
 
 
 
 

 
 

La facultat el 1975, vista des del pàrquing ara desaparegut on ara hi ha l'ampliació. 
 
 
 

La literatura de discursos és un subgènere amb característiques pròpies. Al llarg 
d'aquests reculls n'he posat alguns, els que penso que diuen alguna cosa més enllà 
d'agraïments i trivialitats.  
 
Destaco que no sé si és gaire comú que a una inauguració de curs de facultat hi vingui 
un conseller de la Generalitat. Al menys a la facultat de Química no ho era. Va ser fàcil 
aconseguir-ho, perquè el Sr. Albert Vilalta es va prestar amablement a venir. Vilalta 
(Reus 1933-Barcelona 2013) va ser el primer conseller de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, i crec que d'Espanya.  
 
Lamento no tenir fotos de l'acte. El discurs no ha estat publicat. 



     

 
FACULTAT DE QUÍMICA, UNIVERSITAT DE BARCELONA 

DISCURS D'INAUGURACIO DEL CURS 1992-93 
19 d'octubre de 1992 

 

Excm. Sr. Albert Vilalta, Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,  

Il.lm. Sr. David Serrat, Vice-rector de Recerca,  

Il.lm. Sr. Antonio Caparrós, Vice-rector de Nous Ensenyaments i de Professorat, 

Il.lm. Sr. Enric Canela, President de la Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques 

Dr. Josep Barbosa, Cap d'Estudis de l'Ensenyament de Química, 

Sr. Joan Malagelada, President de la Societat Espanyola de Química Industrial, 

professors, professores, investigadors, investigadores, alumnes, personal d'administració i 
serveis, amics, amigues: 

Pot semblar sorprenent que fem un acte d'inauguració del curs quan ja s'han impartit en aquesta 
Facultat un total de 1996 hores de classe. Bé es veritat que quan la Universitat va inaugurar el 
curs 92-93, a la tarda del 28 de setembre, aquí - i a altres centres- ja portavem 133 hores de 
classe. Es evident que fer un acte formal d'inaugurar un curs no és per "donar el permís per a 
començar". Es una ocasió, un pretext si voleu, per a trobar-nos, examinar -ni que sigui breument- 
el que fou el curs anterior, i parlar del que es preveu en el futur. I tot això, acompanyats de 
persones i personalitats amb els quals la Facultat hi té algun tipus de vincle. 

En aquest sentit, vull agraïr especialment al Conseller de la Generalitat, Sr. Albert Vilalta, l'haver 
acceptat la presidència d'aquest acte, fent un forat en les seves activitats. Desitjo que vegi en 
aquest acte inaugural no només el protocol formal, sinó l'expressió d'una voluntat de col.laboració 
de la nostra Facultat en la seva àrea de treball. 

Voldria tocar en la meva intervenció tres temes generals: la posada en marxa del nou 
ensenyament, la propera commemoració dels 25 anys de l'edifici de la Facultat, i els temes d'hi-
giene, seguretat i medi ambient a la Facultat. 

El Secretari de la Facultat ha fet esment de la posada en marxa del nou ensenyament de Quí-
mica. Som de les primeres Facultats a Catalunya i Espanya a fer-ho - això potser és una consta-
tació de la nostra vocació experimental-  i s'ha generat una dinàmica de disseny de les noves 

Nou ensenyament: qualitat en la quantitat 



assignatures molt activa i participativa. Estem, doncs, avançant cap al nostre pla d'estudis òptim, 
amb un procediment d'optimització que els experts podrien qualificar de programació dinàmica, 
en absència de funció matemàtica, amb incerteses intrínseques, amb un òptim que probablement 
es desplaçarà al llarg del temps, i que, per tant, requerirà ajustaments continus. 

Em sembla que interpreto el sentir general de tots els membres de la Facultat quan agraeixo 
especialment al Cap d'Estudis i al Secretari del Consell d'Estudis i de la Facultat, i també al Cap 
de Secretaria i al seu personal administratiu el seu esforç en tot el procés de posada en marxa 
del nou ensenyament. Aquest esforç es manifesta en coses aparentment menudes però tan 
positives com procurar minimitzar les cues a la matriculació, la publicitat dels horaris o les 
composicions dels grups de pràctiques amb antelació suficient, tot i les dificultats: no és fàcil 
modificar-ho tot d'un dia per a l'altre quan es veu que el nombre d'estudiants adaptats del pla 
antic al nou no serà de 150 sinó de 450. 

