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Parlament del  
Sr. Pere Vallès i Fontanals

Pere Vallès i Fontanals
President del Patronat de 
la Fundació UOC
Barcelona, 14 de 
novembre de 2015

Som universitat. Som 
recerca, excel·lència, 
docència, formació... 
La UOC entesa com a 
xarxa de connexions, 
orientació a 
l’empresa, progrés 
professional.

Sr. secretari d’Universitats i Recerca,
Rector Magnífic,
Sr. padrí de la graduació,
Sr. president d’Alumni,
Srs. directors d’estudis i directors de programes, 
professors,
Graduats, familiars,
Amigues i amics,

Aquest és un curs especial, especial per a la UOC per-
què complim els nostres primers vint anys de vida. Som 
una universitat pionera: la primera universitat en línia 
del món, però allò substantiu és que som universitat. 
Som recerca, excel·lència, docència i formació. La UOC 
entesa com a xarxa de connexions, orientació a l’em-
presa i progrés professional. També és especial per a 
mi mateix, atès que des del passat juliol presideixo el 
nou Patronat. Són noves formes de governança per a 
adaptar-se millor a les demandes de la societat, a les 
oportunitats de futur. I, sobretot, és especial per a tots 
vosaltres –graduats i famílies–, que sou els autèntics 
protagonistes d’avui.

Tots hem estat, i tots som, baules importants d’una tra-
jectòria d’èxit. Posem-hi números. Només aquest curs, 
5.200 graduades i graduats, una trentena de llicenciatu-
res i graus, quatre enginyeries, dues diplomatures i un 
ampli ventall de màsters i postgraus. Números que avui 
prenen rostre. Números amb rostre i talent. El vostre.

L’èxit d’avui només mostra l’encert del passat. El futur 
èxit l’hem de construir avui entre tots. D’això hi ha un 
exemple, la democràcia. El procés electoral del proper 
vint de desembre ha evolucionat poc respecte al de l’An-
tiga Grècia. No és potser l’hora de millorar-lo? Aquest és 
el repte que jo encapçalo en l’àmbit empresarial a Scytl.

Millorar la universitat –millorar l’educació– és avui el 
repte de la UOC, un repte que hem d’encarar amb una 
aposta decidida per l’expansió i la qualitat. Insisteixo: 
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créixer amb exigència. Ras i curt: «Que el llegir no ens faci perdre l’escriure». Si hi ha 
una revolució pendent és l’educativa.

Com va dir John Dewey: «L’educació no és preparar-se per a la vida, l’educació és la 
vida mateixa». Qui deixa de formar-se, deixa de viure. Avui heu assolit una fita impor-
tant, però el camí continua. De ben segur que l’Eduard Vallory –padrí i president del 
Centre Unesco a Catalunya– s’hi referirà.

Estic convençut que ens tornarem a trobar. És sobre el vostre talent que construirem 
el futur. Si en algun moment dubteu, només us caldrà girar la mirada vers les vostres 
famílies i saber que, quan ens necessiteu, la UOC serà sempre al vostre costat. Nos-
altres comptem amb vosaltres.

Moltes gràcies.

 > Vídeo del parlament del Sr. Pere Vallès i Fontanals, president del Patro-
nat de la Fundació UOC 

https://youtu.be/6J4jQ8VIFTo
https://youtu.be/6J4jQ8VIFTo
https://youtu.be/6J4jQ8VIFTo
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Parlament del  
Sr. Eduard Vallory i Subirà

Eduard Vallory i Subirà
Padrí de promoció
President del Centre 
Unesco de Catalunya
Barcelona, 14 de 
novembre de 2015

Estimada promoció de 2015,

Abans que res, moltes felicitats. Avui és un dia de cele-
bració. Heu treballat fort i el títol que rebreu vol certificar 
tant aquesta feina com l’aprenentatge que heu adquirit. 
Felicitats també especialment a les vostres famílies i 
amics, que han estat al vostre costat en aquest procés, 
i amb els quals ara tindreu més temps per a compartir. 
Heu acomplert, doncs, l’objectiu. Però quin era, exacta-
ment? Deixeu que hi pensem compartint amb vosaltres 
un record d’infantesa.

El meu pas per l’escola no va ser gaire reeixit. A partir de 
cinquè de primària, és a dir, des que tenia deu anys, vaig 
haver de fer exàmens al setembre cada any. Sempre. 
En tota la meva adolescència no vaig saber què era un 
estiu sense haver d’estudiar. A la meva classe, però, hi 
havia nens que ho aprovaven tot al juny i que, feliços, 
decidien llançar el seu llibre de text a la foguera de Sant 
Joan. Allò ja ho havien «passat». De fet, també recordo 
algun mestre que feia exàmens per a «eliminar matèria», 
una imatge molt semblant a la de Sant Joan. Quin era, 
l’objectiu? Passar curs? Treure una nota determinada? 
Deixeu-me que vagi encara més enrere.

En algun moment, la societat va decidir que era bo que 
totes les persones, sense cap diferència, estiguessin 
obligades a dedicar una part important del temps de tota 
una dècada de la seva vida a anar a l’escola. Voldríem 
pensar que l’ideal que hi ha al darrere d’aquesta idea és 
el que diu la Unesco en el seu últim, i molt important, in-
forme: Repensar l’educació, publicat aquest 2015. Cito:

«L’educació ha d’apoderar tots els nois i noies amb 
competències per a la vida perquè siguin persones 
autònomes i amb una vida plena. És, per tant, un 
instrument clau per a la igualtat real d‘oportunitats i 
per a la creació d’una societat més justa i més pròs-
pera i un país sense fractures.»

El problema dels objectius, però, rau molts cops en els 
indicadors que n’avaluen els assoliments. I així, des de 

El coneixement 
no es transmet 
i prou, sinó que 
s’explora, s’investiga, 
s’experimenta i 
es crea segons la 
necessitat humana.
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fa més de cent anys els indicadors avaluadors de l’apre-
nentatge se centren tan sols en els elements cognitius. 
No és pas que no faci temps que s’insisteix en el contrari.

L’informe de la Unesco sobre aprenentatge dirigit per 
Delors el 1996, va establir els quatre pilars de l’apre-
nentatge: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre 
a ser i aprendre a viure junts. És això el que possibilita 
persones autònomes i amb una vida plena. Però els ins-
truments avaluadors, molt limitats, finalment s’han cen-
trat sobretot en el primer: conèixer, i en alguns casos 
confonent conèixer amb recordar.

Així, des de molt abans que cap de nosaltres nasqués, 
l’educació formal, tant l’escola com la universitat, ha po-
sat sobretot pes d’avaluació en aquells coneixements 
que som capaços de demostrar per mitjà de la memò-
ria. Ho escrivia fa poc un eminent professor en un di-
ari de gran tirada: «Llenemos las cabezas de nuestros 
pequeños, deseosas de verse llenas, procurando que 
el material sea bueno, sin preocuparnos demasiado de 
que lo entiendan o no.» 

Aquesta imatge ens ajuda a entendre una mica més d’on 
venim: d’un sistema educatiu creat partint de la base que 
tots els infants tenen el cap «buit» de coneixement, i que 
n’hem de posar les mateixes dosis a cadascun sense 
preocupar-nos de si els interessa o no. I així, a poc a 
poc, copsaran que el que valorem no és el seu amor 
per l’aprenentatge, per la lectura, per la curiositat, per 
la creació, pel pensament crític, pel treball en equip o 
per la iniciativa. El que valorem és quin resultat treuen 
partint dels indicadors que tenim. Per això, quan pregun-
tem a un infant: «Com et va a l’escola?», no esperem 
que ens digui: «Hi he après que els simis són molt més 
intel·ligents que la majoria d’animals i que, en canvi, la 
llei encara deixa que la gent els tingui en captivitat», com 
em deien ahir nens de vuit anys d’una escola avançada. 
El que en general esperem que ens digui l’infant és el 
seu percentatge de notables o excel·lents. I vosaltres? 
Quin era el vostre objectiu?

Els models de producció industrial de l’educació, l’es-
cola dissenyada el segle xix imitant les fàbriques, amb 
sirenes de fi de jornada incloses, van tenir una excepció. 
I l’excepció va ser com generar aprenentatge entre els 
infants que no podien seguir el ritme industrial. I, ves per 
on, d’aquí van sortir aproximacions educatives radical-
ment diferents al començament del segle xx, com la de 

Aprendre a aprendre 
no ha estat mai tan 
important com avui.
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Maria Montessori o, a casa nostra, les públiques Escola del Bosc de Rosa Sensat o 
Escola del Mar de Pere Vergés. Amb l’excusa que havien de tractar infants «diferents», 
van desenvolupar metodologies que pensadors avançats com John Dewey ja havien 
propugnat, prenent com a base el fet que els infants ni són iguals ni aprenen de la 
mateixa manera.

De fet, si pensem en la universitat, la UOC va néixer d’una manera similar. Va ser 
pensada per a estudiants que no podien seguir el model tradicional de la universitat 
presencial. I per això va néixer essent a distància, amb la genialitat d’avançar-se al seu 
temps pel fet de ser també en línia.

Cent anys després, el mètode Montessori continua tenint vigència, i de fet en té més 
que la majoria d’escoles que reprodueixen aquell model industrial pensat per a una 
societat que ja no existeix.

I el model UOC? Quina vigència té, vint anys després? Quan parlem d’educació, avui 
tenim dues grans diferències respecte a fa cent anys. La primera, que l’avenç de la 
recerca, i en particular el de les ciències cognitives, ens permet saber com aprenem 
els humans. I la segona, que la irrupció d’internet i dels avenços tecnològics associats 
hi marquen un abans i un després. Desenvolupo breument ambdues coses.

Anem a la primera diferència: avui tenim coneixement de com aprenem les persones, 
però l’educació encara no ho posa gaire en pràctica. Fa cinc anys, l’OCDE va sintetit-
zar aquest coneixement en el que anomena «els set principis de l’aprenentatge», que 
són els següents: (i) el centre de l’aprenentatge són els alumnes i no la instrucció; (ii) 
l’aprenentatge és de naturalesa social, és a dir, sobretot cooperatiu; (iii) les emocions 
i les motivacions són part integral de l’aprenentatge; (iv) l’aprenentatge ha de tenir 
en compte les diferències individuals que hi ha en cadascun dels infants; (v) l’esforç 
dels estudiants és clau per a l’aprenentatge, evitant la sobrecàrrega, la monotonia, 
i la por; (vi) l’avaluació contínua afavoreix l’aprenentatge, i té com a objectiu que els 
estudiants es regulin autònomament; (vii) aprendre és construir connexions horit-
zontals, superant la divisió entre disciplines i per mitjà d’accions globals enfocades 
a les competències per a la vida. Si hi penseu, veureu que moltes de les pràctiques 
educatives de les escoles que avui els mitjans anomenen «innovadores» són, sim-
plement, pràctiques basades en el coneixement de com aprenem els humans. I són 
pràctiques, a més, que fa cent anys les escoles més avançades ja tenien. Més que 
innovadores, per tant, són pràctiques avançades: pràctiques que haurien de gene-
ralitzar-se.

