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S'CM?^ 
I fulur: 

A n ^ e l L á z a r o 

a Universitat de Girona va ser crea
da oficialmenc fa deu aiiys, per Uei 
de] l^arlamenc de Catalunya, toe i 
que el seu embrió luiniá i cicntific 
(e! Cnl'¡cgi UnivcrsiLiri de Crirona i 
l'Escüb Politécnica) és molt ante
rior, deis aiiys 70 i 8l). Pero encara 

]io sc'ii dibuixa la forma. 

MODIÍL O AL-LUVIÓ? 

La vida universitaria gironina, nialgrat tots els estorbos de plani-
ficació (pressupostüs, plans de formació i docencia, grups de 
recerca, pare tecnológic, discursos del rector), sembla eixamplar-
se per al'luvió, arrossegada per canvis socials Í tecnológics diíicils 
de coiiciíiar i no senipre compacibles. 

Solidaritat i comperitivitac. servci públic i control empresarial 
de h recerca, corporarivisnie i proíessorat en precari, noves tecno-
Ic^es i classes avorrides, pluraJisnie en la base i personalisme en la 
gesrió semblen convinre en un difícil equílibri de contraris, 

Les dades estadisdques i els fets quotidiaiis contrasten: la 
inversió prevista per al Pare Tecnológic esta prop deis I.70Ü 
niilions de pesseres, el nombre de grups de recerca supera els 
130 i la UdG ha geiierat mes de mii niilions en transieren ci a 
tecnológica, pero la major part deis professors teñen concractes 
precaris, la societat gironina desconeix el fet iniiversicari, molts 
estudiants estudien desmotivats i els barracots encara son visibles 
en el campus de Mondlivi. 

El fijtur no és niai ciar eniloc. pero enlloc com a la UdG 
les perspectives t'utures SÓJI tan confuses, i aquesta manca de 
referencies clares ja conienca per la seva ubicado en el mapa 
umversitari cátala, estatal i europen. 

LA U D G EN EL MAPA UNIVERSITARI 

La competencia entre les tniiversitats és un íet, i els poders 
públics i privats no hi son aliens. El projecte de llei orgánica 

d'universitats (LOU) proposa la creació d'una «Agencia Nacio
nal de Evaluación y Acreditación», i esmenta directament la 
Kcojnpednvitut" i la «comparació» entre els criteris de valoració 
deis centres universitaris (articles 31 i 32). 

Les empreses i les instltiicions pressionen per disposar de 
centres universitaris d'elit, con centran t-b i els inillorí recursos 
niaterials i personáis -la Universitat Pompen Fabra de Barcelona, 
la UOC o la Universitat Carlos 111 de Madrid cu son el paradig
ma- i deixant per a la resta r«educació de masses». Els especialis-
tes parlen d'uuiversitats de primera, segoiis i tercera divisiói en 
quina categoria pot situar-se la Utiiversitat de Girona? 

Els esfori,"os de quaiitat i diversifícació de l'equip de 
govern (mobilitat estudiantil, aules de docencia virtual, noves 
titulacions o ritulacíons especifiques-com ciencies ambientáis, 
tecnologia deis aliments o turisme-, Pare Tecnológic) semblen 
voler dotar la UdG de personalitat propia, pero el poder 
d'atracció del centre persisteix. Els fets lio demostren: a Giro
na les notes de tall de quasi totes les carreres só]i baixes, molts 
estudiants hi arriben en segona o altres opcions, una part deis 
professors fan recerca fora de la UdG, i les insdtucions no hi 
inverteixen -com passa a la resta d'universitats periferiques-
fins que no han acabat amb les d'elit. 

Tanmateix, l'equip de govern intenta adaptar-se, pero i]o 
esta prou ciar si la reaHtat política i socioeconómica, i especial-
ment les complexes estructures internes de poder (en alguns 
departanients, quasi feudals), deLxen gaire nurge per a un niodel 
de gestió eficag en el futur. 

