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En printer Iloc, analitzarc els canvis que hauran d'afrontar les universitats de Catalunya en els anys
vinents, especialment en un horitz6 d'uns deu anys que ens situara al canvi de mil-leni. Intentarc establir
les repercussions que aquestes transformacions de la societat poden tenir sobre les nostres universitats. A
continuaci6, descriurc el model pedagogic que inspira la Universitat Pompeu Fabra i les formes d'adaptar-
se a aquests canvis. Aquesta adaptaci6 es pot emprendre per mitja d'una serie de f6rmules que caldra apli-
car tans als estudis que les universitats acostumen a oferir consencionalment, cons a un nou tipus de for-
maci6 que conve que les universitats desenvolupin. Finalment, despres de definir el paper de la recerca
universitaria, establirc un model de relaci6 entre la universitat i I'empresa que no coincideix plenament
amh algunes concepcions forca esteses, pero que no parteixen d'una retlexi6 profunda.

La universitat es particularment sensible a qualsevol alteraci6 que afecti la configuraci6 de la socie-
tat i, a I'entorn de ]'any 2000, es preveuen alguns canvis socials als quals caldra adaptar el nostre sistema
universitari. Un dels factors que les universitats hauran de tenir en compte -per citar-ne un dels rues im-
portants- sera la transformaci6 de I'estructura de la pohlaci6.

L'evolucici deniografica i la demanda universitaria

Ahans, pero, de mirar cap endavant, em semhla convenient ,ituar a grans trek el proccs que haul , i,-
cut les universitats fins a I'actualitat. La darrera dccada (i, en part, encara durant alguns anys d'aque,ta
continuara essent aixi) s'ha caracteritzat pel fenomen que els demografs ja han anomenat ,echo baby ho-
om', cs a dir, les repercussions de I'explosi6 demografica experimentada pel pals en els decennis anteriors
(explosiO que, a Catalunya i a E,panya, es va produir amb un cert retard en relaci6 amb els paisos de la
nostra area economica, social i cultural).

Aquest fenomen, afegit a un increment de la proporci6 de sol-licitants de places universitaries. ha
general prohlemes tan greus com la nwssificac io de les nostres universitats publiqucs. Haig d'advertir,
pero, que aquesta elevada demanda d'estudis universitaris no constitueix un prohlema en si mateixa. Si
es compta amh recursos materials i humans suficients, podria ser positiu ampliar el nombre de places
que ofereix la universitat (nontcs cal pensar que la taxa d'escolaritat de I'ensenyament superior de pai-
sos com els Estats Units o Canada dobla la dels paisos europeus). Dic aixo perquc molte, vegades se
senten comentaris que poser en dubte la necessitat de comptar amb tants titulats universitaris i mani-
festen la convenicncia que se'n redueixi el nomhre. El debat, en tot cas -coca que analitzarc mcs enda-
vant-, s'ha de situar en el terreny qualitatiu i no pas quantitatiu: La giiesti6 no es mai quante.s places,
sin6 quiues places i amb quin gran de qualitat es poden i es volen oferir. Tambe caldria considerar el
model eduratiu que resulta mes convenient perquc', aquest model ha de determinar, per exemple, la co-
ordinaci6 de la universitat amh els altres nivells educatius, especialment la formaci6 professional, els
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programer de tormaci6 continuada d'empreses privades i d'adrninistracions puhliques, els torsos d'es-

pecialitzaciii, etc.

Aquests que he assenyalat son elements amb els quals ens hem anat trobant fins ara; va be de conei-

xer-los i recordar-los. Tal com ja he dit, pero, el meu proposit es fer una analisi prospectiva, que miri cap

endavant.
Cap a Ia data emblematica de Ia fi del mil-leni, a diferencia de Ia situaci6 existent fins ara, Ia pobla-

ci6 en eclat universitaria sera molt mes reduida. Nomes cal tenir en compte que, a Espanya, Ia taxa de na-

talitat, al Ilarg dels anys seixanta i Ia primera meitat dels setanta es mantenia entre el 21 i el 19 per 1.000

habitants (en termes absoluts, hi havia uns 670.000 naixements anuals, aproximadament). En canvi, a fi-

nals dels setanta i durant els vuitanta aquesta taxa no ha parat de disminuir i l'any 1988 era del 10,8 per

1.000 (en termes absoluts, els naixements havien davallat a 415.000 aquell any).

