
 

Benvinguda a la Conferència 
Anual de la Xarxa OTRI 2018: 
«L’OTRI com a actor del nou 
ecosistema d’innovació» 
 

Edifici Vèrtex, UPC 
 
Rector Magnífic i amic, director general, 
Vicerectores i vicerectors, 
Directores i directors de les OTRI espanyoles, 
Rector, 
 
Gràcies per acollir-nos: com a universitat virtual no disposem de grades i espais             
excel•lents com aquests, però sí d’amics com vosaltres. 
 
Aquesta nova edició de la Conferència Anual de la Xarxa d’Oficines de Transferència  
de Resultats d’Investigació, la Xarxa OTRI, evidencia que l’aposta de la Conferència            
de Rectors de les Universitats Espanyoles per vincular el coneixement generat en els             
nostres centres amb la societat tenia —i té— voluntat de permanència, per a erigir-se              
en eix essencial del nostre projecte de futur. 
 
Encara que avui recerca i innovació també són presents en hospitals, museus,            
empreses i centres d’allò més diversos, totes dues continuen essent fonamentals en la             
nostra concepció i definició d’universitat.  
 
Les nostres institucions recullen una herència i, al mateix temps, projecten l’aposta            
social pel coneixement, entès com el recurs principal per a afrontar els reptes del              
present i del futur.  
 
Lluny de ser una percepció interessada o endogàmica, la mateixa Comissió Europea            
s’ha sumat a aquest compromís d’impuls de l’activitat investigadora.  
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Ho recull el seu nou programa marc de finançament de l’R+D+I per al període              
2021-2027.  
 
L’Horitzó 2020 donarà pas a l’Horitzó Europa, la partida econòmica global del qual  
superarà els 100.000 milions d’euros.  
 
Hi haurà més finançament i, al mateix temps, cada vegada serà més competitiu i com               
més va, més orientat a aconseguir un impacte directe i real sobre la societat. 
 
És una necessitat i m’atreviria a definir-ho com la nostra obligació i tot.  
 
«Necessitem apostar decididament per una concepció integradora i        

social de la recerca, en la línia marcada per l’anomenada open           

science» 
 
Necessitem apostar decididament per una concepció integradora i social de la recerca,  
en la línia marcada per l’anomenada open science.  
 
Aquest anglicisme descriu una nova manera de dur a terme i entendre el treball              
científic: obrir la ciència perquè, si aquesta no és inclusiva, la recerca perd utilitat,              
s’aïlla de l’entorn immediat i perilla l’objectiu últim de fer avançar el coneixement i de               
ser útil i rellevant socialment. 
 
Aquesta voluntat d’obertura és lògicament i estretament lligada a les —ja no tan—             
noves tecnologies.  
 
Ho constatem com a universitat en línia des de fa més de 20 anys i ho reforcem cada                  
dia a la nostra butxaca, per mitjà d’un aparell que és alhora enciclopèdia, agència de               
viatges, oficina bancària, agenda i moltes altres coses més, de vegades telèfon i tot. 
 
Avui, el nostre món és la xarxa, també en l’àmbit universitari, una xarxa entesa com a                
palanca de coneixement per a multiplicar el nostre potencial i per a obrir nous àmbits               
de treball, com l’anomenada salut electrònica. 
 
Tanmateix, tot això continua exigint disposar d’investigadors, projectes, finançament,         
idees, coneixement…, i també estructura i marc.  
 
I és aquí on les OTRI entren en joc, com a agents tan rellevants com necessaris per a                  
impulsar fluxos d’innovació multiactor i multidireccionals. 
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«La innovació no és un departament ni un espai, sinó una qüestió            

transversal» 
 
La innovació no és un departament ni un espai, sinó una qüestió transversal.  
 
Aquesta «omnipresència» estic convençut que es farà evident al llarg de les sessions i              
activitats previstes per a avui i demà.  
 
Els qui hem participat en l’organització d’aquesta trobada anual, i ara parlo amb el              
doble barret de rector de la UOC i de president de l’Associació Catalana d’Universitats              
Públiques, estem convençuts que de l’intercanvi d’experiències sorgiran anàlisis,         
solucions i propostes útils per a continuar i aprofundir en l’impuls de la recerca i de la                 
transferència de coneixement.  
 
I aquí vull incloure expressament els patrocinadors que fan possible aquest           
esdeveniment, els quals suposo que saben aquella frase de Benjamin Franklin que            
assegura que «una inversió en coneixement dona els millors interessos». 
 
A tots ells, a tots vosaltres, moltes gràcies. 
 
Moltes gràcies. 
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