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Presidència 

de la Il·lustre Sra. Carme Valls i Llobet 

 

Sessió núm. 3 

SESSIÓ NÚM. 3 

La sessió s’obre a les deu del matí. Presideix la Sra. Valls i Llobet, acompanyada de la 

vicepresidenta, Sra. Renom i Vallbona, i de la secretària, Sra. Roca i Perich. Assisteix la 

Mesa la lletrada Sra. Andreu i Fornós. 

Hi són presents les diputades i els diputats Sra. Cambra i Giné, Sr. Castellà i Clavé, Sra. 

Gil i Miró, Sr. Pont i Sans i Sra. Rigau i Oliver, pel G. P. de Convergència i Unió; Sra. 

Baig i Torras, Sr. Boya i Alós, Sra. Díaz i Romero i Sra. Vilalta i Sospedra, pel G. P. 

Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Dellunde i Clavé i Sr. Freixanet i Mayans, pel G. 

P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sr. López i Rueda, pel G. P. del Partit Popular 

de Catalunya, i Sra. Camats i Luis, pel G. P. d ’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 

Alternativa. 

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la 

Informació, Sr. Carles Solà i Ferrando, acompanyat del secretari general, Sr. Ramon-

Jordi Moles i Plaza, i el secretari de Telecomunicacions, Sr. Oriol Ferran i Riera. 
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ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Sessió informativa de la Comissió de Política Cultural amb el conseller d ’Universitats, 

Recerca i Societat de la Informació per a informar de les línies d’actuació del seu 

Departament (tram. 355-00005/07). Conseller del Departament de Relacions 

Institucionals i Participació. Sessió informativa. 

2. Proposició de llei sobre l’educació dels infants de zero a tres anys (tram. 202-

00138/06). Sra. María Teresa Núñez de Arenas Castells, presidenta de Comissió 

Promotora. Nomenament de la Ponència que ha d’elaborar l’Informe. (BOPC, 270, 14; 

Text presentat: BOPC, 339, 34) 

3. Sol·licitud de compareixença dels representants del Consell Nacional de la Joventut de 

Catalunya davant la Comissió de Política Cultural perquè informin sobre l’activitat 

acomplerta durant l’any 2003 (tram. 356-00021/07). Portaveu del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 

Portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Portaveu del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Portaveu del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença. 

 

La presidenta 

S’obre la sessió. 

Sessió informativa amb el conseller d’Universitats, Recerca i 

Societat de la Informació per a informar de les línies d’actuació del 

seu Departament (tram. 355-00005/07) 

Bon dia. S’obre la sessió de la Comissió de Política Cultural amb el conseller 

d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació per informar de les línies d ’actuació 

del seu Departament. Bé, doncs, té la paraula l’honorable conseller. 
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El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Sr. Carles Solà i 

Ferrando) 

Gràcies, presidenta. Bon dia, compareixo en aquesta Comissió del Parlament de 

Catalunya, no vull amagar-ho, amb una gran emoció i un gran sentiment de respecte 

davant dels representants del poble de Catalunya. I ho faig també amb el convenciment 

que cometré molts errors i que ja per endavant els demano comprensió respecte a 

aquest conseller. 

Em presento també acompanyat de l’equip de direcció de la Conselleria, del seu 

secretari general, del secretari de la Societat de la Informació, dels directors generals, i 

ho fem amb la voluntat de manifestar al Parlament de Catalunya la nostra ferma voluntat 

de treballar per a aquest conjunt que significa la formació superior, la investigació i l’ús 

de les tecnologies de la informació i de la comunicació, en definitiva, per treballar, per 

construir, per fer de Catalunya una societat plenament integrada a la societat del 

coneixement, que és, en definitiva, el que significa aquest conjunt d’aquests tres 

elements. 

Ho fem, ho faig agafant el testimoni d’un dels professors més distingits de l’acadèmia 

catalana, el professor Andreu Mas-Colell, a qui sempre he expressat el meu agraïment 

per la feina que va desenvolupar com a conseller, independentment que en l’etapa de 

rector tots dos teníem les nostres discussions, com no?, com espero que serà el meu 

destí, però sí que vull reconèixer la personalitat i l’esforç del professor, del conseller Mas-

Colell. Ho fem també amb la voluntat decidida de fer d’aquest Departament, que ha 

tingut, per raons històriques de constitució en el seu moment, que va ser un element 

important per a la política, per a la situació del país, de constituir un departament que 

tingués cura de la formació superior, la investigació, també les tecnologies de la 

informació i la comunicació en això de la societat de la informació, de fer en aquest 

Departament una tasca integrada, és a dir, aprofitar totes les sinergies que dóna tenir la 

responsabilitat de la direcció política de les accions governamentals en aquest sector. 

Volem fer-ho també des de l’esperit de la màxima complicitat, de la màxima 

transparència, del màxim consens possible. 
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Estic convençut, i la història jo crec que ho demostra, que els països amb què volem 

compartir uns valors de democràcia, de progrés econòmic, social i personal, ho són 

perquè han estat capaços, al llarg de molts anys, de mantenir unes línies constants, 

independentment de la força política que tenia la responsabilitat en cada moment de 

mantenir una línia constant en favor, en suport del coneixement, de l’educació, de la 

investigació. I per tant, doncs, seguirem en aquest sentit buscant el màxim consens, el 

màxim acord que faci possible aquesta continuïtat, més enllà de l’anterior legislativa, més 

enllà de l’actual legislatura. Crec que són els petits esforços continuats els que finalment 

donen aquest resultat. En aquest sentit jo ja he manifestat el nostre convenciment, la 

nostra voluntat de treballar amb la màxima complicitat amb les institucions catalanes, en 

particular amb les universitats. I així ho he manifestat en una primera reunió que he tingut 

amb l’ACUP, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, així com en la sèrie de 

visites que tot l’equip, que l’equip de direcció del Departament està realitzant a les 

diverses universitats per conèixer de primera mà quins són els seus problemes més 

immediats, els seus neguits, les seves aspiracions per donar lloc a una acció prioritària 

en aquest sentit. 

Dit tot això, m’agradaria anar repassant breument..., els meus companys saben que 

m’hauré de limitar molt, el tema que tenim a les mans crec que ens apassiona a tots, i 

treure ja un horari, i jo procuraré fer-ho dintre d’un esquema d’una hora, per donar lloc a 

una discussió àmplia. 

Bé, en tot cas, aquí tenim l’organigrama del Departament, que consta d’elements de 

funció i naturalesa diferent, no?, perquè hi hauria allò que en podríem dir l’estructura 

clàssica, que correspondria a la Secretaria General, a càrrec del professor Ramon-Jordi 

Moles; de les direccions generals corresponents: la de Serveis, senyora Àurea Roldan; la 

Direcció General de Recerca, el professor Xavier Hernández; la Direcció General 

d’Universitats, el professor Ramon Vilaseca. Després tenim la Secretaria...,  seguint 

aquesta branca d ’aquí, seguint la branca de la Societat de la Informació, la Secretaria de 

Telecomunicacions i Societat de la Informació, que és la responsabilitat del senyor Oriol 

Ferran, del qual sabeu que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
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Informació és una empresa pública, té un consell d ’administració al qual proposaré una 

persona, pròximament, per a la seva direcció. 

A més a més, la Conselleria s’ha dotat d’una sèrie d’instruments, alguns de més 

intensitat política que d’altres, en particular l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, que és un instrument importantíssim per al funcionament de 

les institucions, de la universitat, on, tant el seu president com la seva directora estan fent 

una tasca reconeguda internacionalment, especialment en els aspectes de garantia de 

qualitat i de tots els procediments relatius a tota aquesta qüestió, a més a més d’una 

sèrie d ’institucions, o altres organismes amb finalitat diferent. Tenim, en primer lloc, o en 

segon, és igual, la Fundació Catalana per a la Recerca, al front de la qual ja ha estat 

nomenat com a director el professor Enric Banda, com sabeu una personalitat de 

primera línia internacional, que hem pogut aprofitar que justament acabava la Secretaria 

General de la European Science Foundation per a poder-lo incorporar a la Fundació 

Catalana per a la Recerca, i després hi ha dos elements també importantíssims, que 

podríem dir-ne que són de servei del Departament, com és el Consell Interuniversitari de 

Catalunya i la CIRIT, la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica. 

El Consell Interuniversitari de Catalunya, nascut de la voluntat de les universitats 

precisament en un moment de la..., i fins i tot abans de la transició política, representa 

una aportació pròpia del nostre país a l’àmbit de cooperació universitat-Govern, i és un 

àmbit essencialment, ja dic, de cooperació entre les iniciatives governamentals i les 

pròpies de les universitats. A mi, aquí sempre m’agradaria una cosa que, com que l’he 

dit al claustre de la meva universitat puc repetir-ho tranquil·lament, que en l’àmbit 

universitari es juguen dues legitimitats simultàniament, la legitimitat del Govern del 

resultat de les eleccions democràtiques, amb un programa presentat a les eleccions, i la 

legitimitat derivada de l’autonomia universitària, autonomia universitària, en aquest sentit, 

amb un frase molt ben dissenyada en la Constitució espanyola,  que reconeix l’autonomia 

universitària, no l’atorga, sinó que la reconeix com un valor preexistent a la pròpia 

constitució, i per tant hi ha dues legitimitats que han d ’entendre’s, i s’entenen en el nostre 

país, històricament s’han entès, en benefici precisament del que és una de les tasques 



 

  

Sessió núm. 3 / Política Cultural / 5 de febrer de 2004 

 

 

 
6 

segurament més nobles que es poden desenvolupar, que és la formació, l’educació i la 

investigació. 

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica va ser també, en el 

seu moment, una aportació original de Catalunya, a partir de la constatació de la 

complexitat de la investigació, de la necessitat que els diversos departaments del 

Govern tinguessin una visió conjunta, una visió global del que són les diferents accions 

de la investigació, i que té al càrrec essencialment l’elaboració del Pla català de recerca, 

desenvolupament i ara també d’innovació. Per tant, és un àmbit, també  en aquest cas, 

de coordinació i cooperació entre els diversos departaments del Govern. 

Pel que fa a l’àmbit universitari, podem dir que Catalunya disposa en aquest moment 

d’un sistema universitari complet. És un sistema universitari ampli, tenim aquí la xifra 

d’estudiants, global: 225.000 estudiants, 15.000 professors, 7.700 personal de 

l’administració i serveis, un sistema universitari on ja podem estudiar i s’investiga de tot, 

un sistema universitari que podria figurar com a tal, com a identificat perfectament dintre 

d’un àmbit europeu, sense demèrit del respecte de molts altres en el continent, que, a 

més a més, està distribuït en el territori... Veiem aquí, en aquest mapa, diverses 

localitzacions del que són les seus de les universitats, que és divers... És divers, perquè 

podem anar des d’entitats com la Universitat de Barcelona –si això funciona–, on el 

nombre d’estudiants és al voltant de 60.000 estudiants, 4.300 professors -és la 

universitat més gran del sistema–, a universitats de mida més reduïda, com la Universitat 

de Girona, i no per més reduïda menys important i significativa, el que és la Universitat 

de Girona, 13.000 estudiants; passant, evidentment, per la Universitat Oberta de 

Catalunya, una universitat exemple internacional del que és l’aprofitament de les 

tecnologies de la informació i la comunicació, perquè seria un exemple òptim de la 

sinèrgia entre aquests dos aspectes, del nostre Departament, de la Universitat Oberta de 

Catalunya. Evidentment, i tal com diu la Llei d ’universitats de Catalunya, hi ha també les 

universitats privades, estan aquí referenciades, encara que cal dir, cal reconèixer que és 

el sistema públic el que té més del 95% dels estudiants de Catalunya al seu càrrec. S ’ha 

de dir també, jo vull reconèixer que hi ha, la Llei no ho reconeix, però hi ha uns 15.000 
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estudiants catalans més estudiant a la UNED, la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, que és una universitat que ha fet una tasca que es reconeix molt positiva en 

ciutats com la Seu d’Urgell... 

 

Fitxer 2 

 

... Terrassa, i això, doncs, s’ha de dir, vull dir, és així, però que legalment no pertany al 

sistema universitari de Catalunya. A més a més d’aquestes seus centrals, el territori 

compta amb tota una sèrie d’escoles, centres adscrits d’una manera o altra, vinculats 

d’una forma o altra a les diverses universitats. Estem parlant de centres a Mataró, a 

Igualada, a Vilanova, a Tortosa, a Mollet, a Manresa... Vull dir, hi ha una, podríem dir-ne, 

una altra universitat estesa sobre el territori, que aquí no figura però que està jugant en 

cada lloc, està jugant un paper molt important pel que fa a les seves repercussions 

socials i econòmiques en aquestes localitzacions. 

Bé, aquí van sortint les diverses universitats..., i ara aquí ha passat una cosa que no 

hauria d’haver passat. És la meva imperícia en la utilització d’aquesta eina. Ara.  

Bé, hem vist aquest organigrama... No sé si estem en el lloc que toca... Però, en tot cas, 

voldria dir-los que dintre d’aquest panorama que té la universitat catalana en aquests 

moments, un dels reptes, una de les necessitats –si no la necessitat que tenim en 

aquests moments– és la de l’adequació de la universitat catalana a l’espai europeu 

d’educació superior.  

El continent europeu viu en aquests moments una autèntica revolució. No és un fantasma 

que recorre Europa. És un impuls en favor de la millora de l’educació superior i de la 

investigació, en favor d ’aquesta societat del coneixement que neix de la Declaració de la 

Sorbona de l’any 1998, que continua amb una sèrie de declaracions, segurament la més 

significativa la de Bolonya, de l’any 1999, però que continua amb les de Salamanca, 

Praga, Gratz i l’última de Berlín. En aquests moments, són quaranta estats europeus els 

que s’han adherit, han signat aquesta Declaració en favor de la construcció d’aquest 
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espai europeu d ’educació superior, a partir d ’una sèrie d ’anàlisis, de constatacions de la 

situació europea. I de vegades es diu, comparació per comparació..., amb la situació 

dels Estats Units. Doncs, potser és un dels elements, però no l’únic. No és l’únic element, 

i el procés de construcció de l’espai europeu d’educació superior aporta valors nous, 

novetats, innovacions importantíssimes, que en el cas de Catalunya ens són vitals. Per 

exemple, el fet de la cooperació entre universitats en comptes –en comptes mai es 

podrà dir del tot–, en comptes de la competència.  

El fet que un estudiant universitari europeu pugui desenvolupar part dels seus estudis en 

una altra universitat diferent de la pròpia i que les qualificacions obtingudes en una 

universitat siguin automàticament reconegudes a l’altra és una aportació importantíssima 

per a aquesta construcció d’un esperit europeu. I en aquests moments, més d’un milió 

d’estudiants europeus han participat en accions d’intercanvi i realment s’ha de dir, 

perquè això és veritat, que Catalunya està participant en aquest procés d’una manera 

capdavantera. És la primera zona de l’estat en recepció d ’estudiants Erasmus, Tempus, 

els diversos programes europeus. Dues universitats nostres són la primera en xifres 

absolutes i la primera en xifres relatives en recepció d ’estudiants europeus. Per tant, les 

universitats catalanes estan plenament integrades.  

Hi ha la qüestió de la reforma de l’estructura, que és el que es planteja. Aquí, la 

introducció clara d ’un sistema de grau - postgrau, que és diferent de la situació que tenim 

de carreres de cicle curt i de cicle llarg. De vegades, al principi algú havia dit: «No, no, si 

l’Estat espanyol ja...» No, no, té alguna cosa a veure, però evidentment és un sistema 

diferent. El grau té la voluntat que al final, a la finalització d ’un primer període d’educació 

universitària, un graduat –Bachelor, en la nomenclatura anglesa–, doncs, pugui ser 

capaç d’integrar-se al mercat, al món laboral, o continuar els seus estudis, 

immediatament o al cap d ’uns anys, en el concepte d’educació al llarg de tota la vida –el 

Life Wide Learning–, de manera que s’ha de repensar la forma en què aquesta educació 

es du a terme, amb la introducció del crèdit europeu, de l’ECTS –European Credit 

Transfer System–, que és la nomenclatura que des d ’Erasmus s’ha transferit al procés, i 

que a més a més d’una sèrie de coneixements concrets, busca que el graduat 
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universitari hagi adquirit una sèrie de destreses, una sèrie d’habilitats, treball en grup, 

capacitat de comunicació, anàlisi, etcètera, que el facin una persona en disposició de 

decidir el seu futur, bé cap al mercat laboral, bé cap a la continuació d’estudis. I vull 

remarcar-ho molt: per a la continuació dels estudis ja, immediatament, o més tard. 

Perquè això és el que està passant, en l’estructura de Bachelor - Master en els països 

que van per davant. 

La situació específica de l’Estat espanyol fa que aquesta estructura depengui del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes, també, Cultura y Deportes, i per tant aquí la 

capacitat de normativa de la Generalitat de Catalunya, doncs, no existeix, simplement. 

No. L’estructura d’estudis a l’Estat espanyol...  

Jo vull transmetre al Parlament de Catalunya la ferma voluntat i decisió del Departament, 

en cooperació amb les universitats, de tirar endavant una estructura d’estudis a 

Catalunya plenament integrada en l’esquema Bolonya. I això ho farem amb les 

universitats que vulguin i amb els estudis que vulguin, és a dir, d ’una manera cooperativa, 

d’una manera voluntària de tirar endavant, de no quedar endarrere en un procés que és 

vital per al nostre futur. I això, ja dic, ho farem al més aviat possible. Jo proposaré als 

rectors que ja el curs que ve puguin començar alguns assaigs pilot, no? De fet, em 

consta que alguna universitat ja ho està fent per pròpia iniciativa.  

Per tant, la idea és aquesta, de fer una estructura Bolonya directament, en tot cas posant 

al costat de les situacions oficials i homologades titulacions pròpies, acreditada la seva 

qualitat per la Generalitat de Catalunya, i que permeti evitar el que alguna persona ha 

qualificat..., ha fet un símil que podria ser «un nou ample de via ibèric», de manera que 

es creés una estructura d’estudis a l’Estat espanyol, que en ser diferent de l’estructura 

europea, doncs, pogués fer que els trens, diguem-ne, viatgessin perfectament per dintre 

de l’Estat espanyol –no hi hauria problema: els trens circulen–, però tenen dificultat per 

passar a Europa. I evidentment, no conec cap tren europeu que entre a l’Estat espanyol. 

Si, a més a més, si a això s’ajunta el fet que uns primers esborranys del que podrien ser 

els decrets fixaven un elevadíssim percentatge de troncalitat obligatòria per a totes les 
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universitats, no només podríem parlar d’ample de via ibèric, sinó també de via única. I 

això seria fatal, seria molt dolent per a les nostres universitats.  