Pensem que el flux principal que forneix les aules universitaries procedeix del estudiants que, des-

pres de completar 1'ensenyament mitja, superen les proves d'acces a Ia universitat. En consequencia, ]'any

2000, scran els nascuts durant els primers anys de Ia decada dels vuitanta els que es trobaran en edat uni-

versitaria. Havent disminuit aquesta poblaci6, obviament, disminuira el nombre de sol-licitants que volen

accedir a la universitat.
Quins canvis produira aquest fet sobre Ia universitat?

Al meu parer, aquest descens previsible de Ia dernanda de places, afegit a ]'increment del nombre

d'universitats a Catalunya, determinara I'aparici6 del mercat en el camp de I'ensenyament superior. Cada

vegada mes, les universitats s'assemblaran a les empreses. Tot i aixo, les Ileis del mercat no hi podran te-

nir una aplicaci6 automatica, mecanica. Sempre hi haura diferencies, es clar, les universitats no tenen anim

de lucre, o potser si, pero Ilavors haurien de parlar de lucre intellectual i cultural: incrementar Ia cultura,

la ciencia i Icr-ne una millor distribuci6. D'aquest anim, Ia universitat si que n'ha de tenir molt.

Es tractara, per tant, d'un mercat peculiar, perquc els agents que hi intervenen, les universitats, s6n

tambe institutions peculiars. La naturalesa mateixa del servei public universitari impedeix, doncs, que ens

poguessim arribar a trobar davant d'un rnercat «pur» (els preus d'aquest servei, nomes per posar un exem-

pie, son fixats per I'Administraci6). Pere, com en tot mercat, un descens de Ia dernanda acompanyat d'un

increment de l'oferta produiran mes competencia entre universitats. Competencia, per cert, no vol pas dir

confrontacio, sin6 concurrencia d'ofertes diferenciades, de models pedagogics especifics, d'alternatives

propies a cada universitat i, fins i tot, a cada centre. L'objectiu no es competir per competir sin6 millorar

el conjunt del sistema universitari de Catalunya. Seria bo que, en Ia nova configuraci6 d'Europa i del m6n,

els titulats superiors catalans fossin reconeguts i, per que no, preferits als titulats d'altres zones.

Quines iniciatives concretes es poden emprendre per comencar a prepararja un desenvolupament exi-

t6s en aquest futur mercat?

Aquest interrogant no es pot respondre de manera gratufta. Hem de ser conscients que els limitats re-

cursos de Clue pot disposar una universitat publica no creixeran com creixen les sever necessitats. Tot i que

no hi ha receptes miraculoses per incrernentar Ia qualitat de l'educaci6 i Ia formaci6 que reben els estu-

diants, a la Universitat Pompeu Fabra, des dels inicis, hem volgut perseguir aquest objectiu.

1.'estudi corn ocupaciO

EI nostre punt de partida, fa un parcll d'anys, va ser i continua sent molt elemental: I'estudiant es

aqucll que estudia. A continuaci6, cal portar aquest cnunciat fins a les ultimes consequencies.

