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Consellera, 

president, 

vicerector, 

professor Gallifa, 

professor Sangrà, 

 

 

La competència s'entén sovint com a simple rivalitat, tot oblidant altres accepcions 

possibles com la vinculada a la capacitació i al coneixement. De fet, la competència 

compartida és una eina multiplicadora. Posar en comú experteses ens beneficia 

col·lectivament, però també individualment, perquè l'aprenentatge és mutu. En el món 

del coneixement, tan important és arribar com fer-ho sense deixar ningú enrere. 

 

«En el món de l'expertesa, tan important és compartir la teva, com 

acceptar la dels altres» 

 
Per això, quan l'Editorial UOC va rebre la proposta dels professors Gallifa i Sangrà per 

coordinar un llibre sobre la transformació de la universitat, vam posar-nos a la seva 

disposició. 

 

A partir de la seva autoritat acadèmica i científica i al llarg d'onze entrevistes a experts 

dels cinc continents, s'ofereix una visió global, empírica, filosòfica i ideològica de com 

s'ha de transformar la nostra universitat. La major de les experteses i el més important 

dels coneixements no serveixen de res si resten entotsolats a les nostres aules, 

biblioteques, laboratoris i campus. 

 

«No és casual que un dels antònims de competència sigui 

ignorància» 

 
Recordin aquella famosa frase de Derek Bok, rector de Harvard: "Si creuen que 

l'educació és cara –i aquí podem afegir recerca i innovació–, provin amb la ignorància!".  
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D'aquí la importància que la universitat sigui proactiva en el disseny i en la 

transformació de la nostra societat, del nostre model productiu i dels nostres 

horitzons. En tenim dos magnífics exemples en aquesta mateixa taula. La institució que 

ens acull va sorgir de la fructífera trobada entre l'historiador Jaume Vicens Vives i uns, 

aleshores, joves empresaris inquiets. Seixanta anys més tard, el Cercle d'Economia 

segueix sent un referent. 

 

I, per la seva banda, la consellera Geis personifica tant el compromís acadèmic amb el 

seu país com el necessari retorn del Departament de Recerca i Universitats a la taula 

del Consell Executiu. 

 

En aquest sentit, el llibre dels doctors Sangrà i Gallifa ens esperona a perseverar en 

aquestes experiències reeixides i a ser valents per assumir-ne de noves. Experiències, 

no paraules. Molt s'aventura a dir què serà la universitat de l’experiència. 

 

Els reptes, les oportunitats i les propostes recollides en el seu llibre ens interpel·len a 

tots... tant al nostre sistema universitari en general com també a les autoritats 

governamentals i a les institucions privades compromeses amb la transformació digital. 

 

I acabo amb una triple recomanació: com a editor, que comprin el llibre; com a rector, 

que el llegeixin; i com a ciutadà, que en parlem i que el discutim. 

 

Ens hi va el futur! 

Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 