Perquè..., i aquí voldria introduir el segon concepte important europeu en aquest procés, 

que és el concepte europeu d ’excel·lència. A diferència del concepte americà, en què hi 

ha n universitats..., que a més no es diuen d’excel·lència, simplement es diuen les 

universitats de l’heura, perquè en els seus edificis penja..., de les seves parets hi ha 

aquesta planta, no? No, no es diuen universitats. És la Ivy League, simplement. I la resta 

no són de la Lliga. El concepte europeu és un concepte integrador, és un concepte en el 

qual es buscarà l’excel·lència a través de l’establiment de xarxes, a través de titulacions 

conjuntes, de Bachelor –de graduat, si voleu–, de màster, de doctorat. Tot, programes 

que estan ja en marxa. I les nostres universitats tenen l’oportunitat i la necessitat de poder 

participar en aquestes titulacions conjuntes. Evidentment, serà més fàcil si l’estructura és 

la mateixa que si hi ha aquest diferent ample de via en l’estructuració del sistema. Per 

tant, això ho estimularem. Aquestes són línies absolutament prioritàries.  

Passant ara a un altre aspecte, doncs, és evident que el període de creixement 

quantitatiu de les universitats no sé si podem dir que està acabat, però si més no, doncs, 

està en una situació d ’estat estacionari, pràcticament. Aquells grans increments que es 

van produir fa uns anys han acabat i ara... Per tant, i vinculat també a la necessària 

reflexió europea, doncs, hem d’apuntar a això que diem aquí, consolidar el creixement i 

optimitzar recursos, en l’oferta que es farà. Això significa que hem de parlar del Pla 

d’inversions universitàries. Saben que ara mateix estem en el Pla d’inversions 

universitàries 2006. Aquest és un pla d’inversions que està desenvolupat, igual que el 

seu anterior, sobre una fórmula, diguem-ne, atípica a l’Estat espanyol, que és 

fonamentalment sobre la base de l’endeutament. Són les universitats les que, amb 

l’autorització del Govern, s’endeuten, i és el Govern el que, a través de les transferències 

de capital, en els pressupostos, doncs, cada any cobreix el pagament del retorn del 

principal i dels interessos. Doncs, ja dic que és una situació una mica..., bé, una mica no, 

atípica, dintre de la situació de l’Estat espanyol, i que evidentment representa uns 

compromisos acumulats de moltíssima consideració sobre el pressupost. 
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El que també s’ha de dir respecte al Pla actual és que, com ja se sabia en la seva 

formulació inicial, doncs, és insuficient, eh? Les universitats –les universitats i els centres 

d’investigació– sempre necessitaran un pla viu d’inversions. Sempre. Constant, eh? I a 

més a més, en l’actualitat, en molts casos, doncs, el percentatge o la quantitat de 

recursos que s’han de dedicar al manteniment d’estructures que han anat envellint-se 

amb el temps, cada cop és més important i més significatiu. I el Pla actual, doncs, ja se 

sabia, en alguns casos és insuficient. Per citar un cas concret, l’anomenat Edifici 

Caparrós de la Universitat de Barcelona, en record del que fou extraordinari rector de la 

Universitat de Barcelona, doncs..., el Pla no és suficient i sabeu també que hi ha d ’altres 

problemes. 

Per tant, aquí hi ha una qüestió en la qual estem treballant per veure, en primer lloc, en 

aquest moment que s’han de renovar els convenis per al període 2004-2006, treballaran 

[#] tant les universitats, si és necessari alguna reformulació, però ja puc avançar al 

Parlament que el pla no només haurà de continuar, sinó que, si és possible, el nou pla 

d’inversió d’alguna manera hauria de solapar-se amb alguna anualitat amb l’actual, per 

tal de ... 

 

Fitxer 03 

 

...de poder tirar endavant. 

El mapa universitari, és una mica reiteratiu amb el que us deia abans, en la necessitat de 

revisar, d’optimitzar els nostres recursos, aquest mapa universitari –ja ho he dit abans– 

està estès per tot el territori i està fent una tasca importantíssima a tots els centres. I això 

implica també que també en altres casos s’han d’optimitzar recursos; ho dic amb 

absoluta franquesa, alguns dels programes s’han ja redefinit, en el sentit d’eliminar 

despeses d ’estructura i concentrar els recursos econòmics en el que és la pròpia acció, 

com és el cas de la promoció dels doctorats internacionals. L’acció continua, però fent 
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estalvis. De manera que pensem que l’acció és important i s’ha de fer, però podem 

estalviar, podem estalviar una mica, i ho fem, eh? 

Això mateix passa amb l’estructura administrativa de l’Agència d’Ajuts i Beques, de 

l’AAU, on també hem procedit a fer estalvis, i en general en altres estructures que 

procurarem, seguint el que el president de la Generalitat va indicar en el seu moment, de 

reducció de la despesa corrent tant com fóra possible. 

La millora de la qualitat és un dels grans àmbits, també, en el qual estem..., anem a..., 

s’ha treballat i anem a continuar treballant. En primer, lloc el que podríem dir és el nucli de 

la qüestió, que és el personal docent i investigador, i aquí sí que vull deixar ben clar que 

hi haurà una acció absolutament decidida en el desplegament del Programa Serra de 

professorat, previst a la Llei catalana d’universitats, a la Llei..., la LUC, en l’argot a l’ús. I 

aquest és un Programa d’una extraordinària importància per a la universitat; té moltes 

connotacions. És una gran oportunitat que s’executarà, evidentment, amb la cooperació 

de les universitats, faltaria més. Són els responsables finals. Però amb una exigència de 

rigor per no perdre, ja dic, aquesta oportunitat de tenir una escletxa de vida pròpia, una 

escletxa que possiblement l’única de la LOU, eh?, de la Llei estatal, que permet, doncs, 

escapolir-se d’alguns invents terribles, com el de l’àrea de coneixement, introduït, per 

cert, en la Llei de reforma universitària, però que ha anat perpetuant-se i que és una 

mena de cotilla; jo sempre havia parlat de propietat feudal del coneixement, no?, que una 

persona, només una persona d ’una àrea podia explicar una determinada matèria i ningú 

de fora, cap matèria..., realment una cosa insòlita en el panorama internacional de la 

universitat. 

Per tant, aquesta serà una acció que és d ’una gran importància per al futur. I tindrem tot 

l’esforç, tota la dedicació al respecte. 

També volem introduir..., continuar la introducció, en aquest cas, dels incentius a la 

millora docent. Són els..., sabeu que hi han dos sistemes: els trams de recerca i els 

trams docents, que són..., és un sistema, diguem-ne, de productivitat, per dir-ho d’alguna 

manera, introduïts per l’Estat. El trams docent, on simplement es consideren..., –i així es 

va dir en el seu dia– és pràcticament automàtic. Mentre que el de recerca és sotmès a 
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una avaluació per part d ’uns comitès i que ha tingut repercussions molt interessants, molt 

importants, respecte de la investigació que es fa; i tothom reconeix que és un invent 

millorable, però que és un bon invent. 

Pel que fa al que s’ha anat anomenant «trams autonòmics», la part d’investigació, la 

decisió adoptada al seu dia jo crec que és bona, i és senzilla i està admesa la 

continuïtat, el seguiment, diguem-ne, a nivell autonòmic dels trams estatals, no? Ja està 

la investigació avaluada, etcètera, i per tant es pot seguir aquesta via. Però sí que 

agafant una via diferent pel que fa a, podríem dir, el tram docent autonòmic. En aquest 

cas tenim l’oportunitat –que no perdrem– d’avaluar també la docència universitària. I ho 

farem, i s’està fent, i ho farem amb complicitat amb les universitats, de manera que seran 

les universitats que assumiran, assumeixen, la responsabilitat de l’avaluació docent i el 

Govern acreditarà el procediment, certificarà o acreditarà que el procediment és 

correcte, que conté tots els seus elements. 

És molt important que la tasca docent i investigadora siguin vistes com una unitat en el 

treball del professorat universitari. És important. I de vegades es donen missatges que 

poden conduir una mica a error. Per exemple és normal en l’argot universitari parlar de la 

tasca investigadora i de la «càrrega» docent. Això és una cosa que s’hauria d’eliminar, 

no?, perquè té unes clares connotacions..., bé, ja m’entenen, no? Però no només passa 

això. Penseu que en aquests moments el Govern atorga anualment trenta distincions a la 

investigació, a banda de la medalla Narcís Monturiol, etcètera. Trenta, eh? Està bé. I hi 

ha un reconeixement a la tasca docent, que és la medalla Vicenç Vives, que ja sé que 

últimament no és una persona o grup, sinó que s’ha ampliat; però jo crec que, vull dir, 

hem de reequilibrar això. Això és una tasca..., un qüestió imortantíssima és que les 

universitats assumeixin, en primer lloc, el que és la funció del reconeixement docent. 

Jo crec que això, més o menys, ha anat... En aquest cas, en aquest apartat us volia 

parlar dels contractes - programa, que és un mecanisme inventat en altres àmbits i 

aplicat a la universitat; és el treball per objectius. És un bon instrument. Jo ho puc ratificar 

per la meva etapa com a rector que és un bon instrument per a la millora del 

funcionament de la universitat. I, en tot cas, el que s’ha de fer és insistir, eh?, en aquesta 



 

  

Sessió núm. 3 / Política Cultural / 5 de febrer de 2004 

 

 

 
14 

línia, sobre la base d ’incrementar també la part, el percentatge del pressupost associat, 

vinculat al contracte - programa, que inicialment era molt baix –era, crec recordar, de 

l’ordre del 2%–, i jo crec que tot aniria millor si aquest percentatge pogués ser..., hauria 

de ser més elevat. De manera que les accions implicades en el contracte - programa 

fossin, per tant, més potents. 

I això, doncs, lligaria ara..., els hauria d’haver dit que això implica també augmentar els 

recursos i que en aquest sentit la Llei catalana d ’universitats preveu que les universitats, 

entre el 2003 i el 2010, incrementaran en termes reals el 30% dels recursos que reben, 

eh Les universitats públiques. Això està ratificat i amb les xifres actuals significaria un 

increment pressupostari, amb les xifres actuals, que no vol dir que l’any que ve, sinó que 

aquest any [#] d’uns 250 milions d’euros, aproximadament. Que significaria una millora 

interessant, important, del finançament, que evidentment, doncs, haurà de tenir utilització 

diversa: per una banda dèficits clars en el finançament, i ha de servir també per a, el que 

els deia abans, potenciar més els contractes - programa; una part d’aquests recursos 

s’hauria de... 

No vull acabar aquest apartat sense fer referència a la situació..., a una situació també 

important de suport al món de la universitat, que són les beques universitàries. Aquí 

estem en una situació realment paradoxal, no?, en què hi ha fins i tot sentència sobre la 

competència de la Generalitat de Catalunya sobre les beques universitàries. Hi ha també 

constatació documentada, quantitativa, que aquí també Catalunya pateix un tracte 

discriminatori negatiu –podria ser discriminatori positiu, no?, però no, és discriminatori 

negatiu– i que el percentatge de beques universitàries a Catalunya és inferior, és 

clarament inferior al que ens correspon. 

Jo no sé què més es pot fer, a banda de continuar insistint que hi ha una sentència que 

s’ha de complir. I bé, doncs, ho continuarem fent amb tota la convicció que siguem 

capaços de transmetre. I això, doncs, evidentment, implica l’increment de recursos, 

també, per part de l’Estat, en funció d ’unes transferències, en el seu dia, que s’haurien de 

revisar, perquè les transferències amb destinació a la universitat fossin superiors. 
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En fi, passo ràpidament a parlar de l’ACU, de l’Agència... És un, ja dic, és un element 

important. Va en paral·lel l’aparició d’aquestes agències al que ha estat el creixement 

exponencial de la universitat. Té alguna connotació curiosa, podríem dir-ne, en el sentit 

que en una universitat elitista, en què la selecció dels seus estudiants era 

fonamentalment l’econòmica, doncs no hi havia necessitat de preocupar-se per la 

qualitat de les universitats; en una universitat democratitzada, oberta molt més a la gent, 

que en el cas de Catalunya significa un canvi històric: mai en la història de Catalunya hi 

havia hagut tanta gent a la universitat tan de temps, no? De manera que va en paral·lel la 

preocupació per la qualitat. Doncs bé, està bé; segurament s’hauria d’haver començat 

abans, però està bé que ara ens en preocupem. 

I els governs s’han dotat d’instruments de tipus agència. Aquí, a Europa, hi ha diversos 

models. El model de l’ACU va néixer inicialment com un consorci entre les universitats i 

el Govern. Ara és una Agència governamental, «controlada» pel govern. El conseller 

garanteix la independència d’actuació d’aquesta agència. Però a mi m’agradaria –i és 

una cosa que estem estudiant–, m’agradaria que aquesta independència, que és vital 

per a la credibilitat de les seves funcions, sobretot quan, com és ara, l’Agència està 

acreditant o certificant persones, aquesta independència és vital per a la seva 

credibilitat, doncs dir que a mi m’agradaria visualitzar d ’una manera més clara aquesta 

independència buscant la seva vinculació amb el Parlament de Catalunya. De manera 

que jo avui estic treballant, diguem-ne, però us donaré algunes feines. Aquesta n’és la 

primera, eh? Estem treballant, estem buscant fórmules... Ja dic, a Europa n’hi ha 

diverses. 

Però aquí hi ha un problema polític de primera magnitud, i és la manca, o el concepte 

equivocat que des del Govern de l’Estat s’ha formulat al respecte de les agències de 

qualitat o d’avaluació i d’acreditació. Mireu, aquest és un problema global, i quan dic 

global vull dir mundial. En el nostre propi país, a banda de les universitats que sortien al 

mapa, n’hi ha moltes altres, n’hi han d’altres: hi ha universitats americanes, britàniques... I 

a més hi ha una qüestió: hi ha Internet. De manera que no hi ha fronteres per a l’educació 

en aquests moments. Igual que la nostra, la UOC, doncs, traspassa les fronteres, doncs 
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les altres també ho fan, eh? Llavors, la necessitat que hi hagi una confiança, una 

acreditació seria la formulació d ’aquesta confiança, en la qualitat de l’oferta d’uns estudis 

determinats no és un problema territorial... 

 

Fitxer 04 

 

d’un territori concret, és un problema, ja dic, d’escala..., d’escala global. I en aquests 

moments hi ha moviments econòmics de molta magnitud en allò que sense embuts 

alguns fan negoci de l’Educació Superior, hi ha empreses que fan negoci amb 

l’Educació Superior. Fins i tot, fa un parell d ’anys va sortir una associació d ’universitats 

que es va crear i va col·locar la seva seu a les Illes del Canal, en una de les Illes del 

Canal, en un paradís fiscal, això... Doncs, el públic, els estudiants necessiten garanties. 

Llavors, davant d’un problema així, doncs, no es pot fer una ONU mundial de l’acreditació 

de les universitats, i les diverses institucions, associacions, no només l’Associació 

Europea de la Universitat, la EUA, sinó també l’Associació Internacional d ’Universitats, 

que és un organisme depenent d’Unesco, o l’Associació Internacional de presidents 

d’Universitat, han conclòs treballar en un sistema caixa de canvis en què les agències es 

reconeixen mútuament, s’acrediten entre elles, de manera que la feina que una agència 

no cal que la repeteixi una altra. No es treballa amb una jerarquia sinó que es treballa en 

xarxa, com correspon a la societat moderna i complexa que estem construint. L ’ANECA 

treballa jeràrquicament i repeteix feines i, doncs, hi ha una estructuració jeràrquica on n’hi 

ha una que és més que les altres. Per què les universitats catalanes no poden en un 

moment determinat acreditar-se en una agència holandesa? No us exclameu. Les 

universitats catalanes s’estan acreditant amb agències americanes, eh? Doncs, per tant, 

aquí hi ha un error, entenc jo, un error de creure que una agència és capaç d’allò que 

realment no pot, i que en un ambient de cooperació, de reconeixement mutu, de 

confiança mútua entre agències, crec que aquest és el camí i en aquest sentit l’Agència 

Catalana, doncs, té acords, està en el [stading comitie#] d’ANCUA, que és l’Agència, 

l’agrupació, la xarxa europea. Bé, en fi, hi ha acords amb agències d ’Holanda, etcètera. 
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De manera que la nostra Agència està fent exactament el que li correspon a una agència 

de qualitat d’un sistema universitari complet com és el català. 

M’he passat aquí però jo crec que hauré d’anar ja apretant molt. Bé, amb altres 

qüestions, l’Observatori de Graduats és un dels elements que ha de donar informació 

vital a aquesta revisió dels estudis, l’impuls de la llengua pròpia del país, sempre fet de 

forma positiva, sense cap acomplexament de cap tipus, els nostres estudiants han de 

poder estudiar en català, vull dir..., d’acord que la publicació científica és en anglès, la 

comunicació entre les persones, doncs, és multilingüe, en català, en castellà, en el 

internacional english, eh? En aquesta cosa en què més o menys acabem entenent-nos-

hi, vull dir que, en fi. Però del català només nosaltres podem cuidar-nos-en, d’ell. I les 

universitats ja han expressat en la seva missió, en l’establiment de missió de les 

universitats està clarament explicitat aquest compromís amb la llengua i la cultura pròpia. 

Hem de fer impossible que ningú pugui tornar a dir que en català no es pot explicar 

química nuclear. Amb això sempre fem broma perquè ni en català ni en xinès, perquè no 

existeix la química nuclear, en fi. Hem de fer-ho impossible. De manera que necessitem 

un idioma viu, un idioma que segueix l’evolució de la societat, que segueix la complexitat, 

i les universitats tenen aquí un rol, un paper fonamental. I ho ajudarem i ho impulsarem. 

Evidentment, també, ja ho he dit abans, l’impuls, la cooperació a l’Associació Catalana 

d’Universitats públiques ja ha iniciat l’impuls de les relacions amb els territoris de parla 

catalana per treballar i col·laborar, en primer lloc, l’Institut Ramon Llull serà un dels 

objectius, és una de les realitats i també el treball, la cooperació amb la Xarxa 

d’Universitats de l’Institut Joan Lluís Vives. Així mateix volem l’impuls de l’acció solidària 

de cooperació internacional, i en aquest sentit, és el propòsit, és el nostre propòsit poder 

implementar en el nostre Departament el 0,7% dedicat a accions de solidaritat i 

cooperació, fonamentalment a beques perquè estudiants de països amb dificultats 

puguin venir a estudiar a les nostres universitats o als nostres centres. 

