
PARAULES DEL DIRECTOR GENERAL A ACTE 

ACADÈMIC D’INAUGURACIÓ DEL CURS 

2013/2014 

Benvolgut Alcalde de Mataró, Regidors de l’Ajuntament de Mataró, Director General 

de recerca de la Generalitat,  Presidenta  del Consell Econòmic i  Social de la UPF, 

Vicerectors de la UPF i Secretari General, Vicerector de la UPC, Diputada i Senadora de 

les Corts, Diputats del Parlament, Diputat de la Diputació de Barcelona, Alcaldes del 

Maresme i autoritats del Consell Comarcal, Honorable ex-conseller. Professors i 

Personal del Tecnocampus. Estudiants. Amics i amigues.  

La meva més afectuosa salutació als membres del Patronat de la Fundació 

Tecnocampus ,  al seu President Miquel Rey  i al seu VicePresident Andreu Francisco,  

representació democràtica la propietat de la Institució, en aquests patronat que 

reflecteix la col.laboració público-privada en l’anomenada triple Hèlix Universitat-

Empresa-Admininistració_Pública, en que s’inspira el govern de la Institució. Gràcies 

per la confiança que em feu en dirigir aquest projecte singular  que jo sento amb tanta 

passió.  

La meva més respectuosa  salutació a l’Alcalde de la Ciutat, Joan Mora,  com 

representant de la Ciutat i del consistori, gràcies a l’aportació econòmica del qual el 

Tecnocampus es una realitat.  Alcalde: Som conscients que darrera cada € que es posa 

a la Fundació hi ha el sacrifici d’un pressupost complex que no dona masses alegries. 

No estalviarem energia ni empenta  perquè el retorn de la inversió feta multipliqui 

aquest esforç i tornem així a la Societat l’esforç que fa. Parlant de retorn d’inversió 

revisava recentment un article de   l’economista Jonathan Temple que posa  xifres 

concretes a aquest retorn:  d’ un 15% s’estima que és el retorn social de l’educació en 

països avançats, en el sentit que  la inversió en  formació pot explicar fins el 15% del 

creixement d’una economia avançada. 

... VIDEOMEMORIA ... 

M’adreço a tots vostès en nom propi i alhora en nom dels directors de les tres Escoles 

que integren el Centre Universitari Tecnocampus que ens acompanyen. Davant meu, 

Dr.Marcos Faundez, director de l’EUPMt, Dra.Montse Vilalta,directora de l’EUM i Dra. 

Esther Cabrera, directora de l’ESCS;  així com el director del Parc Empresa, 

AlbertGarcia Pujadas.  Agraeixo a la professora Vilalta que enguany ha estat 

responsable d’organitzar aquest acte acadèmic l’esforç que hi ha posat, detallista i 

expeditiva com ella és.  

 

http://www.tecnocampus.cat/ca/organitzacio
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http://www.oecd.org/edu/innovation-education/1825293.pdf
http://www.tecnocampus.cat/
http://es.linkedin.com/in/marcosfaundez
http://es.linkedin.com/pub/montse-vilalta/45/bb2/45a
http://es.linkedin.com/pub/esther-cabrera/27/471/709
http://www.qtorb.com/


Benvolguts tots i totes al Centre Universitari Tecnocampus en aquests 30é curs 

acadèmic que avui ens disposem a donar per inaugurat. Dic 30è aniversari, permeteu-

me la llicència, perquè enguany celebrem el 30 aniversari de l’EUPMt, escola degana 

del Tecnocampus, orígen acadèmic del que avui és el lloc on estem  (aprofito per dir-

vos que us espero  a tots el proper dia 29 de novembre a l’acte institucional de 

celebració d’aquest aniversari que organitza el centre sota la direcció del seu director, 

el professor Faundez).   També estem el 19e curs de l’EUM. I  una fita molt important 

enguany que vull destacar:  el 4art curs de l’ESCS.  Aquest 4art curs per l’ESCS, ho 

haureu endevinat,  significa que aquest any hi haurà la primera promoció d’ 

Infermeria.  Fet aquest  que em convida  a reconèixer aquí la feina rigorosa i sovint 

titànica d’ aquesta nova escola i de la seva direcció encapçalada per la professora 

Cabrera,  que ha aconseguit dotar el centre  d’una reputació el seu entorn. 

El Tecnocampus  és avui un centre d’educació superior profesionalitzadora i alhora un 

Parc Científic i de la innovació que inclou  un viver d’empreses. Un Parc  que a més 

d’aquest actius hi suma CETEMMSA,  Centre Tecnològic Avançat membre de la  xarxa 

Tecnio, que aporta capacitats de transferència tecnològica a l’empresa. Tot plegat fa 

del Tecnocampus un ecosistema compacte d’empresa i coneixement que suma un 

pressupost de prop de 15 M€, en un 70% ingressos privats. Un sistema que s’inspira 

en la cerca constant de complicitats no sempre assolides entre Universitat i Empresa,  

per esdevenir  motor de creixement econòmic en un  territori, la porta Nord de la Gran 

Barcelona, que suma cap al Maresme i cap al Vallés, més de 1 milió d’habitants i el 10% 

del PIB de Catalunya.  

