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IMMA TUBELLA // RECTORA 

El món d’internet, on va néixer i viu la nostra universitat, ha 
transformat els nostres hàbits de treball, lleure i relació i, òb-
viament, també els de l’educació i la formació. Aquesta era, 
més ràpida, més col·laborativa, més global, d’accés universal 
al coneixement, de producció lliure d’informació, demana una 
universitat capaç de respondre a les noves necessitats de les 
persones, allà on siguin, en el moment que ens necessitin, 
especialment ara, en temps convulsos de crisi.

Aquest és l’esforç que la UOC ha fet al llarg d’aquest curs i 
que continuarà fent els anys vinents. Així ho hem  xat al nou 
Pla estratègic 2010-2014. Continuem orientant la Universitat 
cap a les necessitats de la nostra comunitat, més de cent mil 
persones entre estudiants, graduats, professors, consultors, 
col·laboradors i treballadors que, més que mai, volen una 
formació wiki: ràpida,  exible, col·laborativa, mòbil i accessi-
ble. Ho hem fet al nostre espai natural, global i virtual, la xarxa 
d’internet, però també ho fem amb altres institucions i univer-
sitats d’àmbit internacional i del nostre propi territori, perquè 
cada vegada haurem de fer més amb menys recursos.

Així, aquest curs hem signat 19 convenis amb universitats i 
associacions educatives d’arreu del món, que s’afegeixen als 
60 convenis en marxa, a més de 20 xarxes d’ensenyament 
europees i internacionals; hem obert el primer curs a Face-
book i 37 aules en anglès i francès al nostre Campus Global, 
que acull des d’Estudis Àrabs i Islàmics  ns a programes de 
Seguretat alimentària, passant pels cursos del Campus per 
la Pau Àfrica o la resolució de con  ictes per mitjà de l’esport 
des de la Càtedra que hem creat amb la UNESCO i la Funda-
ció del Futbol Club Barcelona.

Lògicament, aquest desa  ament, donar servei amb valor 
afegit a més de 55.000 estudiants a 60 països del món, 
necessita eines actualitzades al Campus Virtual: noves aules, 
nova bústia, nous mòduls, con  gurables a gust i necessitat de 
cada estudiant; i també el nou préstec de llibres electrònics, 
l’adaptació de materials pedagògics a dispositius mòbils com 
l’iPad i l’obertura del dipòsit institucional, L’Oberta en obert.

En  , la UOC, la universitat poc comuna, que té el bé comú 
com a objectiu, no és un producte. Com es pot veure en 
aquesta memòria, la UOC és un procés de millora contínua. 
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UNA UNIVERSITAT
OBERTA AL MÓN I A LES PERSONES, 
ARRELADA AL TERRITORI

«AQUESTA NOVA ERA
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ON SIGUIN, EN EL MOMENT 
QUE ENS NECESSITIN, 
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02 03
TRANSFORMADORA
DE LA SOCIETAT I L’ECONOMIA

SENSE DISTÀNCIES
I MÉS A PROP DE LA SOCIETAT

JOSEP HUGUET // PRESIDENT DEL PATRONAT I CONSELLER 

D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA

Teniu a les mans la memòria del curs 2009-2010 de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya, un any especial per al centre, per la 
commemoració del seu quinzè aniversari, però lamentablement 
també una temporada més marcada per la crisi econòmica, a 
la qual també ha hagut de plantar cara l’ensenyament superior. 
La universitat, com una part més i important de la societat, ha 
d’ajudar a afrontar el canvi de cicle que vivim. Així ho ha fet la 
UOC, que, pionera en l’ús de les TIC, ha afrontat amb innova-
ció les  tes de la reforma del model socioeconòmic. En la seva 
aposta per la creativitat, la internacionalització i la difusió del 

coneixement, la 
UOC ha posat so-
bre la taula eines 
que poden ajudar 
a canviar la socie-
tat en què vivim.

El curs 2009-2010 també va ser especialment important a 
Catalunya per l’alt nombre de titulacions ja adaptades a l’espai 
europeu d’ensenyament superior, gràcies en gran part a 
l’esforç de la comunitat educativa. Com la principal missió de 
la UOC, la convergència europea també destaca la importàn-
cia cabdal de la formació de les persones al llarg de tota la 
vida, i també del talent, la mobilitat, la docència i la recerca de 
qualitat. 
En aquest marc, tots els agents de l’educació catalana hem 
de treballar conjuntament per superar-nos i per esdevenir 
millors, sense por de l’esforç ni del risc. El treball, la coopera-
ció i l’anhel de superació ens portaran a ser competitius en un 
entorn cada vegada més global, però amb espais propis per a 
l’originalitat i la identitat pròpia. 
Quant a l’ús de les TIC, han fet que la UOC fos un centre 
universitari pioner i que pogués afrontar els canvis tecnològics 
amb avantatge: la seva aposta per les noves tecnologies ha 
crescut amb més interacció i amb l’ús dels instruments del web 
2.0. La UOC funciona en línia i és oberta al món, però també 
és propera al territori i profundament arrelada a Catalunya. En 
aquests moments de crisi econòmica i social, la inversió en 
formació de qualitat és una aposta per l’ocupació estable i el 
benestar individual i col·lectiu de la ciutadania.
Us animo a consultar aquest document perquè podreu 
comprovar el treball ben fet per la UOC, amb la rectora Imma 
Tubella al capdavant, que aquest curs, a més, va presidir 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). La UOC 
aconsegueix destacar complementant els altres centres univer-
sitaris com a peça clau del sistema universitari català. 