E L MODtL DE GESTIÓ UNIVERSITARL'\: CONTROL 

POLÍTIC, MODEL GERLNCIAI. 1 «ESTIL CIRONI» 

El ]nodel de gesttó s'ba caracteritzat fins ara per un garbuix de 
tendencies no gens ñcil d'entendre sense reufemísdca apeMació 
a «l'estil gironí de fer política»: un í'personatge irrepetible i 
carismatic» (el rector Nadal), la preeminencia del gerejit en 
decisions económiques {pressupost i PAS -personal d'adminis-
cració i servéis-, especialment), e! poder corporatiu d'alguns 
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Acció de protesta de la "Campanya del Tobo": els estudiants de dret reclamen edifici propi. (1994), 

depártame 11 rs (que IKIII coiivertit el rector en LUÍ priniiií imcrpares 

en qüestiotis de personal docent), un professorat sense conscién-
cia de classe, um coMectius d'estudiants tan acdus i organitzacs 
com diversos {des d'asseniblearis a «padanientaris»)... 

El ñitur de la gestió dependni de la nova llei universitaria i el 
que se'n derivi, especiaLneiit h nova llei deis consells socials, que 
anuncia una pcrdua d'autoiioniia. La LOU no conté caJivi* 
essencials en el niodel de gesrió; al contraria (.'oniírnia les tendén-
cíes existents: el claustre qued;i converdt en un órgan deliberant 
que tan sois conserva el poder pressupostari; es redueix la 
influencia de l'equip de govern (árdele 14); el rector, la Junta de 
Govern i els departameiits conserven el poder executiu i norma-
tlu niés inimediat (árdeles 20 a 25), i els cossos docents conti
núen essent la base del poder universitari (51% del claustre). 

La LOU també consolida una sólida reaíitat de les univei^i-
tats: la privatització indirecta deis servéis, per mitjá deis conve-
iiis, els acords de coMaboració i, sobretot, les fundacíons (arricies 
84 i 85). El límit niolt genéric de la «pronioció i desenvolupa-
nient de les seves fiíialitats» deixa marge per continuar fent el 
queja es fa, des d'empreses de transferencia tecnológica [ípin 

offs) -que converteixen les uuiversitats en el •Oaboratori R+D 
del sector privato- tins a acadeniies de fonnació continuada. 

Malgrat l'aparenf centralisnie de la llei, la C5eneralitat hi 
conserva una influencia decisiva: nnain^anient i Consell Social. 
Anib un pressupost actual de set ¡nii milioiis de pessetes, l'aug-
iiient de les partides pressupostáries condicioiíades al conipli-
ment d'objectius (el tnodel de contractes-programa) i l'anunciat 
increiiient de «comissaris polítics» en el Consell Social determi
naran, en el concrol deis diners, el que pot fer-se i el que no. 

La retirada del rector Nadal canviará segtn-ainein la cara i 
l'esdl visible, pero no el model real, de gestió: una arquitecmra 
de consensos, diaria i difícil, entre l'equip de goverii, la Genera-
litac, els coMecdus tniiversitaris de base (sindicats, estudiants) 1 
els hhbys departamentals. 

E L MODEL DE RELACIONS SOCIALS: 

EMPRESES, INSTITUCIONS I O N G 

La Universitac de Girona ba tet un esfort; iniportant per coinplir 
una de les seves finalitats essencials, pro¡ectar-se socialment, i no 
tan sois pernietent Tentrada de capital privat, via convenís de 
recerca. La llista d'iniciatives «socials» és llarga: els acords de 
coMaboració entre els departaments i les institucions per temes 
d"interés públic {Atles comarca} de Cíiicihiiiyii.. control mediam-
biental. Mapa de Sorolls, projecte Life, finanfament deis inuni-
cipis turísdcs); les activitats de la L>eleg;ició d'Afers de Coopera-
ció al Desenvolupainent (beques Rigoberta Menchú, prácricuní 
d'estudiants d'educació a Nicaragua, credits de Iliure elecció de 
condiigot sülidari, projecte Musen del Sabara); la descentralitza-
ció, encara que limitada, deis estudis universitaris (Sane Feliu de 
GuLxols. futura Facultac de Belles Arts a Olot); o les activitats 
culturáis (Aula de Teatre, Ĉ or de la UdG), entre moltes. 

