
El 17 de juliol es va dur a terme la Jornada de debat del Llibre
Blanc de les Universitats Catalanes, una iniciativa de l'Associació
Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) que ha de desembocar
en l'edició definitiva d'una publicació que reunirà les directrius
exposades en cada un dels àmbits analitzats, les aportacions dels
diferents coordinadors, ponents, i actors interpel·lats, i el corol·lari
de les diverses aportacions, amb l'objectiu de proposar un model
d'Universitat Catalana innovadora i competitiva. La radiografia
de l'estat actual de la situació, més enllà de permetre visualitzar
la salut del sistema universitari, ha de donar indicacions i propos-
tes de futur, que s'han de poder dur a terme en un termini curt
o mitjà. Aquest és l'objectiu del Llibre Blanc, que és a punt de
veure la llum, un treball col·lectiu que s'ha anat conformat a partir
dels estudis duts a terme en els següents blocs: 

- Formació i docència, coordinat pel catedràtic de la UdG i exrec-
tor Josep M. Nadal, i en el qual també ha participat com a ponent
el vicegerent de la UdG, Josep M. Gómez.

- Finançament del sistema universitari, coordinat pel catedràtic
de la UPF Guillem López Casanovas, i en qual també ha partici-
pat com a ponent la professora Elena del Rey, de la UdG. 

- Sistema de recerca, desenvolupament i innovació, coordinat pel
catedràtic de la UB Fernando Albericio. 

- Governança del sistema universitari, coordinat pel catedràtic de
la UAB Joan Subirats. 

- Polítiques de personal universitari, coordinat per l'exgerent de
la UPC Francesc Solà. 

- Universitat, societat i territori, coordinat pel catedràtic i exrec-
tor de la URV Lluís Arola URV. 

El dibuix dels sis àmbits respon a la idea d'establir un mapa complet
de tot l'entramat universitari, des de la problemàtica d'adequa-
ció al nou marc europeu en aspectes com ara la docència fins a
la reforma del finançament, passant per una reflexió sobre el siste-
ma de govern, l'actualitat de la recerca i la seva incidència en la
societat, els processos de recursos humans i la necessària impli-
cació de la Universitat amb el territori. 

Tot i que estem pendents de les conclusions finals, es poden avan-
çar certament els aspectes que han merescut un debat més intens.
Són, en aquest sentit, i sense afany de priorització: la construc-
ció d'un sistema català d'universitats més integrat, l'anomena-
da “Universitat de Catalunya”; el reforçament del paper dels
Consell Socials i d'un nucli restringit de govern universitari; l'aug-
ment de l'autonomia universitària i, al mateix temps, una major
capacitat per retre comptes als poders públics i a la societat; un
augment significatiu de la quantitat destinada a beques i ajuts i
una major capacitat de gestió; uns preus de matrícula més vincu-
lats als costos reals; la definició d'un veritable sistema de finan-
çament universitari, lligat a un increment relacionat amb objec-
tius i resultats; l'impuls cap a un model de formació basat en
l'aprenentatge; el foment de projectes acadèmics interuniversi-
taris en màsters i doctorats; la imprescindible definició d'un mapa
universitari de titulacions; el finançament adequat a la recerca;
l'impuls a la carrera investigadora; el paral·lelisme entre una ofer-
ta acadèmica de qualitat i unes línies de recerca que siguin refe-
rents internacionals; l'afavoriment de la creació d'infraestructu-

res científiques i tecnològiques de referència; l'establiment d'unes
relacions laborals equilibrades, més flexibles, menys corporatives;
el reconeixement del paper clau de les universitats en el desen-
volupament territorial, econòmic i social...    

La incidència del Llibre Blanc en la realitat del dia a dia universi-
tari no s'acaba amb el debat de juliol ni s'acabarà amb la publi-
cació del volum a què ens referim. El que es conté en el Llibre
Blanc ha de ser un instrument, eficaç i àgil, per tal d'aprofundir
en un debat que generi confiança i visió de futur. Un debat que
ha de ser viu i constant. Amb el Llibre Blanc, promogut per l'ACUP,
l'eina és a l'abast de l'universitari per a la construcció dialèctica
de la universitat del segle XXI. 
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