
 

Congrés Internacional de 
Peritatge i Prova Pericial 
Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 
 
 
President de l'Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses, 
President de l'Associació de Probàtica i Dret Probatori, 
President de la Fundació Serra Domínguez, 
Sotsdirectora general de FIATC, 
Directora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, 
Senyores i senyors, 
 
Buenas tardes y bienvenidos al Congreso de Peritaje y Prueba Pericial 
 
Bona tarda i benvinguts a Barcelona. 
 
Permetin-me començar amb una afirmació no tan òbvia com sembla: la universitat 
d'avui ja no és la d'ahir sinó la de demà. 
 
Dit així, pot semblar una ximpleria o, si més no, una afirmació que necessita un 
aclariment, una explicació capaç d'identificar quines característiques diferencien els 
nostres centres superiors dels del passat. Indiciàriament —aprofitarem la fama sobtada 
d'aquest adverbi— hi trobem quatre trets principals. 
 
En primer lloc, al «saber» cal afegir-hi el «saber fer». Per a això, la universitat s'ha 
d'acostar als professionals i adaptar-se a les realitats i necessitats laborals. 
 
Segon, avui és tan rellevant generar coneixement com connectar el coneixement 
generat més enllà de les aules universitàries estrictes. Hem d'acceptar i, sobretot, 
aprofitar la riquesa sorgida de l'intercanvi, de la col·laboració i de l'experiència, sigui on 
sigui, la protagonitzi qui la protagonitzi. 
 
En tercer lloc, l'educació ja no se circumscriu als nostres primers anys sinó que s'estén 
al llarg de tota la vida. La formació ja no és un punt de partida o d'arribada sinó un 
acompanyant de la nostra trajectòria laboral. I, finalment, 
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«avui l'excel·lència formativa solament s'aconsegueix 

amb la col·laboració entre les diferents baules que 

garanteixen el progrés d'una societat.» 

 
Totes aquestes característiques (combinació de «saber» i «saber fer», interconnexió 
de coneixement, formació al llarg de la vida i col·laboració institucional)  
distingeixen la universitat d'ahir de la d'avui i, sobretot, constitueixen la garantia de la 
universitat de demà.  
 
La participació de la UOC en aquest congrés respon a tot el que he dit anteriorment:  
D'aquí ve la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana de 
Perits Judicials i Forenses i amb l'Associació de Probàtica i Dret Probatori per part dels 
nostres Estudis de Dret i Ciència Política.  
 
D'aquí ve el vincle entre aquest congrés internacional i el màster universitari 
d'Advocacia de la UOC.  
 
D'aquí ve la nostra participació com a coorganitzadors en un congrés que busca 
l'excel·lència formativa mitjançant un ensenyament professionalitzador de qualitat. 
 
I permetin-me recuperar el començament d'aquestes paraules quan els parlava de 
l'ahir, l'avui i el demà.  
 
Sovint la prudència obligada del dret ha estat mal interpretada com a voluntat del 
passat. Tanmateix, el plantejament d'aquest congrés ho desmenteix. Al contrari, més 
aviat dona la raó al sempre modern Maquiavel, quan escrivia: «La llei no ha de tornar 
al passat sinó preveure el futur».  
 
No se m'acudeix una manera millor de preparar-se per al demà que reflexionar sobre 
la pròpia professió des d'un plantejament basat en el coneixement, l'experiència i 
l'intercanvi. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
Josep A. Planell 
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