No obstaiit aixü, el déficit de projecció social encara és 
important. Ver exernple. en les darreres eleccions municipals les 
cajididatures de Üirona no tenien apartats específics sobre el fet 
universitari, malgrat la indubtable repercussió de la UdG sobre 
Tactivitat económica, cultural i lúdica de la ciutat. 1 encara cir
culen prejudícis (interessats?) .sobre la qualitat de l;i insdtució, 
malgrat que Li niillora académica i organitz<itiva és notoria. 

En tot cas, amb el nou niarc legislatiu, social i econoniic, 
Textensió social de la UdG sembla que no s'aturará. Ho facilita
ran la formació continuada, entorn de la Fuiídació Universitat i 
Futur. i albora projectes pioncrs coni Fensenpment per a la 
gent gran del Pía de FEstany; tajnbé el Pare Tccnológic Patronal 
FOEG - UdG, cot i la seva indetinició i els seus previsibles líndts 
en un mercar niolc cümpetitiu, així coin (una espelma a Déu i 
una altiM al diabie) el creixement de projectes solidaris des de 
facultats tan conipromeses com Giéncies de l'Educació. 
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E L M O D E L D E D O C E N C I A : N O V E S T E C N O L O G I E S , 

N O V E S T I T U L A C I O N S , VELLS D E F E C T E S 

El PC i Incernet están cunvíant la forma d'ciisenyar -niés rápid 
del que poden canviar i aduptar-s'hi els iii.iceixos enscuyaiics-, 
i influint decisivamenc eii les politique; educacives. 

Ueijuip de goveni de la UdCÍ, per exeniple, hi dedica nna 
pare iniportant del Pin de fonmuió del personal aúnlciiüc 2001 
perqué, segons s'afirma en el preánibul: «Lĉ  noves accivitats 
educatives de la UniversitaC reqiiereixen t;i]iibé noves nianeres 
que, en una gran pare, es relacionen anib l'ús de les tecnolo-
gies de la informado. 

*Se]nbla ciar que la noscra Universitac continuará sent una 
Universitat presencial, pero també és veritat que deterniinades 
activitats tant de formació inici;il com de forinació pernianenc 
poden teuir lui carácter semipresencial o que, utilitzant aqües
tes tecnülogies, es pot desenvolupar materials didactics coni-
plementaris a Tactivicat doccnt regular que ajudin les persones 
que estudien a niillorar el seu reiidíjuent acadcniic». 

Altrament, el potencial de la teleniacíca ha propiciat la 
creaciü d"unü Unitac de Suport a la Docencia Virtual, estruc
turada des de grups especialitzats de recerca del Departamenc 
de l'edagogia i l'lnstitut d'lnforniática i Aplicacions. De 
momcnt, i sense obiidar la informaticzació de les bibliote-
ques, les aules d'informácica o el creixement de les bases de 
dades disponibles, la docencia virtual es resumeix en practi
ques interactivas, apenjars materials de la web i algunes tuto-
ries per correu electrónic, nianteninc la docencia «presencial» 
(a t'aula). 

Pero la necessitat de diversificar-se i d'afrontar la com
petencia i la davallada nionientánía d'alumnes (tot esperant 
l'arribada deis filis de les ultimes onades d'ininiigrajits) 
reforjará l'especialització, no només tecnológica, sino també 
de noves titulacions adaptades al mercac laboral propi (tecnolo-
gia deis aliments, turísnie) i ais nous temps (e]iginyeries téciii-
ques, ciéncies medianibientals). 

Al costac d'aixó, els déficits tradicionals condnuen. La 
massificació potser deixará de ser un problema, pero no la falta 
de niotivació deis estudiancs {una part, en titulacions no esco-
llides) i les designáis respostes del professorat (des de classes 
jnolt participacives i poc teóriques, amb assignatures adaptades 
al moment present, a matéries sobredimensionades per atendré 
les qiiotes acadénnques de poder). 

