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OSONA: EL SEU TALENT I EL SEU FUTUR 
Joan Turró Vicens 

 
Conferència impartida a la Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic  

el 10 de setembre de 2014 

 

 

En primer lloc permeteu-me que us agraeixi l'assistència a aquesta conferència, en un 

moment en què acabem d’iniciar la Diada Nacional de Catalunya 2014, en la qual el 

nostre país vol manifestar novament la seva voluntat de passar definitivament pàgina al 

seu difícil encaix en l‘actual estructura política d'Espanya... Estic segur que tots els que 

som aquí volem que la manifestació de demà a Barcelona sigui un gran èxit de 

participació cívica, pacífica i ciutadana. Esperem que sigui així i que els qui tenen 

l’obligació de saber interpretar els sentiments i les posicions de la població estiguin a 

l’altura que requereix la funció democràtica que desenvolupen.  

 

En aquest context i en aquest moment ple de transcendència, no us puc pas negar que 

parlar davant vostre en aquest noble espai de tanta tradició històrica com és la Sala de 

la Columna de l’Ajuntament de Vic m’impressiona enormement i em fa dubtar de si seré 

capaç de complir les expectatives que l’alcalde de Vic va depositar en mi en el moment 

que em va proposar de fer aquesta conferència. De fet, quan m’ho va demanar abans 

de l’estiu, la meva reacció immediata va ser dir-li que jo creia que el meu perfil, tant 

professional com personal, no era el més adequat per a aquest tipus d’acte. Al llarg la 

vida he intentat aportar el màxim que he sabut i que he pogut a les institucions 

públiques i privades i a les empreses en què he tingut la sort de participar, però mai no 

he buscat ni reconeixements ni protagonisme extern, ben al contrari, ho he evitat 
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premeditadament. Us prego que no interpreteu aquesta afirmació com a falsa modèstia, 

ja que forma part indestriable del que he anat construint dia a dia al llarg de la meva ja 

llarga vida i que a hores d'ara forma part definitiva del meu tarannà. Tanmateix, desitjo i 

espero poder satisfer les expectatives i la confiança de Josep M. Vila d'Abadal, alcalde 

de Vic i alhora president de Fundació Universitària Balmes, entitat en la qual avui tinc 

també la sort de poder treballar en qualitat de director general, també per confiança 

d’ell, fet que li agraeixo públicament. També espero poder-vos transmetre un conjunt de 

reflexions que us puguin interessar... No patiu per la densitat del contingut de la 

intervenció, ja que m’he proposat no emplenar-la ni de dades ni d'erudites cites 

bibliogràfiques, ja que no em considero un erudit i tampoc vull intentar semblar-ho. 

 

Una bona part de les reflexions que em proposo transmetre-us són fruit del treball 

col·lectiu que en el si del Patronat de la Universitat de Vic - Universitat Central de 

Catalunya (UVic-UCC), o de la recentment creada Agència d’Emprenedoria, Innovació i 

Coneixement, Creacció, hem compartit i elaborat en llargues sessions de debat entre 

força persones, entre les quals em cal mencionar el mateix alcalde, Sr. Josep Maria 

Vila d’Abadal, el Dr. Josep Arimany, el rector Dr. Jordi Montaña i el seu equip de 

govern, en Josep Terradellas, etc. 

 

Aquest mes de setembre farà ja més de tres anys que vaig iniciar la meva col·laboració 

professional amb la vostra ciutat i amb la vostra universitat. Fets casuals ho varen 

possibilitar, com l'amistat que vaig construir quan vaig ser secretari general del 

Departament de Justícia amb el vostre regidor de Ciutat del Coneixement, Dr. Josep 

Arimany, compartint una mateixa visió de responsabilitat i de feina ben feta, ocupant ell 

la difícil funció de director de l’institut de Medicina Legal de Catalunya. Haig de 

reconèixer que la seva proposta i la del mateix alcalde de col·laborar amb el vostre 

projecte em va agafar quasi per sorpresa perquè, després d’una llarga i molt diversa 

vida laboral, havia iniciat el que jo creia que seria la meva darrera etapa professional 

com a emprenedor de projectes amb un alt contingut d’innovació. En molt pocs mesos 

el vostre projecte em va frapar tant que vaig deslligar-me dels projectes iniciats i fins 

avui m’hi he dedicat íntegrament i de forma exclusiva. No m’importa reconèixer que el 



3	  
	  

meu coneixement de la vostra ciutat i de les terres d’Osona era força limitat en iniciar 

aquest procés. Com a un típic, i potser fins i tot tòpic, ciutadà metropolità de Barcelona, 

estava força convençut que el lideratge dels diferents àmbits de la societat catalana es 

generava bàsicament a l'entorn de la capitalitat barcelonina i desconeixia els potencials 

de les comarques de l’interior. Doncs bé, avui estic captivat per les realitats i per les 

potencialitats que he trobat a la vostra ciutat i a les vostres terres i em proposo, si m’ho 

permeteu, explicitar-vos els meus pensaments en aquest sentit.  

