
AL.LOCUCIÓ DEL 
DIRECTOR DE L'ESAB EN 

L'ACTE D'INAUGURACIÓ 
DEL CURS ACADElVIIC 

1999-2000 

Conseller de la Presidencia, I-Ionorahle Senyor 
Xavier Trias i Vidal de Llohetera; rector de la 
Universitat Politecnica de Catalunya, Excellentís
sim i Magnífic Senyor Jaume Pages i Fita; rector 
de la Universitat Oherta de Catalunya, Excel·len
tíssim i Magnífic Senyor Gabriel Ferraté i Pascual; 
president del Consorci Escola Industrial de Bar
celona, n·lustríssim Senyor Antoni Giró í Roca; 
diputat d'Ensenyament de la Diputació de Barce
lona, lI·lustríssim Senyor Eduard Tortajada i 
Molina; director de I'Escola Universitaria cl'En
ginyeria Tecnica Industrial de Barcelona, lllus
tríssim Senyor i\brtí L10rens í Morraja, i digníssi
mes autoriwts, senyores, senyors, estudiants, 
professors i personal cI'aelministració i serveis, 

En primer Iloc voldria adrec;:ar-vos unes par,lllles 
que tan referencia a la programa ció de I'acte que 
celehrem: 

El CElE integra actualment I'Escola Univer
sitüria d'Enginyeria Tecnica Industrial de Barce
lona, representada en aquesta mesa pel seu di
rector, DI'. Martí L1orens, i I'Escola Superior 
d'Agricultura de Barcelona, la C¡dal m'honora 
representar. 

De forma tradicio031, i fins avui, cadascuna 
de les escoles celehrava la seva inauguració ele 
curs. Enguany, i com a conseqüencia de l'e
xistencia de dlles escoles en la mateixa institll
ció, el CEIU ha considerat adient programar un 
acte conjunt c!'inauguració del CllfS acaelemic 
1999-2000. En aquest cas, i atesa la programació 
previa reta per rESAB, em pertoca dirigir-me a 
tms vostes, honor que recaura l'any vinent en el 
director ele I'Escola Cniversitaria d'Enginyeria 
Tecnica Industrial de Barcelona. 

Aquesta nova organització de I'acte fa que 
s'hagi ames en el programa el punr corresponent 
a b presenració de la Memoria del curs acaclemic 
1998-99, exposada traclicionalment pel secretari 

c10cent de I'Escola. Aquesta vegacla, i perque en 
tingueu coneixement, liS hem Iliurat un exemplar 
de la l\lemoria en accedir a aquesta sala. 

Segonamenr, i entrant ja en la materia de que 
us vuJl parlar, he cl'expressar la meya satisfacció 
per poder dirigir-vos aquest parlmnent, que sera 
molt diferent elel que liS he adrec;:at en les dues 
darreres inauguracions de curs. Les alu"es vega
eles, v:'¡rem referir la historia de la nostra Escola 
(d'on venim), el servei prestat a l'agricultura i a 
la societat catalana en els últíms vint-i-cinc anys, 
i la realitat actual de la nostra vida academica, 
singularitzacla en l'evolució deIs indicadors de la 
docencia, la recerca i la transferencia tecnologi
ca (on S0111). La historia i la realítat present ens 
permeten afirmar que la nostra Escola Superior 
d'Agricultura ele Barcelona és un centre e1'alta 
qualitat que esta en el camí c!'aconseguir I'ex
cel·lencia. 

Avui \'ull parlar-vos en nom ele tots els direc
tors que m'han precedit en el c;\rrec, tot fent 
referencia al pass:H historie. En to d'historiador 
afeccionat, podría diferenciar quatre erapes en la 
h istoría de I'Escola: 

La primera, ele manifesta catalanitat i ele pres
tigiosa innovació curricular i academica, ahasta 
des de la seva fundació el 1911 fins al 1939 i, per 
no ser exhaustiu, em permeto singularitzar-Ia en 
el prestigiós director Caries Pi-Sunyer. 

