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SUMARI 
 
 
En un moment cabdal per al futur del país, amb un procés accelerat de globalització i 
deslocalització i en plena crisi econòmica, PIMEC reclama una reforma ambiciosa i 
profunda del nostre sistema universitari , i demana que, per sobre de tot, es plantegi un 
model de governança de la universitat totalment dif erent de l’actual. Cal que 
aconseguim una universitat inserida en la societat i avaluada externament, on  la 
transferència del seu coneixement a la societat en general i a l’empresa en particular 
esdevingui fonamental .  

Com a beneficiàries d’importants recursos públics i peça clau de la nostra competitivitat 
futura, les universitats públiques han de defugir la inèrcia d’una gestió endogàmica i han 
d’estar sotmeses al control de la societat civil a través de sistemes eficaços de governança, 
entitats d’avaluació independents i mecanismes de finançament orientats a resultats. Aquest 
pas ja l’han fet o l’estan iniciant altres països capdavanters en recerca i educació. 

Amb independència de l’estament que els nomena, els membres i presidents dels consells 
socials actuen com a representants de la societat civil i el seu desig és aconseguir una 
millora de la societat en general i, en conseqüència, també una universitat millor i més 
enllaçada amb el seu entorn, que és en definitiva qui les finança i a qui han de retre 
comptes.  

Els punts clau de reforma del sistema universitari que aquí proposem són els següents: 

 

1r – Reformar l’estructura de govern de la universitat potenciant els consells socials 

2n - Pal·liar el dèficit d’eficiència i eficàcia rebaixant el superàvit democràtic a la universitat 

3r - Promoure l’orientació als resultats i l’autosuficiència financera de les universitats 

4t - Impulsar l’eficiència i eficàcia del conjunt del sistema universitari català 

5è- Millorar la responsabilitat i supervisió de les universitats.  

 

PIMEC és conscient que el Manifest planteja canvis legislatius que van més enllà de les 
competències de la Generalitat en el sentit més estricte, però creiem que sota la cobertura 
de la Universitat de Catalunya, i amb la participació de les organitzacions empresarials i 
altres estaments de la societat civil catalana, serà possible assolir bona part dels canvis 
plantejats. D’altra banda, Catalunya hauria de prendre la iniciativa d’una reforma del món 
universitari  al conjunt de l’Estat en el marc de la Conferència General de Política 
Universitària.  

PIMEC, com a agent social més representatiu de Catalunya, manifesta al nou govern de la 
Generalitat la seva voluntat de col·laborar activam ent en aquest canvi de model, 
fonamental per al futur del país .  
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1. Introducció 
En els darrers mesos hem viscut moments de canvi i transformació al món universitari 
europeu, en alguns casos convulsos i de certa magnitud. A Itàlia, la “reforma Gelmini”, que 
afecta sobretot la governança i la responsabilitat de les universitats, fou finalment aprovada 
al parlament, tot i la forta mobilització estudiantil. Al Regne Unit, l’augment de les taxes 
universitàries, en línia amb les propostes del “Browne Report”, ha provocat una violència 
inèdita als carrers. Aquestes reformes segueixen les dutes a terme prèviament a països com 
Dinamarca, Suècia o Finlàndia.  

A Catalunya no s’assolí una reforma consensuada de la Llei d’Universitats de Catalunya 
(LUC) ni l’aprovació del projecte de llei específic per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU). A l’Estat, el full de ruta continua essent l’estratègia 
“Universidad 2015”, que preveu ajornar fins al 2015-20 bona part de les reformes 
estructurals proposades al mateix document. 

Els recents resultats de l’Informe PISA i el darrer Rànquing universitari mundial (ARWU) han 
tornat a demostrar les mancances del nostre sistema educatiu. Les competències dels 
nostres joves estudiants se situaven per sota de la mitjana de l’OCDE, mentre que les 
primeres universitats catalanes i espanyoles es troben en el Rànquing ARWU més enllà de 
la posició 200.  

La globalització ens exigeix una millora substancial de la formació del nostre capital humà i 
això només és possible amb institucions educatives de primer nivell, eficients , eficaces, 
responsables, ben dotades però també ben gestionade s i avaluades . Sense una 
reforma ambiciosa de l’àmbit universitari per caminar en aquesta direcció posarem en perill 
la nostra competitivitat i, per tant, el futur del país.  