 

Molt sovint he sentit una frase popular entre vosaltres: “A la ciutat de Vic és molt difícil 

entrar-hi, però també és molt difícil sortir-ne”. Bé, en el meu cas, us puc dir amb 

sinceritat que la meva entrada a la vostra ciutat no ha respost a aquest tòpic, ben al 

contrari, m'ho heu fet molt fàcil i m’he sentit molt acompanyat. Moltes gràcies.   

 

Fa prop de cinquanta anys que la vostra ciutat basava una part molt important de la 

seva activitat econòmica en unes indústries molt específiques, les d'adobat de pells, la 

tèxtil i algunes de l‘àmbit del metall, molt lligades directament a cobrir les necessitats 

tecnològiques de les altres dues. Permeteu-me que recordi que l’activitat industrial 

aquí, a la ciutat de Vic l’any 1988, només en la indústria adobera, comptava amb 28 

empreses i amb més 1.500 treballadors directes.  

 

El teixit urbà i bona part del territori incorporava un desplegament d’empreses de 

diverses dimensions que, directament o indirecta, depenien d’aquests sectors. Aquests 

sectors industrials foren dels pioners en el procés d'internacionalització del nostre país i 

generaren una gran activitat econòmica que durant molts anys va ser la base principal 

de la renda de les famílies de la comarca. A partir dels inicis dels anys setanta, la 

globalització i la consegüent redistribució de la producció mundial, l’aparició de nous 

productes substitutius i alguns altres factors com la problemàtica dels residus que 

generaven, els varen fer entrar en una profunda crisi que durà anys, fins a la seva quasi 

total desaparició. Aquest fenomen forma part de l’evolució natural de l’economia, però 

també permet diferenciar clarament les zones territorials que, posteriorment, han estat 

capaces d’afrontar el repte de la transformació, o que romanen llargs anys ancorades 
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en el passat i en la crisi. De fet, la reacció que tenen a aquests fenòmens tan 

importants posa en evidència el talent i la capacitat de lideratge dels pobles que els 

pateixen.   

 

Jo mateix sóc fill d’un poble de la Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols, i el meu pare era 

un important fabricant de taps de suro. Sabeu que més o menys per la mateixa època 

que Vic i Osona vivien el quasi monocultiu de les indústries pelleteres i tèxtils, la meva 

ciutat natal i les comarques del Baix Empordà i la Selva vivien una dependència tant o 

més important de la indústria surera. També per la mateixa època, la meva ciutat va 

patir una crisi sectorial gravíssima que va arrasar tot el teixit empresarial i social que 

girava a l'entorn de l'important i també internacionalitzat sector econòmic del suro.  

Doncs bé, permeteu-me dir, ni que sigui simplificant molt, que Vic i Osona són 

l’exponent d’una reacció positiva i creativa a la crisi, i la meva ciutat natal, Sant Feliu de 

Guíxols és, segons la meva modesta opinió, un cas claríssim del contrari. 

 

Osona ha estat capaç de generar en pocs anys una important i nova indústria 

agroalimentària i ha sabut reorientar una part important del sector del metall, alhora que 

ha generat un nombre important de petites i mitjanes empreses en àmbits molt diversos 

com el comerç, els serveis, la fabricació de materials de construcció i equipaments, etc. 

El resultat d’aquest procés és que s’ha substituït plenament el teixit econòmic anterior i 

el vostre territori s’ha situat en l’escenari actual de competitivitat i distribució 

internacional dels mercats. Contrariament, la meva estimada ciutat natal ha esdevingut 

una ciutat dormitori sense teixit econòmic propi i els seus carrers encara respiren 

l’activitat perduda i sense substitució, tot i l’impacte posterior que ha tingut l'activitat 

turística. 

 

Permeteu-me només una dada per confirmar l’impacte d’aquest procés. L’any 1975, 

encara en plena implantació del model econòmic anterior basat sobretot en la pell i els 

teixits, la població d’Osona en termes absoluts era de 107.000 habitants 

aproximadament. Avui, en canvi, gira a l'entorn dels 155.000 habitants.  És a dir, en uns 

trenta-cinc anys, l’economia productiva d'Osona no tant sols ha substituït la renda que 
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generava l’anterior estructura productiva, sinó que ho ha fet per a una  població d’uns 

50.000 habitants més. 

 

Durant aquests darrers anys, i en el marc d’aquesta mateixa transformació econòmica, 

Vic ha modernitzat plenament la seva xarxa urbana: ha peatonalitzat una part important 

dels seus carrers històrics, ha desplegat un bon nombre de polígons industrials i de 

serveis que han acollit el desplaçament de les indústries situades en el nucli urbà i ha 

permès la nova implantació de moltes noves empreses i activitats. Ha construït una 

important oferta de pàrquings públics al centre de la ciutat que possibiliten i potencien 

un comerç modern i actualitzat. Ha generat zones esportives molt generoses en espais 

i que acullen un gran nombre d’ofertes públiques i privades de serveis esportius per als 

ciutadans. També ha sabut conservar i actualitzar un teixit associatiu i cultural de molt 

ampli abast del qual, per simplificar, només esmento la famosa Escola de Música i la 

impecable instal·lació cultural de l’Atlàntida. Tota aquesta potentíssima transformació 

urbana s’ha fet en el marc d’uns plans d’urbanisme que, pel que veig, han tingut molta 

cura de la conservació del patrimoni arquitectònic històric.  