Però anem ara a la segona diferència respecte a fa cent anys: l’aparició d’internet. 
Internet impacta doblement en l’educació, tant perquè «transforma la manera en què 
les persones tenim accés a la informació i el coneixement», com perquè «transforma 
la manera en què les persones interactuem i les pràctiques de la gestió pública i les 
empreses». És a dir, d’una banda, internet comporta una transformació radical per a 
l’educació similar a l’aparició de la impremta: avui, l’accés a la informació i la generació 
de coneixement ja no tenen en el llibre de text i l’oratòria del mestre la via principal. 
D’altra banda, internet va transformant la manera en què les persones interactuem i les 
pràctiques de la vida pública, professional i personal. 
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Penseu-ho bé. Fa només vint anys de la primera pàgina web en català. En fa només 
quinze de la generalització del correu electrònic. I en fa menys de quinze de Napster, 
que va enfonsar el mercat de CD; Skype, que va colpejar les telefonies; Youtube, que 
ha canviat la televisió; Facebook, que ha modificat la interacció personal; Spotify, que 
relativitza la pràctica de descàrregues; Twitter, que ha canviat la comunicació; Ins-
tagram, que reformula el rol de la fotografia; Linkedin, que transforma l’obtenció de 
feina; Whatsapp, que modifica la nostra manera d’interactuar, i molts altres canvis: 
com compreu els bitllets d’avió o de teatre? Com busqueu pis? Com decidiu on us es-
tareu de vacances? I ara demaneu-vos: si en només quinze anys hem viscut aquesta 
transformació, quines competències necessitarà una nena que avui en té cinc d’aquí 
a quinze anys? Quines competències necessitarà si hi afegim el que s’anomena «la 
internet de les coses», l’ús de big data, el desenvolupament de la intel·ligència artificial, 
la robotització o la impressió en 3D?

Per això aquest nou informe de la Unesco, Repensar l’educació, diu: «El coneixement 
requerit no es transmet i prou, sinó que s’explora, s’investiga, s’experimenta i es crea 
segons la necessitat humana». És un coneixement usat per a desenvolupar un llen-
guatge bàsic i habilitats comunicatives, per a resoldre problemes i per a desenvolupar 
competències més sofisticades, com el pensament lògic, l’anàlisi, la síntesi, la inferèn-
cia, la deducció, la inducció i el pensament hipotètic. És un coneixement al qual s’arriba 
per vies que nodreixen el que potser és la competència més important de totes: la 
capacitat per a accedir i processar críticament la informació. Aprendre a aprendre no 
ha estat mai tan important com avui.

Ens cal, doncs, replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge 
per a poder navegar pel nou escenari d’incertesa.

Pel que fa a l’organització de l’aprenentatge, ja hem dit que tenim unes bones bases 
que ens expliquen com aprenem els humans. Ens cal, però, una actualització disrup-
tiva del nostre sistema educatiu, que costa posar en marxa. Per això fa dues dècades 
que molta gent parla de competències, però pensa en les matèries clàssiques; que 
parla del currículum competencial i pensa en els continguts del llibre de text, o que diu 
que el rol del mestre ha de ser d’acompanyant en el procés d’aprenentatge, però té 
pànic quan veu escoles on el pupitre del mestre ha desaparegut…

Però el quid de la qüestió està en el primer element, en el propòsit. Quin és avui el 
propòsit de l’educació? I com n’avaluem l’assoliment? I això em duu de nou a la pre-
gunta inicial: quin era el vostre objectiu? Sabreu si podeu celebrar de veritat el vostre 
èxit quan, amb el títol a la mà, tingueu activat el tresor de no deixar mai d’aprendre, 
de preguntar-vos coses, de llegir, de fer, de no deixar de banda la curiositat que us 
ha guiat en aquest trajecte. Perquè hem entrat de ple en un escenari d’incertesa, de 
canvi. No tan sols no sabem les competències que necessitarà aquesta nena de cinc 
anys quan sigui gran; tampoc no sabem les que necessitarem nosaltres d’aquí a quinze 
anys. I ara ve el que és interessant. Intueixo que, tal com va passar amb Montessori, 
el model amb què es va crear la UOC genera unes habilitats més pròximes a com ha 
de ser l’aprenentatge en la nostra era que no el model tradicional: les habilitats d’uns 
estudiants capaços d’aprendre de forma autònoma. No és casualitat que les principals 
universitats americanes hagin posat a internet totes les classes magistrals dels seus 
millors professors: el seu valor afegit ja no es troba aquí.



Novembre 2015 9

L’informe de la Unesco ens ho adverteix: «L’escenari educatiu del món actual expe-
rimenta una transformació radical pel que fa als mètodes, el contingut i els espais 
d’aprenentatge. Això és així tant per a l’escolarització com per a l’educació superior. 
L’augment de la disponibilitat de l’accés a diverses fonts de coneixement expandeix les 
oportunitats per a l’aprenentatge, que pot ser menys estructurat i més innovador, afec-
tar l’aula, la pedagogia, l’autoritat del mestre i els processos d’aprenentatge.»

Vosaltres heu navegat pel món de l’educació superior en una institució que ja va néixer 
en la fase embrionària d’aquests nous escenaris. I estic convençut que en aquest repte 
d’enormes dimensions que comporta la necessitat de repensar el propòsit de l’educa-
ció i l’organització de l’aprenentatge, la UOC tindrà l’agilitat per a poder reinventar-se 
i contribuir, així, a dibuixar quin haurà de ser el model de l’educació superior del futur. 
Però, mentrestant, vosaltres avui celebreu que heu aconseguit en un els tres objectius 
que us vau marcar: l’objectiu d’activar els ressorts per a aprendre autònomament en 
un nivell superior per a la resta de la vostra vida, l’objectiu d’endur-vos el títol que us 
recordarà i acreditarà aquesta experiència i l’objectiu de desenvolupar «competències 
per a la vida perquè sigueu persones autònomes i amb una vida plena».

L’educació és sempre un mitjà. La vida plena, amb vosaltres mateixos i amb els altres, 
el fet de mirar-se al mirall al matí amb un somriure, és l’objectiu.

Moltes felicitats i moltes gràcies.

 > Vídeo del parlament del Sr. Eduard Vallory i Subirà, padrí de promoció

https://youtu.be/BiBoDkW4IAs
https://youtu.be/BiBoDkW4IAs
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Parlament de la  
Sra. Sofía Benjumea

Sofía Benjumea
Padrina de promoció
Directora del Campus 
Madrid de Google 
Madrid, 28 de novembre 
de 2015

Gràcies al Rector Magnífic de la UOC. Gràcies al Sr. 
Pere Vallès, president del vostre Patronat, que em va 
trucar fa unes quantes setmanes per a convidar-me a 
ser la vostra padrina, cosa em feia una mica de vergo-
nya. Però ha estat i és un autèntic plaer ser aquí amb 
tots vosaltres. 

És emocionant ser al davant d’una sala plena de somi-
adors, de lluitadors i de joves, perquè la joventut no té 
edat. Jo aquí només veig gent jove, nens que no han 
perdut les ganes de lluitar, de somiar i de jugar. 

Vull compartir amb vosaltres la meva trajectòria i què 
faig ara amb el projecte de Campus Madrid amb Google, 
intentar transmetre-us i compartir amb vosaltres quins 
són els principis que han portat Google al lloc que ocupa 
avui dia, els quals són aplicables als vostres projectes i 
a la vostra vida. 

Sóc una persona que creu en la formació contínua; és 
meravellós estudiar constantment. Primer vaig comen-
çar Empresarials; volia ser periodista, però un periodista 
em va dir: «No estudiïs Periodisme», i vaig començar 
Empresarials. Després vaig fer Periodisme. Vaig exercir. 
Més endavant vaig fer Traducció perquè treballava de 
nits, de manera que de dies m’avorria. I vaig continu-
ar endavant sense parar. Però hi havia una cosa que 
m’inquietava: no aconseguia trobar realment la meva 
vocació. Vaig continuar lluitant i al final vaig deixar el Pe-
riodisme. Vaig començar a estudiar un MBA, que si fa no 
fa és una Direcció d’Empreses. I en aquest cas sí que, 
per fi, la vaig encertar. 

D’alguna manera, això és el que crec que fa la UOC: 
l’educació aplicada. Vosaltres no entreu en una aula per 
a aprendre coses que no tenen res a veure amb la realitat 
del món al qual us enfronteu, sinó que parleu de realitats, 
del veritable treball al qual us haureu d’enfrontar després. 

Va ser llavors quan, per primera vegada, em vaig per-
metre somiar. Quan vaig deixar el Periodisme semblava 
que havia de començar de zero, però més endavant em 

L’únic que és constant 
és el canvi, per això és 
necessari continuar 
educant, continuar 
aprenent, continuar 
actualitzant-se i 
continuar innovant.
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vaig adonar que les habilitats que havia guanyat em po-
dien fer servei en el futur. Comunicació, analítica, capa-
citat de síntesi, lideratge... són qualitats que, facis el que 
facis, et serviran en el teu camí. 

Justament quan acabava el màster, em vaig permetre 
somiar i em vaig dir: «Vull treballar per a Google o mun-
tar un espai físic per a emprenedors». Però llavors –era 
l’any 2012– vaig tornar a Espanya. Recordeu aquell any? 
Una crisi enorme, i vaig començar les meves dues em-
preses emergents: el meu fill, que ara té tres anys, i Spain 
Startup, un projecte que va néixer simplement del fet de 
creure que a Espanya hi havia moltíssim talent i que la 
crisi feia creure al món que aquí no hi havia esperança. 

Vam dir: «Al contrari, aquesta crisi ha estat molt dura per 
a tothom, però és el que necessitem, ens farà desper-
tar». És a dir, havíem de lluitar pel nostre futur, canviar 
les coses i mostrar al món el talent que hi ha a Espanya, 
el talent que hi ha al sud. I al cap de tres anys, una petita 
conferència, que vam llançar la meva tieta i jo –la meva 
tieta amb seixanta i jo amb trenta anys, en aquell mo-
ment–, s’ha convertit en l’esdeveniment més gran d’em-
preses emergents del sud d’Europa i ha posat Madrid 
i Espanya en el lloc que mereixien de tot l’ecosistema 
global de la innovació. 