També, el Consell Interuniversitari de Catalunya, ja he explicat abans, doncs, el seu 

naixement, la seva naturalesa de coordinació al sistema universitari, volem continuar-hi i 

que sigui tan participatiu com sigui possible fent una gestió pensada per al servei de les 
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universitats i dels universitaris. També, fent una relació d ’aquests reptes més immediats, 

tenim..., no sé si és un repte però, en fi, és una cosa que passarà, és la desaparició de 

les PAAU, una mesura curiosa adoptada a principi de la tramitació de la LOU, però que, 

doncs, ara s’implementarà, enguany serà l’últim que es faran les PAU, a partir de l’any 

que ve hi haurà la prova general de Batxillerat, popularment «revàlida», la que 

s’implementarà. La nostra voluntat, i així els he expressat als rectors i entre rectors i el 

Departament, i també al conseller Bargalló, és que només es faci una prova, els 

estudiants només facin una prova, i que a través de la cooperació entre els dos 

Departaments, i jo he ofert al conseller Bargalló, en fi, l’equip d’una experiència i una 

eficàcia demostrada al llarg de tants anys que ha organitzat les PAU perquè es pugui 

aprofitar aquesta experiència i, també en aquest sentit, no? D’aprofitament de recursos, 

tenim gent molt ben entrenada, un sistema que funciona com una màquina, com un 

rellotge, i, per tant, doncs, això jo crec que es podrà aplicar i, en tot cas, en el disseny de 

les proves jo crec que aquí, crec, bé, estic convençut que caldrà, doncs, una coordinació. 

També en la coordinació per convergència europea, ja us n’he parlat, però sí que voldria 

afegir en aquest moment que jo vull cobrir el debat sobre el model, sobre la participació 

de Catalunya en l’espai europeu d’Educació Superior. Aquest debat grau, màster de 

doctorat, s’ha fet fins ara essencialment amb uns únics protagonistes que és l’acadèmia, 

els professors, amb interferències gremials, des de fora del sistema, i aquest debat s’ha 

d’obrir a la societat, el que diu la nomenclatura anglosaxona els «els stakes holders», 

s’ha d’obrir als empleadors, han de participar en el debat, han de participar els sindicats, 

han de participar-hi els antics estudiants que ara estan treballant, i ens han de donar la 

seva aportació. Evidentment, han de participar-hi les estructures representatives del país, 

el Parlament, el govern, vull dir..., però hem de trencar un debat que ara mateix conduiria 

a aquesta manca de sintonia entre l’estructura de l’Estat espanyol i l’estructura europea. I 

és una..., en fi, una línia perfectament decidida que això s’ha d’obrir i, per tant, doncs, a 

través del Consell Interuniversitari, en fi, com sigui, sentir totes aquestes veus. Si algú té 

curiositat en el..., hi ha un projecte molt important que és el projecte [Tiunin#] de la Unió 

Europea. I aquí s’està en diverses disciplines dient, «home, i com es fa tot allò que diu la 



 

  

Sessió núm. 3 / Política Cultural / 5 de febrer de 2004 

 

 

 
19 

declaració de Bolonya; això com es fa de veritat?», i han reunit els professors per fer 

plans d’estudi de matemàtiques, de química, etcètera, doncs, aplicant l’estructura els 

preceptes Bolonya. Doncs una de les coses que van fer va ser preguntar, i vam preguntar 

en el camp de les enginyeries, en concret, vam preguntar què era el més important que 

havia de tenir un graduat universitari, un enginyer; vam preguntar als professors, vam 

preguntar als empleadors i vam preguntar als antics estudiants. Doncs, el resultat era 

espectacular, els empleadors i els antics estudiants donaven una relació molt diferent de 

la relació de prioritats que donaven els professors, que col·locaven en primer lloc, 

evidentment, la matèria. Aleshores, jo crec que això ha de fer reflexionar l’Acadèmia 

respecte del seu rol, de què és el que ha de fer. 

Pel que fa a la investigació podem dir també que tenim ja un sistema de ciència i 

tecnologia català. Aquí cal recordar que malgrat que l’Estatut de Catalunya diu que la 

Generalitat té competències exclusives en investigació, la Llei de la Ciència va identificar 

la promoció i el foment de la investigació com l’execució a la distribució dels recursos i 

Catalunya no ha rebut mai les transferències corresponents a investigació, amb una sola 

excepció, que és de remarcar, que és quan es va produir la transferència de l’INIA, que 

va donar lloc a l’IRTA, a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agraris. Doncs bé, Catalunya 

ha demostrat a través de l’IRTA que ho podem fer molt bé, i que l’IRTA, de la mà d’en 

Josep Tarragó, ha fet una tasca que és exemple, és exemplificant, i que és una tasca 

que el país necessita reproduir no només en l’àmbit agroalimentari sinó que es necessita 

reproduir en molts altres àmbits de l’econòmica, i no cal dir-hi, a aquests dies. Per tant, 

doncs, Catalunya està desenvolupant la investigació, essencialment els òrgans executors 

de la investigació és la Universitat i els centres d ’investigació; centres d ’investigació ens 

els quals cal comptar de manera destacada per la seva qualitat els centres del Consejo 

Superior de Investigación Científica. No està transferit però en volem més, en necessitem 

més. El Consejo Superior té un dèficit amb Catalunya i ha de continuar desplegant 

centres en el nostre país.  

Ja ho diu aquí, hem de consolidar aquests centres que s’han anat creant, especialment 

en la legislatura anterior se n’han... un grapat. Després, si hi ha ocasió en parlarem. 
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L’impuls de la col·laboració entre la Universitat, la recerca, el [#] i el món empresarial, 

això és una mica..., en fi, és una obvietat però que la dic perquè no tingueu dubte que 

això formarà part de l’acció del Departament, en aquest cas, una col·laboració que ha de 

ser intensa amb el Cidem, serà el nostre partner, o serem partners del Cidem en tota 

aquesta acció, m’és igual, allò important és fer-ho. Hem de continuar fomentant la 

participació de centres i grups catalans en projectes i xarxes comunitàries i estatals, no 

cal dir-ho. Això lliga amb el que els deia abans i que tornarà a sortir ara a continuació.  

L’impuls al desenvolupament de la carrera científica. Doncs, aquí són molts aspectes els 

que hi ha i amb una certa indicació entre ells. Necessitem més investigadors, després 

sortirà també. Necessitem que aquests investigadors al llarg de la seva formació puguin 

constituir del planter que ha de prendre el testimoni de la renovació generacional, que 

s’està començant a produir ja d ’una manera important. Penseu que en aquests moments 

el ritme de jubilacions que està al voltant d’unes cent cinquanta persones a l’any en 

aquests moments, a partir de l’any 2010 es duplica, es duplica 

 

 

Fitxer 5 

 

Pel personal funcionari i es triplica pel conjunt del personal universitari. I aquestes 

substitucions no són fàcils, són els jubilats són persones amb una llarga trajectòria 

científica, acadèmica, etcètera, i han de ser, el país necessita que el seu relleu sigui 

entomat per persones ja preparades. Per tant, aquesta carrera científica ha de ser vista 

com un element importantíssim en aquest relleu generacional. Importantíssima, també, e l 

suport a la difusió científica. Catalunya, Europa està molt lluny de la percepció social que 

un país com els Estats Units té de la importància de la ciència i la tecnologia; estem molt 

lluny d’aquesta percepció, malgrat que estem plens de ciència i tecnologia per tot arreu, 

eh?, doncs, hi ha un allunyament, penseu, per exemple, als Estats Units, doncs, l’etiqueta 

«fet per enginyeria genètica» és una etiqueta de prestigi, mentre que a Europa això es 
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considera un avís de perill, hi ha tot hi ha tota una, un canvi de mentalitat al respecte del 

paper de la ciència i la tecnologia, de la ciència i la tecnologia aplicades a la salut, al 

benestar de les persones, tot això és important que ho puguem fer, de la comprensió del 

nostre món, tot això no podem ser absolutament analfabets respecte del que condiciona 

la nostra societat. 

Pel que fa a l’assoliment de recursos hi ha un compromís de Govern, que està explicitat 

en arribar a un nivell de recursos en recerca i desenvolupament equivalent al 2% del 

producte interior brut, en aquestos moments la situació a les últimes dades és d ’estar a 

l’1,27%, segons la comptabilitat de l’INE, de l’Instutut Nacional d’Estadística, de manera 

que se calcula que en el 2002 la despesa va ser de mil sis-cents vint-i-vuit milions 

d’euros, entre públic i privat, i aquesta 2% significaria que en pessetes actuals, ai, perdó, 

euros –euros– actuals hauríem d’arribar al 2007 a una despesa total de tres mil tres-

cents milions d’euros, la qual cosa significa un ritme de creixement del 15,5% anual 

aproximadament. Bé, veieu, per tant, que aquí sí que podem parlar d ’un autèntic repte, i 

que, evidentment, haurà d’esperar a la finalització de l’informe de situació econòmica 

financera que es fa des de la Conselleria d ’Economia, pel sistema que ja coneixeu, per 

poder –per poder–, diguem-ne, xifrar les coses exactament. 

El que sí que també vull remarcar és la intenció del Departament de potenciar el que ja 

és realitat i és la potenciació de la recerca a les universitats. És el nostre propòsit 

introduir modificacions sobre el model de finançament, perdó, sobre el model de 

distribució de recursos a les universitats, que s’ha aplicat l’any passat per primera 

vegada, per introduir un element de recerca, que les universitats puguin disposar de 

recursos d’investigació. Que, evidentment, serà una investigació decidida per les 

universitats. De fet, voldríem que la primera assignació servís, precisament, perquè les 

universitats poguessin elaborar un pla estratègic de recerca, i en funció d’aquest pla 

estratègic, doncs, anar disposant dels recursos que poguessin ser-los assignats. 

Amb una finalitat, jo crec, per part del Departament molt clara, que és la investigació, 

digueu-li bàsica, digueu-li fonamental, digueu-li per ampliar el coneixement, el professor 

Enric Banda abans de Nadal en una conferència a la Generalitat crec que va treure com 
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vint formes diferents de referir-se a aquest tipus d ’investigació, que hom ha constatat que 

és un dèficit europeu important. El fet que en les últimes dècades tota la investigació ha 

estat orientada, el mateix Tractat de la Unió visualitza la investigació com a eina per 

millorar la productivitat de la indústria europea, doncs, ha anat creant un dèficit en la 

investigació fonamental, tant és així que esperem que aviat s’anunciarà la creació de 

l’European Recerche Council, amb una dotació que s’estima que podrà ser, segons 

paraules del comissari Visquent, de dos mil milions d ’euros anuals per, atenció, per vint-

i-cinc països de la Unió, vull dir que poca cosa, però, en fi, que hi haurà aquesta decisió 

per tirar endavant aquest suport. I nosaltres volem que les universitats juguin un paper en 

aquest sentit. 

També volia dir-vos, proposar a la comissió, al Parlament de Catalunya, una tasca, una 

feina que prové, de fet, d’una decisió, d’una moció prèviament aprovada en aquest 

Parlament i és que nosaltres creiem que és important que el legislatiu català compti amb 

una oficina, el que es diria l’Oficina de Ciència i Tecnologia, una cosa seria més llarga, 

és l’actual Comissió Assessora de Ciència i Tecnologia, que aquesta, en concret, és 

que aquesta comissió que està nomenada, doncs, que existeix nominalment, doncs, que 

es pogués convertir, amb aquest nom o amb un altre, en una oficina d’assessorament 

científic i tecnològic del Parlament, com tenen els parlaments moderns, que tenen..., que 

no vol dir que les senyores i senyors diputats ara hagin de començar una carrera, sinó 

que se nomena un comitè de persones, de científics independents que assessoren el 

legislatiu en la presa, en la presa de decisions que per pròpia naturalesa són complexes 

i que necessiten una..., aquest suport provinent de persones expertes. 

També dir-vos que és evidentment és una de les tasques en la qual ja estem treballant és 

en l’elaboració del que podríem dir Quart Pla català de recerca o Primer pla de RDI, per 

la clara aposta per la introducció de la innovació en aquest pla, de la nostra intenció 

seria, és que després d ’un procés de consulta, participació, això estigués aprovat el mes 

de novembre, eh?, per tal que pogués tirar endavant ja les seves primeres mesures 

efectivament l’any del 2005. 
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Tot això serà una tasca que fonamentalment recaurà sobre la CIDIT i la seva 

col·laboració amb els diferents departaments, en la constitució de buscar aquesta 

política mancomunada de recerca, desenvolupament i innovació. Estic anant ja molt 

ràpid, perquè sinó la presidenta em traurà la paraula i ens quedaríem, quedaria fatal 

això, no? 

Però, no, en fi, hi ha el document i després jo estic, faltaria més, per suposat, per 

obligació i per devoció també, per totes les ampliacions. 

Bé, dintre d’aquest Pla de recerca sí que voldria que hem de posar un especial èmfasi 

en una sèrie d’aspectes com és la recerca col·laborativa, la recerca transnacional, la 

integritat de la recerca, bones pràctiques i la capitalització de la recerca en el benefici de 

la societat, això vol dir desenvolupar una política activa de drets intel·lectuals, que en 

anglès diuen el #, no?, els intelectual propiertes rights, doncs, la situació en la qual 

estem, realment, fluix. 

Societat en..., en l’apartat de la societat de la informació, doncs, voldria dividir-ho en tres 

àmbits, en el que podria ser l’acció en l’àmbit de l’Administració, de les infraestructures i 

tecnologies, en les infraestructures tecnològiques i dels continguts digitals. 

En el camp de l’Administració, doncs, la política és clarament que el DURSI assumeix de 

manera decidida i ferma les seves responsabilitats en l’àmbit de la societat de la 

informació, i que aquest compromís afecta diversos àmbits de l’Administració i exigirà un 

esforç, i un compromís, de tot el Govern i també de les administracions locals, l’empresa 

i de tots els ciutadans. 

La transversalitat d’aquesta, d’aquest mateix àmbit implica –insisteixo– aquesta 

coordinació amb la resta de departaments i, en particular, de l’àmbit de l’Administració 

oberta de Catalunya. 

La OCS, molts ja sabem que és un projecte molt definit i que lidera el Departament de 

Governació, però al mateix temps no vull deixar de remarcar la importància de 

l’Administració oberta de Catalunya que és essencial i clau per a la transformació, el que 

podríem dir la transformació digital del país, i que implica canviar la concepció i la forma 
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de treballar. L’impuls del programari lliure, l’impuls d’aquest pro..., del programari lliure 

amb prudència i aquesta presentació s’està fent amb programari lliure, sinó els diputats 

m’haurien tirat ja algun objecte al cap, eh?, però, doncs, de manera que cal una aplicació 

de..., en l’aplicació..., # un estudi en concret de com l’aplicació i l’ús del programari lliure 

en l’Administració de forma que no provoqui cap distorsió en la continuïtat del treball. 

Posarem, prioritzarem els ciutadans per damunt de, diguem-ne, les ideologies, eh?, en 

aquest cas. Garantirem la seguretat i privacitat de les dades dels ciutadans i de les 

empreses, ho garantirem d’una manera directa i segurament millor que actualment. La 

coordinació amb el Departament d’Indústria i la implicació de les universitats, doncs, hi 

ha d’haver un treball coordinat molt directe amb el Departament d’Indústria, de Treball i 

Indústria, sobre política direccions industrials. La potenciació de l’anella científica i de les 

eines de supercomputació a Catalunya, jo crec que aviat podrem anunciar una mesura 

d’impacte en aquest sector, avui, dissortadament, no puc fer-ho, però és la intenció 

decidida del Departament i del mateix president de la Generalitat de fer d’aquesta, de 

tenir un nucli de supercomputació de primera magnitud a Catalunya, a Barcelona en 

concret. 

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, que popularment CETITI, 

sona horrible, però bé, ce te te i, doncs, cal potenciar el seu paper i les relacions amb..., i 

la seva integració amb el DURSI i la resta de departaments. Jo us anuncio que jo 

presidiré el Consell d ’Administració d ’aquest centres, Consell d ’Administració en què se 

suprimeixen les dietes i que, doncs, procurarem treballar en tot el que és la 

reestructuració de la societat de la Secretaria de la Societat de la Informació, i potenciar 

el paper del CETETEI com a eina clau en l’assessorament i la contractació en matèria 

de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, impulsant de manera decidida els 

diferents organisme i empreses en les quals la Generalitat té presència activa a través 

del CETETEI. 

Establirem un model de contractació transparent i que sigui beneficiós per a 

l’Administració, estem estudiant, a fons, el contracte marc i el conjunt de contractes de la 

Generalitat amb determinada, amb una empresa en particular, i analitzant els serveis i 
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l’abast dels compromisos concrets, i prepararem la convocatòria de diversos concursos, 

en plural, per a atorgar aquesta la realització d’aquestos serveis. 

Farem un especial esforç perquè siguin uns contractes transparents i beneficiosos per a 

l’Administració, volem facilitar, en aquest sentit, que petites empreses catalanes puguin 

participar, puguin optar –puguin optar– a treballar per a l’Administració. 

Pel que fa a les infraestructures, el primer, la primera tasca i de manera molt important és 

el desplegament de la banda ampla real al territori, banda ampla real vol dir dos megues 

simètrics o com a poc 1,5 megues simètrics en els dos sentits, evidentment mentrestant 

s’aprofitarà tot, i estem parlant de tecnologies com l’ADSL, però hem de consolidar i 

pactar un mapa de desplegament de banda ampla a tot el territori. Volem una acció 

ràpida i que aprofiti totes les xarxes públiques i privades i els diversos treballs que s’hi 

han realitzat, i cal, en aquest sentit, trobar una fórmula, segurament enginyosa            

 

 

 

Fitxer 06 

 

...tractada per posar en marxa un operador que permeti treballar a totes les parts sobre 

la mateixa xarxa, garantida que aquesta banda ampla arribi a tots els habitants del país i, 

pel que fa al desplegament final, aprofitar totes les tecnologies disponibles sense 

renunciar a cap d’elles inicialment. Vull dir aprofitar el sense fils, aquests dies estem 

veient proves pilot del PLC, doncs, ho seguirem molt de prop, ja ho estem seguint de 

prop, aquesta prova, per veure com..., quines són..., bé, o quin és el seu funcionament i 

les possibilitats de l’aprofitament. 

Col·laboració amb les empreses, implicació en projectes de recerca, volem crear un 

clima d’entesa entre tots els operadors, de comunicació fomentant un clima de confiança 
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i exercint un liderat i tenir present que la Generalitat participa en un 25% del capital de 

Alpi, i això volem aprofitar, s’ha d’aprofitar. 

Impulsar les empreses, que les grans empreses de tecnologia, que les grans empreses 

que operen al país aportin els seus recursos i finançament a recursos d’I+D promoguts a 

Catalunya. Un exemple concret és el de l’i2CAT, el projecte des de, treballar des de la 

Universitat Politècnica de Catalunya que cal potenciar per la seva, totes les seves 

característiques d’innovació i de preparació per a aquest nou món. 

I finalment, dintre dels continguts digitals, doncs la promoció de nous espais tecnològics i 

impulsar la producció de continguts, suport a la creativitat, constatar de dia a dia de la 

gent del nostre país. Els continguts, també, per a la televisió digital terrestre, facilitant 

l’accés de productors com una fórmula per promoure la implantació d’aquesta nova 

tecnologia. Impuls a la creació de DVD amb polítiques actives des de l’Administració; al 

país veí, a França, tenim exemple que podríem perfectament imitar i que donarien lloc a 

tota una seria d’iniciatives empresarials.  