En primer Hoc, concebem Ia practica de ]'estudi corn una ocupaci6. Per aixo, la dedicaci6 de l'alum-

ne ha de scr a temps complet. La feina no s'acaha amb Ia mera assistencia a classe. Per retire en condi-

cions Ies explications del professor o per poder participar en sessions de practiques, es necessari haver-ho

preparat ahans. La consulta de Ilibres, publicacions o articles, la realitzaci6 de trehalls, 1'estudi, etc. exi-

geix, com a minim, tant temps com anar a classe. En consequencia, si s'imparteixen quatre hores diaries

de classe, en caldran quatre mes. Aixo ens fa arribar a una jornada ,Iaboral,> -utilitzo aquest terme a cient-

de vuit hores. Amh una dedicaci6 de vuit hores, eI temps que es necessita als vint anys per al Ileure i Ies

hores de descens, no es possible materialment compaginar estudis amb una ocupaci6 remunerada.

conscients d'aixo, aquest any hem comen4at a oferir als nostres alumnes uns credits-estudi, que per-

meten als estudiants obtenir uns ingressos regulars, periodics. E`s Ia primera vegada que una universitat pu-

hlica d'Espanya ho fa. Per concedir-los, a part d'una renda familiar o individual no molt alta, s'exigeix un

bon rendinient academic. l.a finalitat -coin deia ahans- es aconseguir que I'estudiant pugui disposar de tot

el temps que, al nostre entendre, ]'estudi requereix.

[Is plans de les titulacions de dos titles equilibren Ia durada de cada title, que passa a ser de dos
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anv,.:Annh quauc any,, (lone,. C, pot Cnrlar una IIiCCnCiatnra .cite quc la carrce. Iccllva C, 1aC1 ii ,upo

table, perque en Iloc d'anuals o quadrintestrals , Ies assignatures tenen caracter trimestral . L'organitzaeio

trimestral fa guanyar intensitat a les materies impartides i s'adapta molt be a un pais de civilitzacio i cli-
ma mediterranis com el nostre. Les practiques tenen tambe un pes lectiu important.

Per la seva panda , les titulacions de nomes primer cicle no reben un tractament diferent en la seva con-
cepci6 global , perque tambe tenen caracter universitari . S'hi mantenen els criteris pedagogics basics de de-
dicaci6 a temps complet , intensitat, assignatures trimestrals , etc. L'6nica diferencia es troha potser en 1'em-
fasi superior donat al component practtc : per exemple , els nostres plans d'estudis de la diplomatura en em-
presarials prevuen que els estudiants puguin alliberar part de la carrega lectiva Pent practiques a empreses.

Noves iniciatives de formacio

AI costal d'aquest model de tormaci6 que la Universitat Pompeu Fabra ha comen4 at it oferir, es po-
den engegar ( i crec que cal fer- ho) noves initiatives . D'una Banda , es tracta de respondre a Ies necessitats
de molts estudiants madurs que no poden abandonar la seva ocupaci6 laboral . D'altra banda , aquests pro-
jectes poden suposar un estalvi important ja que permetran un millor aprofitament dell recursos de que es
disposa . M'agradaria parlar - los d'algunes d'aquestes initiatives que son objecte de retlexi6 a la nostra uni-
versitat en aquesta direcci6.

Amb la primera d'aquestes initiatives , es preten donar mes facilitate per it aquells estudiants als quals
resulta del tot impossible deixar una ocupaci6 o una feina mentre cursen estudis universitaris . Es tracta
d'oferir carreres amb velocitats diferents. En Iloc que les carreres s'allarguin de facto, perque es imprac-
ticable per a aquests estudiants de seguir un ritme que no correspon amb les seves disponibilitats ; allar-
guem - les nosaltres expressament d'una manera rational : Elaborem plans d'estudi per a sis anys , establim
tres hores de classe en horari de vespre, etc.

Una altra iniciativa consisteix a considerar els trey mesos d'estiu com a periode lectiu ordinari.
D'aquesta manera , qualsevol estudiant podria distribuir la carrega lectiva dels seus estudis en quat re peri-
odes, en Iloc de tres com fins ara. Estic segur que mesures com aquestes seran molt hen rebudes i contri-
buiran a millora el rendiment academic dell nostres alumnes . Sovint oblidem alto de que he parlat abans:
que la feina dell estudiants es estudiar i el nostre deure , facilitar - los que la puguin dur a terme efectiva-
ment. En aquest cas concret aconseguirem , a mes a mes , eliniinar la pobra imatge de buidor i desds que
les nostres aules ofereixen a I'estiu.

