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Rector, 
Vicerector, 
President del Alumni, 
Tutora, 
Professors i personal de gestió, 
Graduades i graduats, 
 
La UOC és avui una realitat consolidada, convertida en una de les fortaleses del nostre 
sistema universitari. 
 
I, malgrat tot, malgrat aquests 22 anys d’existència, quan, com a president del 
Patronat, represento la UOC davant de qui encara no la coneix, sovint haig de 
respondre preguntes com ara: «Però la UOC exactament què és?» O,  «Això de la 
UOC funciona?». 
 
Per a la segona pregunta, la resposta és ben senzilla... simplement cal actualitzar-la 
cada nou curs. Perquè res no mostra més l’èxit de la UOC que el vostre èxit. Res no 
evidencia més que la nostra universitat funciona que la vostra cara de satisfacció avui, 
aquí. 
 
Per a la primera pregunta, en canvi, va millor una explicació més raonada. Per 
començar, m’agrada aclarir que hi ha universitats clàssiques, universitats a distància... 
i també hi ha la UOC.  
 

«Perquè la UOC és sobretot una universitat sense 

distàncies; Sense distàncies físiques, ni horàries, ni 

generacionals, ni frontereres, ni de gènere ni de cap 

mena.» 
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La tecnologia ens facilita els canals per a poder ser, de veritat, una universitat de 
proximitat, inclusiva, adaptable a les necessitats de cada estudianti preparada per a 
respondre a les demandes socials.  
 
 
«El nostre model educatiu fa possible aquesta 

potencialitat tecnològica, perquè —no ens 

confonguem— internet és el canal, el nostre model 

educatiu és la palanca real de canvi.» 

 
Prenem les dades del curs passat per a exemplificar les característiques que us acabo 
d’enumerar.  Ara fa just un any, 4.622 estudiants com vosaltres obtenien la titulació a 
la UOC.  D’ells, el 60% eren dones, i el 93% compaginaven feina i estudis... 
 
Deixeu-m’ho dir d’aquesta manera: ni la formació es limita ja a la nostra primera 
joventut ni el talent es redueix a certs estereotips. A la UOC ho sabem, i per això els 
nostres programes aposten per no deixar ningú enrere, per adaptar-se a totes les 
demandes, per aprofitar totes les capacitats. 
 
Evidentment, l’esforç, l’èxit, la dedicació és tota vostra. Però es tracta d’un esforç i 
d’una dedicació que dona fruit. Així, el 76% reconeixeu que heu millorat les vostres 
competències laborals i personals, i el 89%, repeteixo el 89%, tornaríeu a triar aquesta 
casa per a formar-vos.  
 
Per si algú pensa que són respostes interessades, voluntats captives, que en diuen,  
mirem què diu el mercat i les estadístiques.  
 
Segons les dades disponibles, la UOC es manté com la universitat de més sortida 
laboral. Els estudiants en línia són els més competitius en noves tecnologies, 
informàtica i pensament crític, competències especialment valorades al departament 
de  Recursos Humans. I podríem continuar... 
 
La UOC, insisteixo, és la universitat sense distàncies perquè, per damunt de tot,  
els nostres estudiants —vosaltres— tampoc no teniu límits.  
El vostre exemple ens ho demostra. Enhorabona!  
 
Moltes gràcies 
Pere Vallès 
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