 

Què representa aquesta transformació? És fruit només de la casualitat o respon a 

altres variables? Sense cap dubte, respon a l’existència en el territori d’un talent 

acumulat i d’una capacitat sostinguda de lideratge que no són gens habituals en altres 

indrets. El vostre dia a dia i la vostra intel·ligent vocació de millora permanent us fa ser 

encara crítics i us costa, pel que he vist en aquests tres anys que comparteixo amb 

vosaltres, reconèixer els vostres mèrits.  

 

Passejar-me per la meva ciutat natal em fa rememorar avui els començaments del 

segle XX, però fer el mateix per la vostra ciutat em situa clarament en la modernitat 

actual. 

 

Fa pocs mesos vaig tenir l’oportunitat de compartir una llarga estona amb l’equip 

directiu d’una cadena de grans superfícies de la vostra zona i vaig quedar impressionat 

per la maduresa, la complexitat i l'aprofundiment de les línies estratègiques que aplica 
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en el seu model empresarial. Aquest és el secret de l’èxit de les transformacions 

econòmiques i socials que estic comentant. La capacitat de definir una estratègia 

encertada i de disposar dels lideratges i les complicitats per poder-la implantar i 

mantenir. Amb sinceritat, estic convençut que la vostra ciutat i el conjunt d'Osona 

disposen d’aquesta capacitat i, tal com aniré comentant, crec que en aquesta capacitat 

hi ha implícit l’èxit que us pronostico per als propers i difícils anys que afrontarem.   

 

La Diputació de Barcelona acaba de publicar aquest estiu un conjunt d’indicadors que 

pretenen valorar la capacitat de les diferents comarques de Catalunya per afrontar amb 

més o menys èxits els reptes econòmics dels propers anys. En diu “sistemes 

d’innovació comarcals” i els agrupa en tres àmbits: factors externs a les empreses (com 

els coneixements i competències cientificotècniques de la població, els serveis, 

equipaments i infraestructures de suport científic o tècnic, l’existència d’un mercat de 

productes i serveis innovadors i el suport públic i la disponibilitat de finançament a la 

innovació); factors interns a les empreses (noves empreses i nous autònoms en àmbits 

de les tecnologies i del coneixement, llocs de treball en sectors intensius en 

coneixement); i l’eficàcia i els resultats de la innovació (noves marques, noves patents, 

etc.). 

 

Doncs bé, en aquesta publicació, la vostra comarca, en relació a les 41 comarques de 

Catalunya, l’any 2012, que és el darrer càlcul publicat, se situa en la 15a posició en 

l’índex global; en la 16a posició pel que fa als factors externs a les empreses; en la 9a 

en els factors interns; i en la 15a pel que fa a l’eficàcia i resultats de la innovació. 

Aquest posició global ha guanyat de fet dues posicions en els darrers dos anys, ja que 

l’any 2011 se situava Osona en la 17a posició. 

 

Aquests estudis parteixen del supòsit que la globalització ha desplaçat definitivament 

del continent europeu els sectors que no es basen en alts nivells de coneixement i 

d’innovació i, en conseqüència, el sector agroalimentari no hi és valorat adequadament. 

Tanmateix, crec que és clar que el teixit industrial i de serveis que s’ha construït a 

Osona i els seus entorns en relació al sector agroalimentari, conforma una estructura 



7	  
	  

econòmica clarament consolidable i amb un important potencial de creixement en 

l’àmbit internacional. Incorporant, doncs, aquesta reflexió, crec que la posició real 

d'Osona com a potencial per afrontar el futur és significativament superior a aquesta 

15a posició que reflecteix l'estudi. 

     

Aquests indicadors, però, posen també de relleu un conjunt d’aspectes que caldrà 

millorar en un futur immediat: 

 

 OSONA CATALUNYA 

Llocs de treball en recerca i 

desenvolupament per 

10.000 habitants, 2012.    

2,9 23,4 

Percentatge de titulats 

superiors (%).  

Mostra 2010-12.    

19,1 25,5 

Percentatge de directius, 

tècnics, professionals i 

científics (%), 2007.   

15,4 22 

Alumnes en CFGS per cada 

1.000 habitants de 17-20 

anys, curs 2011-12.        

129,2 176,4 

Alumnes en CFGM per cada 

1.000 habitants de 17-20 

anys, curs 2011-12.      

184 190,4 

Estudiants universitaris  

matriculats de 1r i 2n cicle 

(pla antic) i als estudis de 

Grau (EEES) per cada 1.000 

hab. de 20-29 anys, curs 

2011-12.  

134,4 175,4 

 

Aquest és un aspecte important que altres bases de dades també posen de relleu, tot i 

que es reconeix que presenten una clara tendència a la millora. Es tracta d’un cert 

cercle viciós que cal corregir. La gent jove de la comarca rep importants estímuls per 
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incorporar-se ràpidament a treballar en els sectors industrials i la poca demanda de 

titulats superiors de la indústria ho potencia. 

 

En realitat, aquest fenomen pot trobar una molt bona solució en la potenciació de 

l’oferta de formació professional i universitària de caràcter dual. Aquesta és l’aposta 

que ha iniciat la UVic, amb els centres Teknós i Kreas i que, per cert, s’enfronten a 

moltes incomprensions per part de la nostra Administració. 