Recentment  hem adoptat com a lema de la Institució  “Construim Futur”  conscients 

que en les nostres decisions, encerts i errors hi ha molt més que una transacció 

mercantil: hi ha una transacció d’esperances.  I això des d’una feina laboriosa,  de 

construcció, amb pic i pala, amb el compromís de mantenir vigent el contracte de 

solidaritat intergeneracional, que ens obliga a deixar als qui venen un món millor del 

que hem trobat.  Construïm futur des de l’educació perquè l’educació d’una societat és 

la construcció del seu futur. L’educació, del llatí “educare” que significa conduir de la 

foscor a la llum, implica convertir-nos en aquest node entre coneixement i persones 

que ens converteix en guies en el procés sempre personal de l’aprenentatge.  Com a 

finalistes del sistema educatiu i com institució professionalitzadora ens devem al futur 

dels nostres estudiants que han dipositat en nosaltres la seva esperança per  

progressar i per tenir   un lloc a la nostra societat. No els podem fallar i per això 

demano als nostres professors i a tot el personal que no estalviïn  esforços per assolir 

aquest objectiu principal de la Institució.  Som generadors de coneixement des de la 

recerca i transmissors de coneixement des de la docència . I des d’aquí aspirem a 

contagiar, com acadèmics,  passió pel saber –  libido sciendi- , el desig de comprendre i 

de descobrir que  ens evocava la crònica recent del  traspassat professor  Martí de 

Riquer i també la mort recent de l’incansable   Max Canher, qui encara podíem veure 
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http://www.cetemmsa.com/
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fa cert temps a Mataró en un d’aquells regals a la Cultura que ens feia temps enrere la 

Llibreria Robafaves.   

Construïm futur des de l’empresa i l’emprenedoria, des del Parc avui ocupat ja en més 

d’un 80% i amb empreses que són cadascuna històries d’èxit.  Emprenedors que ens 

donen cada dia una  lliçó de valors, gent comú en circumstàncies excepcionals, que 

amb la seva  il.lusió, determinació i esforç ens transmet el coratge del qui sap que està 

permès caure però és obligat aixecar-se.   Històries d’èxit que viurem de nou aquest  

curs que ara comença des de l’ humilitat que sempre hem de conservar conscients que 

els protagonistes són les empreses que saben molt millor que ningú el que 

veritablement han de fer.  

Impulsem així el valor de l’empresa que transforma coneixement en riquesa i que 

actua com a element central del nostre sistema econòmic i social, basat en la llibertat i 

centrat en la persona i els valors de l’humanisme. Un impuls que al Tecnocampus 

continuarem donant  intentant tornar a ser l’angle mort d’aquest terrible  panòptic de 

la crisi.   

El curs que ara comença arriba amb reptes importants que fan preveure llargues 

jornades de treball. Des d’aquí el meu reconeixement a l’esforç del Personal 

d’Administració i Serveis del Tecnocampus, sovint oblidat des del backstage de la 

nostra quotidiana funció. Aquests professionals fan possible que les enquestes 

mitjanes de satisfacció d’usuaris siguin  superiors al set.  Algunes dades il.lustren 

aquest esforç:   i) 2.700 usuaris diaris del Parc ii) 287 actes al centre de congressos amb 

19.800 visitants  iii) 588 emprenedors atesos i 96 start-ups creades  iv) 710 estudiants 

nous matriculats i 130.000 crèdits totals matriculats als centres   v) 190 persones en 

plantilla i 50.000 m2 d’espais gestionats vi) 188 estudiants participants en programes 

de mobilitat i  185 convenis de cooperació educativa.  

La revisió 2013-14 del Pla Estratègic que fèiem ara fa unes setmanes, treball sempre 

obert i sempre incomplert, prioritza els projectes que han d’ocupar-nos els propers 

mesos . Vull esmentar algunes prioritats  que crec rellevants per aquest curs (podeu 

consultat el global al document obert plaestrategic2013.tecnocampus.cat).  

i) En primer lloc la constant adaptació a un entorn de demanda canviant i una 

institució que és de naturalesa innovadora  fa que estiguem treballant en 

per dos nous graus, a.) Aplicacions Interactives i Videojocs b.) Logística i 

Negocis Marítims. Ambdós  fruit d’una exploració analítica al voltant de 

mercats de gran potencial de creixement a Catalunya. Tot això sumat al 

“gran projecte” estratègic i organitzatiu que es el pas a l’ adscripció única a 

la UPF que vivim amb il.lusió com una oportunitat per avançar cap a la 

multidisciplinaritat i interrelació que amaga el nostre model  

http://www.vilaweb.cat/noticia/4075444/20130119/llibreria-robafaves-mataro-tanca.html
http://prezi.com/hr43bwwqzk73/presentacio-jaume-teodoro/