Google, que el coneixia, va llançar un nou projecte, que 
és Campus Madrid, de suport als emprenedors, que vull 
compartir amb vosaltres. Però també vull compartir què 
és el que ha portat Google a ser on és i a ser el que 
és: el fet d’adonar-se, entre altres qüestions, que l’única 
cosa que és constant és el canvi, per això és necessari 
continuar educant, continuar aprenent, continuar actua-
litzant-se i continuar innovant. 

Un dels principis per als fundadors de Google... Tothom 
diu que van començar en un garatge, però jo dic que 
van començar estudiant, van començar en una univer-
sitat, van començar a Stanford. És allà on va comen-
çar Google. Ara bé, van començar, sobretot, amb una 
missió, amb un somni, volien resoldre un problema, un 
problema que era prou important per a ells i, segons el 
seu parer, també per a tota la humanitat, per això no van 
dubtar a lluitar per solucionar-lo. 

Google és una empresa liderada encara pels seus em-
prenedors i fundadors, i no han perdut aquesta passió 
per les idees, per provar coses noves, per continuar mi-

En la nostra era ja 
no es pot anar sol. 
Som a l’era de la 
col·laboració, del 
treball en equip, de 
l’obertura.
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llorant, per continuar innovant. Fa quatre anys es van adonar que, al final, havien de 
poder tornar a la societat el que ells n’havien obtingut: l’oportunitat única de néixer en 
un entorn que va permetre que arribessin on han arribat. I aquí és on neix Google, com 
una actuació per a unir tots els actors de l’ecosistema emprenedor i crear espais per a 
aprendre i treballar. I el concepte que va prendre forma, finalment, va ser Campus, un 
lloc al qual us convido a tots a venir. Al capdavall, és un espai per i per als emprene-
dors, els que volen ser-ho o pensen en la possibilitat d’arribar a ser-ho, els que tenen, 
d’alguna manera, aquest nervi emprenedor. Jo crec que no tots hem de ser emprene-
dors, però sí que hem de tenir una actitud emprenedora. Nosaltres som el nostre propi 
projecte. I aquest és un espai per a aprendre, per a connectar amb diferents perfils, 
diferents disciplines, actors, l’inversor o el cofundador, i sobretot un espai per a treba-
llar en projectes que esperem que canviïn el món.

Són dos mil cinc-cents metres quadrats d’un edifici que va fundar el 1892 Isaac Peral, 
l’inventor del submarí, és a dir, que ja com a cosa pròpia, entre els maons, hi flueix la 
innovació. Consta d’una cafeteria, que n’és el cor. És un espai que no sembla gens 
tecnològic per a una empresa com Google, però si alguna cosa et permet és parlar 
amb gent com tu, amb la mateixa inquietud emprenedora, ajudant-se els uns als altres; 
un lloc on no et trobaràs sol en el teu projecte, un lloc on aconseguiràs, si algú va tres 
mesos més avançat respecte al teu projecte, que et doni un cop de mà i et digui «no 
vagis per aquí», i t’estalviarà molt de temps; un lloc on compartiràs els dies dolents, 
però també els dies bons. I també és un espai que disposa d’un auditori com aquest, 
que pot fer servir de manera completament gratuïta qualsevol persona de l’ecosistema 
que vulgui ajudar els emprenedors, amb coneixement, amb experiències, compartint 
educació i compartint el seu passat com a emprenedors, dades per a poder continuar 
endavant amb els seus projectes, detalls sobre com s’ha de llançar un primer projecte, 
com s’ha de fer una primera venda, com s’ha d’internacionalitzar. Però, sobretot, hi ha 
la part educativa, que és clau en tots els programes que ara us comentaré. 

Ara bé, també us volia dir, com a segon focus, que si alguns de vosaltres us plantegeu de 
ser emprenedors, fins i tot en la vostra feina, mai no oblideu qui és el vostre usuari, qui és 
el vostre client, amb qui treballeu, tota la resta vindrà. Moltes vegades centrem l’atenció 
en el model de negoci, a assolir l’objectiu i altres qüestions, i ens oblidem de l’essència 
d’allò que fem, l’essència del problema que intentem solucionar. I això és el que va fer 
Google des del començament. Al principi, potser hauria estat més fàcil posar el rànquing 
que apareix quan escrius qualsevol cosa al cercador depenent de qui ens paga més. 
Això no hauria estat just per a la seva missió ni per a l’usuari, i, a poc a poc, centrant-hi 
l’atenció, van arribar a aconseguir un gran projecte enfocat sempre en els usuaris. 

Dins de Campus Google el que fem són xerrades i mentories completament gratuïtes 
de treballadors de Google, que ofereixen el seu temps de manera voluntària per a 
ajudar emprenedors en temes de disseny, vendes, mètriques, analítica... I això és únic 
per a cadascun d’ells, perquè tenen la possibilitat de dedicar el 20% del seu temps a 
alguna cosa que no està directament relacionada amb la seva feina, a continuar essent 
curiosos, a continuar aprenent. 

També organitzem projectes, com Campus Exchange; Campus for Seniors, per a per-
sones de més de cinquanta anys; Campus for Moms & Dads, per als pares i mares que 
–com us passa a molts de vosaltres– es troben en aquell moment d’haver de compagi-



Novembre 2015 13

nar coses. És un espai on poden venir a emprendre amb els seus fills. Nosaltres ja ens 
ocupem que estiguin distrets.

El tercer principi de Google, el qual està completament alineat amb la decisió de canviar 
la meva carrera, és pensar en gran. No us poseu barreres vosaltres mateixos. Quan la 
premsa parla sovint de quins són els reptes dels emprenedors, es refereix al fet d’haver 
de fundar l’empresa i que hi trigues tres setmanes en lloc de quatre hores, o el finan-
çament... El principal problema és que no ens atrevim a pensar prou en gran, a somiar. 
Allò més gran que somieu, el punt més alt que penseu que podeu abastar..., és l’altura 
màxima a la qual arribareu. I és el que sempre ha fet Google, i el que sempre ha fet una 
empresa com la nostra quan vam llançar South Summit. La primera edició la vam fer en 
anglès malgrat que no hi havia cap estranger a la sala. No teníem diners per a fer-ne la 
interpretació simultània. Però vam dir: «Això ha de ser en anglès perquè és global». I, 
a poc a poc, al cap de quatre anys, vam aconseguir convertir-lo en un projecte global. 

Al començament, en petit. No passa res. Heu de pensar sempre cap on aneu, però 
penseu en petit i no tingueu por de provar. En el món de les empreses emergents s’ano-
mena el producte mínim viable. És amb aquest producte mínim amb el qual realment 
solucionareu el problema. Llanceu-lo en un entorn segur i torneu a llançar-lo. No cal 
començar amb la perfecció; la perfecció s’aconsegueix amb el temps. Ara bé, intenteu 
sempre prototipar. Si teniu una idea, intenteu «fer-la aterrar» al més aviat possible. És 
molt fàcil i cada vegada més barat. 

I una cosa molt important és l’obertura. En la nostra era ja no es pot anar sol. Som a 
l’era de la col·laboració, del treball en equip, de l’obertura. I simplement us animo que 
treballem plegats per crear un entorn millor. Si teniu una idea, no us la guardeu per 
a vosaltres perquè penseu que algú us la copiarà, compartiu-la amb gent, com més 
millor, perquè així creixerà i així serà millor. 

Aquest missatge s’adreça més a les famílies. Penso que molts de vosaltres veniu 
acompanyats de la família; de fet, el dia d’avui és per a les famílies. També és per a 
la universitat, i realment perquè puguem formar gent que s’atreveixi a arriscar, que 
s’atreveixi a somiar. Cal crear un entorn segur, cal crear un entorn per als vostres fills, 
que cada dia els recordeu que no passa res per equivocar-se, que no passa res per 
caure, que no passa res per somiar i no arribar on es vol, perquè en aquest context és 
on a poc a poc aconseguirem crear un entorn en què pensem tots en gran i somiem 
per a solucionar el futur.

Això és un favor que demano a totes les vostres famílies, a totes les vostres empre-
ses, a la vostra universitat: crear un entorn en el qual, cada dia, demostris a la gent 
que t’envolta que no passa res per equivocar-se; al contrari, s’aprèn molt d’aquesta 
experiència. 

Vull donar-vos a tots l’enhorabona, moltíssimes felicitats, i espero que us apunteu a un 
altre grau d’aquí a poc temps, tot i que ara toca descansar. Us animo a tots a formar 
part de Campus Madrid. Ja som deu mil persones, i si teniu el nervi de l’emprenedoria 
o ganes d’una injecció d’energia, passeu pel Campus i realment la rebreu. 

Moltíssimes gràcies.
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 > Vídeo del parlament de la padrina de promoció, Sofía Benjumea

https://youtu.be/BSxvRmnANOo
https://youtu.be/BSxvRmnANOo
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Parlament de  
Marta Capdevila Torres

Marta Capdevila Torres
Representant dels 
graduats
Barcelona, 14 de 
novembre de 2015

Bon dia i gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos.

És per a mi un veritable plaer representar els companys 
i companyes graduats avui aquí. Confesso que no estic 
gens acostumada a parlar en públic però, quan m’ho van 
proposar, vaig pensar que l’ocasió ho mereixia. 

Avui és un dia molt especial per a nosaltres. Un dia de 
molta il·lusió i de gran satisfacció personal, perquè arri-
bem al final d’una aventura que ja fa alguns anyets que 
vam decidir emprendre, una aventura a la qual hem de-
dicat molts esforços, amb un final que d’entrada sembla 
molt llunyà, quasi impossible... fins que un dia arriba.

Hem hagut de fer molts sacrificis, tant econòmics com 
personals. Un dels més importants ha estat el fet de 
deixar desatesos, en un moment o altre, la parella, els 
fills, la família o els amics, perquè sempre hi havia algu-
na PAC per fer, algun mòdul per llegir o algun debat en 
què calia intervenir. Ara és el moment d’agrair-los tota 
aquesta paciència, així que des d’aquí vull entonar un 
GRÀCIES. Gràcies per donar-nos aquella empenteta 
quan ens feia falta, i gràcies pel vostre suport incondici-
onal i la vostra confiança. 