I encara pan de fer mes coses les universitats . Han de comptar amb una programaci6 post-univer-

sitaria i desenvolupar un model propi de formaci6 continuada . Es tracta d'una nova oferta educativa: mas-

ters, cursos de postgrau , cursos d ' especialitzaci6 o de reciclatge , cursos de formaci6 complementaria, etc.

Consisteix en un tipus de formaci6 adrecat , normalment , a aquells que ja posseeixen alguna titulaci6 su-

perior i pretenen actualitzar els seus coneixements , millorar les seves capacitats professionals , desenvolu-

par la seva polivalencia , adquirir noves tecniques o -per que no he de reconeixer- superar la falta d'ade-

quaci6 dels ensenyaments rebuts durant la carrera academica amb els floes de treball que ocupen o podrien

ocupar.

L'esforc que estan tent les universitats per oferir aquests ensenyaments es reflecteix en ('increment
quantitatiu que aquests han experimental recentment . Aixt, per exemple, pel que fa als programer de post-
grau -almenys els recollits peI Consell d ' Universitats -, de ('any 1990 a I'any 1991 gairebe se n'ha tripli-
cat el nombre , nombre que , per al present curs 91-92, s'aproxima al miler. Hem de ser conscients, pero,
que encara ens trobem a les beceroles, com ho demostra el fet que aquest any a Iles nostres universitats p6-
bliques hi hagi molts mes programes de doctoral ( uns 1.900 en total) que no pas de postgrau . Ara be no
n'hi ha prou d'augmentar el nombre de curses, cal que aquest increment es faci amb les maximes garan-
ties de rigor i qualitat.

En relaci6 amb la qualitat , la universitat , sobretot la universitat ptiblica, to la responsabilitat de de-
fugir aixo que alg6 ha anomenat mastermania . No es tracta d'imposar un gra6 mes en el desenvolupament
educational de la persona ; peril si que sembla indiscutible que els titulats universitaris no podran abando-
nar I'aprenentage , un cop hagin sortit de la universitat . Alguns d'aquests titulats necessitaran especialit-
zar-se en algun camp concret, d ' altres hauran de reciclar els coneixements ja adquirits o, tambe, adquirir
aquells que no varen rebre en el seu moment . La formaci6 continuada vol dir formaci6 per temps indefi-
nit. Els ensenyaments que s'han rebut no serveixen per desenvolupar eficacment una ocupaci6 o una fei-
na durant tota la vida , encara que sigui en el mateix Iloc de treball . 0 precisament , tractant - se del mateix
Hoc de treball , les necessitate d'adaptaci6 resultaran encara mes evidents davant dels canvis i les innova-
cions de tota mena.
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La recerca

Fins ara nomes he estat tent refcrencia a la formaci6, tasca que per si sola donaria ja rao de ser a la

instituci6 universitaria, de la forma que he expressat abans i en els diferents ambits en que ha d'incidir.

No obstant aixo, la universitat no es pot limitar a formar individus amb la mera transmissi6 d'un conjunt

fix i codificat de coneixements i tecniques. A Ilarg termini, aquesta transmissi6, entesa d'aquesta manera,

pcrdria tot sentit. Es imprescindible ampliar, renovar i diversificar aquests coneixements i tecniques; en

dtfinitiva, cal fer ciencia. Totes aquestes activitats, les designem genericament amb el terms recerca. No

voldria pas, amb aquesta definici6, restringir la concepci6 de la recerca a un simple suport indissociable

de la funci6 docent o de la formaci6. Ben al contrari, coin que el conjunt d'activitats de recerca permeten

anar mes enlla del saber especulatiu, tambe poden tenir i han de tenir una incidencia mes directa sobre la

societat i el sistema productiu.