En canvi, la íornaació continuada oberta i els programes 
de tercer cicle semblen consolidats i en expansió. La UdG ofe-
rica prop de 10(1 niasters, cursos de postgrau i cursos d'espe-
cialització durant el curs 2001-20(í2, a mes de docze progra
mes de doctoral, propts o compartits, i la cinquantena de les 
titulacions oficiáis de primer i segon cicle, 

E L M O D E L D E R E C E R C A : SPIN OFFS7, 

P A R C T E C N O L O G I C ? , 1 > R I V A T I T Z A C I Ó ? 

El Pare Tccnológic canviara indubtablement el model de 
recerca i traiisferéncia tecnológica de la UdG, pero ¿en quina 
direcció? L'equip de govern disposa del finan^ament necessari 
(de monient. niés de 1.000 milions de la Unió Europea i 600 
milions del govern central), i ba anunciat que coordinara el 
seu projecte amb el de la patronal gironina FOEG. El prcssu-
post cornil podria superar els 10.000 milions de pessetes. Pero 
el rectorac no sembla teñir una idea gaire clara de l'orientació 
ni de les infraestructures i el sol necessaris. Ni tampoc del lloc 
exacte on es fará. 

La fiílta d'una cultura de recerca i desenvolupamcnt (R+D) 
en Tempresari gironí, motivada per la mida reduída de les 
empreses, no deixa gaire marge per a novecats: el Pare, en aquest 
senrit, ¿reforv'ara els projectes actuáis deis pocs sectors tecnológi-
cament inquiets (industria agroalimentaria, comer^ electrónic) o 
bé creara labotatoris R+D en benefici d'associacions empresa-
riáis {control mediambiental)?. En tot cas, el termini per 
comentar les obres i no perdre els fons europeus acaba l'any 
2002.1 en termes burocratics, aixó és dema. 

Mentre, les xifres actuáis d'activiuu deis grups de recerca i 
la transferencia tecnológica (universitats - instiuicions i empre
ses) semblen estiinulants, especialnient en els axiomenats sectors 
"Científica i «tecnológic". Mil milions facturats per la UdG des 
de 1993, mes de 500 empreses i insfitucions beneficiaries, pro
jectes emblemátics com el «comen^ electrónic», el Mapa de 
SoroUs, les excavacions arqueologiques de Sant Julia, spin qffs 
com Agents Inside SA, o el projecte de cambra intcMigenl 
d'assecatge d'enibotíts (anib un pressupost de 100 milions de 
pessetes) donen una idea d'aquest creixenient. Entre 1993 í 
2000, la facturado s'lia muldplicat per sis. 

Tanmateix, algunes facultáis (Dret, per exeniple) teneii 
probiemes per generar projectes propis. per la reduida dimensió 
de les arees i l'excessiva interdisciplinarietat deis departaments. 

A la fi, creix la preocupado per la privatització de la recer
ca, i la necessitat de controls democrátícs, per no fer desaparéi-
xer la funció crítíca de les universitats, tan important i, per aixó, 
tan susceptible de ser manipulada. 

E L S G R U P S H U M A N S , 

E N T R E LA P O L Í T I C A I LA S O L I D A R I T A T 

Queda per al final el que de tét és (o hauria de ser) principal: les 
persones, els grups humans. 1 com en tota coMeciivitat social de 
dimensions i ílnalitats semblants (mes de deu mil estudiants, un 
miler de professors, centenars de persones d'adniinistració i ser-
veis), el paisatge es dibuLxa divers, plural, conflictiu. 
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Laula de practiques de 13 Facuítat de Dret, moments abans deser inaugurada. 

Probablemcnt, una part deis conflictes (especialnieiic entre el 

professorat) «"expliquen per Ihiites internes de poder, CüiiÜcions 

d'iiiteressos acadeniics, personalismes. Pero la pinralitat ideológica 

no pot ignorar-se, en la nie'̂ nra que estimula el debat i !a crítica 

daviuit les tenipcacions de presentar visions uiiiíbrnies de la realicat 

i les prioritat-s sociaL; (gloLiaützació, neoliberalisnie, líniits moráis 

de la recerca biomédica, privarització de la universitat). 

