
 

Acte de graduació 2018 
 
L’Auditori, Barcelona 
 
Vicerector, 
President d’Alumni, 
Directores i directors, professores i professors,  
Graduades i graduats, familiars, 
Senyores i senyors, 
Amigues i amics, 
 
Quan a l’oceanògrafa Josefina Castellví, nascuda el 1935, li demanen què la va dur a               
convertir-se en la primera dona i la primera científica a trepitjar l’Antàrtida, sempre ho              
atribueix a la voluntat de conèixer.  
 
Aquesta curiositat humana capaç de moure cel i terra, capaç de dur-nos fins allà on               
mai havíem imaginat que podríem anar, és capaç d’omplir-nos amb una meravellosa            
sensació de plenitud. 
 
Us puc assegurar que, vistos des d’aquí dalt, els vostres rostres reflecteixen avui             
aquesta sensació de relaxada i emotiva satisfacció. 
 
Totes i cadascuna de vosaltres, tots i cadascun de vosaltres, heu conquerit la vostra              
particular Antàrtida. 
 
Com sabeu, avui tot es quantifica: disposem d’aplicacions que ens controlen les            
passes diàries, enquestes que mesuren la nostra satisfacció constantment i índexs           
diversos per a pràcticament qualsevol activitat humana. 
 
Qui hagi mirat les darreres notícies del Campus haurà pogut llegir, per exemple, que              
la UOC s’ha situat entre les 600 millors universitats del món. (penseu que segons la               
UNESCO n’hi ha 18.500, al món!!). 
 
Evidentment, n’estem contents i ens esforçarem per a millorar el posicionament futur. 
Però, si m’ho demanessin, cap índex, per més o menys reeixit que sigui, no pot               
competir amb la visió que tinc jo, ara mateix, des de dalt d’aquest escenari.  
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Cap imatge no és capaç de captar la potència, la riquesa i la complexitat de la UOC  
com els vostres rostres.  
 
Les cares de satisfacció compartida dels qui, com els protagonistes dels vídeos            
anteriors, heu superat dificultats i calendaris, heu invertit hores i il·lusions, heu            
acumulat coneixements i competències...  
 
«Els graduats i graduades de la UOC destaqueu perquè, a les           

esperables competències digitals, hi sumeu altres valors altament        

considerats, com ara la gestió del temps, la capacitat organitzativa          

o el treball col·laboratiu» 
 
No són paraules buides. En un mercat de treball competitiu i canviant, els graduats i               
les graduades de la UOC destaqueu perquè, a les esperables competències digitals,  
hi sumeu altres valors altament considerats, com ara la gestió del temps, la capacitat              
organitzativa o el treball col·laboratiu.  
 
En aquest sentit, la làmina commemorativa, dissenyada per l’artista i infografista Jaime            
Serra, on cada píxel sou un de vosaltres, on cada color és un programa d’estudis,és la                
metàfora perfecta de l’impacte, sobre la societat en general i el mercat de treball en               
particular, de tots i cadascun dels 7.332 graduats i graduades que formeu la promoció              
2017-2018: diversitat i emocions, pluralitat i color, riquesa i digitalització... 
 
Avui, en una jornada de celebració, que és alhora íntima i col·lectiva, és un bon               
moment per a recapitular i projectar.  
 
Enteneu, per tant, aquesta làmina com el testimoni d’allò assolit i, sobretot, com el              
recordatori d’allò que haureu d’aportar. 
 
Enrere queden les hores escatimades a la vida social i familiar, enrere queden proves              
d’avaluació contínua, proves de síntesi i exàmens. 
 
Enrere queden les vivències compartides amb els companys i enrere queda           
l’acompanyament docent del professorat i l’assessorament d’aquell tutor o aquella          
tutora que us va acollir el primer dia... i fins avui. 
 
Davant ens espera un futur del qual només podem aventurar que serà divers, plural,              
ric, acolorit i digital, com sou vosaltres.  
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Davant ens esperen nous horitzons i nous reptes per als quals caldrà aplegar noves              
forces i nous companys de viatge. 
 
Davant ens espera un futur que serà, sobretot, vostre. I deixeu-me explicitar que la              
UOC sempre estarà a punt per a formar part del vostre demà,com ha format part del                
vostre ahir, del vostre avui.  
 
«Compteu amb l’ajut de la UOC mitjançant Alumni, mitjançant         

Hubbik, la plataforma d’impuls a l’emprenedoria, i del seu vehicle          

d’inversió, Invergy» 
 
Ho podreu fer desenvolupant les vostres idees i projectes, comptant amb l’ajut de la              
UOC mitjançant Alumni, mitjançant Hubbik, la plataforma d’impuls a l’emprenedoria, i           
del seu vehicle d’inversió, Invergy. 
 
Ho podreu fer amb l’actual oferta docent oficial, així com amb la diversitat de cursos i                
formats d’aprenentatge, fets a mida de qui vol aprendre, de qui es vol reciclar, de qui                
vol avançar.  
 
Deixeu-m’ho dir més cruament: aprofiteu-ne el que us convingui, i el que no trobeu,              
exigiu-nos-ho.  
 
Com va dir la física Mae Jemison, «no deixeu que ningú us robi la vostra imaginació, la                 
vostra creativitat o la vostra curiositat». 
 
La nostra universitat està al vostre servei per a donar resposta a unes necessitats              
formatives que ja no es limiten a una etapa de la vida, ni a una edat concreta, ni a un                    
àmbit determinat, ni a un format estricte. 
 
Formar-se ja no és una fase, sinó una necessitat i una oportunitat que ens acompanya               
al llarg de la vida.  
 
En paraules de la química Rosalind Franklin, «la ciència —i el coneixement en general,              
afegiria jo—, la ciència i la vida quotidiana no poden ni han de ser separades». 
 
Per això necessitem mobilitzar totes les nostres potencialitats per a convertir les            
universitats en autèntics nodes de coneixement, per a incorporar-hi tot el talent            
possible i per a obrir-nos a noves idees.  
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El grup Kundala ens ha ofert dues versions de clàssics contemporanis: Hallelujah, de             
Leonard Cohen, i Respect.  
 
Aquesta última, tot i que composta per Otis Redding, va triomfar en la veu d’Aretha               
Franklin, recentment desapareguda.  
 
La reina del soul va fer-se tan seva la peça que, fins i tot, va capgirar-ne el sentit.  
 
El que havia nascut com a queixa d’un marit suposadament desatès per l’esposa es va               
transformar en un crit feminista, en una demanda d’un tracte digne.  
 
La tria de la cançó no ha estat casual, com tampoc no ho han estat les cites de                  
científiques que han enriquit aquest discurs.  
 
Perquè quan parlem de no malbaratar cap talent, quan parlem d’equitat i d’igualtat             
d’oportunitats fem referència, sobretot, a construir una societat més justa, amb uns            
valors que apel·lin a la igualtat, a la justícia i a la no discriminació. 
 
Ho deia de manera contundent la historiadora Lina Gálvez:  
[cita en castellà] 
 
«Hay que contar con el talento de las mujeres si queremos prepararnos bien para esta               
cuarta revolución industrial». 
 
[tornem al català] 
 
Perquè, al capdavall, tots nosaltres, a dalt o a baix de l’escenari, homes o dones, 
compartim un mateix objectiu: generar i connectar coneixement per a respondre i            
avançar-nos 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. Deia al començament que tot es quantifica, que tot               
es mesura.  
 
Serem, per tant, coherents i, si m’ho permeteu, acabaré donant-vos 7.332 vegades            
l’enhorabona.  
 
Moltes felicitats. 
 
Moltes gràcies. 
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