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Honorable consellera de Recerca i Universitats, rectors, membres del Patronat, vicerectors, 
autoritats, comunitat universitària, amics i amigues. 

El 6 d’octubre de 1997, avui fa 25 anys, es va impartir la primera classe a la Universitat 
Internacional de Catalunya. Es va celebrar un acte d’obertura senzill, i el rector, el Dr. Jordi 
Cervós, que havia tornat a Catalunya des de Berlín per començar aquest somni, va parlar de 
grans projectes a un grup d’estudiants que, aquell dia, iniciaven els estudis d’Arquitectura, 
Dret, Humanitats, Administració i Direcció d’Empresa, Odontologia i Infermeria. Eren tot just 
un centenar i mig d’alumnes. Avui, en tenim més de 9.000. Quatre dies abans, el 2 d’octubre de 
1997, el Diari Oficial de la Generalitat havia publicat la Llei 11/1997 que aprovava el naixement 
d’aquesta nova universitat; una fita que va ser molt celebrada pel grup de somiadors —amb prou 
feines deu o dotze— que havien cregut en el projecte i s’havien deixat la pell per fer-lo realitat. 
Aquests deu o dotze s’han convertit avui en 1.200 persones que creiem i treballem en 
aquest somni, i n’hi ha uns quants milers que el secunden arreu del món. 

25 anys són poc i molt temps alhora. Són pocs anys per a una institució —com la universitat— 
que pot arribar a ser mil·lenària. Però és molt quan s’han viscut amb intensitat. És el nostre cas. 
25 anys són 300 mesos, 1.300 setmanes, 9.125 dies i més de 13 milions de minuts. Més de 13 
milions d’instants viscuts amb passió i amb amor, amb dedicació i amb rigor per tots els 
qui han format part de la Universitat Internacional de Catalunya. 

En tot aquest temps, UIC Barcelona ha canviat molt, moltíssim. Hem experimentat una 
transformació accelerada. Però, en el fons, continuem sent el mateix somni d’aquells pioners, el 
mateix projecte, i mantenim la mateixa identitat. 

Permeteu-me que posi un exemple. La ciència ens diu que el cos humà es renova constantment. 
Cada dia renovem 330.000 milions de cèl·lules del nostre cos, i cada 80 dies som sensiblement 
diferents. Al cap de deu anys, som un individu completament nou… però alhora, 
continuem sent el que érem, amb el nostre caràcter, la nostra intel·ligència i la nostra manera 
de ser. Això ens demostra que és l’esperit el més important de cada ésser humà, i que també és 
el que li proporciona la seva identitat. 

Pensem ara en UIC Barcelona. En aquests 25 anys, hem renovat els ensenyaments de grau 
(amb l’arribada de Bolonya) i de postgrau; hem renovat les aules, els edificis, els laboratoris i —
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sobretot— bona part de les persones que van començar, als quals transmetem el nostre profund 
agraïment. Però, continuem sent la universitat que érem el 1997, amb el mateix  caràcter i manera 
de ser. Això ens demostra que és l’esperit —el nostre ideari, la nostra missió— el més 
important de la Universitat, allò que ens manté vius i ens atorga identitat. 

És, alhora, el gran repte que cadascun de nosaltres assumim cada dia. Volem aportar 
innovació, creativitat, generació d’idees i coneixement. No podem conformar-nos amb les fites 
aconseguides, ni amb formes rutinàries d’ensenyament, ni amb línies de recerca obsoletes. Al 
mateix temps, aquest 25è aniversari és una ocasió per girar la mirada cap al nostre origen, la 
nostra història, per aprofundir en les nostres arrels, redescobrir qui som i què dona sentit a la 
nostra feina: la innovació que ens impulsa i mobilitza i la identitat que aporta llum i orientació. 
Totes dues són necessàries i absolutament compatibles. Perquè la identitat sense innovació 
és esclerosi. I la innovació sense identitat és desintegració.  

Comencem el primer curs acadèmic lliure ja d’una pandèmia que ens ha constret durant 
dos anys. I això ja es nota al campus: floreix saba nova, hi ha més diàleg, més presència, 
més convivència intel·lectual. No obstant això, en l’horitzó han sorgit noves incerteses. Al 
cor d’Europa ha esclatat una guerra, la d’Ucraïna, que ens afecta molt profundament per la 
tragèdia humana i també com a universitat internacional que som. Així mateix, la inflació s’ha 
disparat en molts països i ja amenaça amb una nova recessió. Tot i aquests núvols negres, 
afrontem aquest 25 aniversari amb optimisme, perquè sabem que fent bé la nostra tasca 
contribuirem a millorar la societat, formant dones i homes lliures i responsables, i produint 
ciència i coneixement que redundin en el benestar de les persones i de la societat. 