Quart parlem de recerca, hens de foragitar la imatge romantica (no per topica, inexistent) de I'inves-

tigador com a individu que, havent-se reclos en una biblioteca o en un lahoratori, es capa4 d'extreure'n

uns resultats at cap duns centenars d'hores. Modernament, la investigacio seriosa i util per a la societat

passa necessariament per la constitucio d'equips de recerca -molt sovint interdisciplinaris-, que necessi-

ten importants i costosos recursos materials i humans. I,es universitats, com a seu natural i idonia de la re-

cerca, tenen la responsahilitat d'afavorir la constitucio d'aquests equips i de donar suport als sous projec-

tes d'investigaci6. Aixo resulta encara mes evident en un pats com Catalunya, amb un teixit empresarial

integrat principalment per empreses petites i mitjanes. La intervencio de la universitat en les tasques de re-

cerca, doncs, esdeve fonamental no nomes perque aquestes empreses no podrien afrontar els costos dels

projectes de recerca, sin6 tambe perque es la universitat qui en pot garantir millor el nivell de qualitat. El

pas seguent, la transterencia de les innovations, no es ja responsabilitat exclusiva de la universitat. Depen,

entre altres factors, del grau d'interconnexio de la universitat amb la societat i de la capacitat de les em-
preses d'adaptar-se als canvis. No cal dir que, en I'horitzo de I'any 2000, caldra fer molts esfor4os per as-

segurar que aixo sigui possible.

No entrare a descriure detalladament el contingut d'un programa d'impuls a la recerca empres a la

universitat Pompeu Fabra. Si que m'agradaria destacar que, en un camp de la transcendencia, podrien dir

estrategica, que tc la recerca, la col•lahoracio entre les diferents universitats del pais es essencial, com tan--

he ho es la implicaci6 d'altres institucions de la societat (empreses privades, administracions publiques,

instituts i centres de recerca independents, etc.). Algunes passes s'han comen4at a donar en aquesta direc-

cio. Conve desitjar que no siguin les ultimes.

tJniversitat i empresa

Diversos estudis que s'han elaborat sobre la relaci6 entre la universitat i l'empresa han posat de ma-

nifest I'existencia d'un important desajust entre la universitat i les necessitate del sistema productiu. S'hi

afirma que hi ha una gran distancia entre el tipus de titulats que les empreses demanen i els titulats que

produeix la univcrsitat. Aquesta distancia es manifesta taut en les especialitats que imparteix principalment

la universitat, coin en la classe de formacio rebuda pels estudiants, formaci6 que les empreses majorita-

riament consideren pot practica, pot tecnica, desconnectada de la realitat, que inclou roses innecessaries

o destassades, etc.

Estic segur, perm, que comprendran que jo els digui que tampoc no seria ho que la universitat es Ii-
mites a fer de <pont,, amb les empreses. La nostra societat tambe necessita altres serveis essencials que
ofereix la universitat. La recerca, la transmissi6 de cultura, la formaci6 humanfstica i efvica.... son tasques

que la universitat no pot deixar de fer. Sobretot perque aquesta ha demostrat la seva eficacia en la presta-
cio daquests serveis i perque no hi ha cap altra instituci6 que els dugui a terme. Si el model d'universitat

que volem ha d'acomplir aquests objectius i prestar els serveis que he esmentat abans, 6s logic que hi ha-

gi una certa distancia amb el model que persegueix ('empresa. Per aix6 no es bo que la universitat esde-
vingui exclusivament una mena de «pont» amb les empreses.

Potser no es logic que entre universitat i empresa hi hagi un abisme, per6 un tal abisme no existeix.

:s important no caure en el catastrofisme i valorar els esforcos que s'han dut a terme. No puc pas negar

els Lets, pero es veritat que el sistema universitari a Catalunya ha millorat molt, i vull fer constar que aques-

ta millora ja s'havia comenyat a produir abans de la creaci6 de la Universitat Pompeu Fabra. Segurament,

podriem atribuir part d'aquest exit it I'exercici de I'autonomia universitaria, que es un instrument essen-

cial per al correcte desenvolupament de les missions que la universitat to encomanades.