 

Aquests indicadors també posen en relleu un significatiu retard en l’ús de comerç 

electrònic a la comarca en relació a la resta de Catalunya i una ben coneguda limitació 

de la xarxa comarcal de fibra òptica. 

 

D’aquí a pocs dies l’agència Creació començarà a donar a conèixer les dades del seu 

observatori comarcal. Us en recomano la lectura perquè crec que seran de molt interès. 

En qualsevol cas, permeteu-me, tot i que no és una conferència de caràcter econòmic, 

anticipar-vos algunes dades que poden tenir una certa relació amb el tema que tractem. 

 

L’any 2013 la població d'Osona ha mantingut un cert creixement (la resta de Catalunya 

ha disminuït) i les taxes de natalitat, de fecunditat i de creixement natural han estat 

significativament superiors a les de Catalunya. Pel que sembla, no es tracta només del 

fet que la població immigrada tingui un alt índex de natalitat, tot apunta també que la 

mateixa població autòctona també manté índexs superiors als de la resta de Catalunya. 

Creieu que aquest fenomen pot tenir alguna relació amb el nostre model productiu, 

potser més garantista, o al fet que la població valora la qualitat de vida de la comarca? 

 

El nombre d’empreses durant el segon trimestre d’aquest any ha deixat de reduir-se i 

es manté en 5.453, de les quals un 19,11% són de l’àmbit de la indústria (Catalunya 

10,14% ) i el 66,88% són serveis (Catalunya 80,24%). 

 

També d’aquí a poques setmanes, la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVic-

UCC publicarà els primers resultats d’un estudi cofinançat per la mateixa Universitat i 
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per un grup significatiu d’empresaris de la comarca i que ha consistit a identificar els 

trets fonamentals de les anomenades empreses gasela de la Catalunya central. Són 75 

empreses, de les quals prop d’un 40% són de la nostra comarca, percentatge molt 

superior al que li correspondria per PIB, que en els darrers anys han mantingut índexs 

significatius de creixement de les seves vendes i dels seus resultats. Doncs bé, 

aquestes nostres empreses gasela presenten les següents diferències principals en 

relació a les de la resta de Catalunya: 

 

 

No crec que calgui indicar altre cop que aquests fets diferencials no són fruit de les 

casualitats, sinó que són fonamentalment el resultat de l’existència d’uns diferencials de 

talent i de lideratges en aquest indrets.  

 

En qualsevol cas, les reflexions i les dades que us he comentat en aquesta primera part 

de la meva intervenció em permeten afirmar que la vostra comarca ha disposat i 

continua disposant d’uns lideratges institucionals amb una forta visió estratègica i que 

també disposeu d’un sector empresarial molt emprenedor, però especialment molt 

identificat i compromès amb el territori. De fet, l’any 1992 la vostra comarca va ser la 

Comparativa  

Gaseles Catalunya central  

2008-2012 

Empreses d'alt creixement a Catalunya 

2004-2007 

Són empreses més capitalitzades Són empreses menys capitalitzades 

Tenen menys endeutament Tenen més endeutament 

La rendibilitat disminueix notablement Tenen una bona rendibilitat financera  

Empreses familiars en un 65% Empreses familiars en un 53% 

La internacionalització és prioritària La internacionalització no era prioritària 

Un 61% té menys de 10 competidors Un 46% té menys de 10 competidors 

Majoritàriament el mercat és 

internacional 

El mercat internacional representava un 

10% 

Un 35% té departament d'R+D Un 20% té departament d'R+D 

Un 22% té patents registrades Un 15% té patents registrades 
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primera de Catalunya que, amb un ampli consens polític, empresarial i institucional, va 

elaborar i aprovar un pla estratègic d’abast territorial amb un grau d’implantació 

posterior molt important. Les dades de què avui disposem sobre el PIB i les rendes 

familiars disponibles dels diferents municipis que conformen la comarca donen 

clarament la raó a tots aquells que varen apostar clarament per una visió comarcal del 

desenvolupament econòmic. Així, per exemple, per l’any 2010 el PIB per càpita de la 

ciutat de Vic va ser de 34.981 euros, mentre que la renta bàsica familiar disponible fou 

només de 17.977, la qual cosa indica que una part important de la producció de la 

ciutat de Vic es traslladà en forma de rendes als ciutadans de les poblacions de 

l’entorn. Aquest creuament entre producció i rendes és constant en totes les dades de 

les poblacions que conformen la comarca d'Osona. 

 

Un dels fets més rellevants que en el marc d’aquesta profunda transformació heu 

aconseguit impulsar en els darrers trenta anys a la vostra comarca és, sense cap mena 

de dubte, la reinstauració i consolidació de la Universitat de Vic. Jo vaig viure aquest 

procés des de dins del sistema universitari català, ja que en aquells anys era gerent de 

la UAB, i us puc assegurar que el mèrit d’haver-ho aconseguit és immens, ja que el 

vostre projecte va tenir la clara oposició dels equips de govern de les universitats 

catalanes que no la valoraven com a possible ni interesant per al nostre país. 

