
22è Premi d’honor de La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica 

Facultat d’Informàtica de Barcelona (UPC) 

 

Salutacions 

Agrair aquest premi que és un premi a l’esforç de molta gent, tant professorat com 

personal d’administració i serveis, per fer de la FIB un centre de referència des 

dels seus inicis. 

L’any 1977 vam començar a caminar tres facultats a tot l’Estat i avui hi ha més 

de 60 centres. La FIB ha estat sempre un focus d’atenció especialment en temes 

d’innovació docent i de la recerca que realitza el professorat adscrit. 

Recullo  aquest premi en representació del tot el col·lectiu FIB, fent menció 

especial dels ex-degans i ex-degana, molts d’ells aquí presents. Tots hem intentat 

guiar el vaixell FIB cap a l’horitzó d’una formació de qualitat i actual, formant 

professionals preparats per als reptes del futur, creant talent. 

Ja som 10.000 FIBers !  Aquí en tenim uns quants i en particular també ens 

acompanya el president de FIB Alumni en representació dels nostres titulats. 

“La FIB som tots” ha estat sempre el meu lema. Professorat, PAS i estudiants. Un 

triangle que ens fa ser el que som. 

Aprofito aquest acte per fer tres peticions. 

La primera, i més local, va dirigida al meu rector, al rector de la UPC: Volem que 

la FIB continuï sent un referent els propers 40 anys o 80 o els que siguin, com més 

millor, i demanem que les estructures administratives col·laborin a aquest 

objectiu. 

La segona, en un àmbit més ampli, va dirigida al sector empresarial:  som 

conscients de la manca de titulats i titulades per cobrir totes les necessitats del 

sector TIC, cada dos per tres surt alguna referència als mitjans de comunicació. 

Us demanem que ens ajudeu a millorar la imatge de la professió d’enginyeria, 

especialment de les enginyeries TIC i molt concretament de l’enginyeria 

informàtica. Hem de despertar moltes més vocacions als 12-14 anys i, per 

descomptat, fer un gran esforç per animar a les nenes i noies adolescents a ser 

grans enginyeres. 

I la tercera, en l’àmbit de País, va dirigida al President: som un país que tenim un 

potencial magnífic (les persones i la nostra manera de fer), hem de ser capaços de 

formar i incentivar tot el talent dels nostres joves, cal que l’accés a la universitat 



sigui un dret consolidat amb uns preus de matrícula assequibles.  Us demanem 

que recolzeu les universitats públiques en els pressupostos. Estem aconseguint 

bons (i fins i tot molt bons) posicionaments a nivell internacional, però ser un 

equip de primera divisió amb pressupostos de segona B és molt difícil i així no ho 

podrem aguantar moltes lligues en aquesta categoria. 

En Josep Fernández, anterior vicedegà de promoció, deia en els anys de crisi més 

aguda “ens retallen els pressupostos, però no ens retallaran la il·lusió”.  

Gràcies per aquest premi que ens ajuda a mantenir la il·lusió ! 
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