 
 

2. Virtuts i defectes del sistema universitari públ ic 
Al 2009, les xifres de la universitat espanyola eren certament espectaculars pel que fa a les 
magnituds: 1,38 milions d’estudiants de grau (primer i segon cicle), 33.021 de Màster i 
postgrau, 77.654 de doctorat, 102.300 efectius docents i investigadors (PDI) –dels quals 
51.125 són funcionaris– i 54.286 treballadors a administració i serveis (PAS)1. A Catalunya, 
el nombre de matriculats va arribar als 171.382 el curs 2008-09, un 2% per sota del nivell del 
2006-072. La despesa anual agregada de les universitats espanyoles assoleix més de 8.000 
milions €, equivalents a un 0,8% del PIB.  

 

El sistema universitari té un pes important en l’economia i crucial en la despesa pública 

La participació del sistema universitari públic en el valor afegit i l’ocupació espanyoles s’ha 
situat tradicionalment en un 0,6%, una xifra semblant a la d’alguns sectors de l’àmbit privat 
com l’audiovisual o la indústria del moble i la fusta3. En l’àmbit autonòmic, la despesa en 
ensenyament superior representava entre un 4% i 6% dels respectius pressupostos 
generals, amb una clara tendència creixent tot i les exigències d’austeritat. A Catalunya la 
xifra és del 3,2%, prou significativa si tenim en compte que els diferents programes 
d’innovació industrial del govern de la Generalitat representen tan sols el 0,2% del 
pressupost. Per tant, la universitat té un pes deu vegades superior al de la innovació 
industrial dins el conjunt de la despesa pública catalana. Encara que ampliem l’espectre a 
altres línies de suport empresarial, la política industrial segueix absorbint, a Catalunya i en 
altres comunitats, una porció del pressupost molt més modesta que les universitats (gràfic 
1).  

                                                 
1 Dades extretes del document del Ministeri d’Educació Estrategia Universidad 2015. 
2 Informe CYD 2009, Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).  
3 INE i Fundació CYD.  
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Gràfic 1 – Percentatge de pressupost autonòmic destinat a universitats i política industrial 
(any 2009) 
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Font: Elaboració pròpia de PIMEC a partir dels respectius pressupostos autonòmics.  

La universitat és la base del nostre capital humà i ha de sostenir la nostra competitivitat  

El sistema universitari públic ha contribuït sens dubte a millorar el capital humà del país. 
Segons l’OCDE, l’efecte combinat del creixement demogràfic i un major accés a la universitat 
han fet que Espanya esdevingui, després de Turquia, el país on més ha pujat el percentatge 
de població amb formació universitària4. En concret, en el període 1998-2006, aquest 
percentatge ha augmentat anualment al voltant del 8%, enfront d’una mitjana del 4% a 
l’OCDE. D’aquesta manera, entre els espanyols de 25 a 35 anys, aquells que tenen formació 
universitària representen ja el 39% del total, per sobre de la mitjana de l’OCDE del 34%. 

Aquesta gran massa de població amb estudis universitaris no es correspon, però, sempre 
amb les necessitats del país, tal com demostra la prevalença d’universitaris en feines poc 
qualificades a Espanya en comparació a altres països (vegeu gràfic 2). D’altra banda, la taxa 
de graduació a l’Estat es manté per sota d’altres països europeus (gràfic 3)5, alhora que es 
manifesta una preocupant manca de graduats als estudis de ciències (gràfic 4). De fet, si 
atenem a la distribució dels matriculats universitaris en primer i segon cicle a l’estat, 
observem una lleugera davallada en els darrers deu anys dels inscrits en ensenyaments 
tècnics (enginyeria, arquitectura) i experimentals (física, química, etc.), mentre que han 
augmentat els inscrits a carreres de ciències socials i de la salut (gràfic 5).  

Aquest fenomen, però, ha coincidit amb un augment de les matriculacions a enginyeria els 
darrers dos anys a Catalunya, a causa de la crisi econòmica, la reestructuració dels graus i 
el programa de promoció EnginyCat. Tot i això, el mateix EnginyCat indica que tenim uns 
11.000 enginyers menys dels que necessitem en comparar amb la mitjana europea i uns 
24.000 menys si ens comparem amb els països més desenvolupats, com Holanda o 
Alemanya6. Si precisament prenem Alemanya com a referència, la seva distribució de 
matriculats per tipus d’estudi mostra un pes dels estudis tècnics un terç per sobre de 
l’espanyol, mentre que amb Catalunya, gràcies al progrés dels darrers anys, la diferència és 
de només un 14%, tal com indica el gràfic 6. 

