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María José Figueras es converteix
en la primera rectora de la URV
La catedràtica de Microbiologia s'ha imposat en els comicis a Josep Anton Ferré,
que ha ocupat el càrrec en els darrers quatre anys

María José Figueras, nova rectora de la URV | Cedida

La Universitat Rovira i Virgili ja coneix qui serà el seu màxim representant. Aquest dimarts s'han
celebrat les eleccions per ocupar el càrrec de rector i ha saltat la sorpresa, l'aspirant a aconseguit
batre en els comicis al rector sortint. María José Figueras s'ha convertit avui en la primera rectora
de la universitat tarragonina després d'imposar-se a Josep Anton Ferré en uns comicis que han
obtingut una participació del 16%. Per sectors, dels 486 membres del Personal Docent i
Investigador (PDI) doctor permanent han votat el 84,36%; de l'altre PDI, que eren 1.591, el
30,6%; del PAS, 699 membres, el 84,26%; i dels estudiants, 13.295, el 9,18%.
La nova rectora ha aconseguit el 51,21% dels vots i l'altre candidat, el 48,79%. La catedràtica de
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus s'ha mostrat molt satisfeta per la seva
victòria i ha agraït la tasca feta per Josep Anton Ferré, que ha ocupat el càrrec els últims quatre
anys.
Els resultats s'han fet esperar. El tancament de les votacions estava previst a les 17 h i una hora
més tard s'havien de conèixer els resultats però no ha anat així. Fins ben passades les vuit de la
tarda no s'ha fet públic qui ha guanyat les eleccions, ja que en el Campus Sescelades el
recompte de vots s'ha endarrerit a causa de l'alta participació en aquesta zona.
Després de les votacions s'inicia un període per presentar al·legacions. Si res no canvia,
Figueras es convertirà definitivament en la nova rectora de la URV el pròxim 21 de maig. També
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serà la sisena rectora de les universitats públiques.
La catedràtica en Microbiologia ja té ganes de començar a treballar per fer una universitat millor.
Tal com va dir en la campanya, té molt clar que la universitat ha de recuperar "alguns valors
integradors i de consens" que ha perdut durant aquests darrers anys i que cal encarar els esforços
també en millorar i canviar aspectes de la universitat, com són el compromís social, la integració i
apostar més per l'ensenyament de qualitat, que doni resposta a una aposta per la recerca i la
transferència del coneixement.
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