Discurs de presa de possessió de Salvador Alemany com a
president del Consell Social de la UB
Sala de juntes del Rectorat, 23 d’abril a les 9 hores

Excellentíssim

Secretari

d’Universitats

i

Recerca,

Sr.

Antoni

Castellà; Excellentíssim President del Consell Social de la UB, Sr.
Salvador Alemany; Excellentíssim Expresident del Consell Social de
la UB, Sr. Joaquim Coello; digníssimes autoritats, vicerectors,
vicerectores, degans, deganes, membres del Consell Social de la
UB, professors, professores, membres de la comunitat universitària.

La universitat és una institució que té un paper rellevant a l’hora
d’afrontar els problemes de la nostra societat: fent la feina ben
feta, transmetent confiança i expectatives positives, oferint —des
dels estudis superiors, el pensament científic i la recerca, des de la
formació dels professionals— un marc de solucions possibles.

Per això l’acte d’avui és important per a la Universitat de Barcelona
però també per al conjunt de les universitats i per al nostre país. El
Consell Social va néixer amb una doble funció, que és clau i que té
tota la nostra complicitat: d’una banda, collaborar a la relació
entre la UB i la societat i, de l’altra, garantir la suficiència financera.

D’entrada, vull remarcar que el president, Salvador Alemany, és
una persona que estima la Universitat de Barcelona i que té un
perfil idoni per fer front als reptes actuals de la nostra institució i
del país. Un perfil que, de ben segur, potenciarà la relació
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universitat-empresa-administració, la collaboració publicoprivada,
així com les fórmules que avui dia són imprescindibles per garantir
la sostenibilitat de la nostra Universitat com a universitat pública i
que defensarem aferrissadament perquè ho continuï sent.

Les paraules del nou president Alemany ens han parlat d’objectius
compartits, de voluntat i de fermesa, d’ànims renovats, d’iniciativa i
noves dinàmiques. Són un esplèndid punt de partida per pensar, en
els moments actuals de foscor, en un futur immediat optimista i
positiu, per estar segurs que la nostra bona feina, el compromís en
les missions que la societat ens té encomanades, seguirà en el camí
de fer costat al nostre país donant el millor de nosaltres i formant
part de la solució que permetrà sortir reforçats de la crisi, amb els
criteris de solidaritat, de justícia, per contribuir a avançar cap a una
societat més formada, més justa i més solidària.

La UB és la primera universitat del país i destaca també en la
majoria dels principals rànquings internacionals com a universitat
de primer nivell. La nostra gestió, des de l’austeritat i la solidaritat,
àdhuc amb els obligats ajustaments pressupostaris, es fonamenta
en la responsabilitat en el seu doble sentit: d’un bon govern que
actua amb consciència i, també, que assumeix les limitacions,
dificultats i deficiències que porta associades la conjuntura actual.
Una gestió feta tenint com a prioritat la qualitat i mantenint
l’objectiu permanent d’excellència, pensant en les persones en
definitiva.
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La UB té un full de ruta definit en les direccions apuntades de servei
públic. Com a institució pública defensem amb fermesa la nostra
autonomia i som conscients de la dificultat de la tasca de les
administracions públiques, a les quals procurem fer costat. Al
mateix temps, sóc molt crític amb les accions de govern que
teòricament parteixen del reconeixement de l’enorme importància
de l’educació superior per al futur del país i, contradictòriament, no
reflecteixen políticament aquesta importància en la priorització
pressupostària.

Des de la lleialtat institucional, des de l’esforç a què obliga la
conjuntura i la feina ben feta que cal agrair a la comunitat
universitària

(professors

i

investigadors,

estudiants,

personal

administratiu i de serveis, tècnics, exalumnes), vindiquem que no
s’estigmatitzi la universitat pública: ni som ineficients (com podria
ser-ho la institució que té com a funció preparar per a l’eficiència?),
ni amaguem violents (el pensament científic és contradictori amb la
violència i la UB sempre l’ha condemnat amb fermesa), ni tenim un
superàvit democràtic (el funcionament democràtic sempre és
garantia, encara que sempre cal seguir treballant internament les
millors fórmules de governança). Perseverarem a recordar a qui
calgui fer-ho —que no és ningú dels aquí presents— una cosa tan
elemental com és que per poder criticar prèviament és necessari
comprendre. Prou de tòpics, si us plau! Als mitjans de comunicació
els vull agrair molt especialment la tasca que fan d’oferir els
elements necessaris per a aquesta comprensió.
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Vull repetir-ho amb força: la universitat pública forma part de la
solució! El filòsof Edgar Morin va escriure: «Si un sistema no és
capaç de resoldre els seus problemes fonamentals, o bé es precipita
a la barbàrie, o bé es transforma per trobar respostes noves». Estic
convençut que una universitat pública de qualitat és, per a la nostra
societat, una garantia potent per trobar noves respostes, i per això
ens cal fer la nostra feina ben feta, respondre al que la societat
requereix de nosaltres i disposar del finançament suficient.

Amb tots aquests objectius coincidim amb el Consell Social i ens
sentim ben acompanyats amb el seu nou president; ell coneix la
meva voluntat de collaboració i treball conjunt per defensar una
universitat pública de qualitat, disposada a exercir el lideratge que
li escau, ben gestionada, activa i amb un finançament públic
suficient, però, per sobre de tot, compromesa, responsable,
conscient que no pot abdicar de contribuir decisivament a conrear
els nous paisatges del canvi i capaç de transmetre a la societat, al
nostre país, optimisme i orientació de futur per resoldre els nostres
problemes i deixar a les properes generacions una universitat de
qualitat i sostenible, una societat millor.

Vull agrair la seva collaboració i la tasca exercida al president
sortint, Sr. Joaquim Coello. Amb ell hem compartit el difícil camí de
millorar

els

comptes

econòmics

i

financers

d’una

manera

progressiva i aplicant un canvi tranquil. Ell coneix també l’esforç i la
dedicació de tots els sectors que formen la comunitat universitària
als quals avui vull agrair novament els passos caminats i demanar
fermesa, diàleg i complicitats per seguir el nostre full de ruta en el
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futur. Ens juguem molt en els temps que s’acosten i depèn de
nosaltres seguir pel camí que ens hem traçat.

Les meves darreres paraules vull que siguin també d’agraïment a
totes les persones que avui ens acompanyen en aquest acte. Estic
segur que tots nosaltres i tota la comunitat universitària volem
encoratjar el nou president del Consell Social a fer bona feina i a
treballar colze a colze amb els nostres objectius i lluitant contra les
dificultats.

Que el senyor Salvador Alemany estigui segur que li oferim també
tots els ponts de diàleg, tota la nostra fermesa, tota la nostra força
per tal que la Universitat de Barcelona segueixi en el seu camí de
servei públic i de qualitat, afrontant la situació actual de crisi
econòmica i de canvis socials i cercant, des del compromís, les
oportunitats que aquesta situació ens pot oferir per millorar com a
societat i fer possible un món millor.

Moltes gràcies.
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