                                                 
4 Education at a Glance: OECD Indicators 2010, OCDE, París.  
5 La taxa de graduació mesura el percentatge de població jove que acaba estudis universitaris, i reflecteix tant 
l’accés dels joves a la universitat com la taxa de finalització dels estudis.  
6 Notícia EnginyCat, 6/12/2010. 
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Gràfic 2 – Percentatge de població de 24 a 34 anys amb títol universitari en ocupacions de 
menor qualificació (any 2007) 
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Font: OCDE. 

 

Gràfic 3 – Taxa de graduació (any 2008) 
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Font: OCDE. 
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Gràfic 4 – Proporció de graduats per gràfic 4 – Graduats en ciències per cada 100.000 
treballadors de 25 a 34 anys (OCDE=100, any 2007) 

 
Font: Fundación CYD 

 

Gràfic 5 – Proporció de matriculats als diferents ensenyaments universitaris a l’estat 
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Font: Ministeri d’Educació 
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Gràfic 6 – Proporció de matriculats a cada tipus d’estudi (2008-09) 
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Fonts: Ministeri d’Educació espanyol, Sindicatura de Comptes, BMBF. 

 

Els  recursos públics sostenen la universitat a través de matrícules subvencionades però 
poques ajudes directes als alumnes 

El sistema universitari català i espanyol continua també essent fortament dependent dels 
recursos públics (gràfic 7), amb unes matrícules subvencionades que tan sols cobreixen un 
15-20% del cost de l’ensenyament segons estimacions recents7 i una despesa irrisòria en 
beques, en termes internacionals (gràfic 8).  

 

Gràfic 7– Finançament públic de l’educació superior (any 2007) 
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* L’educació superior comprèn la formació universitària i els cicles formatius de grau superior. 

 

                                                 
7 Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la 
excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE), 
Conferencia General de Política Universitaria, 2010.  
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Gràfic 8 – Ajudes financeres directes als estudiants en % del PIB (any 2007) 
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Font: OCDE. 

 

El gran pes de la universitat en el sistema de recerca no es correspon amb la seva 
producció  

Pel que fa a la transferència de coneixement, convé recordar que les universitats espanyoles 
realitzen aproximadament un terç de la despesa total en R + D, però representen només un 
13% de les sol·licituds de patents, segons les darreres dades disponibles del 2007 (gràfic 9). 
En termes de personal, les dades del Ministeri d’Educació8, també reflectides al gràfic 9, són 
prou eloqüents: el sistema universitari absorbeix vora la meitat dels treballadors considerats 
com investigadors a l’estat. Malgrat aquest esforç en recursos humans i econòmics que 
demostren ambdues dades (personal i despesa en R + D), l’aportació del sistema 
universitari a la societat i l’economia productiva en forma de sol·licituds de patents és 
molt modesta .  

A més, com indica el gràfic 10, dos terços del finançament de la despesa universitària 
procedeixen directament o indirectament de recursos públics, bé perquè són assignacions 
públiques directes o bé per tractar-se de fons universitaris generals, que, com vèiem al gràfic 
7, provenen en gran part del pressupost públic. La pròpia OCDE, en la seva avaluació 
independent del sistema universitari català posà de manifest, en paraules literals, l’escassa 
absorció de la seva recerca per part del teixit productiu, la fragmentació del sistema 
d’innovació local, l’evident “desconnexió” entre universitat i indústria i l’excessiu èmfasi en 
la producció en lloc de la transferència de coneixe ments 9.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Datos y Cifras del Sistema Universitario. Ministeri d’Educació, 2009.  
9 OECD Review of HE in regional and city development of Catalonia. OCDE, març 2010. 
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Gràfic 9 – Pes de la universitat a la despesa espanyola i el personal de R + D i la sol·licitud 
de patents (2008) 
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Font: RedOTRI, OEPM i Ministeri d’Educació 

 

Gràfic 10 – Origen dels recursos per R + D de les universitats (2007) 
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Font: Fundación CYD 

 

