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25/10/2017
Discurs de la Presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén, a l’acte d’inici del curs 2017-18

Benvinguda al curs 2017-18 del TecnoCampus
Bon dia, Alcalde, regidors/es, Director General, Directors de les Escoles Universitàries,
professors, alumnes, amics i amigues,
Avui donem el tret de sortida de manera oficial a l’inici de curs 2017-2018 dels centres
universitaris del Tecnocampus.
Un centre universitari és un espai d’aprenentatge però sobretot és un espai de pensament.
La característica principal d’un universitari és la seva capacitat de pensar per si mateix, de
raonar per si mateix. El pensament, la capacitat transformadora de les idees és l’arma més
revolucionària que existeix. Pensar ens fa lliures. Ningú us podrà robar mai aquesta
capacitat que aixopluga la Universitat que és el dret a pensar, a imaginar-vos escenaris
nous (científics, econòmics, socials, polítics...), a tenir la gosadia de creure que les idees
són imprescindibles per viure i per transformar allò que no ens agrada del nostre entorn,
allò que considerem injust.
I és en aquest punt, abans d’entrar de ple en parlar-vos de l’inici d’aquest curs acadèmic
que voldria fer un incís per expressar, com ja s’està fent arreu del país, tant des de l’àmbit
acadèmic, social, empresarial i polític, el meu suport a dues persones a qui han manllevat
la seva llibertat de moviments però que, estic segura que no han tancat el seu afany de
pensar i de treballar: em refereixo a en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, presidents de
l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural i que estan empresonats des de fa ja 8
dies per expressar les seves idees.
I no solament vull expressar el meu suport, sinó que també vull demanar des d’aquest
faristol d’un centre universitari, un espai d’idees i pensament, el seu alliberament
immediat, perquè quan ens prohibeixen expressar-nos de manera lliure, estan atemptant
contra els nostres drets més fonamentals.
Son moments convulsos pel nostre país. Dies que estem vivint amb incertesa de què
passarà. Però el que si us demano, sobretot a vosaltres, alumnes del Tecnocampus, és que
sigueu sempre lliures d’expressar-vos.
Les vostres idees, els vostres valors i les vostres conviccions són les eines principals per
defensar de manera cívica, pacífica i democràtica, tot allò que somieu.
Bé, desprès d’aquest petit incís, entrem en el que avui ens acull aquí.
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Enguany encetem el nou curs amb prop de 3.400 estudiants entre els tres centres
universitaris, dada que ens enorgulleix molt i que reflecteix tot la feina que s’ha fet des de
cada centre, amb els seus directors al capdavant i tot l’equip de professorat que treballa
de manera incansable per a que tot funcioni.
També del treball que es fa des del servei de Carreres Universitàries, des de Marketing, des
del PIE i des de tot l’equip d’administració que fa que els estudiants pugueu ser avui
oficialment alumnes de Tecnocampus.
També agrair el treball constant de tota la Comunitat Tecnocampus, als seus patrons i
senadors i a tots els que de manera directa o indirecta formeu part d’aquest projecte.
Vam acabar el darrer curs presentant el nou Pla Estratègic del TCM 2018-2020 i el qual té
un eix molt important que recau sobre la part acadèmica.
Estem davant de molts reptes per seguir millorant la qualitat dels nostres estudis, per fer
que Tecnocampus tingui un bon Pla de Recerca, per potenciar la internacionalització dels
alumnes, per enfortir cada vegada més la relació entre els estudiants i les empreses que
conformen el Parc i per seguir sent una Universitat cada vegada més present i amb més
empenta per posicionar-se en el sistema universitari català.
Sabeu que en tot això ja hi estem treballant i estic segura que l’any 2018 serà un any ple de
novetats, de nous projectes, d’enfortir relacions i d’assolir objectius marcats per la
institució.
Amb l’acte d’avui no solament us donem la benvinguda a tots i totes, sinó que continuem
un any més, avançant en la formació universitària a Mataró, a la comarca i al país. Un
formació que va enfortint-se i que gràcies a les bases que en el seu dia es van sembrar,
avui tot el territori se’n beneficia.
Una ciutat i una comarca que es fa forta en l’educació superior i que aposta per seguir
contribuint en aquest camp. Formar professionals des del sistema universitari, seguir
formant-los a través de la formació continuada i fer de pont amb el seu futur laboral a les
empreses del territori.
Alumnes del Tecnocampus, benvinguts al curs 2017-2018.
Molta sort i molts encerts!
Moltes gràcies a tots.

Dolors Guillén Mena
Presidenta del TecnoCampus

