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.- Percepció, valoracions i expectatives sobre la UdG

La percepció que els agents socials tenen de la UdG es correspon amb la d’una universitat jove i de mida 
relativament més reduïda que altres universitats de grans capitals. Per bé que aquestes dues circumstàncies 
es poden veure com una limitació intrínseca, el cert és que per a la majoria de les veus que han participat 
en l’estudi qualitatiu és quelcom positiu, perquè permet d’una banda tenir un gran potencial de dirigir el 
seu futur (a causa justament de la seva curta edat) i, de l’altra, presentar la seva proximitat relacional amb 
l’entorn, -però també amb la comunitat universitària- com un valor afegit.

La proximitat territorial se cita també com un dels seus grans actius, i se li reconeix haver estat des del 
seu emplaçament un factor de dinamisme de la ciutat i, en particular, del barri vell. Aquest dinamisme 
s’entén a nivell econòmic, social i cultural. El desig dels agents, ara, és que aquesta proximitat reverteixi 
en un aprofundiment de les relacions entre la pròpia UdG i, les empreses i entitats locals. L’enfortiment 
d’aquesta relació és vist com un element d’alt potencial estratègic de cara al futur, i passaria -segons els 
i les participants en el treball de camp- per dotar-los de major fluïdesa i intensitat. En aquest sentit, el 
Consell Social és l’ens més apropiat per intensificar aquesta funció. 

És de singular importància la insistència dels agents en aquest terreny, on s’espera i es demana de la 
UdG que esdevingui líder en el desenvolupament social, econòmic i cultural del territori. Aquest repte, 
segons els agents, requerirà de la UdG un major abocament en la realitat empresarial i municipal, amb 
vies de comunicació permanents entre les parts implicades, i amb la potenciació i eventual ajustament 
d’alguns dels instruments actuals, com per exemple les borses de treball i les pràctiques universitàries 
a les empreses. Aquest darrer instrument, per cert, és especialment susceptible de potenciació, ja que 
totes les empreses participants en l’estudi remarcaven la seva satisfacció pel funcionament del sistema 
de pràctiques, que al seu torn ha esdevingut una eina de creació de llocs de treball i una via d’inserció 
laboral per a molts dels i les estudiants de darrers cursos de carrera de la UdG. 

En el debat sobre com ha de ser la UdG es defuig per part de la majoria dels entrevistats i participants 
en els grups de discussió de l’entrada en competició amb les universitats de vocació generalista. En 
realitat, es reconeix que un cert grau d’amplitud de l’oferta de títols té efectes positius en el territori, ja 
que esdevé un factor d’autocontenció del jovent de les comarques gironines que, altrament, marxaria a 
Barcelona. Malgrat això, s’aposta més aviat per una UdG que cerqui una major especialització en l’oferta, 
tot reduint les titulacions (sobretot les de grau) per poder dotar-les de la màxima qualitat. La idea que 
es té de la UdG és la d’una universitat que pugui oferir estudis d’una elevada qualitat en determinades 
matèries, de tal manera que pugui esdevenir un referent fins i tot més enllà de la seva àrea d’influència. 
Aquesta orientació, acompanyada d’una bona política en el reclutament del professorat i de l’alumnat 
prestigiaria la UdG, segons el parer dels entrevistats i entrevistades. De la mateixa manera, es considera 
que la universitat hauria d’incrementar la recerca aplicada, essent aquest un dels elements que vehiculés 
el seu lideratge al territori. Al respecte, es tenen força esperances dipositades en el desenvolupament del 
Parc científic i tecnològic.

La percepció sobre l’oferta formativa actual de la UdG presenta línies de consens clares, que dibuixen 
una valoració força desigual en funció de les diferents titulacions vigents. En general, se sol advocar en 
uns casos per una major adaptació dels continguts d’algunes carreres a les demandes laborals del mercat 
local, i en d’altres per seguir treballant vers la millora de la qualitat docent1. Des del món empresarial, 