Novament, la  visió estratègica llançada amb força des d’aquí, el potent i sostingut 

lideratge de Ricard Torrents i del seu equip, i el ferm suport dels equips municipals i de 

les forces econòmiques, polítiques i socials de la comarca varen aconseguir un acord 

unànime del Parlament de Catalunya i una molt ràpida implantació. D’això fa només 20 

anys, i avui podem afirmar amb molta contundència que la UVic-UCC és ja una de les 

institucions o empreses més importants del territori, tot i que tractant-se d'una institució 

universitària, aquesta xifra d’anys la situen només en els seus primers inicis. Crec que 

aquesta institució és ja, però sobretot serà cada vegada més, el gran motor d’impuls del 

creixement i desenvolupament de Vic, d'Osona i del conjunt del territori de la Catalunya 

central. 
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Permeteu-me només apuntar algunes dades que justifiquen l'opinió contundent que us 

acabo de traslladar: 

 

Avui la UVic-UCC disposa d’una plantilla de 536 professors i professores en règims 

diversos de dedicacions i que equivalen a 311 persones en règim de dedicació 

completa. Una plantilla concentrada en una sola institució formada per titulats 

universitaris en àmbits molt amplis del coneixement: 109 en l’àmbit de les humanitats, 

55 en ciències, 104 en ciències de la salut, 144 en ciències socials i jurídiques, 28 en 

enginyeries, etc. Una plantilla que avui està ja totalment inserida en l’extraordinari, 

complex i molt competitiu món del coneixement global. Prop d’un cinquanta per cent 

d’aquesta plantilla ja són avui doctors i han superat les difícils proves d’acreditació 

professional que avui s’exigeixen a un professor universitari. Deixeu-me dir-ho amb tota 

claredat, aquella vella imatge que es tenia fa uns anys de la molt alta qualitat de vida 

que se suposava a un professor universitari avui ha canviat radicalment i ha passat a 

ser un mer tòpic. Aquesta professió avui s’ha transformat en una de les més 

competitives del món. Un professor universitari, avui, si no aconsegueix publicar 

periòdicament algun article científic del seu àmbit, difícilment es podrà consolidar. 

Doncs bé, per aconseguir aquesta publicació, la qualitat del contingut de l'article que 

proposa competeix amb la qualitat dels articles de tots els altres científics del seu àmbit 

a nivell mundial. Aquesta extraordinària competència és la clau de la ràpida evolució 

del coneixement que estem vivint aquests darrers anys, i la UVic-UCC hi està totalment 

implicada. Només una dada molt contundent per explicitar-vos aquesta gran 

competència mundial en l’àmbit de la generació del coneixement: avui a la Xina s’estan 

construint 3.000 noves universitats. 

 

Acabem d’aprovar un nou conveni col·lectiu, per cert, amb consens total amb la 

representació de la plantilla actual, que estableix que per entrar a formar part de la 

plantilla de professorat de la nostra institució s’haurà de ser ja doctor i periòdicament 

s’hauran de superar les acreditacions externes dutes a terme per les agències 

d’avaluació del sistema universitari. L’escenari que en pocs anys torbarem a la UVic-

UCC serà sense cap mena de dubte el d’una plantilla d'entre 500 i 700 professors 
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universitaris, la gran majoria d’ells doctors en la seva especialitat i competint en el seu 

àmbit a nivell internacional per mantenir actualitzats els coneixements i per generar-ne 

de nous. Una plantilla de professionals d’aquest alt nivell que estan ja, i cada dia ho 

estaran més, enfocats a traslladar els seus coneixements als estudiants, però també, i 

de forma organitzada, a les empreses i institucions del territori. Aquest escenari l’estem 

construint, ja avui, amb consens, respecte i implicació de la plantilla actual de 

professors i professores de la UVic-UCC, i gràcies a ells avui podem anticipar aquest 

futur tan esperançador. No em podreu negar que aquest fenomen que us descric no és 

per si sol un motor impressionant de desenvolupament per al nostre futur. 

 

Si us estic dient que la UVic-UCC ja és avui una gran empresa, és evident que perquè 

funcioni adequadament li calen, a més dels importantíssims i imprescindibles 

professors i científics, unes estructures complexes i àmplies de gestió. Doncs bé, avui 

la UVic-UCC disposa d’una plantilla de personal d’administració i de serveis d’unes 200 

persones, més de la meitat de les quals són enginyers, llicenciats o graduats 

universitaris. Aquí hi tenim un dels punts diferencials que impulsen el bon funcionament 

d’aquesta universitat. L’especialització i la professionalització de la seva administració 

universitària. És a dir, a partir d’una gerència professional no docent s’articula una 

estructura organitzativa típicament empresarial basada en les competències dels seus 

membres. Aquest no és el model tradicional de la gran majoria de les universitats 

espanyoles, ja que una part de les funcions de gestió són assumides, a nivell directiu, 

per professors que no poden aportar-hi les competències adequades. Alguns de 

vosaltres sabeu que al llarg de la meva vida he liderat força equips directius en sectors, 

empreses i entitats molt diverses. Doncs bé, us reconec que mai havia gaudit d’un 

equip tan professional, motivat i entregat com el que avui estic liderant des de la 

direcció general de la FUB. Aquest és sense cap dubte un gran punt fort d’aquesta 

institució. 

