
 

Investidura d’Alejandro Jadad 
com a doctor honoris causa  
Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona, CCCB 
 
 
Hble. Sra. Cònsol de Colòmbia, 
Direcció Acadèmica, 
professors i personal de gestió de la UOC, 
Dr. Jadad i família, 
senyores i senyors, 
 
 
Sigueu benvingudes i benvinguts a l'acte d'investidura del doctor Alejandro Jadad com 
a doctor honoris causa de la nostra universitat. 
 
Després d'escoltar Carriers, amb la veu de Nerea de Miguel, Leo Aldrey al piano  
i Andrés Eduardo Bucci al Reactable, em plau donar la paraula a la doctora Pilar 
García Lorda, directora dels Estudis de Ciències de la Salut, que, en nom d'aquests 
estudis i dels de Psicologia i Ciències de l'Educació, va traslladar al Consell de 
Direcció la proposta d'investir doctor honoris causa el doctor Jadad. 
 
Doctora García Lorda, quan vulgui. 
 
[Intervenció de la doctora Pilar García Lorda] 
 
El doctor Manuel Armayones, director de desenvolupament de l'eHealth Center, té ara 
la paraula per a fer la laudatio del doctor Alejandro Jadad. 
 
Doctor Armayones, si us plau. 
 
[Intervenció del doctor Manuel Armayones] 
 
El doctor Pere Fabra, secretari general, llegirà l'acord del Consell de Direcció 
d'investidura de doctor honoris causa del doctor Alejandro Jadad. 
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Doctor Fabra, quan vulgui. 
 
[Intervención del doctor Pere Fabra] 
 
Acabem d’escoltar Love de John Lennon. Tant la peça com el músic ens consta que 
són especialment apreciats pel doctor Jadad. Així, un article seu recent arrencava 
precisament amb un homenatge implícit a una altra de les més famoses cançons de 
Lennon:«Imagine a world in which every human being...». 
 
I és que per al doctor Alejandro Jadad, com en aquella coneguda imatge d’Eduardo 
Galeano, la utopia representa sobretot un horitzó per a avançar, un esperó per a 
millorar. Per això, pel seu exemple i actitud, és un honor donar-li avui, formalment, la 
benvinguda a la nostra universitat. 
 
Doctor Jadad, té la paraula. 
 
[Intervenció del doctor Alejandro Jadad] 
 
La concessió d'un doctorat honoris causa permet que personalitats externes a una 
universitat siguin convidades a formar-ne part. És un honor, però un honor 
bidireccional; perquè amb aquests nomenaments la institució basteix una genealogia 
referencial a la qual aspira a adscriure's, una manera d'entendre l'acadèmia i la recerca  
amb què s'identifica i es projecta. 
 
En aquest sentit, la trajectòria i visió del doctor Jadad és un esperó per a aprofundir en 
un camí que ell representa com ningú: el que contempla la salut com una qüestió 
global. De fet, aquesta mirada recupera allò que ja deia —o que li atribuïm— 
Hipòcrates.  
 
El considerat pare de la medicina ens advertia que «no n'hi ha prou que el metge faci 
tot el que pugui si per la seva part no fan el mateix els assistents i la resta de 
circumstàncies exteriors». Assumida aquesta visió holística, avui l'hem feta 
evolucionar, tot substituint la centralitat del metge per la de la persona. 
 
I fixin-se que dic persona i no pacient; perquè avui la salut ja no es defineix com 
l'absència de malaltia o, com irònicament feia el doctor Josep Laporte, un altre dels 
fundadors de la UOC, com «un estat temporal que no augura res de bo».  
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Avui sabem que, en menor o major mesura, les malalties ens acompanyen. Si a ulls 
del passat la nostra expectativa de vida ha augmentat exponencialment, la de les 
generacions de demà sembla ranejar amb la immortalitat... o no… 
Mentre que per a les elits més benestants sembla que el cost econòmic de la 
immortalitat (o quasi) podria ser abordable en dècades properes, per a la resta de 
nosaltres l'objectiu continuarà essent que, gràcies als avenços mèdics i científics, 
moltes de les malalties històricament més mortíferes o bé es puguin guarir o bé es 
converteixin en cròniques. Evidentment, no totes, però sí un gran nombre.  
 