Desajust amh les demandes de les empreses -com ja he dit-, n'hi ha. Ara be, tot seguit cal dir tam-
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he, tot'rant gal (lit tamhe yue acui n'hi ha molt nren)^ quc Ia IS 0 0 unc^. AM, pcr esenrhlc. ck iuuLit,

d'una area tematica com Ciencies Socials, que inclou algunes de Ics titulacions nies demanadcs per Ics cm-

preses (com ara les de la branca de ciencies econdmiques) ban passat d'un 13% el curs 1982-83 a repre-

sentar, el curs 1988-89, un 23 % de tots els titulats que van sortir de les universitats catalanes. En sis anys,

clones, gairebe s'ha duplicat la producci6 (i eis confesso que em costa d'emprar aquest terme per aplicar-

lo it persones). Desgraciadament, es dificil trobar gaires empreses o institucions que puguin oferir resul-

tats com aquests.

Adequacib europea

Ara que portent uns quants anys incorporats a la Comunitat Europea i Ia Iliure circulaci6 es gairebe
un fet, cs pertinent d'analitzar el nostre nivell d'adequaci6 amb els estandards curopeus.

Dels informes als quals m'hc referit abans, se'n despren que els empresaris demanen, entre altres,
molts mes titulats de I'area tematica de les ciencies econdmiques dels que producix el nostre sistema uni-
versitari (tant Ilicenciats en econbmiques i empresarials com diplomats en estudis empresarials). In can-
vi, si observem la distribucib proporcional dels estudiants d'aquesta area tematica a Catalunya, it Espanya
i a la CE potser ens endurem algunes sorpreses. Resulta que a Espanya, I'any 1990, el percentatge d'estu-
diants de I'area d'econiniques superava al de la resta de paisos de la CE, tant dels paisos del Nord (Bel-
gica, Dinamarca, Holanda, Luxemburg, Regne Unit i I'extinta RFA) com del.s paisos meridionals ((recia,
Italia i Portugal). Tambe trobem que, pel que fa a I'educaci6 superior en el sector de I'ensenyament co-
mercial i d'administracib d'empreses segons la classificacid i les dades de la UNESCO corresponents a
I'any 1986-, hi havia uns 52.000 alumnes a Espanya, que eren, en canvi, nomes 31.000 a la Republica Fe-

deral d'Alemanya.
Tot aix6, no ho dic pas per generar confusio, sinb per fer palesa 1'extremada complexitat del proces

de formaci6 de nous titulats superiors. Hi concorren, entre altres factors, les dernandes del sistenia pro-
ductiu, la necessitat de prestar el conjunt de serveis que la universitat to encomanats. la convcniencia de
no allunyar-se dell patrons europeus i internacionals, els deficits estructurals de recerca del pals i, fins i
tot, el dret constitucional a I'educacib. Amb aquest elements segur que entendran que la gesti6 de la uni-
versitat sigui molt dificil i que donar resposta it totes les peticions exigeixi guardar molts equilibria.

L'any 2000 -tal corn assenyalava al comen4ament- caldra adequar-se, a mes, a un nou mare de re-
lacib i concurrencia de les diferents universitats catalanes. Amb una menor demanda, les universitats pu-
bliques de Catalunya hauran de posar tota la seva imaginacib per aconseguir estudiants o, almenys, els mi-
Hors estudiants. Es previsible que els sol-licitants, al seu torn, comencin a discriminar I'oferta existent. Se-
gurament, almenys seria desitjable que fos aixi, no tan sots prendran en consideraci6 els criteris de
proximitat geografica dels centres d'ensenyament com fins ara, sinb que tambe faran I'elecci6 en funcib

de la qualitat d'aquesta oferta i del prestigi que s'hagin guanyat els difernts centres. Com ocorre en altres

paisos mes avancats que el nostre, potser comencaran a apareixer, fins i tot, ranquings que classificaran

eis centres de les diverses universitats. Els canvis s6n propers i no ens ha de fcr por adaptar-nos-hi en he-
nefici del pals.
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