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Bon dia. Abans de res, voldria agrair a l’equip de Rectorat en nom meu i dels 
meus companys del col·lectiu de Personal d’Administració i Serveis l’oportunitat 
que se’ns brinda, per segon any consecutiu, de participar en un dels actes més 
importants de la nostra universitat: l’acte d’inauguració del curs acadèmic. 

Aquest any, la gran protagonista és la Recerca. LA RECERCA. Analítica, 
sistemàtica, organitzada i objectiva. La seva curiositat per buscar respostes a 
preguntes o hipòtesis sobre coses desconegudes la fa ser sovint tossuda i també 
enginyosa. Es passa el dia mesurant, comparant i interpretant coneixements 
diversos. Elegant, tant la trobem vestint una bata blanca al laboratori com unes 
brutes sabates en les sortides de camp. Soterrada en muntanyes de llibres a la 
biblioteca i treballant fins a altes hores de la nit davant de l’ordinador. I és que 
la Recerca busca constantment l’excel·lència. 

La Recerca mai treballa sola. Compta amb una gran flota d’investigadors i 
investigadores, doctorands i doctorandes d’arreu del món que amb el seu treball 
en xarxa, contribueixen diàriament en la cerca de noves informacions i que, com 
ella, es passen hores i hores en soledat o en equip, cercant la resolució de nous 
reptes. 

Darrere de tots, amagats als ulls de la societat, hi ha tot un col·lectiu que vetlla 
perquè cap peça del trencaclosques falti damunt la taula. Aquest és el Personal 
d’Administració i Serveis. EL PAS. Un complet equip format per gestors, 
tècnics, administratius, auxiliars, secretaries, conserges al servei de la recerca i 
dels investigadors, que són els que finalment aconsegueixen el reconeixement 
merescut. 

Avui vull agrair l’oportunitat que se m’ofereix per fer aflorar la feina que tots els 
meus companys i companyes de l’administració fem des de l’anonimat a vegades 
poc agraïda, a vegades monòtona, potser fins i tot grisa, però que és 
imprescindible per assolir una Recerca de qualitat. 

El PAS té la capacitat de visionar el conjunt de la comunitat investigadora, 
d’interpretar el mapa del conjunt de la Recerca de la UdG i teixir, com una 
teranyina, connexions de científics de diferents disciplines per reeixir una 
recerca conjunta. Teixir complicitats entre grups que treballen sobre àmbits 
semblants des d’àrees de coneixement diferents. Així, per exemple, conflueixen 
converses entre investigadors de tecnologia i ciències mèdiques en relació a la 
cura de la malaltia del càncer. 

Juntament amb la voluntat de servei, l’objectiu que persegueix aquest col·lectiu 
és fer la recerca més fàcil treballant aspectes àrids com pot ser la gestió 
econòmica, l’adquisició de material i la transmissió de les normatives dels 



organismes finançadors. En aquest sentit, i a contracor, la postura que li toca 
entomar, sovint, és la d’auditor i inspector per vetllar pel bon compliment de les 
normes. Aquest és un treball feixuc però necessari, perquè vetllant per un 
respecte estricte de la legalitat és quan podem retre comptes de manera més 
adequada i ser alhora lliures per al desenvolupament de la investigació. 

La Recerca és patrimoni de la societat. Ha de ser pública i en accés obert. I aquí 
la transferència, la comunicació i divulgació del coneixement juguen un paper 
indiscutible. El PAS també contribueix a l’empoderament de la ciutadania, 
perquè a través de la tramitació de contractes i convenis, organització de 
jornades i redacció de notícies científiques, li posem a l’abast l’adquisició del 
coneixement científic.   
 
La creativitat i la innovació sempre han estat importants, però avui, en plena 
societat de la Informació, han esdevingut fonamentals i indispensables en un 
món hiperconnectat enfervorit per compartir i difondre coneixement i contingut 
de tota mena.  
 
Neix una manera diferent d’entendre la Recerca i el mètode científic: la 
Ciència Ciutadana, una nova via de fer recerca induïda per l'esclat de la 
tecnologia i les xarxes socials. La facilitat per comunicar-se, mitjançant 
dispositius o telemàticament, ha dut a científics i ciutadans a compartir i 
generar en comú resultats i inquietuds. Els laboratoris s’obren, els científics es 
treuen la bata i la ciutadania s’acosta a un món que fins ara contemplava amb 
perplexitat i desconeixement, perquè uns i altres ara es necessiten per 
intercanviar dades i experiències. La ciència busca la complicitat de qui li ha de 
donar valor.  
 
Activitats com les que fem, com ara el Jove Campus de Recerca, el Congrés 
CRACS, la Setmana de la Ciència o la recent Nit de la Recerca, fomenten les 
vocacions científiques entre la societat més jove, el futur motor del nostre país.  

Són moltes les mostres de la nostra societat, la catalana, d’esperit de superació, 
de treball constant i de milions d’hores de moltes persones i d’intents no reeixits 
darrere d’un èxit científic. No pot ser casualitat que el nostre país sigui un dels 
que excel·leixen en els resultats obtinguts en recerca dins l’àmbit europeu.  

I és que la Recerca és garantia de futur per al nostre país. Una recerca viva, 
dinàmica i innovadora. És per això que s’ha de lluitar, confiem que lluitareu, per 
aconseguir més i millor finançament per garantir que els nostres investigadors 
puguin desenvolupar una recerca de qualitat i es pugui evitar la fuga de talent. 
Per poder disposar dels millors equipaments i infraestructures. I també per 
garantir l’eficiència en la gestió administrativa de la recerca. 

Perquè darrere d’un gran descobriment científic, d’un gran investigador i d’un 
gran grup de recerca, tingueu per segur que hi ha, potser amagat, un gran 
col·lectiu de PAS. 

Moltes gràcies.  