Això provoca un canvi en la nostra visió, en què el que és decisiu, rellevant, ha passat 
a ser el grau de benestar. Si no ens poden guarir, almenys volem ser malalts 
saludables. Atesa aquesta realitat, ¿no seria interessant esmerçar esforços a 
estudiar les causes de la salut? 
 
Permeteu-me compartir breument amb vosaltres una altra de les moltes qüestions que 
no entenc: habitualment, davant d'accions o iniciatives que presenten un grau d'èxit 
variable, tendim a establir processos d'anàlisi que expliquin per què han fallat les que 
ho han fet. Si ho pensem una mica, no deixa de ser una posició arrogant, atès que, si 
ens concentréssim a analitzar també el que tenen en comú les que han tingut èxit, 
potser entre sorpresos i perplexos podríem tenir visions més integrals o holístiques.  
 
Hi tornaré més endavant, i permeteu-me també confessar que la paraula holístic/a ha 
adquirit una mala reputació, sobretot en l'àmbit de la salut; la reivindicaré en general 
per a l'àmbit científic, a veure si contribueixo a treure-la del seu mal pas.  
 
De nou, si anem a la Grècia clàssica, trobarem un precedent significatiu d'aquesta 
orientació en la famosa dita de  l'oracle de Delfos: «Coneix-te a tu mateix». I vull 
subratllar aquest coneix-te, perquè salut —la nostra salut, no cap salut inconcreta o 
indeterminada— és educació, és coneixement. I aquí és on la UOC té un paper a fer.  
 
«En un món on el coneixement ja no es troba reclòs en 

unes aules, biblioteques o laboratoris determinats sinó 

dispers entre empreses, hospitals, tallers i creadors,  

la universitat del segle xxi ha esdevingut sobretot 

node de coneixement i intercanvi.» 

 
Evidentment, continuem generant coneixement i saber fer, continuem fent recerca,  
però també hem après la importància de connectar, de multiplicar, de facilitar, de 
vincular… 
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«La Universitat en general i la UOC en particular som 

la baula necessària capaç de convertir l'actual xarxa 

de coneixement en la més poderosa eina de 

desenvolupament i recerca.» 

 
Però perquè aquest paper de node assoleixi tot el seu potencial ha de transcendir els 
especialistes i els investigadors, posant-se al servei de la població en general.  
 
El coneixement ha d'arribar a la persona concreta, el coneixement ha de ser útil a la 
població perquè pugui gestionar de la millor manera la pròpia salut, el propi benestar i, 
quan calgui, la pròpia malaltia.  
 
Necessitem crear «hospitals virtuals». Sense voluntat de substituir els CAP i 
hospitals, imprescindibles per a tractar mals i malalties, necessitem espais centrats en 
la salut i el coneixement. Sense cap desig d'ocupar l'espai dels professionals sanitaris, 
insubstituïbles per a atendre pacients i urgències, proposem idear àmbits destinats a 
educar i educar-nos: llocs, i permetin-me el joc de paraules, on es pugui prendre, 
aprendre i aprehendre.  
 
Prendre... perquè necessitem ser conscients de la importància de la pròpia salut,  
entesa ja no com a absència de malaltia sinó com un estat més complex i evolutiu,  
en què la paraula clau és el benestar. 
 
Aprendre (amb a inicial)... perquè és per mitjà del coneixement que podrem decidir 
conscientment sobre les implicacions dels nostres estils de vida, dels tractaments 
mèdics o de la nostra pròpia natura humana. I aprehendre (aquest cop amb hac 
intercalada)... perquè només copsant la centralitat de la nostra salut podem 
apoderar-nos, per fer servir un terme ara de moda, com a ciutadans autònoms. 
 

«La xarxa entesa com a palanca de coneixement i 

autonomia.  

La xarxa assumida com a recurs de salut i 

apoderament. 

La xarxa convertida en espai d'educació i 

ciutadania.» 

 
 

 

Investidura d’Alejandro Jadad com a doctor honoris causa  
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB 

25/01/2018 página4 

 
 



 

I, òbviament, si parlem de coneixement, d'autonomia, de salut, d'apoderament, 
d'educació i de ciutadania..., parlem de la UOC. 
 