Un agraïment especial mereix l’equip docent i l’equip de 
tutors, que són els que amb la seva dedicació han con-
tribuït més directament a la nostra formació, en transfe-
rir-nos uns coneixements que, de ben segur, ens seran 
de molta utilitat. A ells també els devem el fet d’haver 
arribat fins aquí.

Estudiar a la UOC no és fàcil, però tampoc no és impos-
sible. Tots vosaltres en sou la prova. Alguns vam pren-
dre la decisió d’estudiar a la UOC perquè és la universi-
tat que permet compaginar millor estudis, família i feina. 
Crec que vam triar encertadament. No ha estat un camí 
fàcil, però estic contenta dels anys que he passat aquí.

Però el cert és que la UOC és una universitat exigent, 
amb un sistema d’ensenyament diferent, que requereix 
un esforç i una dedicació constant; per no parlar del de-

La UOC és una 
universitat exigent, 
amb un sistema 
d’ensenyament 
diferent, que 
requereix un esforç 
i una dedicació 
constant; per no 
parlar del desafiament 
que ha representat la 
immersió en les noves 
tecnologies.



Actes de graduació16

safiament que ha representat la immersió en les noves tecnologies i en el programari 
que se’n deriva.

Molts de vosaltres deveu haver tingut moments d’inquietud i preocupació durant els 
estudis, però l’important és que davant d’aquest repte no heu tirat mai la tovallola, i és 
per això que avui la sensació de satisfacció és tan gran.

En un discurs de graduació, el periodista esportiu Artur Peguera deia que la sort és 
directament proporcional al sacrifici previ. Doncs aleshores deixeu-me que us digui 
que de sort en tindreu i molta! Perquè tots vosaltres heu seguit els consells de Pep 
Guardiola i us heu llevat ben d’hora, ben d’hora, ben d’hora... Però també heu marxat 
a dormir ben tard, ben tard, ben tard...

Tot sacrifici mereix una bona recompensa i us l’heu ben guanyada! 

L’enhorabona a tots i a totes! Us desitjo un futur ple d’èxits!

Moltes gràcies.

 > Vídeo del parlament de Marta Capdevila Torres, representant dels estu-
diants

https://youtu.be/o4ftufW8cKg
https://youtu.be/o4ftufW8cKg
https://youtu.be/o4ftufW8cKg
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Parlament de Chiara Leoni

Chiara Leoni
Representant dels 
graduats
Barcelona, 14 de 
novembre de 2015

Hola, bon dia, em dic Chiara, sóc italiana i vaig venir 
a viure a Catalunya fa cinc anys per raons familiars. A 
Itàlia ja tenia una carrera, Treball Social, i una professió: 
treballava com a funcionària als Serveis Socials d’Aten-
ció Primària.

Estudiar la carrera de Psicologia sempre havia estat el 
meu somni i m’havia plantejat de fer-ho algun dia. Vaig 
començar a estudiar la carrera a Itàlia, a la Universitat 
de Florència, i ja tenia acabat el primer any quan vaig 
haver de marxar a Barcelona. Per tant, vaig començar 
a buscar la manera de continuar endavant amb el meu 
projecte, tot i que sabia que no seria fàcil. Com que tenia 
compromisos familiars, era ben conscient que em seria 
molt difícil compaginar-los amb les classes presencials. 
A més a més, per a mi, la fita va ser conèixer un sistema 
universitari força diferent del meu d’origen i, sobretot, 
aprendre els idiomes a un nivell que em permetés es-
criure els treballs i superar els exàmens. 

Vaig descobrir la UOC gràcies a una amiga i col·lega de 
voluntariat. En principi, no confiava en l’estudi a distàn-
cia, perquè mai no havia tingut experiència de forma-
ció en línia. Em va agradar el model de la UOC i el seu 
plantejament pràctic, amb la possibilitat de treballar els 
conceptes mitjançant les PAC. Aquest model d’aprenen-
tatge va ser l’aspecte que més em va fascinar durant tota 
la carrera. A partir del primer curs, vaig descobrir una 
manera diferent d’estudiar, no tant memoritzant pàgines 
i pàgines de manuals, sinó més aviat aplicant conceptes 
a casos pràctics reals, fent cerques bibliogràfiques, es-
crivint articles científics, aprenent a fer presentacions vi-
suals i orals. L’assoliment de l’examen mai no va ser, per 
a mi, el punt d’arribada, sinó més aviat el començament 
d’alguna cosa més important. Entre semestre i semes-
tre, aprofundia en els temes que més m’interessaven, 
sovint buscant un enfocament diferent. El recorregut a la 
UOC va ser molt interessant.

És cert que estudiar, per a una persona que no pot fer-ho 
a temps complet i que a més té fills petits, pot ser dur. 
Sovint vaig sacrificar els caps de setmana i vaig haver 
de renunciar a llegir llibres, mirar pel·lícules, gaudir de 
més vida social... A vegades és fàcil preguntar-nos si 

La UOC va ser 
també un mitjà per a 
conèixer una xarxa de 
professionals de la 
meva disciplina, cosa 
que representa una 
enorme oportunitat 
d’aprenentatge i 
desenvolupament 
personal i 
professional.
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tot això val la pena per l’esforç que fem. L’aspecte positiu és que, tot i que la UOC és 
a distància, hi ha un esforç comú per apropar-nos entre nosaltres –consultors, tutors i 
alumnes– i ens donem suport de manera mútua. 

A mesura que anava avançant als estudis, m’adonava que les relacions, en principi 
virtuals, es feien presencials. Vaig poder conèixer persones entranyables, excel·lents 
en l’àmbit personal. Compartir experiències i interessos va ser, per a mi, bàsic per a 
poder aclarir el camí que m’hauria agradat recórrer una vegada acabats els estudis. 
Vaig tenir la possibilitat de descobrir aquest camí, que avui dia tinc la possibilitat de 
desenvolupar, gràcies a l’ajuda dels tutors, d’uns consultors i d’uns companys d’estudis 
que em van oferir la seva experiència i informacions precioses.

La UOC, per a mi, com per als meus companys d’estudis, va representar la manera de 
poder dur a terme el desig de desenvolupar una carrera professional nova. La UOC va 
ser també un mitjà per a arrelar-me en la realitat social catalana i conèixer una xarxa de 
professionals de la meva disciplina, cosa que ara com ara és una enorme oportunitat 
d’aprenentatge i desenvolupament personal i professional.

Destaco que, mitjançant els dos semestres de pràctiques de la carrera de Psicologia, 
vaig aprendre una base que em va donar la possibilitat real de desenvolupar la meva 
activitat professional. Avui treballo com a psicòloga i treballadora social en una fun-
dació compromesa amb el territori ciutadà, i crec que tot això ha estat possible també 
gràcies al recorregut que vaig fer a la UOC.

Puc dir que la UOC ens va donar la possibilitat de fer realitat el nostre somni, posant-hi 
per part nostra esforç i compromís, amb un treball constant i capacitat de creure en el 
nostre objectiu.

 > Vídeo del parlament de Chiara Leoni, representant dels estudiants

https://youtu.be/OYORhOnRn9E
https://youtu.be/OYORhOnRn9E
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Parlament de  
María Rosa Sanz García

María Rosa Sanz García
Representant dels 
estudiants
Barcelona, 15 de 
novembre de 2014

Rector Magnífic, Senyora vicerectora, Senyor secreta-
ri d’Universitats, padrí de la promoció i membres de la 
UOC, bona tarda.
Companys, companyes de promoció i resta dels acom-
panyants, bona tarda i gràcies per ser aquí. 

En primer lloc vull donar l’enhorabona a tots els com-
panys per l’èxit final, després del sacrifici que això ha 
comportat a tots i cadascun de nosaltres. Per a uns més, 
per a uns altres menys. És un sacrifici reconfortant quan 
s’arriba a aquest final. 

Quan la Patricia em va comunicar que havia pensat en 
mi per a representar a tots els estudiants d’aquesta pro-
moció, confesso que vaig sentir pànic. Vaig dir: «I per 
què jo?». A més, sóc bastant nerviosa i no sabia si ac-
ceptar o no. Al final vaig acceptar l’encàrrec, una mica 
empesa pels meus fills. 

Quan vaig començar a estudiar, ho vaig fer en un mo-
ment en què els meus fills ja eren a la universitat. Era 
una il·lusió que tenia de tota la vida. Quan era molt jove 
vaig estudiar Secretariat Internacional, estenotípia i in-
formàtica, quan les fitxes semblaven maons. Perquè ja 
fa molt de temps, d’això. Llavors, quan ells van comen-
çar a valer-se per ells mateixos, vaig pensar que era un 
bon moment per a poder-ho fer jo. 

Vaig pensar que seria fàcil, sense tenir en compte que 
la vida et clava força garrotades, i tan bon punt vaig co-
mençar a estudiar, els meus pares es van posar malalts; 
vaig haver de marxar a la meva ciutat per a poder-los 
ajudar, i no podia assistir a les pràctiques, no podia fer 
les proves de validació; em matriculava i no podia pre-
sentar-m’hi. Llavors vaig decidir deixar-ho estar. 

Per sort, darrere meu hi havia tres persones que em van 
empènyer de valent: el meu fill, la meva filla i el meu ma-
rit. Mai no els agrairé prou el que han fet per mi. Em van 
donar suport, em van dir que no ho podia deixar, que era 
una il·lusió que tenia de tota la vida i que, per tant, havia 

Sé fins a quin 
punt em va costar, 
igual que ho sabeu 
vosaltres, perquè 
això representa un 
gran esforç per a 
les famílies i per a 
nosaltres.
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de continuar endavant. Mai han protestat per res. Si havíem de sortir a algun lloc i no 
hi podíem anar perquè jo tenia alguna pràctica per lliurar, doncs no hi anàvem, no pas-
sava res. Els estaré tota la vida molt agraïda, perquè em va costar molt aconseguir-ho. 

Fa dos semestres jo ja havia acabat les assignatures, només em quedava l’anglès, i us 
puc assegurar que per a mi l’anglès va ser el més terrible que em podia passar. No hi 
havia manera. Vaig tenir la gran sort de tenir dues tutores genials, la Cova i la Christine. 
Les he d’anomenar, perquè el que elles van fer per mi no té preu. Em van empènyer, 
em van animar, em van ajudar. I quan el curs es va acabar, vaig veure la nota i em vaig 
adonar que ja estava, que ja ho havia enllestit tot. Després de tant de sacrifici, el vaig 
acabar. Sincerament, a més de contenta, estava molt orgullosa, perquè jo sé fins a 
quin punt em va costar, igual que ho sabeu vosaltres, perquè això representa un gran 
esforç, tant per a les famílies com per a nosaltres. 