Un altre agraiment em cal fer: al President de la Divisió, que ha assumit o canalitzat totalment les 
nostres peticions de noves necessitats per la posada en marxa del nou ensenyament. 
L'equipament pràcticament nou del laboratori de la nova assignatura d'Operacions Bàsiques de 
Laboratori, o la propera inauguració d'una altra aula d'informàtica docent, integrada amb l'anterior 
i amb unes característiques que la fan gairebé única a la nostra Universitat, en són un exemple.  

Per acabar amb els agraiments d'aquest capítol, no vull oblidar-me de mencionar el Vice-rector 
de nous ensenyaments, per l'estímul i la confiança que sempre ens ha manifestat, especialment 
en els moments en que tots els ensenyaments tenien ja el seu pla d'estudis publicat al BOE i el 
nostre no.  

Estic segur que aquesta actitud d'ambdós seguirà en el futur, quan calgui seguir posant al dia les 
noves assignatures del pla d'estudis, i per tant invertint diners en nous laboratoris, o insistint a tots 
els nivells per tal que el Consell Interuniversitari de Catalunya assigni l'ensenyament d'Enginyeria 
Química a la nostra Facultat, sol.licitat de fa temps però encara no decidit. Des d'aquí els 
agraeixo ja per endavant la seva col.laboració i ajut. 

Un punt final en aquest apartat: som la Facultat de Química més gran de Catalunya, i la segona 
d'Espanya, i probablement d'Europa... Entren cada any en la pre-inscripció més alumnes que la 
suma de la resta d'Universitats catalanes, i -més important- es llicencien també més estudiants 
que al conjunt de la resta d'Universitats. Per cert, un bon senyal en la situació de competitivitat 
parcial en que vivim és que la "nota de tall" aquest any ha pujat en termes absoluts i relatius 
comparats amb altres Facultats... 

Es el nostre repte l'aconseguir que aquesta major quantitat no vagi en detriment de la qualitat. Al 
contrari, aquest major tamany ens ha de permetre oferir més qualitat, en forma de una més gran 
varietat en les assignatures optatives, més varietat i flexibilitat d'horaris, més programes Erasmus, 
més varietat en la recerca, o millors serveis generals, des d'una oficina de caixa d'estalvis a 



restaurant o la venda d'ulleres de seguretat, que aviat s'instal.larà. Es evident que la quantitat té 
com a contrapartida inconvenients, que procurem minimitzar. 

 

L'edifici de la Facultat farà 25 anys d'aquí a poc: el proper 1 de novembre... de 1994. 
Efectivament, les primeres classes s'hi van impartir el dia 1 de novembre de 1969. Avui hi ha aquí 
diversos professors d'aleshores, i més alumnes -jo entre ells- que en podem donar testimoni. A la 
Comissió Permanent de la Junta de Facultat li va semblar oportú pensar a conmemorar aquest 
aniversari, pel que és en sí i, sobre tot, pel que té de voluntat de progressar en el futur. Hi ha una 
Comissió "pensant", que aviat farà propostes d'actes i de diverses activitats d'imatge, científiques 
i lúdiques. Un cop debatudes i aprovades, si s'escau, per la Junta de Facultat, les podrem tirar 
endavant, un cop trobem el finançament oportú. Un suggeriment que s'ha fet, però que no depèn 
de nosaltres, és el de fer coïncidir els actes del 25è aniversari amb la inauguració de la resta de la 
Facultat de Física, les obres de la qual sembla que començaran ben aviat. 

Els 25 anys de l'edifici de la Facultat 

Esperem per a aquestes tasques la col.laboració amb les indústries del sector químic o d'altres 
sectors, amb les quals mantenim contactes a diversos nivells, contactes que cal que siguin 
aprofondits en el futur inmediat. La constitució del Consell Assessor de la Facultat, que el curs 
passat anunciava com a idea, està ja negociat a diversos nivells. La presència com a Facultat a la 
nostra fira, Expoquimia, s'incrementarà en la propera edició, l'octubre de l'any que ve. En tots 
aquests aspectes, l'ajut del Consell Social de la Universitat, i de la Fundació Bosch i Gimpera, ens 
han estat molt útils. Aprofito aquest moment per agrair al Sr. Joan Malagelada, president de la 
Societat Espanyola de Química Industrial, la confiança que ens té per haver traslladat la seva seu 
a la nostra Facultat. 

Evidentment que, com en altres ocasions, esperem i confiem per a aquest tema en el suport 
institucional de la nostra Universitat, suport que des d'aquí, Dr. Serrat, us sol.licito.  