Defensar els drets dels ciutadans i ciutadanes d ’emprar el català; i aquí us volia mostrar 

un exemple molt concret, i voleu una bestiesa, però que crec que és molt representatiu 

del que està passant. Aquest és l’anunci d’un DVD des d ’una empresa al Canadà sobre 

el Serengueti, doncs és ja..., en aquest, doncs, es veu, bé, que és això, no?, de lleons i 

això, m’imagino, no? La informació addicional sobre aquest DVD és, bé, a banda que 

dura quaranta minuts és que el format àudio, doncs, està en anglès, francès, mandarí, 

japonès, coreà, castellà i català. Si aquesta cinta, aquest DVD, perdó, aquest DVD el 

voleu comprar a la distribuïdora espanyola, el que us trobareu és que els idiomes d ’àudio 

són exclusivament l’espanyol i l’anglès. És a dir, el català ha estat..., no és que no hagi 

estat produït, és que ha estat eliminat, l’han censurat, perquè el DVD original el tenia. 

Doncs a això m’estava referint quan... Ara, aquí, he fet alguna barbaritat, demano 

excuses, però anirem a diapositiva 34, ah!, no. A veure,  hauria... Aquí veiem que jo 

també necessito això que es diu aquí del que sortirà després de [deformació/formació#]. 

Bé, doncs, també continuant amb aquest llistat, doncs cal impulsar una indústria de la 

llengua basada en el programa lliure. Catalunya està en una situació molt especial en 
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aquest sentit, d’un... La situació lingüística a Catalunya ens dóna la necessitat i 

l’oportunitat de crear tota una indústria de la convivència del multilingüisme, eh! 

Elaboració material [bàsic#] i de traducció, doncs, i posar-los a disposició dels 

ciutadans. Per exemple aquí hi ha una cosa, un exemple també petit però molt concretet i 

que farem, doncs és un diccionari predictiu per als mòbils, per als SMS, i que oferirem a 

les empreses que puguin utilitzar de manera gratuïta, que el puguin incloure en els seus 

aparells, doncs, un diccionari predictiu en català. Ja hi ha una empresa que ja ho té, quan 

allò que d’aquestes coses no se li acudeixen a un a soles, sinó..., doncs hi ha una 

empresa que ja ho té, doncs mirarem si això es pot per  conveni o, sinó, l’encarregarem i 

l’oferirem a les empreses de... 

Les accions de suport a la creació de continguts. Cada cosa d ’aquestes és tota una línia 

d’acció. I finalment, ara sí que és de veritat, dintre de la societat del coneixement, doncs, 

parlar de la fractura digital que el nostre país té un component addicional com acabem 

de veure: la fractura digital lingüística. Hem de treballar perquè en tots els àmbits el 

català sigui una opció a utilitzar. Parlava dels telèfons, els videojocs, les cintes de DVD, 

doncs tot això és una fractura digital lingüística afegida a una fractura digital que és una 

nova fractura digital social. Garantir l’accessibilitat a les tecnologies. Exigir lo 

compliment.  

Potenciar la formació digital. Aquesta és una qüestió també que té moltes repercussions, 

molts àmbits. Aquests dies, per exemple, se’ns ha dit «Hi ha un atac de virus», què diu la 

Generalitat? Doncs volem poder tenir instruments que entra dintre d ’aquesta formació de 

la població, de la gent, que sàpiga què ha de fer si hi ha una invasió de virus i que pugui 

recolzar-se en el Govern de Catalunya, en el seu govern, per trobar suport de com 

treballar. 

Suport al domini ct, és a dir som obedients amb el mandat del Parlament de potenciar 

aquesta... Som obedients i ho fem molt de gust, de donar el suport a aconseguir que 

dintre d’Internet pugui existir un domini ct que identifiqui el nostre territori. 



 

  

Sessió núm. 3 / Política Cultural / 5 de febrer de 2004 

 

 

 
28 

Impulsar el Pla estratègic de la societat de la informació, perdó, del coneixement de 

Catalunya. I sí, finalment, la darrera tasca que jo demano als parlamentaris que 

considerin la seva oportunitat és la de la creació d’un consell català de la societat del 

coneixement depenent del Parlament de Catalunya, com a espai de reflexió sobre la 

societat del coneixement i que vetlli pel seguiment de l’aplicació del Pla estratègic de la 

societat del coneixement de Catalunya. Si voleu un símil seria una mena de CAC, eh!, del 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya, però dins de l’àmbit de la societat del 

coneixement. 

Demano excuses per haver-me allargat més del compte. Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, honorable conseller. Realment el felicito. Ha sigut una exposició molt 

clara, molt pedagògica, també. També li volia donar la benvinguda, perquè en començar 

hem entrat per feina, i no he pogut dir-li que, a vostè i a tots els seus acompanyants, els 

hi donàvem la benvinguda a aquest Parlament.  

Ara entrarem en una segona etapa. Hi haurà un quart d’hora estricte per en aquest 

moment fer les seves reunions i prendre els cafès que vulguin, però a tres quarts en punt 

començarem la nova sessió, i aleshores tots els grups podran preguntar. I també recordo 

als portaveus dels grups que tinguin preparat per al final la persona que ha de constituir 

la Ponència de la llei..., eh!, perquè això ho puguem aprovar després. 

Moltes gràcies. Un quart d’hora estricte, si us plau. 

Fitxer 07 

 

 ...(Remor de veus) 

La presidenta 

Bé, reprenem la sessió. 

Té la paraula, en primer lloc, el representant de Convergència i Unió, l’il·lustre diputat 

Antoni Castellà i Clavé. 
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El Sr. Castellà i Clavè 

Gràcies, senyora presidenta. Li anuncio, també, senyora presidenta, que en la meva 

intervenció li faré una sèrie de reflexions a l’honorable conseller, i, en la part final, hi haurà 

una pregunta puntual que la farà la diputada Irene Rigau. Per tant, jo, abans que res, 

agrair a l’honorable conseller i a  l’equip que l’acompanya que avui compareguin davant 

d’aquesta comissió. Agrair-li, també, per endavant, la valoració positiva a la referència 

que vostè fa en la seva intervenció de l’antic conseller, del doctor Mas-Colell, i, per tant, 

també l’agraïment en la línia que jo crec que en els objectius globals que vostè planteja, 

doncs, hi trobarà el diàleg en el nostre Grup. 

No se’ns escapa, doncs, que una de les tasques que ens queda per desenvolupar  és la 

llei, o el marc, és la Llei catalana d’universitats, Llei que vam trobar un consens, des del 

Grup de Convergència i Unió, el Govern en aquell moment, i al Grup d’Esquerra 

Republicana, i, per tant, és lògic i coherent que en els objectius globals, doncs, hi trobem 

afinitats i hi trobem diàleg. Per tant, en la seva intervenció, completament d ’acord amb la 

importància de l’harmonització amb Bolonya; celebrar que es desenvolupi i es potenciï el 

Pla [#]; per descomptat, el compromís del finançament respecte el 30% que, per tant, és 

quelcom que quedava inclòs dins de la Llei i, per tan, jo crec que va ser un pas endavant 

que fos un imperatiu legal i, per tant, que, independentment del capteniment del Govern 

quedi recollit en la Llei catalana d’universitats. 

Entenc, de la seva intervenció, que malgrat la reflexió de la suficiència o insuficiència del 

Pla plurianual d’inversions, entenc de la seva intervenció que el mantindrà com a tal, i, 

que, per tant, aquesta és una línia de continuïtat que nosaltres creiem encertada, sempre 

serà insuficient, però que creiem que l’esforç fet fins ara i l’eina com a instrument és 

bona. 

Senzillament, també una reflexió sobre el finançament, també, el finançament 

condicionat. Vostè ens ha fet la reflexió que la intenció és incrementar-lo, el finançament 

condicionat, en el seu programa de govern; per tant, demanar-li si es ratifica, en el 

programa de govern l’estableix en un 10%, fins a arribar al 10%. Per tant la pregunta és: 

per què no especificar concretament vostès?, és a dir, és aquest exactament el 
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capteniment, anirem cap al 10%?, i, per tant, si això és així, en quins terminis, o més o 

menys, si vostè ens pot dir amb quina planificació temporal això serà així. 

També del seu programa, també li voldria fer la reflexió, que em concretés més dos 

temes, i com es fan compatibles un punt del programa, i que hi estem completament 

d’acord, és quan vostès parlen d’impulsar la recuperació i potenciació d’una veritable 

autonomia universitària, però, a la vegada en un següent punt ens parla de dotar les 

universitats d’un model de gestió que faci possible l’autonomia, la flexibilitat i la 

generació d ’incentius per a la millora de l’eficiència en les tasques docents i de recerca. 

Per tant, quan parlem de dotar a les universitats d’un model de gestió, li demanaria de 

què estem parlant exactament: estem parlant de potenciar la figura dels gerents, de què 

és del que estem parlant exactament, i fins a quin punt això és intervenció a la universitat 

o no. Senzillament, no faig una valoració, eh?, estic fent una pregunta a la qual li 

demanaria un aclariment. 

També li demanaria quina seria la seva opció o què pensen fer amb la regulació del 

règim estatutari del personal becari. Creiem que és important que es garanteixi la 

carrera professional del personal becari, i, per tant, teníem pendent l’Estatut del becari, i 

quin serà el capteniment en aquest àmbit. 

Pel que fa al tema de la recerca, coincidim, com no podia ser d ’una altra manera, de la 

importància de la mateixa. Jo crec que fins ara s’ha fet un esforç, sobretot en aquesta 

última legislatura s’ha fet un esforç pressupostari molt important. Vostè ens avança que 

l’esforç seguirà en aquesta línia i, fins i tot, molt més fort; es parla en el programa de 

triplicar, triplicar el pressupost pel que fa a l’àmbit de la recerca [#], jo el que li demanaria 

és..., evidentment, no li puc demanar en aquests moments què significa això 

pressupostàriament, perquè els pressupostos, dons, s’han de fer i hi ha un marge de 

confiança en un Govern que acaba de començar perquè el pugui fer, però, tanmateix, sí 

que li demanaria sobre quina base estem parlant quan parlem de triplicar, és a dir, 

estem parlant sobre la base de la Direcció general de recerca, estem parlant, 

senzillament, de tot l’àmbit i, per tant, incloent la indirecta: [#], Sanitat, Universitats, i que 

ens aclarís exactament on acotem, perquè aquesta és la nostra tasca de control, i a 
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posterior saber si només agafarem de base la Direcció general, i, després el que no 

seria lògic és imputar com a despesa la indirecta, o la base és la indirecta, perquè 

estarem parlant de xifres, senzillament, molt i molt diferents d ’una de l’altra. Per tant, a mi 

m’agradaria també que em concretés en aquest àmbit. 

Completament d ’acord amb vostès que tenim un model de centres de recerca que es va 

consolidant, que és important, que hem d’anar molt més enllà, però també traslladar-li 

que en aquest diputat que li parla se’ns ha fet arribar un punt d’incertesa respecte els 

centres de recerca, si es continuarà o no la política de suport; jo interpreto de la seva 

intervenció que sí que va per aquí, però, també, li he de manifestar que hi ha una certa 

incertesa sobre si els compromisos presos respecte els centres de recerca es 

mantindran o no es mantindran, i, per tant, també li demanaria que en aquest àmbit em 

pogués contestar; concretament, m’agradaria si pogués tenir alguna informació sobre la 

unitat de recerca, la unitat concreta de recerca de cèl·lules mare dins del, diguem-ne, de 

Centro nacional, no?, que es vol crear, la possibilitat real que això pogués venir cap a 

Barcelona o no, com està en aquests moments, eh? 

I, celebrar el fet que puguem reconvertir [#] en una comissió assessora. De fet, aquesta 

era una resolució d’aquest Parlament, de reconversió de [#]. També anunciar-li i 

demanar-li si, des del departament, se seguirà recolzant el fet que vam encetar la 

possibilitat que [#] tingués candidatura dins de l’Associació europea, diguem-ne, de 

comissions assessores de ciència i tecnologia que, com vostè sap, doncs, el Govern 

espanyol no hi és present perquè no té aquesta figura, i creiem que era una oportunitat 

que la comissió, en termes de Catalunya, fos membre, perquè no hi ha cap limitació 

perquè no ho pugui ser; la candidatura està presentada i la pregunta és si aquest 

departament ho considera prioritari o no. 

Per finalitzar, també en l’àmbit de la recerca, dir-li que esperarem ansiosos quin és el 

disseny del nou Pla de recerca pel període 2004-2007, però, en ares també de 

consolidar el sistema de ciència i tecnologia català, li anuncio, ja, que des del Grup de 

Convergència i Unió, nosaltres creiem que seria molt important que ens plantegéssim, 

amb un debat tranquil i amb consens,  la possibilitat de crear en el marc d’aquesta 
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cambra una llei catalana de ciència. Creiem que és important, després d ’haver fet la Llei 

catalana d’universitats, que poguéssim encetar un debat, torno a dir tranquil entre els 

grups parlamentaris, i aquesta, li dic, serà la voluntat del Grup de Convergència i Unió, 

per tant, li proposarem i li posarem sobre la taula i en aquesta cambra la possibilitat de 

tirar endavant una llei catalana de la ciència. 

En últim terme, pel que fa a la societat de la informació, dues preguntes molt concretes, 

perquè també li anuncio que el nostre Grup ha demanat la seva compareixença en la 

comissió societat de la informació, senzillament, perquè tenim un àmbit propi en aquest 

Parlament, celebrem que avui en la seva compareixença, doncs, en parli de les línies 

bàsiques, però, també li avancem que crec que serà positiu que hi pugui haver una 

compareixença específica, quan convingui, en l’àmbit de la comissió de la societat de la 

informació. Celebrem que finalment, també, aquest àmbit quedi dins del [#], eh?, 

després d’una mica, de l’impàs o de la complicació que hi va haver al principi, o 

incertesa, respecte l’anomenament del secretari general al qual felicitem, i felicitem que 

això, finalment, doncs, hagi sortit bé i quedi dins d’aquest àmbit, i, per tant, tres 

preguntes molt concretes. És a dir, respecte el que és la promoció de la formació en l’ús 

de noves tecnologies, vostè sap que hi ha el projecte, el seguirem potenciant, no és 

aquesta la línia?, aquesta seria la pregunta; també sobre quines serien les intencions 

respecte a la implantació de la signatura electrònica avançada, i, fins i tot la possibilitat 

respecte que en aquests moments, doncs, hi ha el Centre tecnològic de 

telecomunicacions, tenim [#], tenim el projecte de la Fundació [#]..., no sé fins a quin punt 

podria ser interessant el, conjuntament amb aquests àmbit, el poder crear un centre 

d’excel·lència i recerca en l’àmbit de les [#], i, per tant, aquesta també seria una proposta 

a estudiar i a posar sobre la taula. 

Jo deixaria aquí la meva intervenció, demanar-li si em pot concretar les preguntes que li 

he fet, i, agraint-li una vegada més la seva compareixença li passaria puntualment la 

paraula a la senyora il·lustre Rigau perquè li faci una referència. 

Gràcies, senyora presidenta. 

La Sra. Rigau i Oliver 
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Senyora presidenta, honorable conseller, em sumo a les primeres paraules de felicitació 

i d’encoratjament. 

La meva pregunta és molt concreta, però, afecta la coordinació, que vostè ja ha anunciat, 

amb el departament d’Ensenyament. Ens deia, en l’aparta de reptes immediats que 

desapareixerien les proves d’accés a la universitat, per tant, si això succeeix el juny del 

2006, que s’aplicarà en la prova general del Batxillerat, vol dir que al curs 2004-2005 tots 

els centres necessitaran saber com es calcularà la nota d ’accés a les diferents carreres 

per poder orientar els seus estudis al llarg de batxillerat de forma adequada. 

Jo celebro, també, i crec que aquest és una coincidència que ja porta temps vivint-se, 

que se celebri una sola prova, una prova única, i el màxim coordinada entre 

Ensenyament i Universitat, però, certament hi ha diverses possibilitats, i jo penso que és 

bo que se’ns pugui dir quan es coneixerà el càlcul de la nota d ’accés. Vostè ho sap molt 

bé, però, una cosa és que l’expedient continuï, de l’alumne, continuï passant al 60% i al 

40% la revàlida, la PGB, que en diran, o bé que tal com moltes vegades i en diferents 

documents del propi consell interuniversitari i d’altres estudis que s’han fet, es vulgui 

donar cabuda a la fórmula que determina la nota d’accés a les carreres, cosa que 

preocupa a tots els nois, noies, a professorats, a pares, a tota la població, saber quin 

pes tindrà l’expedient, la prova, o bé si es ponderaran conjuntament en aquests dos 

grans elements les notes de determinades matèries relacionades amb l’accés 

determinat a unes quantes carreres. Penso que aquest és un tema que, com que vostè 

ens ha comunicat que tenien aquests contactes amb la conselleria d ’Ensenyament, que 

nosaltres també seguirem des de la comissió d’ensenyament, des del seguiment de la 

conselleria, perquè entenem que serà un dels principals temes, ara, a debatre i a garantir 

l’adequada informació a les famílies, als estudiants i, lògicament, al professorat, que és 

el principal responsable d’aquesta etapa. 

Moltes gràcies, senyora presidenta. 

La presidenta 
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Moltes gràcies, senyora diputada. Bé, jo ara voldria només aclarir un punt. En l’article 

138 del Reglament del Parlament, en l’apartat 2, ens recomana com a una norma 

interpretativa, que hi hagi en les compareixences, una pregunta per diputat. Sóc flexible i 

ho serem, però, ho recordem per tenir-ho en compte, i perquè també pensem que hi ha 

quatre anys de legislatura que segur que el conseller vindrà més vegades a explicar-nos 

coses al Parlament i que, per tant, li podrem anar preguntant moltes més coses. 

Té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies també als dos diputats del Grup de 

Convergència i Unió, per les seves paraules, i bé, molt sincerament també pel clima que 

jo crec que és, en definitiva, positiu envers la gent, no?, envers la tasca que tenim 

respectivament encomanada. 

Començaria una mica pel final, la de la pregunta de l’honorable Irene Rigau, amb la qual 

hem compartit llargues estones de... 