1  La discussió sobre la qualitat en la formació és una problemàtica en major o menor mesura generalitzada arreu de les uni-
versitats públiques de Catalunya.
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es reclamen més especialitzacions tècniques, tot i que també es demana no perdre el valor afegit que 
tenen les matèries dites d’humanitats. En relació a nous estudis, els més reivindicats són els de medicina, 
periodisme, relacions laborals, i enginyeria tècnica elèctrica. També es demana poder fer íntegrament tots 
els estudis d’agroalimentària a Girona. Al seu torn, els estudis actuals que tenen una millor imatge són 
els de les enginyeries tècniques i mecànica, arquitectura, infermeria, turisme, educació social, història 
de l’art, i les carreres de lletres en general. Sobre els llicenciats i les llicenciades de la UdG, la percepció 
generalitzada -contrastada per la pràctica, ja que gairebé tots els agents consultats treballen amb aquests 
llicenciats i llicenciades- és que tenen un nivell força bo, i on treballen n’estan força satisfets. Malgrat 
això, hi ha consens en opinar que caldria millorar el nivell de competència en idiomes estrangers -en 
especial l’anglès, però també el francès, atesa la realitat geogràfica gironina-.

Altres expectatives de futur sobre la UdG plantegen la qüestió de la descentralització de la mateixa, 
repartint les titulacions arreu del territori. Tanmateix, tot i que aquesta seria una tendència en general 
desitjable per les distintes administracions locals, s’alerta de la necessitat de dur-ho a terme mitjançant 
una bona planificació i garantint-ne una implementació adequada, per tal de no repetir situacions del 
passat en què alguna d’aquestes descentralitzacions no va reeixir i es va haver de revertir. En el terreny 
de la pràctica docent, es parla també de la necessitat de renovar les metodologies i de repensar els plans 
d’estudi per tal d’adaptar-los millor als canvis socials recents, tenint presents també els canvis que aporta 
el Procés de Bolonya. Fins i tot hi ha qui proposa incardinar fórmules d’ensenyament a distància. I en 
altres terrenys encara per explorar, des de les administracions locals sobretot, es demana que la UdG 
esdevingui també un referent en el tema de la formació continuada per a persones de totes les edats, per 
tal d’elevar el nivell de desenvolupament d’aquest tipus de formació.
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.- Percepcions sobre l’entorn: necessitats i demandes de 
l’economia gironina

La major part dels prescriptors i prescriptores pensen que l’economia gironina passa per un bon moment. 
La conjuntura ve presidida per un fort creixement i un alt nivell d’ocupació. Les expectatives són bones 
sobre el conjunt dels sectors, en especial els serveis, però també el primari. Pel que fa a la indústria, s’hi 
percep un cert estancament, però no es preveu que perdi gaire centralitat en el conjunt de l’economia. 
L’alta diversificació sectorial, així com el predomini de petites i mitjanes empreses, es consideren factors 
positius, perquè doten de major flexibilitat al teixit empresarial gironí.

Malgrat aquest clima de general optimisme, però, hi ha qui alerta del risc d’una propera davallada de 
la construcció, que ha estat un dels factors que més ha incidit en el creixement actual. D’altra banda, es 
remarca la necessitat de que l’economia gironina pugui competir internacionalment en altres elements 
que no siguin els salaris. Altres veus posen l’incís en que el creixement econòmic gironí no està ben 
equilibrat i genera precarietat -sobretot en el sector serveis-, o bé en la manca d’esperits emprenedors.

Els sectors econòmics identificats com a predominants són: la construcció, la indústria agroalimentària, 
la indústria del metall, i els serveis -liderats pel turisme i el comerç-. En menor mesura, trobem les 
indústries química, mecànica, plàstica, paperera i del suro. De tots aquests sectors, es considera que 
tenen projecció futura sobretot la indústria agroalimentària i els serveis turístics, mentre que en la resta 
d’indústria manufacturera es percep un cert estancament, i de la construcció gairebé tothom n’espera 
una davallada, que podria ser important. Igualment, es parla de què la indústria tèxtil, tot i tenir un cert 
pes encara, està en franca regressió.

Es perceben com a sectors emergents el turisme (sempre que esdevingui turisme de qualitat) en diversos 
vessants, i el sector agroalimentari (que sembla abocat a una reestructuració per tal de superar el grau 
d’atomització actual). Altres sectors esmentats són la logística, els serveis d’atenció a les persones (gent 
gran, infància...), els productes ecològics, la recerca aplicada (en el camp alimentari i en el sanitari), els 
serveis avançats a les empreses (en especial, de gestoria i consultoria), i tot el sector vinculat a les noves 
tecnologies de la informació i de la comunicació (NTIC).