 

La UVic-UCC és una entitat universitària que els darrers anys ha consolidat una 

entrada anual de mil nous estudiants, dels quals el 80% sol·liciten poder estudiar a la 

UVic-UCC en primera opció. És a dir, aquella vella i mai del tot certa afirmació que la 
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UVic-UCC era el sobreeixidor de les universitats de Barcelona, és avui absolutament 

falsa. Cada any entren mil estudiants nous i un altre miler de nous graduats surten 

també cada any per desplegar-se en el mercat laboral, en àmbits com l’educació (40%), 

les ciències de la salut (16%), la comunicació i documentació (15%), l'economia i les 

finances (7%), les enginyeries i ciències (15%) i les humanitats (12%). És la universitat 

que presenta l’índex d’abandonament més baix del sistema universitari, un 15,72%, 

quan el conjunt del sistema té un abandonament del 35,04% (la famosa Pompeu Fabra 

un 24,10% i la meva estimada UAB un 29,88%). A més dels graduats universitaris, la 

UVic-UCC ofereix un nombre cada vegada més gran de cursos de postgrau i de 

màster, i en el darrer curs acadèmic ha titulat, en aquest àmbit, uns 400 estudiants 

més. Una dada molt significativa és la del nombre d’estudiants universitaris estrangers 

que esperem que la UVic-UCC tindrà aquest curs 2014-15, un total de 952 estudiants: 

150 d’intercanvi internacional procedents de 19 països diferents; 665 en estudis oficials, 

dels quals un 77% són d’Europa, un 20% d’Amèrica i un 2% d’Àsia; i 137 de títols 

propis de diferents universitats.  

 

Aquest apartat de la formació universitària de postgrau torna a situar la UVic-UCC molt 

a prop del teixit empresarial i li permet establir amplis convenis de col·laboració en 

l’àmbit internacional i en el nostre propi país. No creieu que aquest talent generat des 

de la UVic-UCC i dispers pels teixit empresarial i institucional genera un impacte 

extraordinari? Evidentment, no exclusivament a Osona, ni a la Catalunya central, però 

sí majoritàriament. 

 

Una darrera dada publicada i estimada per l’agència de qualitat del sistema universitari 

català: la taxa d’ocupació dels titulats de la UVic-UCC de l’any 2010 és actualment del 

88,3%, i el 70,8% d’aquests van trobar la primera feina tres mesos després d'haver-se 

titulat.  

 

L’any 2007 un conjunt molt ampli d’institucions de la comarca vàreu elaborar, amb el 

suport de la Diputació de Barcelona, un pla d’innovació per a Osona en el qual vàreu 

prestar molta atenció al projecte de la UVic-UCC i vàreu fer molt significatives i al meu 
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entendre sàvies recomanacions. Una d'elles va ser que es consolidés a la UVic-UCC 

un model propi de governança i de gestió. Doncs bé, crec que avui els coneixedors del 

sistema universitari català reconeixen públicament que el model de governança i de 

gestió de què s’ha dotat la UVic-UCC és un dels seus principals punts diferencials i 

forts. Una universitat l'ens titular de la qual és una fundació sense ànim de lucre 

liderada per l’alcalde de la ciutat, que n’és el president; per la més alta representació de 

l’àmbit universitari de la Generalitat de Catalunya; i per una àmplia representació dels 

municipis, empreses i institucions del territori de la Catalunya central. Un dels patronats 

amb mes força institucional que conec. Un patronat que s’ha dotat estatutàriament de 

dues figures directives/executives, el rector i el director general, que se seleccionen per 

concurs i per valoració de les competències professionals. A partir d’aquest model, el 

rector conforma i lidera, sota la supervisió estratègica del Patronat, tot un ampli conjunt 

d’òrgans individuals i col·legiats de govern i de direcció de les funcions acadèmiques i 

científiques de la Universitat. Aquest model garanteix que aquestes funcions siguin 

assumides per personal docent qualificat i alineat amb els objectius de la institució. No 

és cap model propi de la nostra universitat. Senzillament, amb petites variants, és el 

model bàsic utilitzat per les millors universitats del món. (Segons la meva opinió el 

model tradicional de la resta del sistema universitari espanyol ha quedat, a nivell 

internacional, com una excentricitat difícil de justificar). 

 

El Patronat de la FUB, titular de la Universitat, defensa com un dels seus principis 

estratègics estables i bàsics per garantir la consolidació de la institució universitària, 

l’equilibri pressupostari i l’eficiència de la gestió. Personalment i professionalment em 

solidaritzo totalment amb aquest objectiu del meu patronat, ja que en sóc un total 

defensor i mai no he tancat, al llarg de la meva vida laboral, cap liquidació 

pressupostària amb dèficit en cap institució pública que jo hagi dirigit. Avui, gràcies a 

aquesta visió estratègica, la UVic-UCC és, sense cap dubte, la institució universitària 

de Catalunya amb un balanç més solvent i equilibrat, la qual cosa li permet afrontar 

projectes estratègics nous que d’altra manera seria impossible d’afrontar. Aquest és 

també un gran punt fort i diferencial del vostre projecte universitari. 
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El model de desplegament actual de la Universitat de Vic - Universitat Central de 