 

Fitxer 8 

 

 [#] de la discussió, de intercanvi d’opinions, precisament, amb la finalitat que ja deia, 

no?, de treballar perquè els estudiants es trobin en la millor situació possible en un 

moment molt delicat de la seva trajectòria, que crea una gran inquietud en ells i en les 

seves, no?, que és aquell moment de la transició de l’ensenyament secundari a la 

universitat. I en aquest sentit, i no vull fugir d’estudis, però sí que vull dir que crec que 

aquesta qüestió, la transició de la secundària a la universitat, és una tasca que hem 

començat a treballar moltes vegades i mai ho hem acabat de...., mai s’ha acabat de, en 

fi, d’arribar a una cosa molt, a resultats concrets del tot, no? I com que jo tinc aquest 

record d’aquesta preocupació que comparteixo, doncs, crec que aquest és un àmbit de 

treball que entraria, precisament, en aquesta interfase entre el Departament 
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d’Ensenyament, el Departament d ’Universitats, el Consell Interuniversitari de Catalunya, 

Consell Escolar. Vull dir que aquí s’ha de fer una feina molt concreta, que no és només 

com es computa la nota, sinó tot el que significa la transició. 

Pel que fa a la prova que si..., l’únic que jo puc en aquests moments és que quan 

comenci el curs 2004-2005 això serà conegut, eh? Jo tinc opinions personals, més que 

personals i si [#] en el sentit que estem al davant d ’un canvi de naturalesa de la prova. És 

una prova que essencialment ha de ser més de maduresa que d ’aptitud. Això és un canvi 

significatiu, però que crec que el Consell Interuniversitari de Catalunya ja va apuntar 

fórmules senzilles, de manera que el càlcul de la prova, a efectes d’entrada a la 

universitat, a aquests efectes exclusivament, doncs, pogués tenir una ponderació diferent 

segons el tipus d’estudis que volgués seguir l’estudiant. Evidentment, no podem..., no 

caldrà anar ara a una especificitat de carrera per carrera, però sí que és relativament 

fàcil anar per àmbits: ciències, socials, humanes, ciències experimentals, tecnologia, 

ciències de la salut. Això jo crec que, en fi, que serà fàcil, bé fàcil, jo crec que sí que ho 

podem fer. I en tot cas, hem de garantir, evidentment, que a l’inici del curs 2004-2005 tot 

això sigui perfectament conegut pels centres, pels professors i pels mateixos estudiants. 

És un compromís que jo puc agafar ara de la part responsabilitat que em pertoca, eh? 

Respecte a les preguntes que em feia l’il·lustre senyor Antoni Castellà. És clar, són 

més..., a veure, anem..., hi ha coses que no reiteraré, com el desplegament pel que fa al 

[#] del finançament, etcètera. El Pla d ’inversions universitàries: mantenir-lo, és clar que sí. 

A més, hi ha un acord plurianual del Govern, vull dir que, per tant... Jo el que he dit era 

que, com ja se sabia pel mateix... jo hi era en aquell, doncs, del costat de la universitat, i 

tothom sabia que aquell era un pla, bé, que era necessari, però que no pot [#]. A veure, 

no s’acabarà mai cap pla d’inversions i que aquest pla per a les necessitats concretes, 

doncs, tampoc –tampoc– arribava, no?, del tot. Que és una bona eina? Sí, perquè, a 

més, és un pla que es va discutir entre el Govern i les universitats, per tant, doncs, hi ha 

uns objectius, doncs, acordats. I també he de dir una altra qüestió, ara s’ha de fer la 

renovació del conveni, no?, s’ha de fer el període 2004-2006 i ara per a aquesta 
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renovació les universitats podran –podran– fer propostes de si hi ha algun objectiu, 

doncs, volen alguna modificació, es podrà plantejar. Estarem oberts a aquesta qüestió. 

La qüestió finançament condicionat, aquest 10% de contracte programa que podríem dir-

ne treball per objectius, aquest 10% és un objectiu, jo diria, de legislatura, ho dic perquè 

la seva implementació, en primer lloc, dependrà de, de... depèn fonamentalment de la 

disponibilitat de recursos nous, o sigui, passar del dos al deu depèn de la disponibilitat 

d’aquests recursos nous, essencialment d ’aquest 30%. Però, és clar, el 30% no es té en 

un any, eh?, per tant, doncs, les universitats han fet un càlcul lineal d ’un 3,4% anualment. 

La Llei no diu això, diu gradual. Les universitats han aplicat, han fet una interpretació que 

és una de les possibles i segurament és  raonable que hi hagi un increment lineal. Per 

tant, podríem pensar també en una linealitat en l’increment del percentatge dels recursos 

assignats a través d’aquest treball per objectius. 

Respecte al model de gestió. Al meu parer, el que volem és ajudar a les universitats, en 

els casos en què això encara no sigui així, a un model de gestió dels recursos, no 

m’agrada gaire la paraula, però podríem dir-ne el més professional possible, en 

aspectes en els quals estem verds encara. Estem verds aquí i a tot arreu. I és, en 

concret, la gestió de la investigació, el recherche management. De fet, la EUA farà el 

seu primer seminari a Barcelona, precisament, sobre gestió de la investigació ara, al 

mes de juny, i és el primer, vull dir que... per tant, vol dir que s’ha detectat una necessitat 

que no està coberta.  

Evidentment, les universitats, en l’àmbit de l’estructuració interna gaudeixen d ’autonomia 

universitària, atenció, amb els límits de la LOU. La LOU és una llei extraordinàriament 

reglamentista. Diu com ha de ser el consell de govern, la junta de facultat... I realment, 

queda poc marge pel que és l’estructura; la gestió, evidentment, depèn de la 

responsabilitat de la universitat. Des del Departament el que ens toca, crec jo, és l’impuls 

de la constitució d ’equips de gestió el més eficients possibles, eh? No forma part de les 

intencions del Govern estructurar com han de ser els equips de gerència: no. El que sí és 

la recerca de fórmules... la cooperació a la recerca de fórmules de gestió àgils i eficients 
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i el suport en àrees noves per a les universitats, com és aquesta que esmentava ara 

mateix. 

El règim estatutari del personal becari, doncs, en principi, partim d ’una situació, en què ja 

el Govern d’Aragó com el Govern de Catalunya han fet un pas endavant, que ha estat el 

segon i el tercer anys, ai, perdó, el tercer i quart de la beca fer-ho sota una fórmula 

contractual. La fórmula contractual jo entenc, vull estudiar si la podem millorar, en el sentit 

que és un contracte per obra i servei, eh?, i no compten alguns aspectes que, per 

exemple, són habituals en les beques Marie Curie de la Unió Europea, com són, per 

exemple, els permisos per maternitat, que és un període que no es té en compte en el 

còmput del període de la beca. Està cobert. La meva intenció seria que fos un tipus de 

contractació seguint l’esquema del que es va implementar per al Ramón y Cajal, que és 

la primera beca que, si recorden el diputats, es va haver de modificar l’estatut dels 

treballadors per poder tenir contractes temporals. Aleshores, jo crec que aquesta podria 

ser una bona línia per a millorar la situació dels becaris, en la qual la meva opinió 

personal és que la fórmula amb què s’està treballant, en què es divideix la part, el primer 

període, que és més formatiu, que encara, bé, que hi ha els cursos de doctorat, del 

programa de doctorat que s’arriba, encara hi ha un examen, eh? Hi ha un examen que és 

el de suficiència investigadora. Podríem dir que és encara la part una mica escolar del 

període de formació com a investigador. I distingir-lo de la part ja en què hi ha la feina 

fonamental és la realització d’investigació. Per tant, la participació en programes 

d’investigació europeus de la [#] etcètera, en els quals l’assimilació que es fa en la 

situació del MIR, eh?, que és un dels arguments que s’han posat a sobre de la taula, és 

més propera, no és exacta. Perquè hem de considerar una qüestió, quan una persona 

començar el MIR o el [#] o el FIR, doncs, a més, que està fent una feina, cosa que també 

passaria en aquest cas, hi ha un resultat garantit: a l’acabament del MIR, la persona té el 

títol d’especialista. Quan un comença la tesi doctoral, i això és propi de la investigació, 

no hi ha cap garantia que aquella investigació serà reeixida, continuarà, etcètera. Per 

tant, la similitud no és exacta, eh? Aquesta fórmula 50% més escolar i 50% més 

professional de l’exercici de la investigació no és dolenta. Jo crec que és un pas 
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endavant, però el tipus de contracte també crec que s’hauria de millorar, perquè no ens 

satisfà l’actual de contracte per obra i servei, entre d ’altres coses, perquè no contempla 

tots els drets laborals de les persones. Aquesta és la meva aproximació inicial a la 

qüestió. 

Respecte a l’esforç pressupostari en investigació. Evidentment, doncs, les xifres que hi 

ha de passar del 2% del PIB són... ja les he dit. Significaria arribar a aquestos 3.000 

milions d ’euros en R+D. També està clar que aquesta és la xifra d ’inversió, no m’agrada 

parlar de despesa per parlar d ’investigació, la xifra total d ’inversió del sector públic i del 

sector privat, eh?, que la partició entre un i l’altre pel Govern, perquè l’esforç que pot fer 

el sector privat depèn –depèn– d’ell mateix, vull dir que no... Tot recomana que 

incrementin el seu esforç i es disposa d’instruments interessants o importants per a 

facilitar-ho, com els incentius fiscals que ara hi ha en marxa. Però, evidentment, sobre 

aquest sector el Govern no mana.  

Respecte a les xifres del pressupost públic, s’està parlant de xifres globals, evidentment, 

de tot l’esforç d’investigació i desenvolupament de tots els departaments de la 

Generalitat del Govern. I... aquí ha pitat no sé que. (Veus de fons) No és una amenaça, 

no? Bé. 

I pel que fa al pressupost de DGR, en concret, sí que està calculat, que això significa 

multiplicar el pressupost [#] per 1,8, eh?, és el càlcul concret pel que fa al pressupost de 

la DGR del Departament. Evidentment, estem parlant de tots, és la despesa del Govern, 

la despesa pública en recerca i desenvolupament del Govern i de les empreses 

públiques també i també de sanitat.  

I ja que parlem de sanitat, parlem de les cèl·lules mare. Doncs, jo puc dir que la 

consellera de sanitat i jo mateix dilluns, en nom del president d ela Generalitat, ens vam 

adreçar a la ministra de Sanitat amb l’oferta concreta que Catalunya sigui un o el node 

principal de Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, amb una 

resposta, jo crec, molt ràpida a un decret que sortir publicat el dissabte. I el dilluns la 

ministra ja tenia la nostra –la nostra– oferta; oferta que ha estat treballada de una forma 

que jo puc garantir a aquesta Comissió que és una oferta integradora de tota la capacitat 
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d’investigació de Catalunya en el sector de les cèl·lules mares en tots els seus aspectes. 

I que està dissenyada, ja dic, amb consens de les institucions –de les institucions– en 

plural i que crec és una oferta imbatible, és una gran oferta la que          

 

Fitxer 09 

 

…la que fa Catalunya, el Govern de Catalunya en aquests moments i importantíssim des 

del punt de vista dels actius humans i materials que es posen en un sector que és d ’una 

importància estratègica que els diputats coneixen perfectament, no només per les seves 

implicacions directament en salut, sinó per tota la generació d’activitat empresarial, 

d’indústria innovadora en el sector de la biomedicina. Per tant, aquí l’aposta és decidida, 

clara i compte, ja dic, amb la decisió del president de la Generalitat, que és nom del que 

[he #] enviat… 

Jo, la setmana que ve ja hi ha reunions operatives, i la intenció seria que dintre del mes 

de febrer tot això estès signat, signat i acordat.  Jo crec que aquí tindrem una molt bona 

notícia  

Per tant, jo crec que he contestat aquesta part, si alguna cosa m’he deixat, no cal dir 

que… 

Respecte a la [#], i ha una qüestió que per les presses, perquè ja veia que m’estava 

excedint, doncs, no n’he fet lectura, però que ara, si ho trobo, ho faré, que és la part 

relativa  a…, ho tinc ara desordenat, calculo que ràpidament ho podré trobar, però, en fi, 

feia referència, en tot cas, a aquest suport a la idea que aquesta Comissió 

parlamentària…, estem aquí en equip buscant-ho. Sí, en concret, la idea és que l’oficina 

s’integrés en la xarxa europea EPTA i que col·laborés amb les oficines semblants 

d’altres països i amb el Parlament Europeu. Aquesta és una part que jo anava molt per 

feina i he saltat.  
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Respecte de la Llei catalana de la ciència. Comparteixo amb el senyor diputat la 

importància del concepte i també la necessitat que això sigui fruit d’una reflexió 

tranquil·la. Jo crec que, per una banda, hi ha necessitat, en aquests moments s’ha creat 

una situació que és molt rica, és molt diversa, té una gran riquesa biològica, tenim molts 

elements diferents, instituts universitaris purament, instituts que són consorci entre la 

universitat i el Govern, o un Departament del Govern  o un altre, instituts en què intervé 

l’Irta per exemple, d’altres que és amb el Consejo Superior, d ’altres que són consorcis, 

altres que són fundacions, uns que pengen, per dir-ho així, directament del Govern, altres 

que ho fan a través d’una universitat, és a dir, que hi ha una situació de molta diversitat 

biològica. Per tant, estem treballant en això, hem de veure quina forma d’estructuració és 

convenient. 

En concret, una cosa que sí que ja puc avançar, és que l’Associació Catalunya d ’Entitats 

de Recerca, la SCER, modificarà els seus Estatuts, i en el seu Patronat intervindran els 

responsables de les institucions, en aquest cas rectors o director d’un Irta, vull dir, els 

responsables de les institucions i no exclusivament els directors del centre de recerca 

específic. De manera que això és coherent amb el que he dit abans, del paper que volem 

que tinguin les institucions. 

Però, l’elaboració, el debat d’una Llei catalana de la ciència jo crec que hem de fer la 

reflexió de, amb la situació actual, amb quins objectius la faríem, i quina és la finestra de 

què disposa Catalunya per fer una Llei de la ciència que no fos essencialment 

declarativa, sinó que, realment, signifiqués l’assumpció de competències reals en la 

ciència i la tecnologia a Catalunya.    

M’estic saltant alguna cosa, sé que m’estic saltant alguna cosa, però ara no ho trobo. 

Perquè hi havia una preocupació que expressava el senyor diputat respecte de…, ah! Sí, 

continuar els [supòsits #] compromisos. 

En la documentació del Departament hi ha dos tipus de compromisos, jo m’he trobat dos 

tipus de compromisos. Compromisos amb compromís econòmic, és a dir amb un 

compromís econòmic plurianual que ha estat objecte d’una aprovació per part del 

Govern, i compromisos sense més, és a dir, per dir-ho així, una carta, eh?, que no ha 
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tingut una traducció d ’una aprovació de plurianualitat per part del Govern. En aquest cas, 

la primera qüestió: hem d’acabar de saber exactament quina és la disponibilitat 

pressupostària. En aquests moments el compromís de deute directe o indirecta del 

Departament és de més de 1.000 milions d ’euros, i això té unes repercussions sobre el 

pressupost molt clares. Hi ha compromisos, a més a més d ’aquests, hi hauria com uns 

300 milions d ’euros més dels que una part significativa no té aquesta protecció garantia 

de l’acord plurianual i, evidentment, això s’haurà de tractar i decidir en el marc econòmic 

i financer que determini l’informe que ara s’està fent. 

No vull amagar tampoc una qüestió. Algunes coses segurament hauran d ’anar a un ritme 

una mica més lent, i més adaptat a les disponibilitats del país seria de compartir la 

situació global que el seu disseny original. Això ho dic amb tota sinceritat que, en algun 

cas… Jo l’altre dia ho deia en un d ’aquests instituts, «la política és continuista, però amb 

algun matís», de manera que algun matís fa referència possiblement a alguna despesa 

que se la poden estalviar i.., però anirem aquesta [#]. 

A veure, les apostes que s’han fet, la immensa majoria, sinó totes, no diria totes, però sí, 

la immensa majoria són apostes evidents, segures, tothom està d’acord que hem 

d’impulsar la investigació nanotecnologia, [enfotònica #], gnòmica, vull dir, és que aquí i a 

Vladivostok, és que està ahí, està davant nostre, i, per tant això no hi haurà problema. 

Ara, algun retoc sí que es farà.  

Comparèixer davant de la Comissió de la Societat de la Informació, evidentment és la 

nostra intenció fer-ho. [Omnia #]  continua, que sí, que no hi ha cap qüestió en…, de 

l’assignatura d’electrònica avançada no sé contestar en aquest moment en qüestió de 

terminis al diputat, podria estar dintre del que és l’Administració Oberta de Catalunya i 

aquesta transformació digital de què parlàvem abans. Tant l’[IN3#]  com l’[ Idoscat #] 

pertanyen en aquest grup que jo deia abans de les apostes segures i de qualitat. I la 

proposta de la creació d’un centre d’excel·lència, l’ [Estic #], evidentment, no cal dir que 

la prenc en consideració. Possiblement no calguin parets, a veure, ho dic en el sentit que 

de vegades un pensa que si es vol impulsar no sé què, hem de fer totxos, i menys encara 

en les tecnologies de la informació i la comunicació.  
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Però és que hi ha un altre aspecte, i que és la voluntat del Departament, i és la d ’aprofitar 

tota la capacitat que té Catalunya. El problema de la concentració física és l’exclusió, i 

Catalunya té una dimensió que, fins i tot, geogràfica que permet la participació de tots 

els grups  actius que tenim al país. O, dit d ’una altra manera, no  en podem prescindir, de 

cap, els necessitem tots, eh?, i un esforç en investigació en tecnologies de la informació i 

la comunicació és farà. Ara, la fórmula podria ser anar cap a un centre de…, la fórmula 

centre de referència o un centre virtual, una fórmula que no impliqui necessàriament 

doncs això, tenir un edifici que a la porta digui «Centre d’Excel·lència». En particular la 

paraula «excel·lència» a mi em crea algunes reticències, ho he de confessar també. 

L’excel·lència en definitiva, que vol dir…, excel·lència crec que en el diccionari diu «ser el 

millor, o millor que els altres», una cosa així, requereix aquest exercici de comparació, i a 

més a més és un succés estadístic, l’excel·lència no es programa, sorgeix. I el que hem 

de fer és augmentar la probabilitat que sorgeixi, per tant vol dir tenir més gent investigant, 

treballant en un camp concret, i jo no sé si…, ja dic, la paraula excel·lència…, i Catalunya, 

la gent de Catalunya pot estar convençuda que tenim un material humà de primera 

categoria i molt vinculat al seu país i molt decidit a treballar per al seu país. Això és un 

extraordinari actiu, i no el podem…, vull dir, els necessitem tots, no? 

Res més.  

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor conseller. El senyor diputat vol tornar a intervenir breument? Té la 

paraula. 

El senyor diputat [#]  

Sí, gràcies, senyora presidenta, molt breument. De fet, la primera referència que feia 

respecte al finançament condicionat i que amés hi coincideixo amb el conseller, però 

deixi’m expressar-li honorable conseller una mica la perplexitat respecte que una part 

lineal i progressiva de finançament condicionat respecte a aquest increment del 30%, i 

vam tenir l’oportunitat de posar-ho dins de la Llei catalana, així com posàvem l’increment 

del 30%, i va quedar impossibilitat en aquell moment per la negativa conceptual 
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d’Esquerra Republicana, [#] que també m’arriba un consens ampli amb la Llei, però el 

criteri era molt diferent en aquest àmbit i, per tant, la meva pregunta és si és que estem 

davant d’un canvi de criteri o potser s’ha matisat o quina és la situació? I, per tant, 

celebro que vagi per aquesta línia.  