En relació a les necessitats de l’economia gironina, hi ha tres eixos recurrents, entre els entrevistats i 
entrevistades. En un primer eix es parla de la necessitat de la millora d’infrastructures, sobretot 
en transports i comunicacions. En un segon eix, es demana un canvi cultural que fomenti l’esperit 
emprenedor, l’aposta per les NTIC i la formació, i la inversió en R+D+I, fent-ho compatible amb una 
cultura de la sostenibilitat i de la responsabilitat social corporativa. Finalment, el tercer eix posa l’accent 
en les necessitats de suport a l’emprenedor i a les PIME, així com en la formació de personal tècnic 
més altament qualificat i en què cal un major desenvolupament de la formació continuada. En el marc 
d’aquestes qüestions, sorgeix també la necessitat de dotar-se de plans d’innovació comarcals.

Tot i que no hi ha una percepció massa clara sobre les necessitats de titulats universitaris i titulades 
universitàries, la projecció que hom fa dels perfils universitaris que seran més demandats en el futur 
contempla sobretot enginyeries (elèctrica, informàtica, química...), la gestió i consultoria d’empreses, els 
recursos humans, el turisme i el lleure organitzat, i el perfil de tecnòleg. En el camp mèdic, a hores d’ara ja 
hi ha una forta demanda de metges de família, radiòlegs/es, psiquiatres, psicòlegs/es clínics, tècnics/ques 
en sociosanitari i dependència, i professionals de la infermeria. En el futur, també pensen que caldran 
tècnics/ques en diagnosi per la imatge, pediatres i anestesistes. En el camp social, es parla de la necessitat 
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futura d’educadors/es socials, mediadors/es interculturals, i treballadors/es socials especialitzats en 
camps emergents com la dependència, la infància i la immigració.

Finalment, quant a competències i habilitats, aquelles que s’esmenten com a més necessàries són el domini 
d’idiomes estrangers (anglès i francès, sobretot), la flexibilitat i capacitat d’adaptació als canvis, les dots 
de lideratge, la capacitat per treballar en equip i en xarxa, el domini de les NTIC, i una actitud proactiva i 
d’esforç i compromís amb les tasques pròpies de la feina. També es dóna una certa importància al caràcter 
emprenedor, la iniciativa, la cultura de l’aprenentatge continu, les habilitats relacionals i comunicatives, i 
disposar d’una bona base de cultura general. Tanmateix, val a dir que els idiomes són la competència que 
més preocupa, molt per damunt de les altres necessitats expressades.
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.- La necessitat d’establir aliances

Un dels elements més significatius dels nostres resultats ha estat, precisament, el de constatar la prevalença 
d’una visió més aviat de desaprovació de la universitat, difós entre cercles de les organitzacions i entitats 
representatives del teixit social gironí; paradoxalment, aquestes opinions no són compartides pels actors 
individuals – empreses, professionals, administracions públiques, etc. – que mantenen contacte amb la 
universitat. Precisament l’existència d’aquest contacte, d’aquesta relació institucional, va acompanyada 
d’una valoració més alta de l’activitat de la UdG i de la capacitació dels seus graduats.

Això fa pensar en la necessitat de trobar mecanismes de comunicació per part de la UdG per explicar-se 
i donar-se a conèixer, màximament quan les institucions i entitats de tipus corporatiu i representatiu, 
filtren aquesta possible relació a partir d’actituds esbiaixades i, en alguns casos (com hem pogut 
constatar), més atentes a interessos corporatius i de curt abast.
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.- El lideratge de la UdG

Un dels elements que ha aparegut al llarg de la nostra anàlisi ha estat la percepció, àmpliament difosa 
entre els nostres interlocutors, de l’absència d’un horitzó clar de futur de l’evolució de l’economia i la 
societat de les comarques gironines, absència d’horitzó marcada per una altra absència encara més fonda: 
la manca d’un lideratge clar, tant en l’àmbit institucional com econòmic o social, més en general, capaç 
de definir un horitzó compartit pel conjunt de la societat gironina i d’impulsar en aquella direcció les 
forces socials presents.