El sistema universitari català no és aliè a aquests trets de la universitat espanyola, malgrat la 
manca de dades desagregades. Convé que els joves que passen per les universitats vegin 
recompensat el seu esforç de temps i recursos en aquests estudis percebent salaris més 
alts en feines millor qualificades, com els seus homòlegs europeus. Només una col·laboració 
més estreta entre empresa i universitat i una major participació de la societat civil en la presa 
de decisions de les universitats podrà garantir que la seva oferta s’adapti millor a les 
necessitats del país. Alhora, els importants recursos que rep la universitat haurien de 
generar majors transferències de coneixement a la pròpia societat i combinar-se amb més 
finançament privat o públic vinculat a resultats. Només una decidida reforma de les 
estructures de govern i funcionament de les universitats farà possible aquests canvis 
crucials per al futur del país.  
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3. Línies de reforma del sistema universitari públi c 
El darrer govern de la Generalitat plantejà diferents propostes de modificació de la Llei 
d’Universitats de Catalunya (LUC), així com un esborrany de llei per regular de manera 
separada l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Ambdues 
normes no prosperaren finalment, però foren valorades de forma negativa per les 
organitzacions patronals com una molt tímida, insuficient i incoherent proposta de 
modificació de l’status quo vigent. L’adaptació de la universitat a les necessitats de la 
societat que la manté exigeix una reforma més ambic iosa i profunda.   

PIMEC considera que la millora de la governança uni versitària és la peça cabdal d’una 
reforma ambiciosa que no poden defugir el nou gover n i Parlament de Catalunya . Els 
principals eixos de reforma, que afecten en alguns casos la LUC, la LOMLOU estatal o els 
propis estatus de les institucions educatives, són els següents: 

 

I. Reformar l’estructura de govern de la universita t potenciant els consells socials 

Les estructures de govern de les universitats han de ser reformades cap a un model de 
gestió per competències que garanteixi l’eficàcia en la utilització dels recursos públics i 
privats. En aquest context, els consells socials han de ser reforçats i potenciats, ja que 
representen la societat civil a la qual la universitat ha de retre comptes i ha de subministrar 
coneixements i aptituds. PIMEC reclama en primer lloc un canvi en la composició dels 
consells socials, per tal de garantir una majoria de membres de fora de l’àmbit universitari i 
una major presència de les organitzacions empresarials més representatives del país, que 
fins ara tenen un sol membre. Convé recordar que aquest fou un compromís entre el Govern 
i els agents socials a l’Acord Estratègic per la Internacionalització, l’Ocupació i la 
Competitivitat de l’Economia Catalana del 2003. 

Els consells socials també han de poder ampliar el seu àmbit de decisió, especialment en 
matèria econòmica, i se n’ha de respectar la independència i funció, evitant ingerències del 
rector o del claustre, com ha succeït recentment en el si de la UB amb la figura del president 
del seu consell social. És impensable que la societat civil i particularmen t l’empresariat 
inverteixin i s’impliquin en el món universitari, c om li cal al país, sense tenir poder 
decisori als seus òrgans de govern.   

 

 

II. Millorar l’eficiència del govern de les univers itats 

Hereves de la transició i de la necessitat d’implantar la democràcia, les universitats 
públiques són avui escenari de nombrosos processos electorals per a la tria dels rectors, 
degans i directors de departament. Aquesta recerca de legitimitat a tots els nivells ha 
provocat un sobredimensionament de la participació que mina l’eficàcia de la universitat, ja 
que cadascun dels càrrecs electes actua de manera autònoma, sense objectius clars ni una 
supervisió ferma. A Itàlia, la “reforma Gelmini” preveu precisament crear consells 
d’administració a les universitats, els membres dels quals seran no electes i en un 40% 
procedents de fora de la universitat. Aquests consells assumiran les funcions operatives i de 
gestió, mentre que el “senat” (equivalent al claustre) i altres organismes mantindran un rol 
acadèmic o orientador.  

En la línia de la reforma italiana, aquí el nomenament del rector hauria de ser extern , per 
reforçar la seva autoritat respecte a la institució, garantir la tria dels millors professionals i 
evitar el risc d’endogàmia. Al seu torn, el rector hauria de triar els seus col·laboradors més 
estrets (degans, directors, etc.). El claustre ha d’esdevenir, doncs, un òrgan de debat, no 
executiu. El model de govern “semiassembleari” propi d’altr es temps ja no té cabuda 
en un moment en què les universitats han d’actuar a mb agilitat i professionalitat per 
poder administrar millor els seus recursos, competi r a escala global i subministrar a 
la societat el que realment necessita per no perdre  el tren del progrés.   
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III. Promoure l’orientació als resultats i l’autosu ficiència financera 

Tot i que a molts països del nostre entorn les universitats es continuen nodrint 
majoritàriament de recursos públics (vegeu gràfic 7 anterior), aquests recursos no són 
infinits ni incondicionals. Convé fixar elements de major racionalitat, responsabilitat i 
eficiència econòmiques com els següents: 

 

• Vincular finançament a resultats, de manera que les universitats assoleixin un 30-
40% dels ingressos de forma variable. Aquests resultats han de considerar en 
bona mesura la transferència de coneixements i la r elació amb l’empresa.  No és 
admissible que un terç de la despesa en R + D i la meitat del personal investigador 
de l’Estat aportin tan sols un 12% de les sol·licituds de patents (gràfic 9 anterior).  