Catalunya forma part també de les línies estratègiques prioritàries del seu patronat. En 

relació a la ciutat de Vic, un desplegament de les instal·lacions universitàries per tota la 

ciutat fa que es transformi en un verdader campus i en distribueix l'impacte positiu per 

tot el teixit urbà. La segona fase de remodelació de la Casa de Convalescència a l’antic 

Hospital de la Santa Creu, al centre mateix de la ciutat, permetrà ubicar-hi el Rectorat 

de la Universitat probablement el proper curs acadèmic. D’aquí a pocs dies, la UVic-

UCC posarà en marxa la seva primera oferta de formació professional dual en el bonic 

edifici de La Farinera, gràcies novament a aquesta visió estratègica de l’Ajuntament de 

la ciutat i del Patronat de la FUB. També estem treballant per ubicar la futura Facultat 

de Medicina en unes famoses instal·lacions industrials situades en el casc urbà, no 

massa lluny d’aquí.  

  

A nivell territorial, l’acord de federació amb Manresa i la incorporació de l’alcalde de 

Granollers en el Patronat implica també una visió estratègica de gran abast. Es tracta 

que la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, liderada des de Vic, es 

transformi en l’eix vertebrador del coneixement de tota la Catalunya central. Aquesta 

darrera decisió, que ha suposat fins i tot ampliar el nom d'Universitat de Vic amb el 

d’Universitat Central de Catalunya, és l’inici d’una nova etapa que crec que comportarà 

grans beneficis per a la institució i per al nostre territori: més dimensió, més rellevància 

en el sector universitari, més abast en el teixit empresarial, més capacitat per transferir i 

generar coneixement, etc. A més, el Sr. Pere Prat, alcalde de Manlleu i membre del 

Patronat, lidera el programa Fem UVic-Territori, que pretén fer present la Universitat a 

totes les poblacions que hi participen. Crec sincerament que, novament, la ciutat de Vic 

i el Patronat de la FUB han demostrat, a través dels seus líders, una gran visió 

estratègica i una gran generositat institucional. 

 

La decisió recent de la Generalitat de Catalunya de reconèixer el Consorci Hospitalari 

de Vic i l’Hospital de la Santa Creu com a hospitals universitaris vinculats a la 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya és, sense cap dubte, l’inici d’un 

nou projecte estratègic de gran abast per a les comarques de la Catalunya central, ja 
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que el fet de coordinar i potenciar la recerca universitària i hospitalària en aquest 

important àmbit sanitari segur que, a mig termini, comportarà importants millores pel 

que fa a la qualitat tant assistencial com dels serveis universitaris. Aquest fet 

s’emmarca, com sabeu bé, en el projecte que lidera el Dr. Josep Arimany, per encàrrec 

del Patronat de la FUB, de creació d’una facultat de medicina a les nostres comarques. 

Certament, aquest projecte és molt ambiciós, i el fet que puguem materialitzar-lo ja no 

depèn exclusivament de nosaltres, sinó fonamentalment de les autoritats sanitàries i 

universitàries de Madrid, que ens ho han d’autoritzar. En qualsevol cas, aquest projecte 

ja dóna bons fruits abans d’autoritzar-se, em refereixo a la creació de les noves 

càtedres de Cures Pal·liatives, del Dr. Xavier Gómez Batiste; de la Sida i Malalties 

Relacionades, del Dr. Benaventura Clotet; i de TIC Salut, del Dr. Garcia Cuyàs. Tots 

ells són científics de gran relleu, nou talent que s’incorpora al nostre territori i novament 

unes institucions i uns lideratges que pensen en gran i aposten decididament per 

millorar el futur d’aquesta terra i dels seus ciutadans. 

 

Bé, podríem parlar hores i hores de la Universitat de Vic - Universitat Central de 

Catalunya i dels seus projectes, però aquest no és l’objectiu de la conferència. 

Permeteu-me acabar aquest apartat anunciant dues línies estratègiques que tenen ja 

un gran impacte en el nostre teixit econòmic i social, però que en un futur molt proper 

en tindran cada vegada més. Es tracta de l'aposta decidida de la UVic-UCC per la 

internacionalització i la potenciació de la recerca i la transferència de coneixement de 

gran nivell de qualitat. En aquest darrer àmbit són molts els projectes que avui ja s'han 

presentat a convocatòries europees, i aquest serà, de ben segur, un nou camp de 

col·laboració estreta entre la Universitat i els sectors empresarials i institucionals de 

l'entorn. 

 

Un comentari final sobre un nou projecte d’abast també comarcal que incideix 

clarament en el tema que estic tractant. La recent constitució de l’Agencia 

d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, Creacció, que, amb seu a l’antic Hospital de 

la Santa Creu (Casa de Convalescència) s’ha posat en marxa fa pocs mesos i que al 

meu entendre inicia un camí molt esperançador. L’Ajuntament de Vic i la Fundació 
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Universitària Balmes amb la seva Universitat, juntament amb l’Ajuntament de Manlleu, 

el Consell Comarcal, el Consell Empresarial d’Osona i la Cambra de Comerç, és a dir, 

l’administració local de tot el nostre territori, la Universitat i el món empresarial 

s’integren en una sola entitat per potenciar i millorar el desenvolupament econòmic. 

