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INVESTIDURA DEL DR. PETER J. BALSELLS COM A DOCTOR 
HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

 

DISCURS DEL RECTOR 

 

 

Benvolgut Dr. Pere Balsells, benvolguts personal acadèmic i investigador, 
personal d’administració i serveis, estudiants, amigues i amics, 

 

Abans de dirigir-me a vostè, Dr. Balsells, deixi’m que expressi un record 
emocionat per a qui va ser un dels primers honoris causa de la nostra 
universitat. Es tracta del Dr. Jerome Bruner, psicòleg i pensador americà, que 
va contribuir al coneixement del cervell humà i del comportament social a partir 
de les seves investigacions sobre els primats. Bruner ha deixat un llegat 
inesborrable a la UdG i és just i necessari que, avui, quan fa un mes de la seva 
mort, l’evoquem. 

El dia 12 de desembre de 1991 el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de 
creació de la Universitat de Girona. El desembre d’aquest any en farà 25 anys. 
Des d’aleshores, juntament amb el Dr. Bruner, la Universitat de Girona ha 
distingit prop d’una vintena de doctors honoris causa en àmbits tan diversos 
com les ciències, les humanitats, les ciències socials, les arts, etc. 

Fins avui, en aquest noble marc dels honoris causa, no hi havia un representant 
dels estudis politècnics. És una satisfacció i un orgull per a la nostra universitat 
que aquesta persona sigui vostè, Dr. Balsells. Un veritable exemple 
d’emprenedoria i de compromís social, estretament lligat a l’Escola Politècnica 
Superior i al seu Patronat. 

Avui, el Dr. Balsells rebrà, en aquest mateix espai i després d’aquesta cerimònia, 
el Premi Manel Xifra i Boada. Aquest guardó, que atorga el Col·legi d’Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, conjuntament amb 
l’empresa Comexi i amb la col·laboració de la UdG, reconeixerà el seu 
compromís amb el país i amb el mon educatiu. 

Avui, doncs, Pere Balsells serà el protagonista de dos actes. El que ara celebrem, 
la seva investidura com a doctor honoris causa per la Universitat de Girona, i el 
que tindrà lloc tot seguit, amb l’atorgament del Premi Xifra i Boada. Dues 
distincions que se sumen i que reconeixen les trajectòries professional i 
personal de Pere Balsells. Dues trajectòries indestriables. La personal, plena 
d’experiències vitals i referents ètics, molt especialment la seva mare, Annita 
Jofre, i la seva dona, Joan. La professional, un veritable exemple a seguir de 
perseverança, treball intens, innovació, dedicació, honestedat i integritat. No 
m’estendré a descriure ambdues trajectòries. El Dr. Joaquim Salvi, padrí del Dr. 
Pere Balcells, ja ha exposat la vàlua de totes dues i com han estat i són 
d’importants el seu compromís i el seu llegat per a l’Escola Politècnica Superior. 
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Als 18 anys, Pere Balcells, arriba i s’instal·la als Estats Units. D’aquesta 
aventura, d’aquesta odissea americana, Pere Balcells n’ha extret, sobretot, dos 
ensenyaments. El primer: «L’esperit de superació ho pot tot.» I el segon: «Res 
no és possible sense la col·laboració dels altres.» I si m’ho permeteu, dos 
corol·laris. El primer és una exigència ètica i íntima: «Retornar a la societat el 
que n’hem pogut aprendre.» Allò que ens ha permès evolucionar ens ha de 
permetre també ser generosos. D’aquest sentir neix el seu constant mecenatge, 
les donacions bibliogràfiques, les beques Balcells, etc. I l’altre corol·lari: en Pere, 
natural de Bellprat, manté sempre vius els vincles amb la terra que el va veure 
néixer i créixer fins a l’adolescència. En Pere esdevé, als Estats Units, un 
ambaixador, un home que es reconeix en els seus orígens, en el seu país, 
Catalunya. 

Ell és el que, en terminologia actual, s’anomenaria un «emprenedor d’èxit». Ell 
ens podria explicar molt millor que molts cursos de coaching què cal fer i, 
sobretot, com cal ser per arribar a culminar un somni professional i alhora 
mantenir-se de peus a terra, recordant d’on véns (socialment, culturalment i 
econòmicament) i essent agraït i generós amb els teus orígens i amb qui t’ha 
acompanyat al llarg de tota l’aventura vital. 

Pere Balsells és un referent per a tots nosaltres d’aquella dita segons la qual «els 
somnis només es poden fer realitat quan la passió i la professionalitat van 
agafats de la mà.» I, com no pot ser d’una altra manera, en Pere, l’incansable i 
apassionat enginyer, acaba la descripció del seu curriculum vitae amb la frase 
«l’aventura continua». 

Moltes gràcies, Pere, per haver acceptat formar part del nostre claustre de 
personal acadèmic i investigador. Per a la UdG és un honor tenir-te entre 
nosaltres. 

 

Una forta abraçada, 

 

Sergi Bonet Marull 

Rector de la Universitat de Girona 

 

 

Girona, 8 de juliol de 2016 