És molt important preparar-se, educar-se, aprendre. L’aprenentatge és el més vital. 
Hem de pensar que un país sense cultura és un país sense futur, i crec que nosaltres 
no estem disposats a acceptar que el nostre país no tingui futur. Hem de lluitar perquè 
els qui vénen darrere nostre i nosaltres mateixos continuem preparant-nos. L’economia 
i la política no hi ajuden gaire, però hi ha biblioteques, pots anar a buscar-hi llibres, 
pots preparar-te, encara que sigui d’una manera autodidacta. Consisteix només a anar 
aprenent, anar coneixent. Això ens farà millors persones i millors éssers humans, per-
què sabrem tractar els altres i entendre’ls. 

Us desitjo tota la felicitat, molta sort en els vostres estudis, en la vostra feina i, sobretot, 
en la vostra vida. Molta sort i a reveure. 

 > Vídeo del parlament de la representant dels estudiants, María Rosa Sanz 
García

https://youtu.be/BNHfB-GnKag
https://youtu.be/BNHfB-GnKag
https://youtu.be/BNHfB-GnKag
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Parlament de Gerardo Palmero

Rector Magnífic, 
Senyora padrina, 
Senyor vicerector, 
autoritats acadèmiques, 
doctors,
acompanyants, familiars i titulats,

Gràcies per ser amb nosaltres en aquest dia tan impor-
tant. Vull donar per endavant l’enhorabona als que es 
titulen a la UOC. 

Amb permís de la taula presidencial, i també de tots 
vostès, m’adreço a aquest auditori amb unes paraules 
poc convencionals o, més ben dit, amb un discurs poc 
ortodox. Avui no parlarà Gerardo Palmero, sinó algú a 
qui simplement anomenaré ell. Ell podria ser qualsevol 
de nosaltres, qualsevol dels graduats que avui són aquí. 
Per això voldria fer-ho extensible en la majoria dels seus 
passatges a totes les persones que avui es titulen en 
aquesta universitat, com a homenatge i reconeixement 
a la seva legítima aspiració de veure avui culminada 
una part de la seva formació acadèmica i humanística. 
Aquesta és una història explicada en passat i en tercera 
persona del singular. 

Hi va haver una vegada un jove estudiant universitari 
que no va tenir prou força de voluntat –bé per immadu-
resa, bé perquè no entenia els reptes que li podia oferir 
el futur– per acabar els seus estudis universitaris a Gra-
nada. La seva vida anava passant amb la felicitat que li 
proporcionava la seva dona, les seves filles, la família, 
els germans, la mare, els amics... i la seva feina. Amb 
tot, no se sentia complet. Li faltava alguna cosa. En les 
seves estones lliures tenia la sensació de desaprofitar 
aquests instants que la vida li donava com un bé preuat. 

Un dia, un amic el va animar a estudiar en una universi-
tat que es podia adequar, flexibilitzar i adaptar als seus 
horaris laborals, i que a més permetia intentar compa-
tibilitzar-ho amb la conciliació familiar. Ell va fer un pas 
endavant i es va matricular en una carrera. De sobte, un 
núvol de sigles l’envoltava constantment. La seva uni-

Gerardo Palmero
Representant dels 
graduats
Madrid, 28 de novembre 
de 2015

Tant de bo al títol 
acreditatiu de la 
carrera acadèmica 
hi cabessin almenys 
dos noms: el de qui 
ho va fer i el de qui va 
compartir-hi el seu dia 
a dia.
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versitat es deia UOC, la qual feia servir un web com a eina per a començar a estudi-
ar-hi. La primera assignatura que havia de cursar era una que s’anomenava TIC, i en 
totes les assignatures calia dur a terme unes PAC (proves d’avaluació contínua) com a 
via per a fer l’AC (avaluació contínua) i que acabaven amb unes PV (proves de valida-
ció), PS (proves de síntesi) o EX (examen), per a poder, d’aquesta manera, acumular 
en el seu expedient els ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) necessaris 
per a la seva titulació. 

Si l’eixam de sigles el podia arribar a confondre, el que portava pitjor, i això es reflectia 
en els seus somnis de manera constant, eren quatre zeros. Les zero, zero, zero, zero 
hores d’un dia x qualsevol, que sempre era el límit per a presentar una PAC. Per sort, 
es va anar acostumant a aquell argot de sigles i temps, i va anar superant a poc a poc 
cadascuna de les assignatures. 

L’esforç, el sacrifici, la voluntat i les hores robades al son i al descans anaven tenint la 
seva recompensa. Però ell no podia ser tan egocèntric, s’adonava que aquests fruits 
sorgien gràcies a l’escalf, la comprensió, el suport, la dedicació i l’empenta que segon 
a segon li donava la seva dona. Es deia Pepa. No hi havia cap millor ànim ni proximitat 
possible per a ell quan les dificultats traspuntaven al lluny. 

A més va pensar que estava segur que cada un dels seus companys virtuals es devia 
trobar en una situació, si no idèntica, com a mínim semblant. Els marits o dones, els 
companys o companyes, la família, en definitiva, de cadascun dels estudiants eren els 
veritables puntals sobre els quals descansaven els reptes que es proposaven els estu-
diants. I va pensar dintre seu que si alguna vegada tenia l’oportunitat de reconèixer-ho 
públicament, per exemple en un acte de graduació, voldria fer-ho amb un veritable i 
sincer aplaudiment adreçat a cadascun d’ells i d’elles. 

Però ell... per a què volia estudiar? Per a millorar la seva vida laboral? Per a trobar 
noves oportunitats en la societat en què vivia? Per a «sentir-se realitzat»? Totes aques-
tes preguntes es contestaven afirmativament, tot i que hi havia un pòsit que resumia 
tots aquests arguments. Volia que l’educació important que podia rebre, en les seves 
formes més variades, garantistes i de qualitat que li proporcionava la UOC, no tan sols 
li permetés abordar una formació qualificada, sinó que també comportés per a ell un 
valor intrínsec que permetés canviar, transformar i millorar la realitat que l’envoltés. 
Com? Per mitjà del flux que li donava la mateixa transmissió del coneixement, i és ben 
cert que sentia que els seus pensaments no eren de cap manera vuitcentistes. 

La veritable clau del seu aprenentatge es trobava en la transversalitat que li propor-
cionava la transmissió del coneixement. Ajudar-lo a pensar, a crear, a objectivar, a 
sintetitzar, a generar múltiples reflexions... eren aspectes transversals que el podien 
capacitar per a fer aportacions i contribuir a millorar el seu entorn social. 

Del que més orgullós se sentia era d’això, i s’imaginava que els seus companys també. 
Per primera vegada era conscient que li llegaven el patrimoni més gran de la humanitat: 
el coneixement. Es va adonar que no hi havia cap eina ni arma millor per a forjar una 
societat, que aleshores es trobava immersa en una crisi econòmica, social, territorial i 
d’identitat, que trencava tots els esquemes coneguts i, a més, amenaçava de despullar 
les formes de vida, tant les seves com les de tota la ciutadania amb la qual convivia. 
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Des de llavors, va tenir l’esperança que l’humanisme que proveeix el coneixement ven-
ceria les incerteses que l’envoltaven i les faria avançar cap a la veritable llibertat social, 
sense barreres idiomàtiques, sense fronteres religioses, sense murs geogràfics. 

El temps va passar; els estudis, els va acabar, i mentre esperava que arribés un 
d’aquells dies que havia marcat al calendari amb vermell, el de la seva graduació, va 
sonar el telèfon. Era de la UOC. Li trucaven perquè fos el representant dels alumnes 
en aquest acte. Per què ell? Sort divina? Atzar? Designació a dit? No. La resposta era 
molt més senzilla i prosaica. Va ser l’elegit perquè provenia d’un poble anomenat El 
Ejido, i per això van triar l’elegit d’El Ejido. Senzill. 

I hi va anar, un 28 de novembre de 2015, aquell home d’Almeria, andalús, d’arrels 
antiquíssimes mossàrabs, a la capital del regne, davant d’una prestigiosa institució uni-
versitària de Catalunya, la UOC. «Quin exemple tan bonic d’harmonia!», va pensar. Els 
seus horitzons de gratitud no tenien límit, volia expressar el seu respecte i agraïment 
més profund a tots els agents educatius de la UOC, al seu rector, als seus òrgans de 
direcció, al vicerector, als tutors i consultors, als professors i a tot el personal docent 
de la Universitat, perquè els havien proporcionat un ensenyament de qualitat, en un 
entorn tecnològic únic i amb una dedicació irreprotxable. 

Va felicitar de tot cor els titulats, perquè sabia els esforços que havien fet, el seu afany 
de superació, la laboriositat i la tenacitat esmerçades per a superar qualsevol obstacle 
acadèmic, i els va desitjar, també, que els anés com més bé millor en la seva vida la-
boral i personal. D’altra banda, va dir a tots els acompanyants que ells havien estat tan 
artífexs de les fites assolides com els mateixos titulats. Tant de bo al títol acreditatiu de 
la carrera acadèmica hi cabessin almenys dos noms: el de qui ho va fer i el de qui va 
compartir-hi el seu dia a dia. 

Volia dir tantes coses sentides des de la seva ànima, per la il·lusió que tenia, per l’ale-
gria d’haver superat el repte imposat, que, en agafar el micròfon i començar a llegir 
el parlament escrit, només va poder dir un acrònim: SOFARC (Sentin-se Orgullosos i 
Feliços Atenent als Reptes Complerts). Gaudeixin d’aquest dia.

Moltes gràcies.

 > Vídeo del parlament del representant dels estudiants, Gerardo Palmero

https://youtu.be/8kappAeNKus
https://youtu.be/8kappAeNKus
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Parlament del  
Sr. Josep Jonàs Cortès

Josep Jonàs Cortès
President de UOC Alumni
Business Unit Director 
de Fira Barcelona
Barcelona, 14 de 
novembre de 2015
Madrid, 28 de novembre 
de 2015

Marta, Chiara, María Rosa, Gerardo,

Gràcies per les vostres paraules. M’heu fet recordar, una 
vegada més, la meva primera graduació a la UOC, les 
nits d’estudi, els terminis de les PAC, l’esforç i l’acompa-
nyament constant de la meva família. Potser d’aquí a uns 
anys serà un de vosaltres qui presideixi UOC Alumni, o 
qualsevol dels que sou aquí, avui.

Reconec i comparteixo els sentiments dels que avui ce-
lebrem aquesta graduació. Molts de vosaltres comenceu 
a sentir un neguit, unes pessigolles a l’estómac, que es 
tradueix en la pregunta: I ara què? La resposta: UOC 
Alumni.

