Recepció de la Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de
Barcelona 26-05-2015

Excel·lentíssim Senyor Alcalde, Il·lustríssims regidors,
Rector Magnífic, Presidents dels Patronats de la Fundació
Privada Universitat i Tecnologia La Salle (FUNITEC) i de la
Fundació Universitat Ramon Llull, membres dels patronats, //
Excel·lentíssimes i Il·lustríssimes autoritats civils i acadèmiques,
senyores i senyors, amics tots.
És de cors generosos i de persones sensibles ser agraïts.
Ben amarat, doncs, d’aquests sentiments personals i
institucionals, vull agrair-li a Vostè, Sr. Xavier Trias, Alcalde, i al
seu Consistori, l’atorgament de la Medalla d’Or al Mèrit
Científic a la Fundació Privada Universitat i Tecnologia La
Salle-FUNITEC-que tinc l’honor de presidir (I vull agrair-li també,
les seves sentides paraules que ens acaba d’adreçar).
I ho vull fer, també, com a Germà Visitador Provincial de
La Salle Catalunya, Institució dedicada a l’educació a 82 països
del món, a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, des de l’any
1884, perquè, justament, fou un determinat sentit d’entendre
l’educació que, en el seu moment, ara fa 50 anys, va empènyer
unes persones a una “renovació-innovació pedadgògicoeducativa” amb una forma d’educar i de connectar amb les
necessitats de l’entorn, que la història més recent ha demostrat
que va ser un gran encert, avançant-se, així, a tot allò que avui
veiem i vivim amb tanta força i diversitat - l’ampli i complex món
de les telecomunicacions -, però que llavors només uns
privilegiats, o potser uns il·luminats, van ser capaços de veure.
I a aquestes persones és a les qui vull retre, també, el meu
agraïment institucional, perquè van saber trobar i sembrar aquella
llavor que ha donat tants bons fruits i perquè per a mi l’agraïment
és una actitud essencial en la meva vida.
Vull referir-me, en primer lloc, a aquell segon intent, del qual
ja s’ha fet esment, per reintroduir els estudis industrials a La
Salle Bonanova que es produí l’any 1959, per la intel·ligent
iniciativa del Gmà. Director, Just Bernat (Miquel Macià, + 1961),
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a través del Peritatge Industrial. Peritatge industrial de 1r curs:
mecànic, elèctric i químic, que desembocà, posteriorment, en
l’electrònic i, finalment, en les telecomunicacions.
Qui seguí tot aquest procés en persona fou el Germà Mateo
Esteban, principal responsable dels estudis industrials, d’acord
amb el Gmà. Director de la Bonanova, els quals maldaren i
aconseguiren trobar la bona solució. Un estudi fet per ells, en
aquells moments, els dugué a la conclusió que el 50% de les
indústries electròniques eren catalanes, estaven en el nostre
País. Aquest fou el cop de llum, fou la força inspiradora i
innovadora que els impel·lí a fer quelcom de nou i innovador.
Fou, en definitiva, l’encert cobejat, que féu sorgir l’ Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació –
EUETT-, l’any 1965, sent Director de La Salle Bonanova el
Germà Plàcid–Joan Santaeulària.
Per tant, el meu agraïment a la clarividència del Director,
Germà Plàcid, i a la tenacitat i encert del seu admirable
col·laborador, Gmà. Mateo Esteban, ben conegut de molts de
vosaltres i aquí present. Moltes gràcies, Germà Mateo!
Més endavant, el 5 de març de 1976, es reconeixia
oficialment l’“Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de
Telecomunicació-“TELECOS”-, adscrita a la Universitat
Politècnica de Barcelona”, i els cinc Germans que hi
treballaren, sota el pilotatge del Germà Mateo Esteban i que
foren: Daniel Cabedo (+), Josep Martí, Antoni Baqueró,
Ermenter Ars i Joaquim Porrera, que redactaren el projecte
d’Estatuts.
