
“Estem fent un cop de timó 
important a la Universitat” 

4 ENTREVISTA · medicAmpuS

PATRICIA COLL

En quin context agafa 
les regnes d’Universitats? 

De previsió d’estabilitat, que fa molta falta. També, 
en sintonia amb el Govern d’Entesa, hem d’atendre les 
demandes de caràcter social, la qual cosa vol dir que hem 
d’estar especialment amatents a les necessitats dels estu-
diants i de la societat quant a la universitat que necessiten 
i comprometre’ns a què hi hagi un retorn d’aquesta inver-
sió. Això és el que ens situa en el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa com un sector que vol molta despesa 
però que és plenament capaç de retornar amb molt de 
valor afegit aquesta inversió. A més, amb una visió de país, 
la idea és ser un sistema plenament català, tan independent 
i autònom com es pugui, i que promogui i garanteixi un 
creixement equilibrat del país. I, dins del context específi-
cament universitari, s’està produint un canvi important que 
s’ha etiquetat com a procés de Bolonya.

Quins reptes té la universitat?
Modernitzar en general. L’objectiu seria aconseguir un 
mapa dels ensenyaments universitaris que hem de progra-
mar, de grau i de postgrau, pactat no només amb les uni-

versitats sinó amb tots els sectors que hi tenen interessos 
i que en el nivell de postgrau haurà d’estar molt íntima-
ment lligat al mapa de la recerca i de la innovació. El 
nostre objectiu és durant aquest any, amb els rectors, 
amb els presidents dels consells socials, amb els estu-
diants, amb els empresaris, amb els ciutadans, aconse-
guir un Pacte per l’Educació Superior i la Recerca que 
ens deixi ben clar què hem de fer en els propers 15 
anys. Un instrument per aconseguir-ho és el diàleg 
i un altre és el Pacte sobre el finançament de les 
universitats que està lligat a objectius. Cal mante-
nir la calma en el que ja va bé, racionalitzar el que 
calgui i innovar i obrir camins nous de la relació 
entre la universitat i la societat.

En un any  hi ha hagut quatre consellers 
d’aquesta àrea i Universitats ha passat del 
DURSI a estar integrada en Educació i ara a 
Innovació, Universitats i Empresa...

Això indubtablement no és bo, la inestabilitat no és 
bona. Ens ho hem de prendre molt seriosament perquè 
és un compromís que ens el demana la societat i, d’altra 
banda, perquè afecta al rendiment de comptes. Una 
altra cosa és la ubicació: si és Departament o és Comis-
sionat i on s’ubica. Tothom que s’estima un àmbit desit-
ja que sigui màximament ben atès. Per descomptat. Ara 
bé, això probablement ens portaria a tenir 60 depar-
taments. Si no podem estar sols,  i això no vol dir res 
sobre la importància que concedeix el Govern a temes 
universitaris, on estem millor? Realment hi guanyem o 
hi perdem estant a Educació o estant a Innovació, Uni-
versitats i Empresa? Independentment que potser en el 
passat hagi estat un bon lloc ser a Educació, penso que 
ara estem en el lloc que hem de ser i potser ja feia una 
mica que hi havíem de ser, ja que és important que la 
universitat i el món de la recerca sàpiguen que els estan 
esperant, i això que no es confongui amb la mercanti-
lització i amb el fet d’estar governats pel capital sinó 
que el retorn social es pot donar de moltes maneres. 
Respecte al fet de ser un Comissionat, no estem com 
una Secretaria més. És una opció a mig camí. A més ara 
hi ha un conseller i una comissionada, dues persones 
atacant el mateix tema.

Però l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
demanava una conselleria d’Universitats...
Podria dir sense equivocar-me que els rectors de les universi-
tats públiques accepten la situació, és a dir, que hem passat 
a una “fase 2” en què ens hem posat a treballar i no estem 
discutint a perpetuïtat. Ells havien de reclamar allò i un cop 
veuen que la situació és aquesta ja parlem d’altres coses.

De què parlen?
Per exemple d’aquest Pacte, que ens el van proposar ells 
i nosaltres també teníem la mateixa idea. Parlem de com 
hem de treballar. Estem fent un cop de timó important a la 
universitat. Les relacions amb els rectors són molt fluïdes. 
Tots treballem pel mateix. Més específicament estem trac-
tant del pla d’inversions universitàries, de l’aprovació de 
la programació de màsters per al curs que bé, així com la 
reforma de la LOU i la reclamació de les beques.

Comparteix les inquietuds dels rectors sobre la 
reforma de la LOU?
Sí, absolutament. Qualsevol que tingui la informació i 
defensi els interessos de Catalunya ho ha de veure així. 
Hi ha moltes titulacions universitàries que a altres llocs es 
feien en cinc anys, a Catalunya es feien en quatre. Aquest 
pas ja l’havíem fet i ens faltava el pas definitiu que era 
titulacions de tres i màsters de dos, que ens situava a la 
primera línia d’Europa. No ha pogut ser. Sap greu perquè 
són més costos i titulacions que es feien bé en tres anys 
s’hauran de fer en quatre. És la constatació que les direc-
trius úniques per tot l’Estat no ens fan cap bon servei.

En el futur es plantegen reduir titulacions universitàries?
És un tema que va apareixent periòdicament. Hi ha titula-
cions que els fets recomanen considerar si no s’hi hauria de 
fer alguna cosa. Fins ara no s’han fet gaires canvis. Cada 
universitat ha anat veient les solucions petites que podia 
aplicar. La demanda no és estable i hem de tenir en compte 
l’estructura que s’ha pensat per tirar endavant la universi-
tat, amb funcionaris i personal fix. Més enllà de la demanda 
necessitem assegurar que el coneixement ens transmet. Un 
país ha d’entendre de tot una mica perquè sinó vas venut. 
En aquest Pacte general haurem de veure les necessitats, 
els recursos i com podem invertir-los de la millor manera.  

Entrevista a Blanca Palmada, Comissionada d’Universitats de la Generalitat de Catalunya

El Govern d’Entesa Nacinal pel Progrés ha reprès la figura del Comissionat 
d’Universitats, que depèn del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya.  
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