Des de la meva primera graduació l’any 2007 en Cièn-
cies Empresarials, he fet la llicenciatura d’Investigació i 
Tècniques de Mercat, el màster de Direcció d’empreses 
i el màster de Societat de la informació i el coneixement, 
he canviat de responsabilitat diverses vegades a l’em-
presa on treballo, he estat tutor del grau de Màrqueting, 
he participat en diferents trobades, sessions i activitats 
de UOC Alumni, i fa uns mesos em van proposar de pre-
sidir la nostra comunitat de graduats.

Com veieu, res no s’acaba avui; ben al contrari, tot co-
mença. UOC Alumni us obre noves maneres d’entendre 
la nostra universitat i de participar-hi. Graduats i gradu-
ades de més de setanta països compartim els matei-
xos valors, creiem en la formació al llarg de la vida, en 
l’esforç i l’esperit de superació, i en la cooperació i el 
compromís com els motors dels canvis i del progrés. Així 
som a la UOC.

Quan començava a estudiar, vaig coincidir amb la Car-
me Moreno, graduada i tutora de la UOC. La Carme 
obria aleshores una petita gestoria a Barcelona i actual-
ment té seu a Londres i inicia un negoci als Estats Units. 
Juntament amb el rector, li vam proposar ser ambaixa-
dora de la UOC i ara hi col·labora buscant mecanismes 
perquè els estudiants i titulats puguin fer estades de tre-
ball en altres països.

Creiem en la formació 
al llarg de la vida, 
en l’esforç i l’esperit 
de superació, i en 
la cooperació i el 
compromís com els 
motors dels canvis i 
del progrés. Així som 
a la UOC.
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L’Ester F. Matalí, que avui torna a graduar-se, va posar en marxa una comunitat de 
lectura, Llibres per llegir, que amb el temps va esdevenir una referència en el seu sec-
tor. Avui s’hi dedica professionalment i troba temps per a ser mentora d’estudiants que 
comencen el seu primer semestre a la UOC.

L’Iñaki, l’Adrián i el Felipe han trobat feina en les darreres setmanes gràcies a l’asses-
sorament que van rebre de la UOC d’una prestigiosa consultoria en l’àmbit del talent. 
El Daniel, el David i la Cristina col·laboren en els diferents projectes socials als quals 
es dóna suport des de la Universitat.

La Montse Sánchez, del Consell d’Estudiants, i el Juan Carlos, de Colòmbia, participa-
ven fa uns dies en una trobada d’estudiants al Perú. 

Aquests són només alguns dels exemples que demostren la solidesa d’aquesta xarxa 
que ara fa uns anys vam començar a teixir. Som a la universitat en xarxa. Som a la 
UOC.

Rector Magnífic, Sr. president del Patronat de la Fundació UOC, Sr. secretari general 
d’Universitats i Recerca, padrí, directors i directores d’Estudis i de programes, profes-
sors i professores, tutors, consultors, representants dels estudiants, graduats i famílies 
que avui ens acompanyeu, som així, és el nostre caràcter.

I prenent les paraules de Bertolt Brecht: «Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. N’hi 
ha d’altres que lluiten un any i són millors. N’hi ha que lluiten molts anys i són molt bons. 
Però n’hi ha que lluiten tota la vida i aquests són els imprescindibles.»

Vam entrar un dia a estudiar a la UOC, amb esperit de superació hem après a progres-
sar i aquest és el nostre compromís. Benvinguts i benvingudes a UOC Alumni!

 > Vídeo del parlament del Sr. Josep Jonàs Cortès, president de UOC Alumni

https://youtu.be/a0IUfy3i9Cg
https://youtu.be/a0IUfy3i9Cg
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Parlament del  
Sr. Lluís Jofre i Roca

Lluís Jofre i Roca
Secretari d’Universitats i 
Recerca
Barcelona, 14 de 
novembre de 2015

L’aprenentatge 
de la UOC és un 
aprenentatge que està 
molt més a prop de la 
realitat de la nostra 
societat i, per tant, 
és un ensenyament 
que entronca amb 
el que és la realitat 
i la necessitat de la 
nostra societat civil.

Rector Magnífic de la Universitat,
Sr. president del Patronat,
Sr. president de la Unesco i padrí de la promoció,
Sr. president d’Alumni,
Graduats,
Comunitat de la UOC,
I sobretot famílies i acompanyants dels protagonistes 
d’avui, d’aquest acte.

Avui jo represento aquí el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, i és ben cert que és un acte senzill i la meva 
tasca, senzilla i agraïda.

Volia compartir amb vostès simplement tres o quatre 
coses. La primera és felicitar el doctor Eduard Vallory, 
padrí de la promoció. La veritat és que, ja ho han des-
cobert, és una persona que reuneix unes capacitats de 
vegades difícils de trobar juntes. Ho han vist: és una per-
sona compromesa, de pensament profund, amb inquie-
tud, però sobretot, els ho asseguro, d’una determinació 
imparable per a fer aquest país i la seva educació cada 
dia millor. Per tant, moltes gràcies, Eduard, per aquesta 
intervenció.

La segona ha de ser sobretot cap als graduats. Per la 
tasca que duc a terme, em toca sovint assistir a actes 
com aquests, a les universitats catalanes. Els assegu-
ro que la cara d’il·lusió que vostès mostraven avui, en 
passar per aquí davant, no és habitual. Per tant, de ve-
ritat que m’emporto una sensació de societat civil que 
treballa i que aprèn amb esforç, cosa que justifica cent 
vegades, només això, l’existència d’aquesta universitat, 
que és la UOC. Aquesta és la segona conclusió.

La UOC és una universitat capdavantera, la primera, 
s’ha dit; una universitat que continua fent molt bé la seva 
feina perquè, entre altres coses, en aquests vint anys 
d’història que té al darrere, els diferents governs que ha 
tingut la Generalitat, tots sense excepció, hi han donat 
suport amb la mateixa determinació. Per tant, no és pas 
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mèrit de cap govern, és mèrit de tots els governs. I quan això passa vol dir que és mèrit 
del país, per tant, mèrit de tots vostès.

S’ha dit també –i n’estic convençut– que l’aprenentatge, el treball que fan els graduats, 
els estudiants de la UOC –ho deia l’Eduard–, és un aprenentatge que segurament està 
molt més a prop de la realitat de la nostra societat i, per tant, que el que es fa és un 
ensenyament i un aprenentatge que segurament entronca amb el que és la realitat i la 
necessitat de la nostra societat civil.

Això em porta a compartir amb vostès el fet que en aquesta segona etapa de vint anys 
que d’alguna manera comencem, la UOC es va renovant dia a dia, els que avui es gra-
duen ho deuen haver notat, amb més o menys intensitat, i si no ho han notat gaire és 
perfecte... La UOC té un Patronat amb una presidència, la qual avui és representada 
aquí pel senyor Pere Vallès. Fins ara el president del Patronat havia estat el conseller 
d’Universitats de la Generalitat, però al Govern de la Generalitat li ha semblat que 
el projecte és prou madur perquè la presidència de la UOC passi a la societat civil. 
El Govern, amb això, duu a terme l’acte de retornar, incorporar, plenament aquesta 
universitat a la societat civil i de fer-ho per mitjà de la figura d’una persona com Pere 
Vallès, que també reuneix en la seva persona aquesta Catalunya moderna, aquesta 
Catalunya nova, aquesta Catalunya que treballa i que es projecta al món. Per tant, 
senyor Vallès, moltes gràcies per la tasca d’acceptar aquesta presidència civil de la 
UOC.

D’altra banda, el Govern ja treballa en aquests moments amb la Universitat i comença 
a parlar d’aquesta nova etapa, dels anys que tenim al davant, i ho fem amb un equip 
rectoral renovat des de fa una mica més d’any i mig, que els asseguro que és, també, 
un equip rectoral dels més dinàmics que té en aquests moments el sistema. I li hem 
demanat tres coses que vull compartir amb tots vostès. 

La primera i la més important és la que avui ens fa ser aquí: que siguin una porta contí-
nua d’accés real als estudis universitaris per als nostres estudiants. Normalment, quan 
vas a un acte felicites els graduats i moltes vegades els seus pares; ara bé, ho dèiem 
avui en començar, aquí hem de felicitar els graduats, acompanyats dels seus pares i, 
a més, molts d’ells també dels seus fills. Per tant, que continuïn fent possible aquesta 
realitat que els nostres ciutadans tinguin aquest accés als estudis universitaris.

La segona cosa que li demanem és que la UOC –la primera universitat en línia del món, 
s’ha dit– continuï essent, i cada vegada amb més força, una porta a Catalunya, al nos-
tre país, per als estudiants de tot el món, per a estudiants de fora de casa nostra. Que 
aquesta universitat ens ajudi a fer conèixer aquest país al món i que ho dugui a terme 
per mitjà de l’educació, que ens sembla que és un element bàsic.

I el tercer encàrrec que hem fet a aquesta universitat és que sigui una porta per a 
les nostres universitats presencials, una porta per a introduir-hi les formes més inno-
vadores, més modernes, de portar a terme aquest aprenentatge, i que això s’efectuï 
amb totes aquestes metodologies i tecnologies noves que el doctor Vallory ens ex-
plicava.

Estem convençuts que la UOC serà capaç de continuar fent això essent capdavantera.
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Hem començat amb els graduats i voldria acabar amb ells. A alguns del graduats jo de 
tant en tant els preguntava: «Com va?», i em responien: «Molt bé», i jo els deia: «Bé, 
no ho deixem aquí...». Molts d’ells, pràcticament tots amb qui he parlat, em deien: «No, 
si ja faig un màster». Per tant, us demanem que continueu en aquesta línia, que con-
tinueu treballant i, sobretot, que, amb la vostra experiència, ens ajudeu a fer conèixer 
la UOC en els vostres entorns i a animar la gent que teniu al voltant a fer, igual que 
vosaltres, que la UOC sigui la seva universitat de referència per a aquesta formació 
contínua.

Per acabar, us vull agrair aquest esforç a què heu fet referència al començament. He 
recollit algunes de les frases que certament m’han cridat l’atenció. A vegades insistim 
a dir «estudis de grau», «estudis de postgrau», «de màster»... Jo crec que el que heu 
fet la majoria de vosaltres és estudiar una carrera, tan senzill com això, i us sentiu 
orgullosos d’haver-ho dut a terme.

