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Recepció de Can Jaumandreu 

Campus UOC 
 
Conseller, tinent d'alcalde, director de l'ICFO, conseller Mas-Colell, directores, directors, 

 

No fa ni tres mesos, just la sala que tenim a sota acollia una sessió de formació sobre 

projectes europeus. Desplaçada des de Brussel·les però nascuda a Catalunya, la 

ponent va compartir l'emoció de ser al mateix lloc on, dècades enrere, la seva àvia havia 

treballat fent filatures. De la tecnologia i la societat del XIX a la tecnologia i la societat del 

XXI. D'una fàbrica de filatures a la primera universitat online del món. 

 

«De la tecnologia i la societat del XIX a la tecnologia i la societat del 

XXI. D'una fàbrica de filatures a la primera universitat online del 

món.» 

 

La creació del campus UOC al Poblenou reafirma el nostre arrelament a Barcelona, la 

nostra aposta per obrir-nos al món des d'aquest racó de la Mediterrània i fer-ho des del 

districte del coneixement per excel·lència, dins d'un ecosistema enriquit per la 

convivència d'universitats, empreses, start-ups, laboratoris artístics i tallers 

experimentals.  

 

Aquest campus ens permet agrupar el gran gruix del nostre personal en un mateix espai. 

A banda de les conseqüències més prosaiques —però importants—, com ara l'estalvi 

de desplaçaments o la racionalització de l'estructura, Can Jaumandreu aterra i fa present 

la filosofia fundacional de la UOC. Conceptes massa sovint eteris com transversalitat o 

transferència hi quallen i cristal·litzen tot connectant formació, investigació i gestió. 

 

«Can Jaumandreu aterra i fa present la filosofia fundacional de la 

UOC. Conceptes massa sovint eteris com transversalitat o 

transferència hi quallen i cristal·litzen tot connectant formació, 

investigació i gestió.» 
 

 

Tot pren sentit i llueix millor quan ets capaç de crear l'entorn i les condicions 

necessàries perquè aquesta hibridació mútua es doni i es multipliqui. Ja en vam 

tenir un primer tast aquesta tardor, quan va entrar en funcionament el Hub 
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Interdisciplinari de Recerca i Innovació. Però, a més, l'operació Can Jaumandreu és 

mostra i exemple de com servir el país.  

 

Perquè no oblidem que, com a servidors públics, el nostre paper és ser útils a la 

ciutadania que ens acull, i això significa tenir impacte i rellevància socials. En aquest 

sentit, les quatre parts implicades hem protagonitzat un ball de coreografia tan complexa 

com, si m'ho permeteu, impecable.  

 

Primer, i amb la complicitat de la Generalitat de Catalunya, la UOC ha marxat de 

Castelldefels facilitant que el nostre veí, l'ICFO, fes seu el fins aleshores edifici de l'IN3. 

Una solució ràpida i sostenible per desenvolupar, sense necessitat d'haver de construir 

un nou equipament, els seus projectes estratègics vinculats amb les tecnologies 

quàntiques i els xips fotònics. 

 

En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona —i, en concret, la gent de Barcelona Activa— 

ens permetien la incorporació d'aquest tercer edifici al campus, i, per tant, feien possible 

l'aspiració de la UOC de disposar d'un campus unificat. 

 

Aquest ball a quatre bandes s'ha descabdellat satisfactòriament per a totes les parts 

implicades, gràcies, sobretot, a la sensibilitat demostrada per les administracions a l'hora 

d'atendre les necessitats d'aquestes dues institucions mútuament còmplices.  

 

L'acord, a més, genera —i generarà— beneficis per al conjunt del sistema de 

coneixement, i reverteix —i revertirà— positivament en el país en el seu conjunt.  

 

«L'acord, a més, genera —i generarà— beneficis per al conjunt del 

sistema de coneixement, i reverteix —i revertirà— positivament en el 

país en el seu conjunt.» 
 

I acabo: aquest campus esdevé la cirereta de les celebracions del primer quart de segle 

de la UOC, i ens deixa en una situació immillorable per encarar els propers vint-i-cinc 

anys, i més.  

 

El campus UOC del Poblenou és el millor colofó per al mandat de l'equip que he tingut 

l'honor i el privilegi d'encapçalar, i, alhora, és l'emblema de la UOC del futur. 

 

Moltes gràcies, conseller; moltes gràcies, tinent d'alcalde, per fer-ho possible! 