En el curs 2022-2023, assumim els reptes del curs anterior i n’afegim d’altres de nous. De tots 
aquests, vull destacar-ne cinc en els quals posarem el focus:

— La recerca excel·lent, aquesta que en els darrers anys ens ha portat a una posició destacada 
en els rànquings.

— La internacionalitat. Perquè forma part del nostre ADN: està en el nostre nom, en el centre del 
nostre nom, i en la nostra identitat.

— La creació de postgraus i programes de formació contínua, traient partit del talent de 
la Universitat i contribuint a satisfer la demanda creixent del Long Life Learning.

— El desenvolupament d’un fort compromís social entre els estudiants, el PAS i el PDI, la qual 
cosa inclou l’expansió dels actuals programes de sostenibilitat, d’igualtat i de solidaritat.

— I, finalment, la interdisciplinarietat. Hem de fomentar el diàleg entre departaments i facultats, 
generar ciència i docència amb aportacions de diferents àmbits, de manera transversal; per això 
impulsarem encara més el CIP, el Centre Interdisciplinari de Pensament. 

L’educació en valors, i no tan sols en àrees científiques, és el projecte que volem impulsar i que 
exemplifica aquelles paraules d’Elisabeth Eidenbenz, la mestra i infermera suïssa que va fundar 
la Maternitat d’Elna i que va salvar centenars de nens que fugien de la Guerra Civil i de l’horror 
de l’Alemanya nazi. Ella deia: “Imaginem que hi ha un naufragi i que les persones afectades 
han estat educades només en els criteris de la supervivència. Aquestes s’aferraran amb les 
dues mans a un tros de fusta, enmig del naufragi, i no ajudaran ningú més que a elles mateixes. 
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Aquestes, aïllades i sense ajuda, no se’n sortiran. Per contra, si les persones del naufragi han 
estat educades en el valor de la solidaritat, s’agafaran amb una mà a la fusta i amb l’altra 
ajudaran una altra persona a salvar-se. Aquestes, ajudant-se les unes a les altres, salvaran la 
comunitat”. Aquest és el nostre repte. 

Estem, a més a més, en un moment clau perquè es reconegui l’enorme aportació social de 
projectes educatius com el nostre, sustentat per una fundació altruista al servei de la societat. 
Es difon per tot el sistema universitari la clara percepció que les universitats privades 
sense ànim de lucre —i totes les privades de Catalunya ho són— han de tenir un 
reconeixement jurídic. En aquest punt, vull agrair a la Conselleria d’universitats, i especialment 
a la consellera, el seu suport incondicional. De fet, la recent Llei de la Ciència 17/2022, publicada 
el 5 de setembre passat, reconeix per primer cop aquesta diferència important entre les 
universitats privades, així com l’ajut que han de rebre aquelles que manquem d’ànim de lucre. 
Aquest reconeixement és també present en l’articulat de l’actual esborrany de la Llei de la 
Ciència catalana, que s’aprovarà durant les properes setmanes; i també el reconeixia el ministre 
d’Universitats —fa tan sols deu dies— en el seu discurs d’obertura del curs acadèmic de les 
universitats espanyoles. 

Ara, us convido a somiar amb el que podem arribar a ser quan celebrem les nostres 
noces d’or, o, potser, l’octubre de 2097, quan arribi el nostre primer segle de vida. Us explicaré 
un secret. 

L’any passat vaig visitar  la Universitat de la Sorbona. Passejant per l’impressionant edifici 
històric, al Barri Llatí de París, em vaig sentir molt petit. M’impressionava pensar que aquella 
universitat s’havia fundat el 1150, que tenia 870 anys d’existència, i que entre els seus diplomats, 
s’hi trobaven: Sant Ignasi de Loyola, Louis Pasteur o Marie Curie. Sortint de l’edifici, vaig somiar 
per un moment en allò que seria UIC Barcelona amb el pas dels segles, quan arribem, com 
aquella universitat, als 800, 900… o mil anys. Serà, n’estic segur, molt diferent de com avui la 
coneixem. Els edificis actuals ja no existiran; els ensenyaments que s’impartiran no tindran res a 
veure amb els actuals, i els mètodes docents ni tan sols podem imaginar-los avui! Pot ser que 
res del que avui veiem existeixi en el futur, perquè UIC Barcelona haurà renovat totes 
les seves cèl·lules; però la identitat —l’ànima— romandrà intacta. En el quart mil·lenni, 
i en el cinquè, la Universitat Internacional de Catalunya continuarà complint el seu projecte 
fundacional. 