Per tant, també, el meu agraïment a tots ells (alguns aquí
presents), altres que ja ens han deixat, com el Germà Ermenter i
Germà Daniel Cabedo, gran animador i motor que fou de la seva
creixença i expansió, pel seu lideratge, la seva tenacitat, la seva
capacitat de convicció i la seva gran visió de futur.
I, com que ja, brillantment i encertadament, el Sr. Josep
Santos, Director General del Campus La Salle-Barcelona, en la
seva glossa, ha anat desgranant els noms de les persones que
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han anat vestint la història, rica i fecunda d’aquests 50 anys,
només m’he volgut referir als iniciadors.
Sí, però, que vull manifestar un sincer i profund agraïment
global a totes i cada una de les persones citades i a totes les
persones que ens acompanyeu: Honorables Consellers de la
Generalitat de Catalunya, Il·lustríssims Regidors, Rectors
Magnífics, altres Presidents i membres dels Patronats, Òrgans de
govern de La Salle i de la Universitat Ramon Llull i de la UOLS,
Vicerectors, Degans i resta d’autoritats acadèmiques. També, als
Directors Generals del Campus La Salle (el present i els
anteriors), als Directors (presents i anteriors) dels Centres i Obres
Educatives de La Salle - ARLEP i Catalunya, a tots els Professors
i Professores de l’Escola Universitària de Telecomunicacions i de
l’actual Campus La Salle i a tot l’altre personal que ha fet possible
una rica història de 50 anys. M’honora i m’enorgulleix dir que
aquesta Medalla d’Or de l’Ajuntament de Barcelona al Mèrit
Científic és una mica de tots. Per tant, enhorabona a tots!
Per això, us convido a gaudir, // en el seu moment //, de la
gran alegria que amara els nostres cors i que impregnà l’esperit
creatiu i innovador del gran geni de la música, el compositor
alemany Ludwig van Beethoven, qui, a través de la Simfonia
número 9, en re menor, opus 125, (composició romàntica:
1818-1824) coneguda també com la “Coral”, compongué una
de les seves obres més transcendentals, importants i populars de
tota la seva música clàssica. El seu últim moviment final coral,
sorprenentment inusual en la seva època, s’ha convertit en el
símbol de la llibertat i de l’alegria. Precisament una adaptació
de la simfonia, realitzada per Herbert von Karajan, és, des de
l’any 1972, l’Himne de la Unió Europea: l’Himne de l’alegria:
“Escolta, germà, la cançó de l’alegria,
el cant alegre de qui espera un nou dia...”
Escolta, doncs, ciutadà de Barcelona, escolta ciutadà que
vius connectat amb tot el món, gràcies a la tecnologia. Escolta
aquesta invitació a cantar, a somniar, a viure un non món en què
els homes tornarem a ser germans...
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Doncs, curull d’aquests sentiments de joia, de llibertat, de
fraternitat, d’esperança, de somni d’estels, d’internacionalitat,
d’europeïtat, de profunda creença en la persona humana com a
portadora de valors transcendents i, sobretot, ben ple de
sentiments d’agraïment que omplen el meu cor, i ben segur que
també els vostres, li dic a Vostè, Sr. Alcalde i Consistori:
MOLTÍSSIMES GRÀCIES!
I a tots els qui ens acompanyeu: MOLTÍSSIMES GRÀCIES,
també, per la vostra presència i el vostre suport!
Seguirem treballant, com a Fundació i com a Salle, amb les
mateixes ganes, la mateixa il·lusió, el mateix compromís amb la
societat civil, científica i universitària i, sobretot, el mateix sentit
de l’educació i de la innovació científica i tecnològica, perquè
Catalunya i Barcelona segueixin sent les capitals de la innovació i
del progrés en el sector de les TIC. Barcelona i Catalunya s’ho
mereixen. Nosaltres ho hem fet possible i ho volem seguir fent
possible!
MOLTES GRÀCIES!
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