 

Senyor Conseller, la nostra Facultat està especialment motivada per tot allò que es refereix al 
medi. Tant al medi ambient general, com al medi de treball en el qual treballem. En aquest sentit, 
voldria descriure molt breument algunes activitats que estem portant a terme, i alguns plans de 
futur.  

El medi ambient, la higiene i la seguretat a la Facultat 

Moltes són les accions que s'han de portar a terme relacionades amb els residus: En primer lloc, 
minimitzar-ne la producció. Després, facilitar-ne el reciclatge, cosa que ja fem en part. Pel que fa 
al tractament i evaquació de residus sòlids i líquids d'una Facultat de Química, hi ha problemes 



específics: la seva heterogeneitat en composició, quantitat, i ritme de producció, i el seu difícil 
reciclatge. Estem en contacte amb la Borsa de Subproductes, recentment creada, però per la 
nostra peculiaritat ens és només d'una utilitat relativa. El magatzematge segur, i l'evaquació 
posterior per part d'empreses especialitzades és en molts casos l'única solució, però és cara.  

Hi ha altres aspectes, més relacionats amb higiene i seguretat, que també ens preocupen. Per 
exemple, la no disponibilitat de sifons a l'edifici provoca olors ofensives quan s'evaquen petites 
quantitats de productes líquids, potser innocus però de característiques organolèptiques 
ofensives. Aqust és un dels problemes més sentits, i no només amb els sentiments... 

La Universitat considera importants aquests temes, i està destinant certa quantitat de diners, a 
través de la seva Comissió d'Higiene i Seguretat, a paliar el problema. Caldrà un esforç més 
gran, però. La Comissió d'Higiene i Seguretat de la Facultat, presidida per la Vice-degana, junt 
amb una empresa especialitzada, estan acabant el Pla de Seguretat i Higiene. Malauradament, 
és només problema de diners. 

No parlaré de la recerca en medi ambient, que és un dels temes en que diversos investigadors de 
la Facultat treballen, des del tractament de piles botó fins a l'estudi dels efectes de la radiactivitat 
de Txernòbil als nostres enciams. Ho coneixeu prou bé. Vull referir-me, per acabar, a un aspecte 
més conceptual, relacionat amb la formació. El tema de medi ambient requereix no només 
recursos materials, que en necessita, i molts, sinó també, i especialment, sensibilització per part 
de les empreses i de la seva gent, per tal d'actuar en tots els àmbits, amb respecte a l'entorn i a 
la gent: és el concepte que algunes grans empreses denominen compromís responsable, o noms 
similars. Es el descobriment de que el respecte al medi no és només un cost addicional, una 
càrrega, sinó una condició imprescindible per a la supervivència futura de l'empresa en un món 
competitiu amb més exigència de qualitat de vida.  

Molts dels llicenciats en Química agafen després responsabilitats en les seves empreses, a 
diversos nivells i llocs de treball. De fet, tenim constància de que una part no menyspreable de 
llicenciats són professionals que treballen, des dels seus llocs de responsabilitat, en temes de 
medi ambient, des de l'avaluació i el control fins al disseny i gestió d'instal.lacions. I molts altres 
són encarregats dels temes del medi o de la seguretat a l'empresa. 

Els coneixements i la sensibilització s'han de donar no només com a uns continguts acadèmics, 
que també s'ha de fer, sinó que s'han de viure en tot moment. Cal un esforç de sensibilització 
també a tots els nivells a la Facultat, i accions adequades en l'aprenentatge i en la nostra pràctica 
diària. En aquesta línia de formació, estem en els tràmits de signar, entre la Facultat i una cone-
guda empresa d'assegurances, un conveni per tal de redactar un "Manual de Seguretat en 
Laboratoris Químics", amb referència també a higiene i evaquació de residus. I estem en 
contacte amb el vostre Departament de Medi Ambient especialment per tal de desenvolupar els 
aspectes específics de formació que abans he indicat.  



Desitjaria que en la vostra visita a la nostra Facultat constatéssiu la nostra voluntat de contribuir a 
millorar la qualitat de vida i el respecte al medi. I això tant pel que fa a l'àmbit de la formació de 
primer i segon cicle, com als cursos de postgrau, la recerca, i la nostra organització quotidiana 
com a Facultat.  

Us prego, doncs, que considereu aquesta Facultat com a col.laboradora de la vostra Conselleria, 
alhora que us sol.licito la vostra comprensió i col.laboració. 

 

Claudi Mans,  Degà 

 Barcelona, 19 d'octubre de 1992   

 