Aquesta col·laboració entre els estaments públics, els privats i els universitaris és per si 

mateixa una molt innovadora iniciativa al nostre país. No hi estem acostumats perquè 

les nostres tradicions socials i polítiques ens porten a marcar terreny propi i a compartir 

poc, però les millors experiències internacionals ens orienten clarament en aquesta 

direcció per obtenir resultats, especialment en l'àmbit de la promoció econòmica. Però 

el segon fet rellevant d’aquest projecte és també el format i l’organització de la nova 

entitat que s’ha creat per impulsar-lo. Creacció és una entitat mercantil, amb capital de 

caràcter públic, però que incorpora des dels seus inicis els models més avançats de 

gestió eficient. Una direcció professional seleccionada per competències i per 

experiències demostrades, un personal laboral adscrit a projectes i no a àrees 

funcionals com és típic de la nostra poc eficient Administració. Una entitat que no té 

vocació de gastar recursos genèrics, sinó que elabora projectes que puguin comportar 

millores per al nostre territori, que competeix per aconseguir el seu finançament a nivell 

català, però especialment a nivell europeu, i que quan ho aconsegueix executa els 

projectes amb l’única orientació d'obtenir els resultats esperats.   

 

Una entitat que cuida molt els rols dels diversos participants i que vol ser aglutinant de 

tot el territori. Una agència que vol impulsar el territori i que es proposa identificar grans 

projectes horitzontals que millorin la competitivitat del conjunt de la comarca amb visió 

de col·laboració amb les del seu entorn.   

 

Estic segur que aquesta entitat obrirà ben aviat noves perspectives per al nostre territori 

i demostrarà novament que els lideratges compartits, competents, intel·ligents i 

generosos són la clau del futur del nostre país.  

 

Bé, permeteu-me acabar aquesta intervenció. És evident que estem encara patint una 

crisi econòmica de gran abast que apunta a una certa i encara lleugera recuperació, 
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però que deixa amplis sectors de la nostra població en situació de feblesa i 

d’exagerada desigualtat. Tota la meva intervenció ha respirat una visió optimista i 

positiva. Respon clarament a la meva voluntat i al meu caràcter, però vull deixar clar 

que sóc dels que creuen que els models econòmics només es justifiquen si donen 

resposta de qualitat de vida no a uns quants implicats, sinó al conjunt de la població. 

Crec sincerament que la comarca d’Osona està molt ben posicionada per aconseguir 

aquest objectiu. De fet, es va anticipar a la crisi sent capaç d’aixecar uns nous sectors 

econòmics que són ja la base de la nostra economia i que responen al model actual de 

defineix la globalització. També ha estat capaç de posicionar-se en la nova economia 

del coneixement potenciant un grandíssim projecte de futur com la Universitat de Vic - 

Universitat Central de Catalunya. Ara ens cal comprometre els nostres joves, els 

autòctons i els vinguts de lluny, a implicar-se, a valorar i a estimar aquestes estructures 

productives que tants esforços han requerit. El nostre jovent ha d’apostar més 

decididament pel coneixement. Les nostres institucions públiques i privades han de 

mantenir, com si es tractés d’un gran tresor, el consens no partidista, la coordinació i la 

visió estratègica que tantes vegades han demostrat. Els diversos estaments que 

conformen les nostres terres han d’apostar decididament, amb molta més força que fins 

ara, per participar activament en allò que els propers llibres d'historia en diran la 

revolució digital. Aquesta revolució forma ja una gran onada que desborda el que no 

s’hi implica. La mateixa Universitat ha de ser capdavantera en aquest procés, i el rector 

i jo mateix reconeixem que no ho hem aconseguit encara prou, però tots els sectors 

empresarials i institucionals també ho han de tenir clar. El món digital ha vingut per 

quedar-se i per transformar tant les nostres relacions personals, com ja ho vivim dia a 

dia, com les nostres estructures econòmiques i institucionals. Hem de ser al capdavant 

d’aquest procés sense cap mena de dubte. 

 

Bé, acabo. Alguns de vosaltres sabeu que sóc un enamorat de la navegació a vela. 

Permeteu-me, doncs, tancar aquesta intervenció amb unes poques referencies 

nàutiques. La ciutat de Vic i la comarca d’Osona tenen clar avui, amb el suport d’una 

bona carta nàutica actualitzada, a quin punt de la costa es proposen arribar. Tenen 

definit el rumb i han posat les veles que corresponen. Ara es tracta d’aguantar bé el 
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timó sense cansar-se. Segur que caldrà trimar sovint les veles i fer bastants bors per 

adaptar-nos els vents que aniran canviant, però el vaixell comarcal anirà guanyant dia a 

dia més i més milles en la direcció que marca la qualitat de vida de la seva gent. No hi 

ha més secret. Treballar cada dia, no buscar els falsos miracles econòmics que no 

existeixen, apostar pel coneixement col·lectiu i donar suport als lideratges intel·ligents i 

cooperatius. 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció i permeteu-me que us desitgi una molt feliç Diada 

Nacional de Catalunya.  Molt bona nit i visca Catalunya! 

 