Molt puntualment no…, senzillament m’ha contestat perfectament amb satisfacció el que 

li deia pel que fa al pressupost en recerca i desenvolupament i, per tant, el compromís de 

triplicar l’esforç en tot el que fa efecte als departaments del Govern. L ’única cosa que em 

quedaria puntual, és, computaríem aquí també la part que fa referència a les universitats 

o no? És un tema molt concret.  

I, una última reflexió i acabo, respecte a la Llei catalana de la ciència. Jo no faria tampoc 

una intervenció amb ingenuïtat i, per tant, sent mols conscient de quin és el marc que 

tenim i disponibilitat que tenim. No se’ns escapa també que, en aquesta cambra, doncs, 

d’aquí a poc temps haurem de tenir un debat sobre el nou Estatut, i, per tant, la 

incorporació en aquests àmbits, i, a partir d’aquest debat jo crec que, a més, 

independentment de tot plegat, no se’ns hauria d’escapar els simbolismes també, 

també, que a vegades és important respecte a tenir un marc legislatiu en aquest àmbit.   

Gràcies, honorable conseller. Li torno a agrair la intervenció i des del nostre Grup, doncs, 

valorem que hi hagi una tasca com ha dit en els seus matisos, però continuista de la 

desenvolupada per l’antic Govern i aquí acabo la meva intervenció.  

Gràcies, senyora presidenta. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor diputat. Vol intervenir el senyor conseller? 

El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació  

Molt breument, però sense entrar en si hi ha canvis de criteri o no, dir que la Llei parla 

d’una aplicació gradual, que els rectors de les universitats han fet una interpretació 

d’increment lineal, que aquesta és una possible, i que arribar al 10%, aquest objectiu 

polític del 10% amb contracte programa,  una de les possibilitats és anar linealment, 
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aquesta n’és una. Entre d’altres qüestions dependrà de la linealitat o no de la 

disponibilitat de recursos. Per tant, fer… 

 

 

Fitxer 10 

 

...una especulació sobre... Bé, [#], diguem, es poden fer totes les especulacions, faltaria 

més, no?, però ho veurem, doncs. 

Des del punt de vista conceptual, jo crec que la paraula gradual està bé, en e l sentit que 

passar ara, imaginem, no?, que ara diguéssim: «Ara passem del 2 al 5%, dupliquem o 

tripliquem el volum dels contractes programa», podria causar problemes a les 

universitats en la seva gestió. Llavors jo crec que s’ha de ser prudent i anar molt, molt en 

consens amb les universitats també amb els ritmes. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor conseller. Té ara la paraula pel Grup Socialistes - Ciutadans pel 

Canvi la il·lustre diputada Pilar Díaz i Romero. 

La Sra. Díaz i Romero 

Gràcies, senyora presidenta. Primer de tot, des del nostre Grup Parlamentari, voldríem, 

ja que és la primera compareixença del conseller en aquesta Comissió, doncs, felicitar el 

conseller i també, doncs, agrair la seva compareixença així com la de la resta de l’equip 

del Departament que l’ha acompanyat, i a partir d’aquí, doncs, la veritat és que ens 

agradaria fer tota una sèrie de reflexions, intentaré també ser breu, perquè moltes de les 

coses que s’ha dit, doncs, les compartim, però hi ha algunes que ens agradaria d ’alguna 

manera incidir-hi de manera especial.  

Quant als temes d’universitat, a nosaltres ens ha agradat i ens ha fet, fins i tot, molta 

il·lusió, doncs, aquest esment reiterat al concepte de l’autonomia universitària, així recollit 

en la Constitució. Això, per nosaltres indica un nou estil de governar, malgrat el diputa 
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que m’ha precedit en l’ús de la paraula i parlava de continuïtat i de tasca continuista, 

nosaltres pensem tot el contrari, que aquestes paraules i aquesta reiteració de, sobretot 

d’aquest concepte tan important per als universitaris, el que indica és aquest nou estil de 

governat.  

Des de la creació del Dursi l’any 2000, el que hem pogut comprovar, doncs, que és que 

les esperances que nosaltres havíem dipositat en aquesta creació és, doncs, que 

després això s’ha vist implementat en un estil de governar molt més reglamentista, 

començant pel suport que es va donar a la LOU –quan es va aprovar a finals de l’any 

2001, continuant, fins i tot, després, doncs amb l’aprovació de la LUC –sobretot perquè 

és que en aquell moment tampoc hi havia raons com per no tenir un debat i una reflexió 

serena sobre el tema.  

Des de les universitats es reclamava i, a més a més, doncs, estaven en un impasse, era 

a més a més un any que estava sortit de conteses electorals, i vam pensar que era molt 

millor tenir un debat i una reflexió més serena, que segurament per a les possibles 

adaptacions a la LOU es podia fer, doncs, una llei de mínims per intentar adaptar allò 

que fos necessari. De tota manera, celebrem en aquest sentit la incorporació que es va 

fer del Programa Serra-Hünter, que per nosaltres pensem que és bo per a la universitat. 

Però hi ha una sèrie de temes que surten a la Llei que són fins i tot més reglamentistes 

que la mateixa LOU, en el sentit que, bé, doncs parlant del tema del Programa Serra-

Hünter, que és positiu, doncs es demanen fins i tot més requisits que la mateixa LOU. En 

aquest sentit ens agradaria conèixer una mica quines són les intencions del Departament 

pel que fa a aquest tema.  

Quant al tema universitari, pel que fa a finançament, nosaltres, doncs, celebrem també el 

que s’ha dit i potser, doncs, també en podríem parlar del tema de les beques, el que 

passa és que –com s’ha dit–, bé, de moment el que hem de fer és, a banda de la gestió, 

és reclamar, a més a més, no només la gestió, sinó que això es porti des d ’aquí, des de 

Catalunya. 
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I quant al tema de Bolonya nosaltres també celebrem plenament que es comenci, 

d’alguna manera, ja a posar rodes en aquest cotxe o en aquest..., es comenci a caminar 

en aquest sentit. I només m’agradaria fer la següent reflexió, i és que quan es posava 

l’exemple de l’ample de via europeu, de l’ample de via ibèric i fins i tot d ’un ample de via 

ibèric que era de via única, l’únic que m’agradaria afegir a aquesta reflexió és que, 

evidentment, al Govern central no li interessa l’ample de via europeu, sembla ser que 

l’interessa molt més l’ample de via americà. I en aquest sentit, doncs, és bo que, si a ells 

els interessa l’ample de via americà, nosaltres aquí a Catalunya, que sempre hem estat 

tan a prop d’Europa, possiblement és bo prendre aquest tipus d’iniciativa, i aquelles 

universitats, doncs, que es vulguin acollir, doncs, que comencin a caminar i si pot ser 

ràpid, en aquest sentit, perquè si no sí que perdrem el tren. 

Quant al tema de la recerca, doncs, evidenciar que malgrat el compromís que tenia 

l’anterior govern, primer un compromís electoral, el seu programa electoral d’arribar al 

2% quant a recerca més desenvolupament, això evidentment després va ser rebaixat fins 

a l’1,4, i per les xifres que avui ens donava d’1,27%, bé, està clar que ni amb aquest 

rebaixament tampoc va ser possible, per tant, és prioritari per nosaltres i aquí ens trobarà 

sempre, doncs poder assolir durant aquesta legislatura, arribar a aquest 2% i poder 

apropar-nos al que seria la mitjana europea quant a inversió, en aquest sentit. 

I sí que per nosaltres la recerca és prioritari, però també ens ha agradat molt aquesta 

referència que feia del binomi recerca-docència, eh! Pensem que s’ha de potenciar..., de 

la mateixa manera que es potencia, és a dir, no sé si es potencia o no es potencia la 

recerca. És a dir, la recerca, s’ha de començar a dedicar mes diners, s’ha de fer una 

inversió més important, però sí que des del punt de vista  pot ser del que deia dels 

reconeixements, doncs des del punt de vista del professorat universitari pot entendre que 

hi ha un major reconeixement, i en aquest sentit, doncs, els estudiants de vegades el que 

perceben és això. Per tant, pensem que és importantíssim també aquest canvi o aquest 

posar l’èmfasi també en què la tasca docent és tan important com la tasca recercaire, 

eh!; no la càrrega docent, sinó la tasca docent. 
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El tema de potenciar la recerca de les universitats pensem que és important. I quant al 

tema de l’acer, pensem que la iniciativa va ser bona, però va ser una iniciativa a banda 

de les universitats, i en aquest sentit pensem que és molt important, també, doncs 

intentar coordinar un tema amb l’altre. 

Pel que fa a societat de la informació, pensem que també és important, molt important 

aquest impuls prudent del programari lliure, i de la mateixa manera que es farà en 

l’Administració, doncs, pensem que, bé, que aquí al Parlament hauríem de fer, hauríem 

d’imitar això i començar a caminar per aquest sentit, i fins i tot, si fos possible, també 

intentar estimular en aquest tema a les administracions locals, és a dir als ajuntaments. 

I pel que fa, potser un tema que ara és el que..., hi ha diversos que ens preocupen, però 

un en concret que és el tema de les infraestructures i el seu desplegament, més que res 

perquè sense les infraestructures no podrem tenir continguts. És a dir, primer necessitem 

aquest tipus d’infraestructures i, després, a sobre ja podrem posar els continguts, i és 

que d’una banda és important l’arribada de la banda ampla a tot el territori, l’abans 

possible.  

Hi ha un tema que és molt clar, que és, bé, doncs la variable econòmica o el concepte de 

què és rendible i no rendible per a un operador que ha de desplegar aquestes 

infraestructures, i està clar que l’operador, si deixem el mercat funcionar lliurement, doncs 

el que farà serà desplegar aquestes infraestructures en aquells territoris on sigui 

rendible, clarament rendible, i no ho farà la resta. I per tant, si volem acabar amb el tema 

de la fractura digital, aquesta fractura digital a nivell social, a nivell territorial, i bé, aquí es 

parlava a nivell lingüístic, però en aquest cas a nivell social i sobretot territorial, el que 

hem de fer és, bé, començar, segurament també de la mà de Localret, però haurem de 

començar a pensar com es fa. Si segurament amb alguna sèrie de contraprestacions 

allà on sigui rendible perquè els mateixos operadors siguin capaços d ’arribar allà on no 

és rendible, i on no, intentar plantejar-se altres solucions amb inversió pública, si fos 

necessari. 

En aquest sentit, fins i tot, avançant més, quan parlem de la banda ampla i 

d’infraestructures de telecomunicacions, bé, tenim el tema de banda ampla, tenim el 
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tema, fins i tot de les xarxes de telefonia mòbil, i en aquest sentit, també de la mà de 

Localret, hauríem de començar a caminar cap al que seria un desplegament racional, la 

compartició de xarxes, etcètera. 

Per últim, sobre aquest tema, ens agradaria conèixer aquest impuls de les TIC, de les 

tecnologies de la informació i de la comunicació, amb altres departaments –quins són 

els primers passos que s’han produït o quines són les intencions que hi ha. 

I bé, bàsicament això seria tot i tornar a reiterar la felicitació i els agraïments per aquesta 

compareixença que ja ens ha semblat molt bona, fantàstica. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller 

Gràcies, presidenta. Gràcies també a la il·lustre diputada Pilar Díaz per la seva 

intervenció. Dir que no serà, no estranyarà a la resta de diputats que hi hagi un ampli 

marge de coincidències en les apreciacions de la senyora diputada, i que efectivament, 

doncs, coincidint en molts, bé, en els objectius i en els camins de... 

Respecte del Programa Serra-Hünter, que ha estat esmentat per la senyora diputada, jo 

ja ho he dit abans, si el Programa Serra-Hünter és la gran oportunitat que té la universitat 

catalana –la gran oportunitat. No sé si en tindrà gaires més, eh! Per sortir d’una cotilla 

que ens apreta, doncs, en fi, que podria donar molts exemples de la incoherència, de 

l’estructuració actual respecte de l’accés a la carrera docent. Llavors, aquí tenim un pla 

gradual, doncs que d’altra banda, en ser gradual –una paraula que sortia abans–, ha de 

permetre introduir-hi correccions, si és necessari, vull dir si veiem que els resultats de la 

primera o de la segona convocatòria no són, doncs, òptims, doncs es podran introduir 

correccions. O sigui que jo, en aquest sentit és un programa que dura, que es desplega 

al llarg dels anys i, per tant, ningú pot estar segur que ha acceptat la fórmula magistral en 

la definició. 
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Però els elements essencials de la fórmula, jo me’ls crec –jo me’ls crec. És a dir, una 

convocatòria pública internacional, vull dir que es publica no només en el DOC o en el 

BOE, sinó que es fa una crida, doncs, internacional, en les limitacions que suposa que 

l’oferta salarial, doncs, Déu n’hi do, és una..., se sap, perquè ho va publicar la Unió 

Europea, que em sembla que són dos terços de les persones que llegeixen la tesi als 

Estats Units i són europeus no volen tornar a  Europa. Per què? Per les condicions 

materials, d’aquest equipament i per les condicions salarials, i llavors, clar, la 

competència està difícil, però és igual, vull dir, es fa de manera oberta i transparent, la 

crida no comença dient requisits és tenir més de divuit anys –que és una cosa que 

sempre m’ha cridat a mi l’atenció, no?, que requisits per ser catedràtic d ’universitat: tenir 

més de divuit anys, d ’acord; doncs això, si veieu les convocatòries sempre són així, no?–

, i després una avaluació del currículum d’aquesta persona i unes proves de la banda de 

la universitat on s’avaluarà exactament per a què vol la universitat aquella persona, és a 

dir, si vol un professor de Nanotecnologia no haurà de fer una convocatòria de Física 

Aplicada. 

En fi, això són les coses que estem veient que estan passant ara amb la mal dita 

habilitació –mal dita habilitació– que està ara en marxa. 

Discrepo de la diputada que l’interès del Govern espanyol sigui l’ample americà. S i fos 

així, no hi hauria Ministeri d’Educació, no hi hauria la LOU, vull dir, ni les universitats 

gaudirien d’una autonomia absoluta, no haurien, no hi hauria titulacions homologades, 

etcètera. Vull dir que jo crec que és un model jacobí interpretat internament, i que la 

reflexió essencial és la de la construcció de l’espai espanyol d ’educació superior, no hi 

ha un problema amb l’e d’Europeu, eh! 

D’acord en què –ja ho he dit també– s’ha de coordinar la... 
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...l’acer, el Centre d’Investigació, hem de fer un pensament amb profunditat. La 

participació de les institucions en els organismes de l’acer per a mi està claríssim que 

això s’ha de corregir. 

D’altres qüestions... Bé, el programari lliure..., ja ho hem dit també, amb prudència... 

Estic d’acord que hem d’incloure l’estímul a les administracions locals, però això ens 

porta directament a les àmplies coincidències sobre el paper de localred en tota la 

qüestió del desplegament de la banda ampla i la capilaritat de fer que la banda ampla no 

només arribi a l’ajuntament, sinó que arribi a totes les cases. I primer que res hem de fer 

el mapa, perquè..., l’altre dia escoltàvem a la ràdio, personalment escoltava la ràdio 

sorpreses, no?, que un senyor, passejant pel Pirineu, de sobte veia en una torre d’alta 

tensió una capsa, i resultava que aquella capsa era una capsa electrònica, i preguntant 

preguntant resulta que Red Eléctrica Española, en totes les seves línies ha tirat fibra. I ha 

tirat fibra Red Eléctrica Española, ho ha fet Ferrocarrils de la Generalitat, ho ha fet 

Autopistes, ho ha fet Agbar, vul dir..., ja ho han fet les operadores, ho ha fet... De manera 

que, la mateixa Localred va rebaixar per tres pràcticament la seva estimació del cost del 

que seria la xarxa essencial sobre el territori. I després, també les sorpreses que 

contínuament ens dóna la tecnologia sobre com solucionar la capil·laritat. No sé, 

l'operativitat de la..., la senyora diputada en sap molt més que jo d’això, de manera que 

demano excuses per endavant, però en fi, les # aquestes, no sé des de quan... Jo crec 

que fa dos anys, per dir-ho d’alguna manera, això era una curiositat, i ara és una realitat 

que te la trobes a tot arreu i..., van posant senyals pel carrer, aquí hi ha senyal, etcètera. 

De manera que –el power line communication, que parlava jo abans– tot això ho hem 

d’anar aprofitant, i en # aquesta compartició de xarxes de què parlava la diputada. 

Respecte, també, a l’impuls de les TIC a altres departaments, això forma part, 

evidentment, de la tasca de Govern, i el que sí que li podria # és que tenim ja constituïda 

una comissió de coordinació, que m’ajudaran a recordar els membres (Pausa.) 

secretaris generals del Departament amb el secretari de la Societat de la Informació, 

que és una comissió ad hoc de coordinació en la qüestió de les tecnologies de la 

Informació i la Comunicació. 
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Paro, paro aquí. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor conseller. La diputada vol tornar a parlar? (Pausa.) Molt bé. Té la 

paraula, en aquest moment, la representant d’Esquerra Republicana la il·lustre diputada 

Pilar Dellunde i Clavé. 

La Sra. Dellunde i Clavé 

Honorable conseller, senyora presidenta, senyors diputats, primer agrair la seva # i la de 

tot el seu equip, avui, aquí al Parlament, i també la feina feta fins ara en el poc temps que 

porten des del seu nomenament: visites a centres tecnològics, reunions de treball amb 

diferents col·lectius de la Universitat, assistència a jornades i congressos... 

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra voldria fer-li dues consideracions. La primera 

sobre el personal que fa recerca a Catalunya. Una de les fortaleses del nostre sistema 

és, com vostè bé ha esmentat, el gran nombre de grups de recerca i personal 

investigador d’alt nivell, amb un alt percentatge d’articles científics publicats en revistes 

internacionals de prestigi. Cal donar passos endavant per consolidar aquesta carrera 

acadèmica i investigadora, i sobretot també per fer retornar els investigadors de 

l’estranger. 

