
Launiversitat, prioritat política

Els programes electorals dels
partits polítics que es van pre-
sentar a les darreres eleccions
al Parlament de Catalunya
recollien unànimement que
l’actual crisi causada per la
pandèmia de la covid i els seus
efectes econòmics i socials evi-
dencien la necessària i urgent
transformació del model pro-
ductiu. S’afirma, alhora, que cal
fer de la formació, la ciència i la
innovació l’eix vertebrador de
la reconstrucció del país, que
ens ha de dur a una autèntica
societat de benestar basada en
el coneixement. Mai com ara
s’havia presentat el coneixe-
ment com a prioritat social de
primer ordre per part dels par-
tits polítics.
La universitat catalana va

respondre als reptes de la pan-
dèmia des del primer moment.
Va dur, d’un dia per l’altre, la
docència universitària a les
llars de l’alumnat, va oferir es-
pais, material i voluntariat en
els duríssimsprimersmesos, va
donar veu a persones expertes
perquè aportessin llum a la fos-
cor d’aquests temps, i tot sense
deixar de fer el que millor sa-
bem fer: docència, recerca i
transferènciade coneixements,
malgrat que la crisi sanitària
venia a sobreposar-se a una
llarga crisi econòmica.
Ara, immersos en les nego-

ciacionsperconstituirmajories
de govern, les universitats pú-
bliques catalanes ens sentim le-
gitimades per fer sentir la nos-
tra veu abans de la formació del
Governque tindràunroldepri-
mer ordre en la reconstrucció
social i econòmicadelpaís.Ate-
nentel consensque lanovaeco-
nomia ha de sustentar-se en la
formació, la recerca i la in-
novació, des de l’Associació
Catalana d’Universitats Pú-
bliques (ACUP) proposem que
el nou govern es doti d’un de-
partament específic que inclo-
gui, únicament i exclusiva, les
responsabilitats polítiques en

aquests àmbits. Un únic depar-
tament com en molts dels go-
verns europeus del nostre en-
torn que disposendeministeris
de ciència, educació superior o
universitats. És el cas de Fran-
ça,dePortugal i, finsno fagaire,
de l’Estat, amb el Ministeri de
Ciència, Innovació i Universi-
tat, ara dividit en dues carteres.
Convé recordar que Cata-

lunya ja va disposar, a l’inici del
mil·lenni, d’un pioner Departa-
ment d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació, quan
encara no era un fet comúaEu-
ropa. Recuperar un departa-
ment amb el major pes polític,
que reuneixi totes les com-
petències i recursos necessaris
per gestionar el sistema d’edu-
cació superior, ciència i inno-
vació en la seva globalitat, és
cabdal per encarar els reptes
que se’ns presenten la propera
dècada.
Una decisió com aquesta se-

ria una magnífica declaració
d’intencions, malgrat que la
delicada situació econòmica de
les universitats no se soluciona

només amb una conselleria
pròpia. Construir una societat
de progrés i una economia sos-
tenible i competitiva requereix
l’aposta política per una edu-
cació superior accessible i de
qualitat, una recerca científica
d’excel·lència i un sistema d’in-
novació potent. L’impacte de la

crisi econòmica i de la crisi pro-
vocadaper lapandèmiaposa en
greuperill la viabilitatde launi-
versitat que voldríem.Disposar
d’universitats sòlides i compro-
meses i d’un sistema de recerca
potent són factors clau de pro-
grés i de benestar: estudis em-
pírics que analitzen els resul-

tats i els impactes de la nostra
activitat envers la societat que
ens proveeix de fons públics ho
corroboren. L’informe El valor
social de les universitats públi-
ques catalanes, publicat el de-
sembre passat, ens mostra que
per cada 100 euros que la Ge-
neralitat destina al finança-
ment de les universitats públi-
ques, aquesta quantitat es tra-
dueix en 449 euros de retorn
social integrat. S’assenyala, un
copmés, que el sistema univer-
sitari no és una despesa, sinó
una inversió que crea un valor
social significatiu.
Problemescoml’envelliment

de les plantilles i la reducció de
pressupostos de la Generalitat
en matèria d’universitats i re-
cerca s’han de reconduir des de
l’acció política.
El recentment aprovat Pacte

Nacional per a la Societat del
Coneixement (PN@SC) marca
un seguit d’estratègies i objec-
tius per consolidar Catalunya
com un país de progrés, basat
en el coneixement, el talent i
l’educació. Les fites són clares:

en recerca i innovació, assolir
una inversió pública en R+I de
l’1% del PIB i una despesa pri-
vada del 2% i aconseguir, per
tant, l’objectiu europeu del 3%.
En educació superior, assolir el
0,8% del PIB (un 80% del que
hi inverteixen països europeus
semblants a Catalunya) l’any
2030, cosa que representa una
xifra aproximada de 1.600 mi-
lions d’euros anuals.
Som plenament solidaris

amb les necessitats d’inversió
urgent que el país necessita en
salut, serveis socials, educació
no universitària, en infraes-
tructures o en suport al teixit
econòmic i industrial. Però
creiem també imprescindible
que el triangle del coneixement
que formen educació superior,
recerca i innovació ha de ser
gestionat en el nou govern per
un únic departament que des-
plegui i executi plenament el
PN@SC. D’això en depèn en
bonapart el progrés social, eco-
nòmic, cultural i tecnològic de
Catalunya i dels seus ciutadans
i ciutadanes.
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