Per acabar, he reservat la part més breu —però més important— del meu discurs. Com vaig dir 
en una altra ocasió, les coses importants de la vida solen dir-se amb una sola paraula. Amb 
un “sí”, davant d’un altar; amb un “t’estimo”, quan sorgeix l’amor. La meva paraula —la que 
avui ha de ressonar en els nostres cors— és “gràcies”! 

Vull donar les gràcies en un doble apartat. El primer es dirigeix a l’àmbit extern de la Universitat. 
Gràcies a tots els diputats del Parlament de Catalunya que van votar a favor de la llei que ens va 
donar vida. A l’actual govern de Catalunya i, molt especialment, a la Conselleria d’Universitats, 
per tot el suport que ens han mostrat sempre. Estem orgullosos de formar part del sistema 
universitari català, i agraïm poder treballar frec a frec amb les institucions públiques. 

Gràcies també a les altres universitats i centres de recerca catalans i, molt especialment, als 
actuals rectors amb els qui –a més– m’uneix una bona amistat.  Gràcies per ser avui aquí, i 
demostrar que formem part d’un sol sistema, fort i pròsper. 
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De la mateixa manera, dirigeixo el meu reconeixement a les empreses i institucions que han fet 
possible les nostres 16 càtedres i 5 aules d’empresa, i que financen o col·laboren amb la nostra 
recerca i transferència en favor de la societat. 

El segon apartat del meu agraïment es dirigeix a tots aquells que han treballat per a  
UIC Barcelona en aquests 25 anys d’història. En primer lloc, vull recordar el Dr. Jordi Cervós, 
el nostre primer rector, que amb el seu prestigi internacional ens va situar en el mapa de 
les universitats. El proper 14 de novembre es complirà un any del seu traspàs, i dos dies 
després l’honorarem amb un acte d’homenatge a la seva vida i obra. 

Gràcies també als rectors que el van succeir: el Dr. Josep Argemí, que va iniciar el grau de 
Medicina; el Dr. Pere Alavedra, i el seu afany per crear vincles sòlids amb la societat civil; i el Dr. 
Xavier Gil, que va fer de la recerca excel·lent el nostre pal de paller. 

Gràcies als membres del nostre Patronat durant tots aquests anys, perquè la seva confiança 
en les Juntes de Govern i el seu incondicional suport a tothom, ha permès que arribéssim fins 
aquí. Vull destacar molt especialment el paper dels nostres presidents: el Sr. Ramon Guardans, 
el Sr. Josep Maria Pujol —el nostre president d’Honor—, i l’actual president, el Sr. Miguel Ángel 
Cazcarra. 

Als membres del nostre Consell Assessor Universitari, que en aquests 25 anys han aconseguit 
obrir moltes portes que semblaven tancades, i han resolt problemes que semblaven irresolubles. 
Mil gràcies per la vostra desinteressada i inestimable col·laboració. 

A totes les Juntes de Govern que s’han succeït des d’aquella emblemàtica reunió a la Biblioteca 
Cambó, que hem vist en el vídeo inicial. Als degans i deganes, directors i directores 
d’institut, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis; a tots els 
que hi heu posat la vostra il·lusió i la vostra feina,  gràcies! Aquest dia no hauria arribat 
sense el vostre esforç diari. Tampoc hauria arribat sense els actuals alumnes i tots els alumni de 
la nostra universitat en aquest quart de segle. Sou el present i el futur de UIC Barcelona, el nostre 
principal llegat a la societat. 

Finalment, vull tenir un record especial, agraït i emocionat, per a tots aquells que ens van 
deixar, el record dels quals sempre serà amb nosaltres. Els dediquem el nostre afecte i la 
nostra oració. 

Amb aquest pensament voldria acabar el meu discurs. A tots, faci molts o pocs anys que sou a la 
Universitat, moltes gràcies. Ens espera un any meravellós i un futur ple de promeses. 

Em sento molt orgullós de treballar amb vosaltres en aquest gran projecte que un dia van somiar 
els nostres fundadors. 

Moltes gràcies. 

Dr. Alfonso Méndiz  
Rector de UIC Barcelona
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