Esquerra va impulsar la legislatura passada, també, el Pla Serra Hunter, i indestriable 

d’aquest Pla és la proposta de finançament de què avui parlàvem, que recull la LLUC. En 

aquest sentit, voldria fer esment que Esquerra recolza completament la interpretació que 

fa el conseller d’aquest apartat de la Llei. Aquest Pla, nascut en el marc de l’aprovació de 

la LOU, té per objectiu avançar envers un marc universitari català i un cos propi de 

professorat, i enfront d’una llei estatal reglamentista, centralista, que consagra un model 

universitari radial. Prova d’aquest model radial, també en investigació, són les recents 

estadístiques de l’Institut Nacional d’Estadística d’aquest mes, de gener, sobre les 

activitats R+D del 2002, on es mostra que la despesa pública a Catalunya és de 515.083 

milers d’euros, mentre que la de la Comunitat de Madrid és gairebé el doble: 954.673 

milers d’euros. Així com tots els indicadors ens mostren que l’esforç fet per la comunitat 
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investigadora ens ha fet assolir bons nivells de recerca bàsica, l’assignatura pendent és 

la innovació i el desenvolupament, la difusió d’aquest coneixement generat per la recerca 

en el sistema productiu. Així doncs, el Govern de la Generalitat, en els darrers vint-i-tres 

anys, no ha fet d’això una política prioritària del desenvolupament econòmic, i fruit d’això 

trobem també, doncs, les actuals deslocalitzacions d’empreses, perquè, en definitiva, el 

salari no pot seguir sent l’avantatge competitiu del nostre país. 

Des d’Esquerra us demanem, doncs, que poseu al centre de les vostres polítiques les 

persones que estan fent recerca en aquest moment, i la millora de les condicions en què 

aquesta es realitza. 

En segon lloc volia felicitar-lo per com té previst el seu Departament aprofitar les 

oportunitats que representen les noves tecnologies per a la llengua catalana. Fa sis anys 

de la Llei de política lingüística, aprovada pel Parlament de Catalunya el gener de 1998, i 

malgrat que l’ús del català a Internet és superior al d’altres comunitats lingüístiques d’una 

població semblant a la dels països catalans, la nostra llengua no està normalitzada, o el 

món d’Internet un # en el qual la situació del català és molt pitjor; es tracta, doncs, de llocs 

webs d’empreses, organitzacions radicades a Catalunya o que hi ofereixen els seus 

productes, algunes d’elles centres molt importants. 

Però més enllà dels percentatges d’ús del català a Internet, és necessària una gran 

memòria de continguts en català de patrimoni, història, ciència. Des d’Esquerra creiem 

que l’ús del programari lliure pot donar una oportunitat al català. Actualment, les llengües 

minoritzades, com el català, tenen poques possibilitats de desenvolupar-se en el món del 

programari de propietat, i qualsevol persona o institució pot traduir i adaptar un 

programari lliure a qualsevol llengua; a diferència del programari de propietat, en què 

només l’empresa productora té els drets per realitzar la traducció. El programari lliure pot 

millorar la presència del català en el món de les noves tecnologies, ja que quan es crea 

un nou recurs lingüístic, una traducció, un diccionari, queda a disposició de tothom, pot 

ser reutilitzat en futures aplicacions. En aquest sentit, Esquerra vam presentar l’abril del 

2002 la Proposició de llei de programari lliure en el marc de l’Administració pública de 
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Catalunya, que no va ser aprovada perquè hi van votar en contra Convergència i Unió i el 

PP. 

És, doncs, en aquest camp, el de la societat de la informació, on menys actuacions s’han 

fet per part dels seus predecessors. Des del Pla «Catalunya en xarxa» fins als darrers 

plans elaborats per la Generalitat s’han fet molt bones diagnosis, però cap d’aquests 

plans no s’ha aplicat. No hi ha hagut un lideratge des del Govern de la Generalitat. S’ha 

invertit, potser, molt en maquinari, però no en programari amb continguts, amb 

desenvolupament de capacitats amb accessibilitat i no s’han creat llocs de trobada per a 

les noves tecnologies. Les actuacions han estat escasses i massa sovint 

desafortunades, només cal recordar diferents traduccions pagades per la Generalitat de 

Windows 95, o la primera versió del 98, obsoletes als pocs mesos de sortir al mercat, i 

així podríem continuar també una llarga llista. 

Com vostè ben bé ha dit, ha arribat el moment del lideratge, de desenvolupar una 

indústria pròpia de la informàtica, de les telecomunicacions, i tenim confiança, des 

d'Esquerra, que aquesta serà una de les seves principals prioritats. 

Finalment una demanda, obri, tal com ha dit, els seus projectes de Govern a la 

participació de la comunitat universitària, a les persones que fan recerca, i també al 

Parlament. No n’hi ha prou a convocar fòrums, a fer jornades i després recollir opinions 

en plans estratègics, cal també la possibilitat de poder exercir un control sobre la gestió 

pública per garantir que aquests plans es compleixen. I en aquest sentit, valorem 

positivament mesures com les que ha esmentat sobre les dietes als consells 

d’administració -fins ara hi ha hagut només un miratge de participació–, perquè no es 

tornin a produir episodis com els de la LOU, votada a favor del partit en el Govern a 

Catalunya, Convergència i Unió, en contra de la comunitat universitària catalana; o a 

nivell estatal, casos com el Prestige, invasió de l’Iraq, Plan Hidrológico, o els darrers 

casos de secessionisme lingüístic sense escoltar la comunitat científica – les universitats, 

els filòlegs. Així doncs, el reconeixement necessari, i tornar a prestigiar des de la política 

l’ofici d’aquells que creen i transmeten el coneixement. Recuperem, doncs, els arguments 

per a la política, que moltes paraules en aquests darrers dies, com democràcia, llibertat 
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d’expressió, pau i sobretot veritat no siguin monopolitzades i buidades de contingut per 

cap partit polític, perquè de fet, fins ara, l’única arma de destrucció massiva que s’ha 

trobat és la mentida. 

Moltes gràcies, honorable conseller; senyora presidenta; senyores i senyors diputats. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyora diputada, també per adequar-se tant al temps. Té la paraula 

l’honorable conseller. 

El conseller d’Universitats, Recerca i societat de la Informació 

Gràcies, presidenta; gràcies també a la intervenció de la il·lustre diputada Pilar Dellunde. 

La diputada ha esmentat tota una sèrie de qüestions molt importants, en particular, la 

seva preocupació per les persones que fan la investigació, que fan la recerca a 

Catalunya, que ho fan en condicions que les estadístiques que esmentava demostren 

que hi ha un sobreesforç personal. Perquè s’ha de dir que, a més d’aquesta estadística 

de les inversions, que a més no és un any, aquí, el problema afegit és que aquest doble 

pressupost de l’any 2002 és el del 2001, el del 2000, i així fins a molts i molts anys, de 

manera que la possibilitat de la sana competència científica –anem a deixar-ho aquí– la 

tenim complicada. Tanmateix, quan un mira els índexs de productivitat, per exemple el 

nombre d’articles referenciats en les bases internacionals d’investigadors de Catalunya, 

resulta que són superiors als d’aquesta altra comunitat que esmentava la diputada. De 

manera que, malgrat que les condicions són pitjors, doncs hi ha un sobreesforç, encara 

que, com deia el llavors rector de la Universitat Polítècnica de Catalunya Jaume Pagès, 

«els esforços personals tenen data de caducitat.» I jo crec que ens ho hem de prendre 

molt seriosament, perquè jo no sé calcular ara aquesta data de caducitat, però no és 

molt llunyana, per qüestions que han sortit abans, no?, de l’estructura d’edat en les 

universitats i també sospitada en altres centres. 

I en aquest sentit va ser importantíssima la Moció que va aprovar aquest Parlament, que 

Catalunya hauria de dotar-se, d’aquell moment, que devia ser l’any passat, al 2010, de 

dos mil nous investigadors. És una moció que jo vaig llegir amb gran interès i que prenc 
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amb gran interès per intentar portar-la a terme, perquè són moltes les repercussions que 

hi ha al darrere d’això, no només la investigació en si mateix, la que puguem fer, sinó 

també la renovació dels cossos de professors a les universitats i també en altres centres. 

Evidentment queda molt lluny del que és el repte europeu encara, perquè si haguéssim 

de fer una traducció directa del que significa el 3% del PIB a Catalunya i dels set-cents 

cinquanta mil investigadors que ha calculat el comissari #, que són necessaris a Europa, 

a Catalunya hauríem d’estar parlant de quinze mil nous investigadors, la xifra pot 

espantar, i suposo que al conseller d’Economia encara l’espantarà més, però..., és 

simplement per estar en la mitjana, eh?. Això seria per estar en la mitjana del que ha 

calculat, suposem que correctament, el comissari Philippe #. 

Ja ho he dit abans, estem ja treballant en aquest Pla català de recerca, desenvolupament 

i innovació. Aquest és un compromís, un compromís de Govern, executat o coordinat des 

de la CIRIT, amb tots els departaments del Govern estem treballant, i ja he dit abans que 

la intenció és, el compromís és tenir-lo aprovat, després d’una àmplia participació, el 

mes de novembre. 

Coincideixo amb la senyora diputada que les tecnologies de la informació i la 

comunicació són també una oportunitat per a la llengua catalana; ho són. I, a més, podem 

entrar en una especificitat que és el que té la nostra societat de plurilingüisme, i que això 

ens dóna una oportunitat per liderar una oferta per a altres societats que tenen una 

situació semblant o equivalent a la nostra. Suport a la... 

 

 

Fitxer 12 

 

... digital. Ja ho he dit també abans. No he parlat dels webs, però és evidentment un dels 

aspectes concrets en els quals també s’ha de funcionar, la introducció de..., la utilització 

de les TIC a totes les petites i mitjanes empreses. Vull dir, és una de les qüestions que 

junt amb el CIDEM, doncs, hem de dedicar-nos plenament, és una qüestió clau. De 
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manera que jo, en aquests moments, jo, a la senyora diputada el que li puc dir és que 

entomem el repte, aquest repte de lideratge en aquest sector, que obrirem la participació 

i que estimularem tant com puguem l’activitat, en fi, de tot aquest actiu que té el nostre 

país. I dintre del que parlava també abans, d ’aquesta difusió de la ciència, aquesta tasca 

de difusió de la ciència i de prestigiar la ciència, evidentment, també prestigiarem els 

investigadors, perquè no hi ha ciència o no hi ha investigació sense investigadores i 

investigadors. Per tant, el rol fonamental d’aquestes persones que dediquen, bé, a la 

investigació el seu esforç, jo crec que la societat l’ha de valorar, eh? En fi, hi haurien 

molts exemples. Paro aquí. 

La presidenta  

Moltes gràcies, senyor conseller. Vol repreguntar? Té la paraula en aquest moment el 

representant del Partit Popular de Catalunya, el senyor Rafael López i Rueda. 

El Sr. López i Rueda 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, abans de tot, agrair-li la seva 

intervenció, felicitar-lo de part del Grup del Partit Popular de Catalunya, doncs, pel seu 

nomenament, i també agrair..., estendre l’agraïment del Grup a tot l’equip que 

l’acompanya, que tots aquells que hem estat [#] tècnics sabem que si l’Administració 

actualment funciona és perquè hi ha uns bons tècnics darrere de l’Administració. 

El nostre Grup no voldria avui entrar en un debat sobre la LOU o la LUC [#], perquè 

pensem que són dues lleis que ja estan aprovades, amb el recolzament d ’alguns que hi 

creiem, amb el vot en contra d ’altres i amb l’abstenció d ’altres. I per tant, és absurd, avui, 

començar o encetar un debat sobre una cosa que està aprovada, i el que hem de fer en 

tot cas és, doncs, portar-ho a terme, implementar-ho. El que sí que jo li voldria també dir 

és que, bé, parlar en quart lloc té un problema, que moltes de les preguntes que es volien 

fer, doncs, ja s’han fet i han estat contestades, amb la qual cosa jo li voldria fer algunes 

reflexions molt breus sobre el que hem dit i sobretot, com que jo he estat precisament un 

estudiant bastant actiu a la universitat –vaig ser delegat, vaig estar a la Junta de Facultat, 

al Consell d’Estudis i al Claustre, amb la qual cosa t’«empapes» de la universitat–. Sí 
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que m’agradaria fer unes reflexions, no només com a diputat sinó també com a 

exestudiant actiu. 

Vostè ha comentat el tema de la recerca i de la docència. Jo crec que és un bon element 

de reflexió. Primer perquè nosaltres hi pensem. Ja li dic que estem actualment en un bon 

moment d’investigació bàsica, que es diu, és a dir –ja ho ha dit la diputada d ’Esquerra 

Republicana–, de publicacions, però jo crec que encara hem d’aconseguir i hem 

d’assolir molt més en el que és la investigació aplicada, i per això li demano que en tot 

allò que, doncs, vostè apliqui, implementi, de recerca, vagi cap a la investigació 

aplicada, i no cal que li digui que, per descomptat, doncs, que compti amb un 

recolzament de l’àmbit privat, un recolzament de les empreses, que és precisament el 

que escau més al nostre sistema universitari.  

Però també, en l’àmbit de la recerca, jo li diria que s’ha de tenir molta cura amb el que 

molts estudis han posat de manifest, que és la manca de cohesió interna dels 

departaments. Ja l’Informe Bricall, doncs, parlava de la mateixa estructura departamental 

i, per exemple, quan es feia la valoració dels dos primers plans de recerca, es 

comentava, doncs, que no només els objectius, moltes vegades, eren molt dispersos, 

amb la qual cosa s’han de concentrar, sinó que la manca de coordinació que s’estenia 

dintre els departaments, doncs, a vegades feia difícil un avenç correcte.  

Després ha parlat del tema de la docència. Bé, a mi sempre m’ha agradat posar un 

exemple que deia l’anterior conseller d’Universitats, en el tema..., que es produeix, de 

vegades, com un doble sentit, en el tema de la investigació i la docència, perquè ell deia 

que un estudi de 1998 sobre quins eren els factors més importants per escollir un centre i 

per dir que un centre era de qualitat, el factor de la investigació hi apareixia en un tercer 

lloc. Això que avui en dia sembla, doncs, que hi hagi una absoluta unanimitat, doncs hi 

apareixia en el tercer lloc. Abans era la docència que la investigació. Però és cert que 

avui en dia, doncs, patim un cert..., no parlaria de «despreci», però vostè ho ha dit molt 

bé quan ha parlat de la càrrega docent, no? Però jo li voldria fer una reflexió: jo no crec 

que a l’hora d’escollir el professorat, a l’hora d’allò que es diu «el perfil de plaça» es 

valori gaire la capacitat de transmissió de coneixement. No crec que es valori gaire. I 
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això és una cosa que patim moltes vegades els estudiants. Ja li dic, és una cosa que 

moltes vegades ho patim.  

En aquest sentit, també li volia fer una reflexió, si la trobo... Bé, el que li he comentat de la 

manca cooperació [#] entre els departaments, també la manca de qualitat. Vostè ha 

parlat de l’avaluació externa, de l’Agència Catalana d’Avaluació i del programa que té 

amb el Ministeri. Nosaltres, des del Partit Popular de Catalunya li diem, doncs, que hi 

posarem tot perquè això es resolgui, perquè considerem que és una situació, doncs, fins 

i tot absurda, que es dóna.  

El que sí que li vull comentar són dos elements de la qualitat del nostre sistema. El 

primer, la manca de preparació dels nostres alumnes a la secundària. Ningú millor que 

vostè sap que hi ha hagut moltes facultats..., per exemple, un cas d ’una facultat espanyola 

de ciències, que va haver de posar un curs pont zero, per donar matemàtiques, perquè 

no arribaven amb la qualitat suficient per entendre les matemàtiques que es donaven 

només a primer de carrera. I segon, doncs, jo li pregaria que incrementi, que s’hauria 

d’incrementar la relació de la universitat amb l’ensenyança secundària, que ja s’han fet 

alguns esforços però que s’haurien d’incrementar encara més, perquè no sigui una 

ruptura el que es troben actualment els alumnes, entre l’ensenyança secundària i la 

universitària. 

I després, també, el problema a l’hora de sortir de la universitat. Hem parlat aquí dels 

postgraus, dels màsters. Jo crec que a Catalunya encara hem de fer un esforç per 

programar encara més postgraus i més màsters. Sempre poso l’exemple, per exemple, 

de la Facultat de Ciències de la Comunicació, on a Catalunya no tenim un màster de 

periodisme de qualitat i molts alumnes se n’han d’anar fora de Catalunya per fer-ho.  

Però també tenim un problema amb la llengua. No parlo del problema del català i 

castellà, sinó que parlo de l’anglès. Crec que a Catalunya hauríem de potenciar els 

màsters, els postgraus, en anglès, per ser un centre internacional –internacional– potent 

en aquesta matèria, en el tercer grau. 
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I jo tampoc volia fer moltes més reflexions. Ja li ho dic, li volia preguntar pel tema del 

finançament, però jo crec que la pregunta del diputat de Convergència i Unió, ja l’ha 

contestat prou bé. Només aquestes petites reflexions. 

Moltes gràcies, senyor conseller. 

La presidenta  

Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació  

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, també, a l’il·lustre diputat López i Rueda. Gràcies 

per la seva felicitació i per la felicitació a l’equip del Departament que avui és aquí, 

compartint aquesta sessió. Gràcies també pel seu oferiment de col·laborar a intentar 

salvar alguns esculls de relació, realment, doncs, sense explicació, perquè sempre és 

millor la cooperació i aquesta estructura de xarxa sempre és més profitosa per a 

l’administrat i per a la gent que no l’enfrontament, i en aquest sentit, doncs, li ho agraeixo 

moltíssim.  

Respecte a les seves propostes concretes, a les seves demandes concretes, sí que li he 

de dir que sí que estic d’acord que hem de fer més investigació, més investigació 

aplicada i més investigació fonamental. A veure, aquí hi ha una qüestió que falla una 

miqueta, i és el principi de subsidiarietat, eh?, en el següent sentit: la lògica demanaria 

que les institucions de recerca més pròximes al territori desenvolupessin..., a veure, això 

d’aplicat i fonamental, en fi, això és una cosa que és molt difícil determinar [#] fronteres. 

Ara, l’any passat vam celebrar el cinquantè aniversari del descobriment de l’estructura 

del DNA... Per cert que Crick tenia vint-i-quatre anys i el vell tenia..., Watson tenia trenta-

un anys. Això entre parèntesis, però té unes connotacions terribles, eh?, per a nosaltres. 

Perquè tenien el seu laboratori. Tenia trenta anys i tenia el seu laboratori. Bé, doncs, 

aquests senyors no podien ni imaginar que estaven posant les bases perquè determinat 

ciclista es xutés eritropoetina per pujar al Tourmalet, per exemple. Doncs, per tant, això 

de bàsic i aplicat és complicat. Però, en definitiva, el que diria més o menys la teoria, la 

racionalitat, seria: la institució més arrelada al territori, més pròxima al territori, hauria de 
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fer una investigació més aplicada, més concreta..., a la indústria, a les necessitats 

socials... Perquè no només hem de parlar d’investigació científica, sinó també 

d’investigació en ciències socials i en humanitats. L lavors... Per cert, entre parèntesis, jo 

he volgut donar un clar missatge amb això, nomenant un director general de Recerca que 

és un humanista. I crec que ho he fet precisament amb aquesta intenció, que la 

investigació no és només aquesta. 

