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Vicerectora,
director de la Ramon Molinas Foundation,
membres del jurat,
emprenedores i emprenedors,
saludo,  de manera molt particular, a totes i a tots els que ens esteu seguint en línia.

Les categories absolutes són pròpies de la infantesa... i dels totalitarismes o els
pensaments únics. Perquè, en realitat, la vida es conjuga en el matís, en la
complexitat, i en la convivència d’oposats. Ho hem vist arran d’aquesta pandèmia, en
el matís que ens permet dir que estem contents de retrobar-nos, però que no
oblidem la duresa de les proves superades individualment i col·lectivament.

En la complexitat que ens permet capir les profundes conseqüències de l’acceleració
de la digitalització en pràcticament tots els àmbits: de l’economia a la logística, de les
relacions personals a l’entreteniment, de la formació al consum o la producció. I,
finalment, en la coexistència de contraris, perquè la cara brillant de la tecnologia
conviu amb alguns perills –ho hem vist en aquests darrers temps— com ara la
concentració de poder dels grans conglomerats i, en paral·lel, l’augment de la
desigualtat interna i externa.

«Necessitem més i millor tecnologia. I ens cal, entre altres motius,

per suturar els estrips que posen en perill el nostre teixit econòmic i

social, i ens allunyen de l’horitzó d’equitat i prosperitat»

Per a l’assagista Marta Peirano, la solució no passa per renunciar a la tecnologia,
sinó per conjurar-se com a ciutadania per garantir que aquesta xarxa “sea
eficiente y segura, resiliente y libre”. I, perquè així sigui, necessitem quatre
ingredients: “redundancia, transparencia, globalidad y descentralización” . Ras i curt,1

necessitem més i millor tecnologia. I ens cal, entre altres motius, per suturar els
estrips que posen en perill el nostre teixit econòmic i social, i ens allunyen de l’horitzó
d’equitat i prosperitat.

1 Marta Peirano, “Un invisible cuello de botella”, El País, 9 de juny de 2021, https://t.co/M26nkplmxD?amp=1
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La pròpia UOC és un instrument de reducció d’alguna d’aquestes bretxes, com ara les
territorials, ja que el nostre model facilita la formació superior de qualitat salvant
distàncies i limitacions geogràfiques. Així, de cada deu estudiants residents a Espanya,
quatre viuen en nuclis inferiors a 50.000 habitants i dos en municipis de menys de
10.000 mil. Però a més de formar, volem transformar. I això passa,
necessàriament, per incorporar, impulsar i fomentar l’emprenedoria de forma
transversal a la nostra institució.

«Cal generar oportunitats per a qui s’arrisca, per a qui imagina el

futur, per a qui vol respondre a noves preguntes, per a qui es

planteja nous camins… L’aposta per l’emprenedoria és

imprescindible»

Cal generar oportunitats per a qui s’arrisca, per a qui imagina el futur, per a qui vol
respondre a noves preguntes, per a qui es planteja nous camins… L’aposta per
l’emprenedoria és imprescindible. És un repte que ens interpel·la com a societat i on
cal sumar-hi a tothom. Perquè només pagarà la pena ser competitius si ningú queda
enrere. Perquè només garantirem que aquesta nova economia global i digital
sigui també crítica, respectuosa amb el medi ambient i compromesa amb
l’Agenda 2030 si hi sumem totes les veus... i quan dic totes les veus, vull dir també
les femenines! Certament, l’adaptabilitat del nostre model hi ajuda. Com hi ajuda
l’assumpció de la perspectiva de gènere  de manera institucional i integral.

En l’àmbit de l’emprenedoria, això s’ha traduït en la inclusió de dos tallers per
incorporar aquesta mirada en el marc general de Hubbik, la nostra incubadora virtual. I,
tanmateix, aquí encara podem millorar. Hem de millorar. Com assegura la
investigadora Mayo Fuster, directora de la recent creada càtedra Barcelona-UOC
d’Economia Digital, “hem d’evitar que la transició de la fàbrica a la plataforma no
comporti un retrocés dels drets de les dones” . I qui diu drets, diu protagonisme.2

Protagonisme en la docència, en la recerca i en la gestió. Protagonisme en
l’emprenedoria i en la tecnologia  per tal de construir plegats els horitzons de demà.

«Cap riquesa pot igualar el poder del talent. I, alhora, cap riquesa

està més ben distribuïda al món que el talent»

Cap riquesa pot igualar el poder del talent. I, alhora, cap riquesa està més ben
distribuïda al món que el talent. Activar tot aquest potencial, no permetre que se’n perdi
ni una unça, és avui més necessari que mai. Donar l’oportunitat de florir a tot

2 Mayo Fuster, entrevista 6 de maig de 2021,https://www.uoc.edu/portal/ca/news/entrevistes/2021/017-mayo-fuster.html
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aquest talent, tot facilitant-ne la seva consolidació, hauria de ser per a qualsevol
universitat una prioritat. Per a la UOC, ho és! i aquesta novena edició de l’SpinUOC,
n’és una nova constatació.

Aquest vespre sumem vuit projectes més que són exemples, cadascun en el seu
camp, d’aquesta voluntat d’incidir positivament a través de la tecnologia, d’aquesta
emprenedoria que, des de la innovació,  sap imaginar un futur millor.

Moltes gràcies a tothom i, en especial, als vuit emprenedors i emprenedores de
l’SpinUOC 2021.

Josep A. Planell
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