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ACTE PER ALS NOUS DOCTORS DEL CURS 2015-16 

 

[Salutacions] 

Enhorabona a totes les doctores i tots els doctors del curs 2015-16! 

Gràcies, senyor vicerector d’Investigació i Postgrau, per aquesta lliçó tan 
interessant i engrescadora. 

Aquesta sala d’actes deu ser ara el lloc del món amb més doctors per 
metre quadrat; i això és altament remarcable i gratificant per a la nostra 
universitat. 

Per això, aquest acte em dóna una especial satisfacció, pel que significa 
de reconeixement a l’esforç individual de cadascun de vosaltres, en 
conquerir la més alta qualificació acadèmica que atorga la Universitat: el 
títol de doctor com a testimoni de la vostra passió pel coneixement, sigui 
quina sigui la branca d’especialització que heu conreat. 

Us vull fer avinent que la paraula ‘doctor’ deriva del verb llatí docere 
‘ensenyar’. Aquest vocable ja mil·lenari és el que dóna nom al més alt títol 
acadèmic des de l'origen de les universitats a Europa. Als països de parla 
anglesa s'empra l’abreviació Ph. D., de ‘Doctor of Philosophy’, on el terme 
‘Philosophy’ no es refereix únicament al camp de la filosofia estricta, sinó 
que recull el sentit grec de la paraula, ‘amor per la saviesa’. 
 
Us he de dir que constat amb certa tristor l'escàs coneixement social del 
significat de ser doctor a casa nostra, que contrasta amb el 
reconeixement en altres països com Alemanya. 
 
Vull reproduir un text que he llegit aquest matí (de Fernando Valladares, 
Joaquín Hortal, Jordi Moya i Adrián Escudero), que diu: 
 
«Si la societat no entreveu les implicacions d'un doctorat, tindrà difícil 
estimar quina importància li concedeix a la investigació, i li faltarà criteri 
per situar el nivell de la inversió pública en l'exploració del coneixement».   

Entre tots hem de ser capaços de dir i d’explicar a la societat per a què 
serveix un doctorat. Dir-los que una tesi doctoral és una primera passa en 
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l'estratègia de R+D+I d’un país. Com diu Paulo Freire, «l’educació no 
canvia el món, canvia les persones que han de canviar el món». Tant de 
bo sigueu d’aquestes persones del canvi. 
 
Vull, aquí i ara, refermar el compromís de la UIB amb els estudiants de 
doctorat, reivindicant que el capital humà és el principal valor de la nostra 
universitat, i els nous doctors, un element indispensable per continuar en 
les línies de recerca d’excel·lència que la nostra universitat ha assolit. 

La UIB és una institució d’ensenyament superior petita quantitativament, 
però l’esforç i el coneixement dels seus treballadors la fan una institució 
molt gran qualitativament; i vosaltres, juntament amb els vostres 
directors, hi heu contribuït significativament. 

 

M’agradaria demanar al Govern: 

• Aprofundir en les línies estratègiques d’un pla de recerca per a la 
nostra comunitat, atenent la voluntat explicada i mostrada en 
diferents fòrums.  

• Augmentar la partida destinada a R+D+I, per continuar, i millorar 
tant com sigui possible, els esforços pressupostaris per a les beques 
pre i postdoctorals. 

• Acabar de definir un programa de doctorats industrials.  
• I, a la fi, aconseguir una partida per a projectes de recerca propis de 

la comunitat. 

Als nous doctors, m’agradaria demanar-los que conreïn el sentiment de 
pertinença a la comunitat universitària, sigui des del lloc que sigui; un 
sentiment teixit sobre la base de la trajectòria vital de formació de 
cadascú, i de les experiències compartides al llarg d’aquests anys 
d’aprenentatge superior.  

Reiterant l’enhorabona als nous doctors i als directors de tesi, així com als 
vostres familiars, us desig molt d’èxit en la vostra vida professional. 

Moltes gràcies. 

 


