

Dra. Margaret Jean Harman Watson, gràcies per acceptar la nostra distinció, que 

més que honorar la vostra persona ens honora a nosaltres mateixos; la vostra 
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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 és també la vostra. 

Moltes gràcies. 


