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Regidor, 

rector, 

rector Ferraté, 

professora Castell, 

premiades, 

 

El metge estatunidenc d’origen indi Vivek Murthy no és un doctor qualsevol. Tant durant 

la presidència d’Obama com actualment amb el president Biden ocupa el càrrec de 

surgeon general, l’equivalent —per entendre’ns— a ser “el metge dels Estats Units”. Ara 

fa uns mesos, en el compàs d’espera entre les dues presidències demòcrates, va 

publicar un llibre titulat Together o, en l’edició espanyola, Juntos1.  

 

En aquest llibre, i a partir de la seva experiència com a màxim assessor mèdic, advertia 

sobre un nou tipus de pandèmia que amenaçava el teixit social, que podia crear 

noves malalties i agreujar les que ja existien i que tindria unes conseqüències de 

futur, individuals i col·lectives, especialment greus i preocupants. Aquesta nova 

pandèmia era la solitud. Com volent reafirmar l’encert del seu diagnòstic, els 

confinaments forçats per la recent pandèmia han servit per fer encara més presents els 

efectes perjudicials de l’isolament. 

 

Desconec si les guanyadores del Premi Rector Gabriel Ferraté sabien de l’existència del 

llibre del doctor Murthy, però és evident que el seu projecte fa realitat el subtítol de l’obra 

en anglès: “The Healing Power of Human Connection in a Sometimes Lonely World”.  

 

«El projecte Red Maze és doblement oportú, perquè ens arriba en el 

moment adient i perquè exemplifica, com cap altre, aquesta aposta 

conjunta de la UPC i la UOC, amb el suport de l’Ajuntament de 

Barcelona i la complicitat de la nostra empresa incubada 

                                                
1
 Vivek H. Murthy. Juntos. El poder de la conexión humana. Barcelona: Editorial Crítica, 2021, 

https://www.planetadelibros.com/libro-juntos/323985. 
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BeChallenge, per donar resposta a reptes socials concrets amb visió 

de transformació digital.»  
 

Detectats amb destresa tant el problema com la solució, les guanyadores plantegen una 

plataforma que vehicula, mitjançant la tecnologia, aquest poder curatiu de la connexió 

humana per combatre la solitud. En aquest sentit, el projecte Red Maze és doblement 

oportú, perquè ens arriba en el moment adient i perquè exemplifica, com cap altre, 

aquesta aposta conjunta de la UPC i la UOC, amb el suport de l’Ajuntament de 

Barcelona i la complicitat de la nostra empresa incubada BeChallenge, per donar 

resposta a reptes socials concrets amb visió de transformació digital.  

 

«L’actual transformació només podrà ser social si és alhora digital, 

i viceversa. D’aquí la necessitat de trencar barreres disciplinàries, 

institucionals i de tota mena.»  
 

Ras i curt, l’actual transformació només podrà ser social si és alhora digital, i viceversa. 

D’aquí la necessitat de trencar barreres disciplinàries, institucionals i de tota mena. 

D’aquí l’obligació de dotar premis, com el dedicat al rector Ferraté, per impulsar la clau 

digital com a palanca efectiva de canvi. 

 

Les avui guanyadores ens mostren una concreció i, sobretot, ens demostren la 

necessitat d’acompanyament, tant per lluitar contra la solitud com per dur a bon 

port les bones idees, les idees amb voluntat transformadora. 

 

Moltes gràcies i moltes felicitats! 

 

Josep A. Planell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