A continuació..., això seria per decidir [#] les administracions o les entitats dites locals o 

regionals. Les administracions de país, doncs, haurien de tenir una visió més general, 

més de superestructura, i finalment, la investigació europea, doncs..., fos la investigació 

bàsica, la que aprofita a tot el continent i que es preocupa de les coses més 

fonamentals. Doncs no, és a l’inrevés. Està funcionant a l’inrevés, o gairebé. El pla 

europeu, els programes marc –els Framework [#]– funcionen en funció del Tractat de la 

Unió, que és potenciar la competitivitat de la indústria. Per tant, fan investigació aplicada. 

El pla espanyol fa investigació aplicada. Bé, i qui fa la investigació fonamental? Qui fa la 

investigació bàsica? Per tant, d’aquí que ha sorgit aquesta reflexió europea que 

conduirà, tant de bo, a crear el [#] European Research Council, per a fomentar la 

investigació bàsica. Per tant, d’acord... No estic dient, eh?, atenció, eh?, que de 

vegades... «El conseller, doncs, diu que no s’ha de fer inves...» No, no estic dient això. 

Estic dient que hem de..., i per això he dit abans que hem de introduir en el model de 

distribució de recursos una partida per a investigació a les universitats, perquè les 

universitats puguin tenir investigació fonamental o bàsica. 

Què més? Respecte de la docència? Jo crec que, bé, jo crec que no es pot donar un 

diagnòstic únic. Vull dir, fins ara l’aplicació de la LRU, les universitats hem tingut un 

instrument per seleccionar el seu professorat, que els permetia avaluar les capacitats 

docents o de transmissió de coneixements, i l’han aplicat de manera diversa. Fins i tot 

dintre d’una mateixa universitat, els departaments ho han aplicat d ’una manera diferent. 

De manera que hi ha qui ha fet més èmfasi en aquest aspecte i altres que ni ho han 

mirat, per dir-ho d’alguna manera. De forma que... El que passa és que després això ha 

de tenir conseqüències, que és el que no passa. No hi ha massa conseqüències de 
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polítiques diferents. I per tant, això s’ha de tenir en compte, s’ha d’avaluar i s’ha de seguir 

i s’ha de premiar, fer una bona selecció del professorat. I entrar dintre del treball per 

objectiu [#]. 

No acabo, per dir que no començo, a estar d’acord en el referent a la manca de 

preparació dels estudiants de secundària. A veure. Els estudiants de secundària d ’ara 

són diferents, són diferents dels estudiants de secundària de quan jo vaig acabar el 

batxillerat, o dels estudiants de secundària de fa deu anys. Són diferents, com és diferent 

el seu món de relació, els programes de televisió que els agraden o la música que 

escolten. Són diferents. I la universitat és qui té l’obligació d ’adaptar-s’hi. Aquesta és la 

meva teoria. Per tant, sabent menys matemàtiques concretes, segurament, potser tenen 

un cap millor estructurat per a la resolució de problemes, o saben buscar informació 

millor que en sabíem nosaltres, en el seu moment, o que en sabien els estudiants de fa 

deu anys. Aleshores, jo crec que hi ha un canvi, i per això és tan important l’altra qüestió 

amb què sí que coincideixo absolutament, i ho he dit jo, també: la relació secundària - 

universitat, el trànsit. Aquest trànsit i la relació. És molt important. I jo insistiré en [#].  

També és important preocupar-se de la sortida laboral ... 

 

 

 

Fitxer 13 

 

...de l’entrada en el món laboral dels estudiants. Ja he parlat de la creació d’un 

observatori. Les universitats ho estan fent. Doncs ho farem junt amb les universitats i ho 

potenciarem. Perquè donen una informació molt important a la universitat de quines són 

les mancances, en fi, les coses que s’han de millorar en la seva preparació. I, 

evidentment, doncs, s’ha de repensar l’oferta... Quan dic repensar no és la revolució. Eh? 

És simplement en el marc Bolònia,  en l’estructura grau - postgrau segurament un 
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panorama raonable seria menys graus més generalistes i una espècie d’operació 

acordió, no?, de manera que hi ha una preparació genèrica i després una més gran 

oferta de màsters d’especialització o de preparació per a la investigació. 

I el problema de l’anglès, doncs, també coincideixo que tenim un problema amb l’anglès, 

perquè com més dels nostres estudiants comencin a estudiar anglès a la millor als quatre 

anys en escoles privades, després a l’escola, després al batxillerat, etcètera, i tanmateix 

tots continuem dient que hi ha un problema amb l’anglès. Amb una conseqüència també 

que jo considero molt negativa, i és que això ha fet desaparèixer el francès, i jo això ho 

trobo fatal. Crec que és una pèrdua molt important i que en particular els catalans, doncs, 

per qüestions simplement de vocabulari, si voleu, tenim una proximitat; no s’entén la 

cultura espanyola, catalana, sense el referent francès. I l’hem perdut. 

Llavors, estic d’acord, i s’està fent, i es potenciarà que hi hagi una oferta... Perquè jo he 

parlat abans que un dels reptes i una de les prioritats de la Unió són les situacions 

conjuntes. Per tant, aquestes titulacions conjuntes, doncs, indefectiblement un gran 

percentatge s’hauran de fer en international english, en aquest anglès hem convingut 

que ens entenem, no? O sigui, que per tant això té tota la raó que s’ha de treballar i ho 

farem. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor conseller. Vol repreguntar? (Pausa.) Molt bé, doncs té la paraula, 

pel Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Alternativa, la senyora 

il·lustre diputada Dolors Camats i Luis. 

La Sra. Camats i Luis 

Molt bé, gràcies, senyora presidenta. Gràcies i felicitats al senyor conseller per 

comparèixer avui aquí i per fer-ho, a més a més, amb gran part del seu equip, que ja en 

els perfils hi han experiències diverses que demostren que són, com molt bé ens deia, 

tota una declaració d ’intencions. Gràcies també per fer la presentació que ha fet, que ens 
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introdueix una mica més a tots i a totes en les noves tecnologies, i vostè ho ha fet no 

només en el fons sinó també en la forma, i també està bé que ens hi anem avesant. 

En la seva presentació ha parlat de societat del coneixement, de la necessitat d’una 

tasca integrada des del seu Departament per treballar la recerca, la investigació, 

l’educació i les noves tecnologies d’una forma integrada. I ens ha agradat sentir-ho. 

Efectivament, no es pot deslligar ni fer-ho a nivell global, a nivell general, ni tampoc en la 

tasca del professorat, cosa que també ha mencionat. 

També ha estat una presentació sense complexos, i vagi per endavant que és 

especialment agradós aquest aspecte. Quan vostè ha parlat de llengua catalana, quan 

ho ha fet a la universitat però també als països catalans, i quan ha parlat de la llengua 

catalana en les noves tecnologies, de la seva presència a Internet. Ambiciosa, també, i 

sense complexos quan parla de programari lliure, de fer-ho amb calma però sense 

deixar-ho de fer. I especialment quan es refereix al món europeu, o al referent 

internacional, o al referent global, si m’ho permet, amb tanta naturalitat, amb tanta 

quotidianitat en el seu discurs i, perquè no, amb tanta familiaritat. 

En definitiva, valorem aquesta ambició en el seu enfocament i en l’enfocament que dóna 

al Departament, i la compartim. 

No puc negar-li, però, que ens agradaria que el marc normatiu de la universitat catalana 

a casa nostra fos un altre. Nosaltres ja vàrem dir en el seu moment que la LOU és un atac 

a l’autonomia universitària: excessivament reglamentista i uniformitzadora, que no preveu 

el finançament i que el seu desplegament ja ha generat conflictes a les universitats. Ja no 

li dic res de nou. Una mostra d’una manera de governar d’esquenes a la gent, a la qual 

malauradament el Partit Popular ja ens té molt acostumats, i que és radicalment diferent 

a la que des del nostre Grup, i que des del pacte catalanista i d’esquerres volem 

impulsar. Afortunadament les lleis i les constitucions es poden canviar, i és feina nostra 

canviar-les quan toca. 

També em sembla que el poc marge que deixa no ha estat ben aprofitat per la Llei 

catalana, malgrat que finalment s’hi van introduir elements positius –i vostè hi ha fet 
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referència quan parlava del programa Serra Hunter; també s’hi han referit els altres 

grups– per a la política de professorat, i especialment en referència a la millora 

necessària del finançament universitari. La LUC és  millorable perquè també ho és la 

LOU, i sabem que vostè comprèn quins són els elements a millorar, i així ho esperem. 

Vostè coneix la universitat des de dins i des de moltes vessants, i estem convençuts que 

vetllarà perquè l’autonomia universitària sigui de debò una realitat i per donar a les 

nostres universitats la capacitat de liderar el seu propi futur. 

Ha fet referència a la convergència europea i ens agrada sentir que és una prioritat, i que 

el marc i l’ambició és l’ample europeu; com deia abans la diputada socialista, no sembla 

que sigui el model del Govern central tot i que ja sabem, si em permeten dir-ho, que les 

vies de tren i la construcció de línies fèrries no és el que millor fa el Govern central. 

Malgrat el calendari de Bolonya, senyor conseller, hem de córrer, i efectivament ha de ser 

en col·laboració amb la nostra universitat, que sap que té una oportunitat única per fer un 

salt endavant.  

La seva exposició ha estat força exhaustiva i, si m’ho permet, ens deixa poc marge per 

fer-li gaires preguntes. Molt detallat en algun cas. Però des del nostre Grup ens agradaria 

assenyalar, també, que per a un projecte d ’un Govern d’esquerres és fonamental poder 

garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la universitat i dignificar les condicions de 

treball d’aquell personal, especialment docent i de recerca, que ara no les té. 

Ha parlat que els instruments necessaris per fer efectiva aquesta garantia no han estat 

prioritzats pel Govern fins ara, i esperem que això canviï. Ho esperem de debò. I, alhora, 

que des del seu Departament es reforcin altres mesures que ho poden complementar, de 

residències universitàries, compatibilització d ’estudis i vida laboral, formació al llarg de 

la vida –a la qual cosa vostè també ha fet esment. 

Pel que fa a la recerca, coincidim amb vostè en el plantejament d’ambició per fixar 

l’objectiu de la recerca en el marc europeu i internacional, pel que fa un augment dels 

recursos, i amb la voluntat que la investigació deixi de ser vista de forma elitista i fer-la 

realment possible, efectiva i lligada al benefici de la nostra societat. 
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També és ambiciós el seu plantejament pel que fa a la societat de la informació i 

especialment adequada la visió a llarg termini, i de més enllà, que ens ha explicat: una 

visió integral que engloba el món de l’empresa, l’Administració, la ciutadania i la 

universitat. 

Vostè ha fet referència a un tema enormement clau pel que fa a les noves tecnologies: la 

possibilitat de l’exclusió. I és important que ho tingui present. La possibilitat que es creï 

una societat en la qual els uns tenen accés i habilitats i els altres no tenen ni l’accés ni la 

possibilitat de tenir aquestes habilitats. Parlem de la fractura digital. Vostè s’ha referit a 

la social i a la lingüística, que en el nostre cas és especialment delicada. També hi ha un 

component territorial en aquesta fractura, que sabem que coneix, i em sembla prioritari 

que el seu Departament hi faci referència. 

Permeti’m, per acabar, l’atreviment i la gosadia que donen, d’una banda, la manca 

d’experiència, però també la voluntat de veure canvis i feina feta, que li digui un parell de 

comentaris o tres. Un, que li agraeixo que es comprometi en el diàleg, que escolti les 

persones a les quals ha d’adreçar les seves polítiques i les polítiques del seu 

Departament, però que no se les escolti només a elles. Els professionals, el professorat, 

els alumnes, els investigadors i investigadores són el capital humà amb el que compta 

per fer la seva feina, però també amb el que compta la nostra societat. I, per tant, és 

important que se l’escolti. Ja ens ha dit que ho ha començat a fer i, per tant, li agraeixo, 

doncs, de nou, que continuï en aquesta línia. 

Li demano també, que sigui bel·ligerant –i atenció!, que li ho demana una pacifista–, 

però per defensar les necessàries inversions i dotacions que ens calen, i també per 

defensar la necessària autonomia i capacitat que ha de tenir el nostre Govern i la nostra 

universitat, per parlar d’una veritable societat del coneixement catalana, excel·lent i 

plenament europea i internacional. Li ofereixo també el suport del nostre Grup a la tasca 

de donar un impuls a la universitat catalana com a centre d’excel·lència, aquí i a fora; 

d’incorporar la realitat de la societat de la informació al nostre país, no ja com un objectiu 

a llarg termini sinó com una estratègia per a l’avui, i entomem, des del Grup i 

personalment, les feines que ens encarrega com a Parlament: la idea d ’un Consell de la 
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Societat del Coneixement, la independència necessària de l’Agència de Qualitat i la 

proposta d’una oficina que, des d’aquesta casa, vetlli per la ciència i pel coneixement 

científic. 

Li garanteixo que des del nostre Grup Parlamentari continuarem fent la nostra feina de 

forma crítica i amatent al que la nostra societat i el nostre país demanen i mereixen, 

garantint que la tasca d’impuls, però també la de control, la seguirem fent des d ’aquest 

Parlament. I si cal li garanteixo també que tornarem a l’aula per ampliar –o iniciar, en el 

meu cas– els nostres coneixements en ciència i en tecnologia, en benefici d’un millor 

Govern. 

Gràcies, senyor conseller. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

Gràcies, presidenta. Gràcies també a la il·lustre senyora Dolors Camat per la seva 

intervenció i les seves paraules. Voldria dir-li que comparteixo moltes de les coses que 

ha dit, i comparteixo també l’esperit amb què les ha dit, no? 

La LOU, ja sé que en el seu moment..., però jo crec que cal recordar una qüestió: la LOU 

va ser aprovada contra les universitats. Totes les universitats de l’Estat. Totes. I la 

Conferencia de Rectores de Universidad Españoles també van dir que aquella no era la 

Llei que necessitava la universitat espanyola. Doncs..., i jo ho comparteixo. 

Vetllar l’autonomia universitària: sí, ja ho he dit abans. Vetllar per un equilibri adequat 

d’aquesta doble legitimitat dels representants dels interessos generals i de l’autonomia 

universitària. I per què la autonomia universitària? Doncs per egoisme. Perquè 

l’autonomia universitària és la garantia, o l’autonomia universitària és necessària perquè 

la universitat, la gent de la universitat, pugui desplegar les seves iniciatives, les seves 

aportacions, la seva creativitat, el seu impuls, la creació de noves oportunitats. Si 

intentem menar a això com una caserna, doncs tot això ho perdem. 
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Igualtat d’oportunitats en l’accés a la universitat. Aquesta és una qüestió que no afecta..., 

jo crec que aquesta és una qüestió de país, absolutament. I que no es soluciona amb les 

taxes. En aquests moments si una família decideix, una persona decideix no anar a la 

universitat no és pel preu de les taxes, perquè és una quantitat, diguem-ne, baixa, en 

termes absoluts. No hi va perquè és necessari un salari per contribuir, bé, a la seva vida, 

o per contribuir a l’economia familiar o el que sigui. El problema és aquí. O si una 

persona que treballa vol estudiar, d ’acord que tenim la UOC, i s’està aprofitant –i s’està 

aprofitant bé– perquè és un model educatiu excel·lent; vull dir, molt bo. Però hi ha estudis, 

segurament, o persones que voldrien anar a les aules; doncs no hi ha un mecanisme. I 

són possibles, mecanismes; hi ha mecanismes possibles, eh? Per exemple, tenir un 

sistema de crèdits, protegits per l’Administració, que es retornen més tard, etcètera. Vull 

dir que jo crec que..., i a mi m’agradaria poder treballar en aquest sentit, de poder crear 

aquest àmbit d’oportunitats perquè no fos el tema de les taxes el que..., fixés el tema de 

les taxes la qüestió de l’accés als estudis, als estudis universitaris de primera opció, de 

segona o dintre de l’esquema de l’educació al llarg de tota la vida. 

L’exclusió territorial també la tenim present. I això és especialment significatiu, i vull dir-

ho clarament, en l’àmbit universitari. No és tema d ’exclusió, però el model..., una qüestió 

que, en fi, que no acaba d’estar afinada 

 

Fitxer 14 

 

En el model de finançament és que no hi ha igualtat de competitivitat entre les 

universitats de Barcelona i les que no són de Barcelona, i el model contempla 

universitats que totes poden competir-hi igual, i això no és veritat, i ho veiem, per 

exemple, quan es fa el Programa I crea o el Programa Serraunter com, ai, perdó, el 

Programa Ramón i Cajal, com els investigadors prefereixen venir al centre de Barcelona, 

no hi ha, bé, hi ha una situació objectiva, eh?, doncs, això, doncs, col·loca a aquestes 

universitats, bé, en concret Lleida, Tarragona, ui, perdó, ui, ui, ui, quin pecat! –quin 
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pecat–, la Universitat Rovira i Virgili, demano excuses, eh?, formalment, i Girona, en una 

situació, en fi, particular i que hem de tenir-ho en compte.  

Assumeixo les demandes que em fa la senyora diputada respecte al compromís amb el 

diàleg, donar-hi impuls, excepte d ’una cosa, seré bel·ligerant excepte en una qüestió, en 

què no hi haurà un cèntim per a la recerca militar, aquí no serem bel·ligerants. 

Gràcies. 

La presdienta 

Vol tornar a parlar? 

Moltes gràcies, doncs, deixaríem aquí finalitzada la compareixença de l’honorable 

conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, senyor Carles Solà i 

Ferrando, i els demanaria un minut per acompanyar-los a ell i a tot el seu equip i 

continuar amb l’ordre del dia que tenim. 

Per tant, moltes gràcies, senyor conseller, i endavant en la seva feina. 

El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

Moltes gràcies. 

(Pausa llarga.) 

La presidenta 

Sí, perquè en aquest moment encara no necessitem quòrum, sinó noms de persones. 

A veure, el segon punt de l’ordre del dia és la Proposició de llei, la constitució de la 

ponència que si els sembla bé pot ser aprovada per assentiment. 

Aleshores, queda tancada l’ordre del dia, queda acabada la sessió, els demano als 

portaveus que es quedin un moment en aquí i la pròxima vegada els proposo, si els hi 

sembla, que aquestes, que aquesta aprovació de compareixences ho farem un moment 

abans de començar, demanarem en el conseller o consellera que s’esperi un momentet i 

farem les sol·licituds abans. I, també, els recordo que les sol·licituds de compareixença 

que aprovem han de ser fetes, substentades i, per tant, amb tota la gent en aquí. Per tant, 
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demanaria als grups que estan demanant moltes compareixences que s’ho rumiïn molt 

bé abans de demanar-les. 

Res més.  

La sessió s’aixeca a les... 

 

 

 

 

    

 

                    

      

 

 

 

 

 

 

 