Una de les representants de la promoció ha dit: «La UOC és una universitat exigent», i 
a més ha reblat el clau dient que «ens obliga a aixecar-nos ben d’hora i a anar a dormir 
tard, ben tard». I, finalment, una de les frases que també heu dit, en alguns dels vídeos 
que ha sortit, és: «Ha estat i és un plaer haver estudiat a la UOC.»

Us agraeixo aquest esforç. Us felicito pel dia d’avui, en què us endueu aquest títol que, 
com s’ha dit, és un record, un testimoni, d’aquesta etapa i d’aquest esforç que heu fet.

Jo m’enduc el missatge cap al Govern que la UOC fa la feina i que aquesta generació, 
aquesta graduació, una vegada més aportarà a la societat civil catalana un conjunt 
de persones il·lusionades, ben formades i, sobretot, amb molt de coratge per a tirar 
endavant el nostre país.

Moltes gràcies. 

 > Vídeo del parlament del Sr. Lluís Jofre i Roca, secretari d’Universitats i 
Recerca

https://youtu.be/cYdyMUduRws
https://youtu.be/cYdyMUduRws
https://youtu.be/cYdyMUduRws
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Parlament del 
Sr. Jorge Sáinz González

Rector Magnífic de la UOC,
personal de la UOC,

En primer lloc, vull agrair al rector i al seu equip que 
m’acullin, un any més, en aquest moment. En un altre 
temps vaig ser professor d’alguns de vosaltres i em sen-
to sempre perfectament acollit quan arriba aquest dia. 
Per a mi és un honor participar en un acte que és tan 
especial per a tots vosaltres. 

Sé que han estat anys durs i complicats per a tothom. 
Com deia el filòsof, com més ocupats estem, més vius 
ens sentim i som més conscients del que és la vida. 

I estic segur que heu estat ocupats. Les activitats, les 
dates de presentació, les PAC, els caps de setmana que 
passaven en un tres i no res, les nits en blanc, els dies 
que heu renunciat a estar-vos amb la vostra família... 
són un clar exemple d’aquesta ocupació i dels dies en 
què heu estat tots junts. Per això, abans de felicitar-vos 
a vosaltres, vull felicitar totes les persones que us han 
donat suport, les vostres famílies, els vostres amics, els 
vostres professors, tots aquells que us han acompanyat 
durant aquests anys durs. Però el resultat és aquí, avui. 
Moltes felicitats a tots ells. 

L’any passat, al Ministeri, vam fer públic un informe 
d’ocupabilitat sobre les titulacions universitàries que 
mostrava que els estudiants de la Universitat Oberta de 
Catalunya, en gran part, compaginaven alhora la feina 
amb els estudis, però també mostrava –n’hem parlat 
aquest matí amb el rector i alguns dels membres del 
personal de la UOC– que hi havia hagut una millora im-
portant des del començament dels seus estudis fins al 
final dels seus estudis. 

Estudiar és útil i té una recompensa, potser en alguns 
casos personal, però en altres casos també és econò-
mica i professional. És una de les principals prioritats de 
la Comissió Europea, que ara parla del lifelong learning, 
de l’aprenentatge permanent o de tota la vida. I en la 

Jorge Sáinz González
Secretari general 
d’Universitats
Madrid, 28 de novembre 
de 2015

Les professions 
canvien, s’actualitzen, 
i per això és necessari 
anar-se formant i 
mantenir aquesta 
formació.
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societat de la informació i el coneixement, és obligatori continuar i adaptar-se. L’adqui-
sició de nous sabers, de nous coneixements, és la base i la clau de tot això, del capital 
humà. Nosaltres ens hem d’adaptar a aquest canvi. 

Aquest any hem vist que cada vegada tot és més difícil, tot canvia, tot se substitueix 
i, com ha assenyalat Sofía en la seva magnífica exposició, a hores d’ara no hi ha res 
que no canviï; de fet, les professions que molts de vosaltres teniu ara probablement 
no existien quan vau pensar a estudiar per primera vegada. Les professions canvien, 
s’actualitzen, i per això és necessari anar-se formant i mantenir aquesta formació. 

Com deia Horaci, qui comença ja n’ha fet la meitat. Cal atrevir-se a saber, cal atrevir-se 
a conèixer, a pensar, i cal començar. I vosaltres ja heu començat, i per això us vull 
felicitar, perquè heu començat i ho heu aconseguit. 

Moltes gràcies.

 > Vídeo del parlament del secretari general d’Universitats, Jorge Sáinz 
González 

https://youtu.be/K9a2Mpf1CBY
https://youtu.be/K9a2Mpf1CBY
https://youtu.be/K9a2Mpf1CBY
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Paraules de cloenda del  
Rector Mgfc. Sr. Josep A. Planell

Josep A. Planell
Rector de la Universitat 
Oberta de Catalunya

Permeteu-me que 
la meva felicitació 
als avui graduats 
s’estengui a les 
vostres famílies. El 
títol és vostre, la 
satisfacció i l’orgull, 
de tots nosaltres.

Sr. secretari d’Universitats i Recerca,
Sr. president del Patronat,
Sr. padrí de la graduació,
Sr. president d’Alumni,
Srs. directors d’estudis i de programes,
Professors, personal de gestió,
Graduades i graduats,
Famílies,

Al llarg de la meva carrera, he participat en diferents ac-
tes de graduació: com a estudiant, primer; com a profes-
sor, en un llarg període de la meva vida, i com a rector, 
els dos darrers anys. Tots aquests actes han estat es-
pecials, diferents. Però us enganyaria si, com a pare, us 
negués que n’hi ha un que recordo amb especial emo-
ció: el de la meva filla Núria.

Per aquest sentiment compartit –barreja de satisfacció 
i orgull–, permeteu-me que la meva felicitació als avui 
graduats s’estengui a les vostres famílies. El títol és vos-
tre –graduades i graduats–, la satisfacció i l’orgull, de 
tots nosaltres. Per això també els hem volgut incloure en 
aquesta celebració. Perquè avui, no ho oblidem, estem 
de celebració.

Aprendre hauria de ser un motiu de felicitat, tant col-
lectiva com personal. Com ens ha il·lustrat el nostre 
padrí, Eduard Vallory, poques coses hi ha tan essen-
cials com l’educació. Precisament, el nostre país té 
una llarga tradició d’iniciatives pedagògiques que han 
treballat per transformar el món educatiu. Per a em-
prendre la revolució pendent, a què abans ha fet refe-
rència el nostre president, Pere Vallès, i trencar, així, 
les inèrcies d’una formació encara massa basada en la 
transmissió d’un coneixement enciclopèdic, no es trac-
ta de salpebrar el nostre discurs amb una «competèn-
cia» aquí i un «projecte» allà, sinó de ser sincerament 
disruptius.
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Apunteu-vos, si us plau, aquesta paraula: disruptiu. És 
un mot d’origen llatí que significa ‘interrupció brusca 
d’una rutina existent’, però que jo interpreto, sobretot, 
com repensar. O, més ben dit, com acostar-se a la rea-
litat amb una mirada nova, neta de prejudicis. Prengueu 
l’exemple d’una escola bressol. Allà la curiositat i la de-
sinhibició són valors a l’alça. La canalla quan és petita 
bàsicament pregunta, perquè la pregunta és la base del 
coneixement. En canvi, quan comencen l’ensenyament 
reglat ja només volem que estudiïn respostes. Allà on 
hi havia curiositat, hi posem formalisme; allà on hi ha-
via desinhibició, hi posem disciplina. I això es repeteix a 
primària, a secundària, a la universitat… De segur que 
ha de ser així? De segur que no perdem llençols a cada 
bugada?

Albert Einstein va arribar a considerar gairebé miraculós 
que l’educació formal no hagués estrangulat del tot la 
feliç curiositat de la recerca:

«Conèixer és saber la resposta correcta, 
intel·ligència és fer la pregunta adequada. 
No és amb respostes conegudes 
sinó amb preguntes noves que avançarem.»

De vegades serà difícil, no ho negaré. Fins i tot, ens veu-
rem obligats, en certs moments, a pronunciar les tres 
paraules més difícils de dir, en qualsevol llengua, per a 
un acadèmic: «no ho sé», «no lo sé», «I don’t know».

En aquesta idea de centrar l’aprenentatge en les pre-
guntes, en les competències, en la qualitat, és on ens 
situem. Vint anys d’experiència ens avalen. Però aquest 
bagatge no ha de ser entès com a punt d’arribada, sinó 
com a fonament necessari per a anar més enllà. Per 
això, convençuts del nostre paper com a element actiu 
en la creació i la difusió del coneixement, ens hem pro-
posat arribar a més institucions, vincular més disciplines, 
enllaçar més gent, coordinar més docents i recercaires, 
aprofitar el talent i l’experiència dels nostres alumni.

Enguany hem posat en marxa quatre nous graus –tres 
dels quals es fan amb altres universitats catalanes– i tres 
dobles titulacions. Paral·lelament, hem arribat a acords 
amb EADA per a crear una business school, i explorem 
col·laboracions a primària i secundària. Perquè cap cicle 
formatiu ens ha de ser aliè. També ens hem compromès 
amb empreses com la Caixa i Aigües de Barcelona per a 
ajudar-los a formar les seves plantilles. I, en els darrers 

El nostre paper rau a 
generar i connectar 
coneixement, sabent 
que ja no en som 
posseïdors en 
exclusiva, però que 
podem continuar 
essent-ne importants 
productors, 
bàsics difusors 
i excepcionals 
connectors.
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mesos, s’han concretat convenis amb institucions colombianes i mexicanes. Tot això 
amb un mateix objectiu: internacionalitzar, diversificar, ampliar, estendre, connectar...

L’educació no és una tasca per a genets solitaris. Un refrany africà tradicional assegura 
que «per a formar un infant, cal tota una tribu». A casa nostra, la tribu disposa de quatre 
potes ben identificades. En primer lloc, trobem la ciutadania que vol formar-se per a 
trobar feina, per a orientar la seva vocació. En segon lloc, hi ha les empreses interessa-
des que les seves necessitats casin amb la formació dels seus futurs treballadors i que 
el talent no és malbarati. En tercer lloc, tenim els governs, que, d’una banda, fixen els 
marcs legals i, de l’altra, harmonitzen les demandes provinents dels diferents sectors 
socials, polítics i econòmics. I, finalment, hi ha la universitat. Venim tots nosaltres. Ciu-
tadania, empreses, governs i universitats, però... quin hauria de ser el nostre paper?