• Assegurar que totes les universitats disposen de mecanismes adients de control de 
costos i se segueixen les pràctiques pressupostàries corresponents. 

• Establir una major disciplina d’equilibri pressupostari, tal com havia previst en part la 
darrera proposta de reforma de la LUC. A Itàlia, per exemple, les universitats amb 
dèficits pressupostaris seran penalitzades.  

• Afavorir una major aproximació dels preus públics de matrícula als costos reals de 
l’ensenyament, potenciant alhora una major dotació per a beques directes a 
alumnes. Cal tenir present aquí la valenta i polèmica proposta del “Browne Report” 
britànic de crear un Pla Financer específic per cada alumne, que reflecteixi el cost 
real de l’ensenyament però faciliti alhora el pagament de les matrícules al llarg de la 
vida laboral.  

• Continuar apostant per la via laboral per a PAS i PDI, introduir entre el personal 
sistemes de retribució variable i més ajustats a les responsabilitats reals, vinculats 
també a la col·laboració amb l’empresa . Convé recordar que el 2009, tot i la crisi 
econòmica i l’austeritat al sector públic, el personal PAS funcionari va créixer encara 
un 5,2% a l’Estat, mentre que el PDI ho feia en un 0,3%10. 

 

 

IV. Impulsar l’eficiència del conjunt del sistema u niversitari català 

A més de promoure l’eficiència dins de cada centre (punt II), una reforma universitària 
ambiciosa ha de procurar també millorar-la en el conjunt del sistema. El projecte embrionari 
“Universitat de Catalunya” s’hauria de desenvolupar per compartir recursos i infraestructures 
entre universitats, optimitzar el mapa de titulacions i promoure la mobilitat del personal. Avui 
dia les universitats catalanes ofereixen uns 500 títols de màster, però en canvi cap  
universitat catalana se situa entre les 200 primeres del món per la qualitat del seu 
ensenyament. Moltes titulacions no s’ofereixen a partir de la demanda real de la societat, 
sinó de la disponibilitat i interessos del cos acadèmic existent. D’altra banda, els recursos 
físics i infraestructures de les universitats, que s’han ampliat força als darrers anys, per 
exemple a través de nous centres de formació continuada, romanen massa sovint 
infrautilitzats. 

En primer lloc, els 40 milions d’euros addicionals que rebran les universitats catalanes en 
virtut del programa Campus d’Excel·lència Internacional (CEI)  no haurien de derivar en 
nous i vistosos edificis als respectius campus, sinó en una millora tangible de l’oferta de 
formació i capacitació tècnica per als joves, tot c ompartint unes mateixes 
instal·lacions o fent un millor ús de les ja existe nts. Convé recordar que el tribunal 
internacional de 10 persones que distribuí els 75 milions del programa CEI el passat 21 
d’octubre només tenia un membre proper al món empresarial i, en canvi, hi predominaven 
els científics, acadèmics i arquitectes.   

                                                 
10 Datos y Cifras del Sistema Universitario, Ministeri d’Educació, 2009.  
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V. Millorar la responsabilitat i supervisió 

El sistema universitari català hauria de destacar en qualitat, eficàcia, transparència i 
responsabilitat. Caldria per això reforçar les funcions de control dels consells socials i de la 
pròpia administració, penalitzant, com es farà a Itàlia, aquelles institucions que, a partir 
d’auditories i informes independents, hagin demostrat conductes contràries en els protocols 
establerts i les normes de rigor i transparència comptable i financera.  

Pel que fa a l’avaluació de l’ensenyament, una futura llei sobre l’AQU hauria de reformar els 
seus òrgans de govern per garantir la presència d’empresaris i altres membres de la societat 
civil, tot evitant així que el propi estament universitari “s’autovalori”, com passa ara mateix.  
També caldria disposar d’un sistema d’informació comuna per a totes les universitats, amb 
indicadors compartits, i amb una especial rellevància dels indicadors de transferència de 
coneixement i col·laboració amb l’empresa . L’avaluació centrada exclusivament en 
criteris científics és insuficient per a una societat que necessita més que mai generar 
ocupació i no només publicacions i estudis científics11. 