ii) En segon lloc una aposta clara pels projectes que connecten el 

Tecnocampus amb la societat a través dels valors de  la Tecnologia, la 

Innovació i l’Emprenedoria. El programa XNERGIC de foment de vocacions 

tecnològiques , que l’any passat va sumar 200 joves, fans de la Tecnologia 

és la resposta a capgirar la situació sobre un entorn, a l’Estat i Europa que 

en els darrers 10 anys ha perdut un 30% de joves en estudis tecnològics. El 

laboratori INNOLAB  i tot l’entorn d’Emprenedoria Universitària, que aquest 

cap de setmana amb el week-end challenge sumarà 50 estudiants amb 

projectes de pre-incubació, són l’expressió d’aquest dinamisme. El centre 

de Transferència Tecnològica amb 14 projectes en marxa  i la creació de 

l’àmbit de Formació Permanent, que s’estrenà fa uns mesos amb la 

Universitat d’Estiu,  complementen el dibuix 

iii) En tercer lloc enguany volem incidir amb nova energia cap el campus, en 

forma de millorar recursos i organització enfocats cap a la 

Internacionalització, d’una banda  i cap a mesures actives d’inserció 

laboral, de l’altre. Per això el pressupost del nou curs incidirà en recursos 

en aquesta direcció .  Hem de convertir-nos en un HUB de coneixement a 

escala global, íntimament lligat a l’estratègia Catalunya, que ens faci 

protagonistes de l’avenir de l’entorn d’innovació que està transformant el 

país i el món sencer. 

iv) Per últim dins la priorització que hem fet, la digitalització, com a concepte 

disruptor sobre la forma com ens relacionem amb usuaris, com transmetem 

coneixements i com eduquem al segle XXI. La Universitat i el Parc noten la 

pressió digital en un entorn on els usuaris socialitzen la seva vivència i 

cerquen una experiència digital. El curs passat de la ma de la UPF varem 

crear els primers MOOC essent capaços de captivar a prop de 7.000 inscrits 

al curs d’Emprenedoria Innotools del Tecnoccampus dins de la xarxa 

MiriadaX. Enguany programarem nous formats MOOC i continuem l’aposta 

pels formats Blended (semi-presencials que ja tenim en alguns graus i 

Màsters) . Els formats blended són,  en la meva opinió, una de les grans 

oportunitats de la Universitat per adaptar-se a les demandes de la societat 

pel que fa a formació permanent.   

 

Deixeu-me acabar la meva intervenció dirigint-me finalment als estudiants, nucli del 

Tecnocampus i causa d’estar avui i aquí.  Estudiants:   

Alguns de vosaltres comenceu probablement a veure proper el món laboral on  

formareu part d’aquest 30% de població amb titulació superior (xifra a la part alta de 

l’OCDE i propera al 35% que es pronostica com a demanda de llocs de treball en 

l’escenari 2020). Es cert que una mirada lleugera al món probablement desanima. El  

http://www.xnergic.com/
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http://www.upf.edu/
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món està canviant de forma accelerada i tot el que semblava sòlid és líquid i fins i tot 

s’evapora. Organismes i organitzacions  Zombis ocupen espais impossibles als ulls 

d’una cultura en Xarxa, de llistes obertes, que desintermedia i resitua el protagonisme 

en el talent de la persona i fa caure ja alguns dels intocables. És precisament en un 

entorn de canvi on hi ha oportunitats especialment pels més  joves. Davant del canvi es 

sobreviu amb moviment i es progressa evolucionant. Vosaltres us heu mogut 

convertint-vos per sempre en estudiants. Caldrà que aquest moviment sigui constant i 

per que així sigui caldrà que adopteu  una mentalitat oberta  al món i multicultural. 

Comprendre el món on estem com un tot ajuda a veure que l’economia està creixent 

en moltes regions.  El món es ple d’oportunitats i cada dia noves empreses i noves 

innovacions generen creixement i oportunitats per la gent preparada, la gent que es 

mou amb actitud emprenedora. La mentalitat digital, que es nativa en vosaltres, us 

permet com mai  interactuar amb xarxes i sistemes de coneixement, connectar amb la 

innovació i compartir saber, per descobrir com impossible es trobar la raó i com 

important es buscar la veritat (per veritat, permeteu-me un aclariment científic,  vull 

dir  la recerca d’alguna informació que posada en pràctica en les circumstàncies actuals  

permeti obtenir un certs resultats de satisfacció durant un cert temps).  Esforceu-vos, 

tingueu ambició, feu xarxa i aprofiteu l’ oportunitat que teniu com universitaris per 

aprendre. Deixeu-me acabar evocant André Maurois, en relació a això d’aprendre per 

dir-vos que al final amb el pas del temps quan oblideu tot el que heu aprés, el que  

queda és el que es diu cultura.   

Desitjo a tots i a totes un Feliç curs 2013/2014. Gràcies. 

 

Jaume Teodoro,  

Director General  

Mataró, 17 d’octubre de 2013     

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml
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