Sobresiirccn especialnient els coMectius iiniversitaris (estn-

dianis, PAS i professors) Sücialinenc conscients, niolt actius en 

projectes solidaris (especiabnent. a la Facultat d'Educació) i con-

neccats anib les ONCI gironiíies. Descaca també l'activisnre estu

diantil, decisiu en alguiies niobilitzacíons d'interes jíeneral de la 

UTiiversitat (l'edifici de Drec. per exeniple), tot i el contrast entre 

les diferents cultures poliuqucs de les associacions d'estudiants, 

des d'asseniblearis radicáis com el GAD (Crup Andrepressiu de 

Dret) fins a partidaris d'un sistema mes «paHamentari». 

En contrast, el professorat tendeix a superar els seus déficits 

en consciéncia de classc, provocacs per un sistema de selecció de 

protessorat mult nidividualista (fins ara, el poder RMI de iionie-

nar part deis Cribunals el tenien els catedradcs, no eis rectors). La 

Junta de Personal Académic, de coniposició molt plural (CGT, 

CCX^C), UGT i CSIF}, s'ha proposat íer un gran esforc per 

crear un niarc de negociado, centi'ant les seves prioritats en el 

professorat precari (becarls i proíessorat en forniació, promo-

cions de citulars d'escola universitaria a timlars d'universitat). La 

chabtlitació]! nacional", el sistema previst peí projecte de llei 

orgánica d'universitats (molt seniblaiit al procés de selecció deis 

secretaris d'Ajuntament) no evitará l'endogamia mes grolíera. 

perqué no tocara el poder real (i hnal) deis catedratícs en la 

selecció de professors. 

El PAS, no sense problenies i conflictes, ha treballat especial-

ment per imllorar la situació de les categories mes baixes (corre-

gint desigualtats com la deis conserges laboráis i funcionans) i 

facilitar La promocíó interna deis neballadors, i forma acmalmerit 

(nialgrat les diferencies) el coMcctiu mes coliesionat de la Lldíi. 

En perspectiva de futur, la pluraÜtat confrontida a la ogloba-

lització académica'' (privacització de servéis i preeminencia de les 

linies de recerca mes cnnfortabíes per al sistema) i a les xai-xes 

internes de poder académic (que, de vegades, imposen plans 

docents no equilibrats) sembla garantir que almenys hi haurá 

debat, pero no se sap si rindreni una democnicia pardcipativa real, 

Hi ba moltes ultres teiidéncies de fiitur (per exemple, la 

fentinització del coLlectiu estudiantil - 3 de cada 4 nous estu-

diants son dones-, i la persistent excepciú de les carreres tec-

nológiques) i altres de consolidades. com la situació de la llen-

gua i cultura catalanes. En aquest cas el consens és molt ampli, 

fet que garanteix, almenys iucernanient, i sense oblidar els ris

cos externs. una presencia molt rcllevanr del cátala en les acti-

vitats universitáries. 

També sembla garandda la relació entre la UdG i la cultura 

gironina i catalana (alera cosa seria anormal), tot i els ressentl-

ments provücats per algunc^ exclusions en la selecció de perso

nal. La plantilla de catedrarics és de presdgi (escriptors, magis-

trats, poiírics, cientifics) i la seva participació en les activitiits cul

turáis del pais esta en creixentent. 

Sens dubte, els canvis económics i tecnológics transforma

ran la UdG en els pnipers deu anys, i ja anuncien tendéncies 

(govern gereucial, empresa de servéis) que sense im model con-

sensual (plural, pardcipatiu, independent deis grups de pressió, 

pero obert a la societat) poden converrir Tactual «aMuvió" de 

canvis en un procés sense control, en benefici del poder politic, 

els iiiteressos empresarial i les "tamílies académiquesi/. 

Ángel Lázaro Riol 

i iiiairliir ¡le lujiiiihi ilv Pvríoikil Aaiílcniii'. 