Amb tota la prudència a què obliga fer previsions de futur, jo m’arriscaria a apuntar un 
primer camí: generar i connectar coneixement, sabent que ja no en som posseïdors en 
exclusiva, però que podem continuar essent-ne importants productors, bàsics difusors 
i excepcionals connectors. Evidentment, això passa per perdre la por de proposar i, 
alhora, per aprendre a escoltar el nostre entorn. Aprendre de la pròpia experiència, de 
reeixits exemples de tercers, de professionals d’èxit com els nostres alumni, de refe-
rents internacionals en el seu àmbit com el mateix Pere Vallès, d’experts contrastats 
com Eduard Vallory, d’estudiants amb talent com vosaltres, de famílies exemplars com 
les vostres.

Sobre les sòlides bases creades ara fa vint anys, cadascun de vosaltres –de nosal-
tres– som ja part del futur de la UOC, una UOC que haurem d’imaginar, de crear, entre 
tots i totes. Estic convençut que, per a aquest engrescador projecte comú, podrem 
comptar amb el vostre talent i experiència. Per part nostra, sigui com a alumni, sigui en 
nous graus o postgraus, sigui en el món acadèmic o laboral, podreu comptar sempre 
amb nosaltres.

Moltes gràcies.

 > Vídeo del parlament del Sr. Josep A. Planell, Rector Magnífic de la UOC

https://youtu.be/zyAsivhzV-E
https://youtu.be/zyAsivhzV-E
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Premis extraordinaris 2013-2014

Antonio Elduque Terrón Llicenciatura d’Humanitats

Jaume Casassas Castella Llicenciatura de Filologia Catalana

Ángela Munuera Bassols Llicenciatura d’Estudis d’Àsia Oriental

María de los Ángeles Martínez Miranda Llicenciatura d’Estudis d’Àsia Oriental

Ignasi Bonet Peix Llicenciatura de Documentació

Alberto Pisa Allué Llicenciatura de Comunicació Audiovisual

Petronila Hornos Llicenciatura de Publicitat i Relacions 
Públiques

Lluís Briansó Escofet Llicenciatura de Dret

Gil Sanz Fernández Llicenciatura de Ciències Polítiques i de 
l’Administració

Eduard Prat Costa Llicenciatura de Psicologia

José Casquero Cabreros Llicenciatura de Psicopedagogia

Gemma Sala Sebastià Llicenciatura de Psicopedagogia

Helena Rocañín de la Fuente Llicenciatura d’Administració i Direcció 
d’Empreses

Ester Escorial Cartañá Llicenciatura de Ciències del Treball

Ana Barrios Peñafiel Diplomatura de Turisme

Alicia Castaño Mansanet Diplomatura de Ciències Empresarials

Francisco de Asís Fernández Navarro Llicenciatura d’Investigació i Tècniques 
de Mercat

Dámaso Benito del Monte Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, 
especialitat de Telemàtica

Sergio Herrero Ruiz Enginyeria Tècnica d’Informàtica de 
Sistemes

Juan Antonio Millán del Sol Enginyeria Tècnica d’Informàtica de 
Gestió

Miguel Pablo Souto Bartolomé Enginyeria d’Informàtica
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Premis extraordinaris 2014-2015

Daniel Macías Perea Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

Gemma Maria Mensa Gil Grau de Psicologia

Miguel Monaj Muñoz Grau de Dret

Mercedes Ramírez Sunyer Grau d’Humanitats

Joan Sala Soler Grau d’Enginyeria Informàtica

Roger Sales López Grau de Multimèdia

David Vidal Triay Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Jesús Hidalgo Sánchez Grau de Màrqueting i Investigació de 
Mercats

Alejandra Soria Morales Grau d’Informació i Documentació

José Joaquín Madrona García Grau d’Educació Social

Juan Manuel Mestre Arauz Grau de Turisme

Fátima Suárez Copo Grau de Comunicació

Anna Benasco Buscató Diplomatura de Ciències Empresarials

Elisenda Pascual Sorribes 2n. cicle de Psicopedagogia

Juan Francisco Rivera Cruz Llicenciatura de Dret

Marta Gella Salanova Llicenciatura d’Humanitats

Félix López Rodríguez Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió

Juan José Navalon Flor Enginyeria Tècnica d’Informàtica de 
Sistemes

Sílvia Padrós Casalins Grau de Filologia Catalana

Antoni Vicente Baya Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

Antonio José Alférez Giménez 2n. cicle de Documentació

Manuel Lorenzo Janeiro Casal Llicenciatura de Psicologia

Alejandro Marmelo Insúa 2n. cicle d’Enginyeria Informàtica

Montserrat Llobet Esque 2n. cicle de Ciències Polítiques i de 
l’Administració

Gemma Llorens Escoda 2n. cicle de Ciències del Treball



Actes de graduació36

Juan José Sáez Martínez 2n. cicle d’Investigació i Tècniques de 
Mercat

Núria Vilardell Armengol Diplomatura de Turisme

Òscar Estany Puig 2n. cicle de Comunicació Audiovisual

Luis Alejandro Pérez Esteve 2n. cicle d’Estudis de l’Àsia Oriental

Lourdes Isabel Salas Campo 2n. cicle de Publicitat i Relacions Públiques

Ignacio Francés Caballero Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, 
especialitat de Telemàtica

Miriam Moscatel Giró Màster universitari d’Educació i TIC

Juan Carlos Brocca Màster universitari de Programari lliure

Lourdes de la Cruz Cano Màster universitari de Societat de la 
informació

Francisco Manuel Gómez Gutiérrez Màster de Prevenció de riscos laborals

Enrique Ángel Álvarez Bueres Màster universitari de Gestió cultural

Iago Andreu Sotelo Màster universitari d’Anàlisi política

Laia Armangué Porcar Màster universitari de Fiscalitat

Marta Lupón Bas Màster universitari de Psicologia, salut i 
qualitat de vida

Albert Camara Viñals Màster universitari d’Enginyeria de 
telecomunicació

Jordi Piera Jiménez Màster universitari de Telemedicina

Lidia Herrera Arias Màster universitari de Nutrició i salut

Pau Xiberta i Armengol Màster universitari d’Enginyeria informàtica

Manuel Juárez Nicolau Màster universitari d’Aplicacions multimèdia

Daniel Carneiro Navarro Màster universitari de Seguretat de les 
tecnologies de la informació i de les 
comunicacions

Lourdes Gispert Álvarez Màster universitari de Direcció de 
les organitzacions en l’economia del 
coneixement

David Aribau Julián Màster universitari d’Anàlisi de l’entorn 
econòmic

Héctor García de la Torre Màster universitari d’Advocacia

Josep Gabarró Rivelles Màster universitari d’Administració i govern 
electrònic
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Cristina Grau Solà Màster universitari de Dificultats de 
l’aprenentatge i trastorns del llenguatge

Ferran de Vargas Díaz del Río Màster universitari d’Estudis de la Xina i el 
Japó: món contemporani

Susana Brignoni Izraelewicz Màster universitari d’Humanitats: art, litera-
tura i cultura contemporània

Mercedes Serrano Julve Màster universitari de Treball social sanitari

Daniel Vargas Vargas Màster universitari d’Estudis catalans

Sergio Gonzalo San José Màster universitari d’Enginyeria de 
telecomunicacions UOC-URL

Meritxell Brun Jané Màster universitari de Drets humans, 
democràcia i globalització
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Vídeos

 > Acte de graduació. Barcelona, 14 de novembre de 2015. L’Auditori. Ses-
sió 1 (09.30 h)

 > Acte de graduació. Barcelona, 14 de novembre de 2015. L’Auditori. Ses-
sió 2 (12.30 h)

https://youtu.be/N_c377F721k
https://youtu.be/N_c377F721k
https://youtu.be/pgGuqi1XCMA
https://youtu.be/pgGuqi1XCMA
https://youtu.be/N_c377F721k
https://youtu.be/pgGuqi1XCMA
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 > Acte de graduació. Barcelona, 14 de novembre de 2015. L’Auditori. Ses-
sió 3 (16.00 h)

 > Acte de graduació. Madrid, 28 de novembre de 2015. Teatros del Canal

https://youtu.be/q1Z9SnNYK7c
https://youtu.be/q1Z9SnNYK7c
https://youtu.be/5x2QkFiBZd4
https://youtu.be/q1Z9SnNYK7c
https://youtu.be/5x2QkFiBZd4
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Aquest text està subjecte –tret que s’indiqui el contrari– a la llicència Reconei-
xement 3.0 Espanya de Creative Commons. El podeu copiar, distribuir i comu-
nicar públicament sempre que citeu l’autor del text i la institució que el publica 
(UOC). La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/es/deed.ca. 

Crèdits
Edició: Àrea de Comunicació. Marca i Estratègia Digital. Direcció de Comunicació: Lluís Rius. 
Direcció de Marca i Estratègia Digital: Yolanda Franco. Coordinació editorial: Aleix Cabre-
ra. Correcció i traducció: Servei Lingüístic de la UOC. Fotografies: David Campos i Mauricio 
Skrycky. Coordinació gràfica: Inès Bacardit. Disseny: Petit Comitè. Maquetació: Tot Gràfiques 
GEA. Dipòsit Legal: B 6336-2016. Adreça postal: Universitat Oberta de Catalunya, av. Tibidabo, 
39-43, 08035 Barcelona. Web dels actes de graduació: www.uoc.edu/graduacio/2015. Etiqueta 
de Twitter: #graduacioUOC15.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca
http://www.uoc.edu/graduacio/2015




Seu institucional 
Avinguda del Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
Tel.: 93 253 23 00

Barcelona 
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

Madrid 
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

Ciutat de Mèxic 
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus UOC a seus.uoc.edu

uoc.edu @UOCuniversitat @UOCestudiant facebook.com/UOC.universitatyoutube.com/UOC

http://seus.uoc.edu
http://www.uoc.edu
https://www.twitter.com/UOCuniversitat
https://www.twitter.com/UOCestudiant
https://www.facebook.com/UOC.universitat
https://www.youtube.com/user/UOC

	Actes de graduació Curs 2013-2014
	Sumari
	Parlament del Sr. Pere Vallès i Fontanals
	Parlament del Sr. Eduard Vallory i Subirà
	Parlament de la Sra. Sofía Benjumea
	Parlament de Marta Capdevila Torres
	Parlament de Chiara Leoni
	Parlament de María Rosa Sanz García
	Parlament de Gerardo Palmero
	Parlament del Sr. Josep Jonàs Cortès
	Parlament del Sr. Lluís Jofre i Roca
	Parlament del Sr. Jorge Sáinz González
	Paraules de cloenda del Rector Mgfc. Sr. Josep A. Planell
	Premis extraordinaris 2013-2014
	Premis extraordinaris 2014-2015
	Vídeos