JOSEP VILARASAU // PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE LA FUOC 

La UOC ha superat el sostre impensable de 55.000 estudiants actius 
connectats diàriament a les aules virtuals des de noranta països dels cinc 
continents. A més del repte tecnològic que això signi  ca, el desa  ament 
més fort és no perdre la identitat com una institució pròxima a la societat, 
amb vocació global però arrelada al territori, que viu a internet i creix a 
les xarxes socials, però que pot oferir una atenció personalitzada, virtual i 
presencial alhora, a tots i cadascun d’aquests estudiants.
La  ta s’ha pogut assolir gràcies a l’experiència acumulada des que 
fa quinze anys es van matricular els primers dos-cents estudiants, a la 
constant capacitat d’innovació a l’hora de trencar barreres en el temps, 
l’espai virtual i la metodologia d’aprenentatge i a l’aplicació d’uns criteris 
de sostenibilitat i humanitat en què l’estudiant, precisament, ha estat sem-
pre al centre. L’esforç ha estat encara més fort si tenim en compte que 
pràcticament s’ha tancat el procés d’adaptació a Bolonya i que més de 
deu mil estudiants ja cursen algun grau de l’espai europeu d’ensenyament 
superior (EEES).
La Universitat Oberta de Catalunya, gràcies a les TIC i a la seva identitat 
digital, esdevé en ella mateixa una xarxa social en la qual professionals de 
tota mena, investigadors, docents, empresaris, nadius digitals, funcionaris 
públics, cooperants, jubilats, desocupats, famílies senceres es troben 
per crear, compartir i difondre coneixement lliure de peatges. Algú pot 
pensar que correm el perill de diluir-nos en aquesta xarxa cada vegada 
més extensa (més de cinc mil milions de persones al món ja són internau-
tes!) i que els nostres professors ja no seran capaços de recordar el nom 
dels estudiants. Lluny d’això, la UOC continua reforçant la seva identitat 
amb nova oferta, noves aules virtuals, més acords de cooperació amb 
empreses, institucions i universitats d’arreu del món i més serveis al portal, 
al Campus, al web 2.0 i també al territori, perquè tota aquesta comunitat 

disposi de més espais de relació 
i recerca. Prova d’això són el 
trasllat de l’IN3 i eLearn Center al 
singular edi  ci del Media-TIC, al 
districte tecnològic barceloní del 
22@; l’obertura de l’espai públic 
Wikilounge, a tocar de la plaça 

de Catalunya; les noves seus a l’Hospitalet i Tarragona, i la inauguració de 
l’Hospital Moisès Broggi, a Sant Joan Despí, adscrit a la UOC.
Aquesta vocació de servei a la societat, que és de capital importància en 
aquests temps de crisi que ens toca viure, ha merescut el reconeixement 
de personalitats de tots els àmbits que han volgut col·laborar amb la UOC. 
En destacaré només algunes, com el president Jordi Pujol, Ferran Adrià, 
Michael T. Jones, cofundador de Google Earth, Kul Wadhwa, de la Fun-
dació Wikimedia, el conseller Antoni Castells o Joan Laporta i la Fundació 
del Futbol Club Barcelona. La UOC es con  rma d’aquesta manera com la 
Universitat capaç de trencar les barreres que encara separen el món real 
del virtual per a oferir el millor de tots dos mons i posar-ho al servei de la 
societat i la difusió del coneixement.

«EN LA SEVA APOSTA PER LA CREATIVITAT, 
LA INTERNACIONALITZACIÓ I LA DIFUSIÓ 
DEL CONEIXEMENT, LA UOC HA POSAT SO-
BRE LA TAULA EINES QUE PODEN AJUDAR 
A CANVIAR LA SOCIETAT EN QUÈ VIVIM.»

«LA UOC, GRÀCIES A LES TIC I A LA SEVA 
IDENTITAT DIGITAL, ESDEVÉ EN ELLA 
MATEIXA UNA XARXA SOCIAL EN QUÈ 
PROFESSIONALS DE TOTA MENA ES TRO-
BEN PER CREAR, COMPARTIR I DIFONDRE 
CONEIXEMENT LLIURE DE PEATGES.»

LA UOC,