L'etapa de lIarga postguerra, o de la super
vivencia amb alta eficiencia en decades eI'extre
ma dificultat, tant en I'ambit social C0111 en l'uni
versitari, es perllonga des del 1939 fins a mitjans 
deis anyssetanta, i la podríem singularitzar en la 
figura ele I'estimat director Antoni AlmiralL 

l.a tercera, o de la predemocracia i democra
cia nacional. comporta el ressorgiment universi
tari de I'Escob i esmentarem tots els directors 
que la propiciaren: Francesc Puchal i Mas, Jaume 
Bech i Borrás i Rosa Flos i Bassols, 
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La quarta elapa, o de democratització interna, 
comporta el creixement i l'expansió de l'Escola 
en tots els ámhits de la universitat cl'avui, i s'ini
cia amb la primera eleccíó de director pel 
Claustre, que es va celebrar I'any 1990, després 
el'un difícil procés d'aprovació del Reglament de 
funcionamcnt de rESAB. Rosa Flos va ser la pri
mera directora elegida. 

L;l cinquena etapa, o d'estimulant futur, s'ini
cia formalment el elia 30 de juny quan el 
Consell de Govern elel Consorci Escola Industrial 
ele Barcelona, acorda integrar I'Escola Superior 
d'Agriculnwl de Barcelona, com a pas previ a la 
seva incorporació elefinitiva al sistema universi
tari públic catalá. 

Aquest acorel, i totes les actuacions anteriors 
que l'han propiciat, ha comportar la plena satis
facció de tota la comunitat universitária ele 
I'ESAB per haver assolit les fites expressades pel 
Claustre a finals elel abans de I'existencia 
formal e1el CEIB. 

La gestació d'aquesta nova realital ha estat 
molt laboriosa i, com es pot suposar, no ha estat 
exempta ele dificultats. Són nombroses les per
sones que I'han fet possible, i en aquest parla
ment se'm fa impossihle anomenar-les tates. El 
nostre agmünent al conseller ele la Presidencia 
de la Generalitat de Catalunya, el qual ens ha 
honorat en acceptar la nostra invitació per pro
nunciar la magistral llí.;:Ó inaugural que ens ha 
exposat. El nostre profund reconeixement a les 
personalitats signants del protocol (Jincorpora
ció de l'ESAB en el CEIB: I'excomissionat d'Uni
versitats i Hecerca, Andreu ,'vlas i Colell, el presi
dent de la Diputació de Barcelona, Manuel 
Royes i Vila, representat en aqnest acte pel dipu
tat d'Ensenyament, Sr. Ecluarcl Tortajada, a qui 
demano Ií faci arribar el nostre reconeixement, i 
amI; especial emfasi el'amistar i gratitud, al rector 
ele la Cniversitat Politecnica de Catalunya, JlUme 
Pages i Fita. 

.!'vlcnció especial d'agra'iment mereixen, e1'una 
banela, el director general d'lJniversitats i 
clent del CEIB, Antoni Giró i Hoca, qui, en signar 
en el Llihre eI'or ele ['Escola després ele la inau
guració de curs de l'any passat, va substantivar 
aquell acte C0111 a preludi ele la nostra incorpo
ració al sistema universitari públic catala, i cl'al
tra banela, la que va ser vocal del Patronal de 
I'ESAB ¡ara és membre e1el Consell de Govern 
CEIB, Assumpta Baig i Torras. El nostre reconei

xement a ambelues personalitats per la seva ines
timahle col·lahoració en el procés. 

També en aquest context, i retent-Ios home
natge en nom de I'Escola, vull referir-me tot 
seguít a les dues personalitats a les quals fa uns 
minuts hem fet lliurament de la l\ledalla de 
l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. 

