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Des d’on i cap on 
L’any 2007, caps d’informàtica i directors de les àrees d’universitat en línia de les universitats
lasal·lianes ens vam reunir a Mèxic. Ja va quedar ben palesa la fortalesa de La Salle com a insti-
tució present en més de 80 països, i l’oportunitat i necessitat de treballar plegats per oferir una
educació multicultural, interconnectada i sostenible econòmicament, tot compartint contin-
guts, professors, barrejant estudiants, i plantejant el lliurament de dobles o triples titulacions
internacionals.
Poc després, el re-aterratge d’en Ramon Ollé a La Salle –després d’una llarga trajectòria al més
alt nivell en el món empresarial– amb el seu ambiciós pla estratègic d’internacionalització,
impulsà definitivament aquest projecte, discernint i possibilitant l’entorn òptim per vehicular-
lo: una universitat nova en un país en procés d’obertura econòmica i amb un sistema educatiu
integrat en un marc internacional: Andorra.
El procés ha estat llarg, tres anys i escaig han calgut perquè els requeriments de La Salle i del
Principat d’Andorra convergiren en una universitat que veu la llum el dia 28 de juny de 2012. La
Universitat Oberta La Salle (UOLS) es constitueix com el 74é centre universitari de La Salle,
legalment establert al Principat d’Andorra, i per tant, dins l’Espai Europeu d’Educació Superior.
I per què una universitat oberta? 
Els localismes purs perden sentit. Les relacions personals, polítiques i sobretot comercials són
ara mateix eminentment globals. Les tecnologies de la informació són l’eina principal de comu-
nicació en molts dels llocs de treball i la tendència és ascendent, necessitem entendre cultural-
ment els nostres interlocutors i probablement en el futur les persones acaben la seua vida labo-
ral havent treballat en diversos països. La tradició universitària en general, i també la lasal·liana,
ha estat local, i malgrat que moltes universitats presencials han adoptat la tecnologia i realitzen
convenis internacionals per oferir l’opció als seus estudiants d’internacionalitzar-se, calen nous
models d’universitat, que en el seu ADN incorporen aquestes competències, de manera que
siguen adquirides per tots els seus estudiants.
La UOLS és la primera universitat oberta tant a La Salle com al Principat d’Andorra. Oberta vol
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dir que facilita l’educació a qui ho vulga
sense discriminar per nacionalitats, cultu-
ra, creences religioses, llengua, lloc de
residència, disponibilitat horària, forma-
ció acadèmica prèvia, i fins allà on siga
possible, nivell econòmic. Aquest concep-
te d’obertura només és possible sota el
paraigües d’un sistema universitari rigorós
i d’ambició internacional, mitjançant un
profund ús de les TIC, especialment Inter-
net, i amb acords amb universitats i institu-
cions de diferents països. És per açò últim
que de vegades ens agrada anomenar-la,
a més d’universitat oberta, universitat p2p
(peer to peer). 

La UOLS pretén aprofitar allò millor que tenen les diferents universitats de La Salle, i també de
socis no lasal·lians, i redistribuir-ho tan extensament com siga possible, de manera presencial o
a distància. En esta cerca de la qualitat, el mètode pedagògic i l’enfocament pràctic dels estu-
dis seran dos trets distintius, que caldrà actualitzar constantment. I per això la UOLS comptarà
també amb l’Institut Superior de Recerca, un centre internacional que aplegarà investigadors
d’arreu del món. De la mà del seu programa de doctorat, l’Institut, que inicialment se centrarà,
encara que no de manera exclusiva, en la investigació en l’educació, pretén impactar realment
els programes educatius amb els resultats de la seua recerca, i també fer-ne difusió mitjançant
revistes i congressos especialitzats. Ja aquest octubre la UOLS hostatjarà el XIV Simpòsium
Internacional d’Informàtica Educativa al Principat.
La UOLS és una universitat andorrana internacional. Entenem que el moment d’obertura en
què es troba actualment el Principat fa especialment adequada la inauguració d’una universitat
com aquesta. Imaginem un futur amb un gran nombre d’estudiants de tot el món –no debades,
les universitats amb més nombre d’alumnes són les obertes–, formant-se en grups de classe en
línia, on les diferents nacionalitats es dilueixen, realitzant estades presencials al Principat i d’al-
tres indrets on La Salle té presència: Espanya, França, Holanda, Itàlia, els Estats Units, Mèxic,
Colòmbia, Brasil, Filipines, etc. i formant una gran comunitat universitària internacional. Volem
creure en un futur de professionals titulats a la UOLS a Andorra, distingits no només pels seus
coneixements i destreses específiques, sinó també per la seua orientació pràctica, resolutiva,
valenta, col·laborativa, internacional, tecnològica, i com no, per la seua humanitat. 
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