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Secretari d’Universitats i Recerca, 
President del Patronat, 
Vicerectora, 
President d’Alumni, 
Directors, 
Professors, 
Graduades i graduats, 
Amigues i amics, 
 
La culminació de qualsevol projecte és un moment de plenitud.  
El moment concret potser només dura un instant, però rere seu s’amaga dedicació, 
esforç, aprenentatge... 
 
No m’estic referint als hedonistes «quinze minuts de fama» de l’Andy Warhol, sinó a 
instants vitals com el protagonitzat per tots vosaltres en desfilar per l’escenari i recollir 
aquest rellotge personalitzat que vol ser, alhora, símbol de la vostra titulació i reflexió 
sobre l’ús del temps. 
 
Només vosaltres i el vostre entorn més proper, família i amics, sabeu (saben) les 
il·lusions i treballs que avui prenen sentit.  
Com ja heu dit alguns dels que m’heu precedit: avui és un dia de felicitat, personal i 
compartida; avui toca celebrar una etapa culminada amb èxit. Però, com també 
avançava el president d’Alumni, encara queda camí per fer i fites per assolir. 
Som a la carena i davant nostre ja s’intueixen nous turons. 
 
Només ens cal mirar el codi de colors del vostre rellotge per a adonar-nos que la 
formació avui és una constant, tant respecte del temps que tenim com respecte del 
temps que ens agradaria tenir.  

Poques són les certeses pel que fa al futur, però una és 
clara: tot és susceptible de canviar, però la formació 
és avui indestriable de la vida. 
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Tant parlar de temps i canvi, segur que us ha vingut a la memòria aquella famosa 
cançó del recent premi Nobel, Bob Dylan  “Els temps estant canviant”. 
Personalment, trobo molt més encertada una altra frase d’una cançó posterior: «No hi 
ha res tan estable com el canvi». 
 
Canviem per a evolucionar, per a adaptar-nos, per a ser millors. Canvien les 
institucions i, per exemple, canvia la UOC. Ho fem formalment mitjançant una nova 
imatge.  
 
No som davant d’un simple canvi de logotip, sinó davant d’una autèntica evolució d’un 
model propi amb vint anys d’experiència docent i de recerca.  
 
Un model que va reinventar la manera d’aprendre i que, compromès amb 
l’acompanyament durant l’aprenentatge, necessita evolucionar constantment per a 
respondre a les noves necessitats i adaptar-se a les transformacions del món.  
Aquest és el nostre repte! 
 
La nova identitat –colors, so, grafisme, tipografia...– respon al nou horitzó institucional i 
estratègic que hem dissenyat, amb optimisme i seny, conservant el millor de la nostra 
tradició i incorporant-hi elements d’innovació i ruptura.  
Una identitat adient per a la UOC del futur. 
 
Un nou horitzó que només té sentit en la mesura que 
siguem capaços de dur a terme  
un doble repte: generar i connectar coneixement.  
Un nou horitzó que aspira a respondre i avançar-se a 
les necessitats de la societat, del mercat de treball, de 
la recerca i, sobretot, de les necessitats de futur de 
cadascun dels qui avui sou aquí i de les promocions 
que us han de seguir. 
 
La UOC està a punt d’assolir els seixanta mil graduats, volem fer una aposta decidida 
per a esdevenir una universitat global i de referència, un model present allà on es 
necessita formació. 
Perquè ni la recerca ni l’aprenentatge estan avui reclosos a les etapes de formació 
reglada.  
 
Per això, i sense descurar els diferents nivells educatius, hem de ser capaços d’oferir  
cursos breus i seminaris especialitzats, hem de permetre cursar assignatures soltes  
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i hem d’estar oberts als formats innovadors que ens presenti el futur. 
Créixer per a ser millors sense deixar de ser nosaltres mateixos. Conscients que, 
recuperant la citació de Dylan, «no hi ha res tan estable com el canvi». 

Actualment, som a les portes d’una quarta revolució 
industrial que comportarà una acceleració dels 
tempos i un canvi encara més profund i disruptiu de 
les nostres societats, de la nostra economia i del 
nostre mercat de treball. 
Només si la UOC pot ser al costat dels professionals 
del futur, començant per tots vosaltres, la nostra 
institució tindrà sentit.  

Us deia fa un moment que la formació és avui –i ho serà encara més demà– una 
constant en les nostres vides.  
Doncs bé, vull que sapigueu que, en aquest camí, mai no estareu sols.  
Fent un joc amb l’homofonia del nostre nom, podríem dir que «you’ll never uoc 
alone». 
La UOC serà sempre al vostre costat.  
 
Volem que compteu amb nosaltres i, al mateix temps, 
volem comptar amb vosaltres,  
amb la vostra experiència i la vostra exigència, amb el 
vostre exemple i la vostra expertesa. 
 
Un dels músics i tenors més coneguts actualment –com veieu, avui va de cantants–,  
Andrea Bocelli, va dir : «els éssers humans només som feliços quan som 
creadors».     En altres paraules, només quan som protagonistes de la nostra vida, 
quan som capaços de triar el nostre camí, ens sentim feliços, ens sentim realitzats. 
 
Avui sou protagonistes d’un d’aquests moments. 
L’ enhorabona a tots i cadascun de vosaltres. 
Felicitats! 
 
 
Moltes gràcies. 
Josep A. Planell 
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