 

 

4. Una proposta pràctica de reforma a curt termini   
Atès que les línies de reforma profunda del sistema universitari abans proposades 
requereixen processos feixucs de modificació legislativa a nivell estatal i autonòmic, PIMEC 
considera imprescindible optar per una solució més pragmàtica que permeti posar en 
pràctica a curt termini bona part dels canvis proposats. Sense prejudici d’afrontar aquesta 
imprescindible reforma legal, la nostra proposta es fonamenta en una institució nova, la 
Universitat de Catalunya  (UCat), plantejada al Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya12. 

La Universitat de Catalunya podria esdevenir un organisme suprauniversitari, amb caràcter 
independent, potestat econòmica i orientació a resultats, que permetés alhora optimitzar els 
recursos inherents al sistema universitari i fomentar la seva relació amb el teixit productiu. 
Es tractaria, doncs, d’assolir a través d’aquest nou organisme, segurament amb la fórmula 
del consorci, bona part dels cinc objectius estratègics de reforma del sistema d’educació 
superior, esmentats anteriorment. En concret, la Universitat de Catalunya hauria de 
caracteritzar-se pels següents elements i atribucions: 

 

• Entitat independent del món universitari, amb majoria de la societat civil als seus 
òrgans de govern i una àmplia representació dels sectors empresarials, governada a 
través d’una Junta Directiva, una Comissió Delegada i un Consell Acadèmic 
consultiu.  

• Responsabilitat sobre el pressupost variable de les universitats, incloent-hi la fixació 
d’objectius i la verificació del seu grau d’assoliment. UCat assumiria, doncs, la 
competència del govern de la Generalitat en aquest àmbit i actuaria de fet com a 
Agència de Finançament de les Universitats.  

• Gestió, aprofitament i optimització de recursos entre universitats, tant de la 
infraestructura física (aules, laboratoris, etc.), com docent (professorat, 
ensenyaments, etc.). Això inclouria també una gestió centralitzada de les compres.  

• Impuls conjunt de la captació de talent i la transferència de coneixements al sector 
privat, objectius que es podrien assolir millor des de l’escala superior que representa 
UCat enfront de cada universitat per separat.  

                                                 
11 Vegeu, per exemple, l’avaluació feta per l’Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació, Anàlisi comparativa 
internacional de la producció científica dels agents de recerca de Catalunya: una visió del sistema, novembre 
2010.  
12 Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, Associació Catalana d’Universitats Públiques, 2008. 
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• Coordinació de les polítiques de recursos humans de les universitats, per tal de 
garantir mecanismes adients de selecció i promoció, en funció de criteris d’avaluació 
continuada i no només vinculats a les publicacions acadèmiques.   

 

El paper de la UCat es podria completar amb una lleugera reforma de l’AQU, que faciliti una 
majoria de membres aliens al món universitari dins els seus òrgans de govern, ja que és 
imprescindible evitar que la universitat s’avaluï a ella mateixa, tal com està succeint ara 
mateix.  

 

 *    *    *    * 
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MANIFEST 
 

 

PIMEC reclama, per sobre de tot i en primer lloc, u n canvi de model de governança de 
la universitat que sigui totalment diferent de l’ac tual, tal com ja han fet altres països 
europeus, per aconseguir una universitat inserida e n la societat i avaluada 
externament, on la transferència del seu coneixemen t a la societat en general i a 
l’empresa en particular esdevingui fonamental . Com a beneficiàries d’importants 
recursos públics i peça clau de la nostra competitivitat futura, les universitats han d’estar 
sotmeses al control de la societat civil a través de sistemes eficaços de governança, entitats 
d’avaluació independents i mecanismes de finançament orientats a resultats. 

Els empresaris desitgem obrir un procés de debat ampli,  profund i sincer sobre la reforma 
del sistema universitari i hem fet en aquest document una primera proposta de canvi pràctica 
i immediata. A partir d’aquí, serà fonamental que la societat civil arribi a un consens sobre el 
futur model universitari que, malgrat alguns ajustos, sigui sostenible en el temps i 
independent dels períodes electorals i canvis de govern.  

Catalunya ha de prendre també la iniciativa i liderar el canvi al conjunt de l’Estat en el marc 
de la Conferència General de Política Universitària. PIMEC, com a agent social més 
representatiu de Catalunya, manifesta al nou govern de la Generalitat la seva voluntat de 
col·laborar activament en aquest canvi de model, fo namental per al futur del país .  
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