La nostra universitat encara és una universitat jove, que va tenir la sort de ser ideada 
per ments obertes com la del nostre fundador, Gabriel Ferraté, capaç d'aprofitar un 
element rupturista com internet (volia dir en el seu moment, però encara ho és 
avui) per a fugir de l'emulació del passat i imaginar una universitat de futur.  
 
Com ens recordava la doctora García Lorda, els nostres Estudis de Ciències de la 
Salut encara són més recents. Però, lluny de ser una dificultat afegida, aquesta pot ser 
la nostra primera gran fortalesa: sense els lligams dels models tradicionals, ens 
podem permetre pensar en la salut del demà. 
 

«Pensar en la salud del mañana quizás sea la mejor 

definición de la misión a que ha consagrado su 

investigación el doctor Jadad.» 

 

La pandemia de salud que propone el Dr. Jadad como objetivo futuro no es para mí 
simplemente un cambio de paradigma o un giro copernicano. Tiene para mí el 
potencial de una auténtica revolución que rompe con el pasado, una revolución en la 
relación de los ciudadanos (ciudadanos que en ocasiones serán pacientes) con su 
calidad de vida y su bienestar. 
 
Y para mí se trata de una revolución en cuanto representa un paso más en la 
transición desde la sociedad industrial hacia la sociedad informacional, tal como en su 
día conceptualizó el profesor Manuel Castells en su trilogía The information age. El 
progresivo empowerment, empoderamiento, de los ciudadanos en nuestra sociedad 
está empezando a provocar movimientos bottom-up, de abajo arriba, y lo vemos en el 
crecimiento imparable de la economía colaborativa, y lo empezamos a atisbar en 
política y nos parece evidente ya en salud, en lo que todo el mundo conoce ya como 
e-health y en que la idea de pandemia de salud representa un salto irreversible hacia 
adelante.  
 
Porque no se trata de que la tecnología haga más eficaces y eficientes las relaciones 
entre los ciudadanos-pacientes y los profesionales de la salud o las instituciones 
encargadas de ella.  
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«De la misma manera que lo que define la UOC no es 

la tecnología sino cómo esta ha permitido cambiar y 

hacer evolucionar el modelo educativo, en e-health 

también encontraremos que la tecnología hará 

evolucionar el modelo, que se centrará en el 

ciudadano gracias al empoderamiento que ella le va a 

proporcionar.»  

 
Sin duda, en esta revolución general hacia la sociedad informacional habrá graves 
problemas, abusos e injusticias como los hubo en la primera revolución industrial y 
actualmente, al alba de lo que muchos llaman la cuarta revolución industrial y que no 
es otra cosa que un paso más hacia la sociedad informacional. 
 
Pero permítanme ir un poco más lejos. Me gusta especialmente pensar que, cuando 
pasamos de la óptica de la enfermedad a la óptica de la salud, el cambio es 
equivalente al de pasar de un enfoque reduccionista a un enfoque integral, o déjenme 
decir holístico. Y aquí es donde la tecnología nos está ayudando de nuevo. 
 

«La posibilidad de modelizar sistemas complejos 

asociada a la inteligencia artificial o machine 

learning nos va a permitir revolucionar la ciencia 

pasando de aproximaciones reduccionistas a 

aproximaciones de sistemas, integrales u holísticas.» 

 
Con ello probablemente tendremos toda una nueva visión del mundo. O así me 
gustaría que fuese. 
 
Gracias, doctor Jadad, por su ciclópea contribución a la evolución del pensamiento 
científico y en particular por ser protagonista y liderar nuestra entrada en la era 
informacional en el ámbito de la salud. 
 
¡Muchas gracias, Dr. Jadad! 
 
Moltes gràcies! 
 
Acabaremos con una versión del preceptivo Gaudeamus igitur, con la que se cierran 
todos los actos académicos. Será, sin embargo, una versión alejada de la tradicional.  
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Desde el máximo respeto y desde el rigor musical, sonoro, visual y audiovisual, hemos 
querido hacérnosla nuestra —hacerla UOC.  
 
Por lo tanto, con este Gaudeamus igitur solemne y festivo a la vez cerraremos el acto 
de hoy. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
Josep A. Planell 
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