El rector de la Universitat Oberra de Cata
lunya, Gabriel Ferraté i Pascual, fíll j)·lustre ele 
Heus, antic rector ele la Universitat Politecnica de 
Catalunya, i, per al nostre orgull, antíc alumne 
el'aquesta que va plantejar la ielone'itat de 
la figura de Consorci com a instrument valiel per 
possibilítar la integració de les escoles univer
sitaries ele la Diputació ele Barcelona en el siste
ma universitari públíc de Catalunya. 

.loan Fuster i Sobrepere, que en els darrers 
vuit anys. i fins al 1110ment de la seva dissolució 
el proppassat 29 de ¡uny, va ser el president del 
Patronat de I'Escola Superior el'Agricultura de 
Barcelona, el qual ha col·laborat amb eficacia 
per dur a bon terme el que es va establir en ['an
terior Pla ele mandat de la Diputació de 
Barcelona en relació amb la nostra Escob. 

El nostre reconeixement a amhdós i la nostra 
felicitació per la distinció atorgada. 

Heprenent el fiI ele la historia, i per finalítzar 
aquesta al·locució, vull referir-me a la que ante
riorment hem anomenat com a cinquena etapa, 
o d'estimulant futur (on anem): 

Arribant ja a les darreríes del segle ),,1(, amb 
tots els canvis polítics, socials, economics i uni
versitaris esclevinguts a Catalunya en els últims 
decennis, cal que l'Escola inici'i una nova eLlpa 
que compol1i una profunda transformació i con
solielació per tal el'afrontar el ele I'agricul
tura del XXI, ele forma similar al que es va 
fer el 1911. La incorporació ele I'ESAB al CEIB ha 
de permetre donar aquest necessari i decisiu pas 
endavant i possibilitar que, en un futur proper, 
l'Escola resti plenament integrada en el sistema 
universitari públic catalá . 

EIs projectes de futur són molt engrescadors i 
ens c1emanaran a tots, institucions i persones 
índividuals, molt eI'esfor.;: i dedicació, alhora que 
una gran capacitat de planificació a lIarg termini. 
Entre d'altres fels de relleváncia cal esmentar, 
per la seva especial importáncia, que I'ESAB es 
traslladará al Campus ele Castelldefels ele la UPC, 
on caldra construir els noLIS eelificis alxms cJ'ini
ciar I'any 2002. Paral·lelament caldra dotar 
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l'Escola cJ'instal,lacions expcrimentals properes d 

la nova seu, amb la fínalitat ele satisfer les neces
sitats eI'infraestructura específica per a la elocen
cia práctica, l'experimentació, la recerca i la 
transferencia tecnológica que, fins en aquell 
moment, continllarem desenvolupant a Torre 
Marimon, 

Amb consonancia amb aquestes actuacions 
materíals, la Universitat Politecnica ele Catalunya 
ha cl'elaborar un pla eI'actuacions que prevegi la 
potencíació i millora de l'EscoJa Superior eI'Agri
cultura de Barcelona, En aquest context, í com 
hen hé sap el nostre rector, la comunitat escolar 
que presicleixo estü amatent í desitjosa per parti
cipar i col, laborar en la planifica ció del futur de 
la nostra EscoJa, Ens trohareu sempre clisposats i 
interessats en aquesta ímportant lahor. 

Amh la plena confían<;;a eI'assolir un total 
encert en la tasca ele "recrear" I'Escola Superior 
cl'Agricllltufa ele Barcelona, que eles erara hem 
d'encetar. vull c1eixar constáncía de I'agraúnent 
de la nostra comllnitat escolar a les ínstitucions 
que faran possible la futura realitat: Generalitat 
ele Catalllnya, Díputació de Barcelona i lIniver
sítat Politecnica ele Cat~llunya, 

Moltes grácies per haver-me escoltat. 

F. Xavier Martínez i Farré 
Director de I'ESA 1.1 
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