I surt espontàniament una proposta: aquest lideratge només el pot assumir la Universitat de Girona. 
Conscients de les seves dificultats i dels propis límits d’una institució universitària, molts dels nostres 
interlocutors indiquen que només la UdG té un paper a la vegada central i no disputat, en un àmbit 
tan rellevant com és el de l’educació superior, la investigació i la difusió del resultat de les pròpies 
investigacions. En altres paraules, només la UdG té la legitimació i la posició estratègica per assumir 
aquest paper.

Aquesta capacitat directora ha d’anar de la mà de la pròpia capacitat de la UdG per renovar-se i afinar la 
seva activitat i la seva relació amb la societat. Aquest paper central, aquesta condició de nus del procés 
social, on interactuen joves estudiants, investigadors, professionals, empreses, administracions públiques, 
etc., posen la UdG en el centre de les peticions socials i amb la capacitat de posar-les en mútua relació 
i de gestionar la seva interacció. En altres paraules, d’assumir un rol social de lideratge relacional, de 
posta en relació entre necessitats i respostes, entre demandes i ofertes, que a la vegada li permetria una 
actualització contínua de les seves ofertes i de la seva activitat.
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.- L’oferta formativa

Cal reflexionar entorn l’actual combinació d’ofertes i destinataris potencials. Tres grans elements de 
consideració s’imposen:

a.- El grup d’edat comprès entre els 20 i els 25 anys a les comarques gironines tendeix a reduir-
se de manera sensible. En l’actualitat, aquest grup representa aproximadament una mica més 
de 42.000 persones; els 15 a 19 anys totalitzen poc més de 31.000 persones. Prenent com a 
referència els, aproximadament, 13.000 estudiants actuals de la UdG, estaríem parlant d’una taxa 
d’escolarització universitària d’exactament el 30%. Si aquesta taxa es mantingués en els propers 
anys, la previsió és que la matrícula a la Universitat de Girona podria caure per sota dels 9.500 
alumnes.

b.- La nova estructura dels títols universitaris i les noves ofertes de les Universitats catalanes fa 
preveure una oferta renovada de títols de màster oficial per part de les universitats catalanes 
més tradicionals, i, per tant, un risc d’atracció d’alumnes gironins, que actualment cursen 
estudis a la UdG, cap a d’altres universitats. (Aquests elements, de fet, apareixien amb claredat 
en les entrevistes amb alumnes gironins de batxillerat). A una escala més reduïda, moviments 
semblants podrien tenir també com a destí universitats més llunyanes dins de Catalunya, a la 
resta d’Espanya o fins i tot a l’estranger.

c.- La concentració d’ofertes d’alt nivell en altres zones de Catalunya pot atraure també altres 
recursos: professorat, programes, ajuts de recerca, cooperacions amb empreses i administracions, 
etc. Un risc addicional, doncs, de perdre elements capitals.

Davant d’aquestes tendències i vistes les aportacions dels interlocutors i interlocutores, sembla clar que 
s’imposa repensar l’oferta d’ensenyaments oferts per la UdG, tant en els seus continguts (catàleg de títols 
oferts) com en la seva tipologia (categories d’ensenyaments oferts).

El punt de partida aquí ha de ser l’anàlisi dels diversos col·lectius que poden estar interessats en seguir 
estudis (o cursos) impartits per la Universitat de Girona. Convé diferenciar-los:

a.- L’estudiant tradicional, el jove que conclou els seus estudis de batxillerat i comença els seus 
estudis a la universitat i que començarà, en la nova terminologia, algun programa de grau.

b.- L’estudiant avançat, que ha superat un grau, que es troba proper en termes d’edat i maduresa al 
que fins ara eren els alumnes de doctorat, i que ha de seguir un màster, bé de tipus acadèmic o 
professional.

c.- Els professionals que exerceixen determinades professions, i que necessiten actualitzacions en 
la seva formació. La promulgació, per exemple, de noves normes jurídiques obliga els juristes 
(advocats, funcionaris, fins i tot jutges) a familiaritzar-se amb el seu contingut; el mateix pot 
succeir a arquitectes, metges, directors de recursos humans, etc. La formació contínua és ja una 
demanda tangible, i tot fa preveure que en el futur creixerà.

d.- Finalment, no s’ha d’excloure el creixement del nombre de persones que es plantegin el cursar 
estudis universitaris, no en termes d’inversió, sinó en termes de consum. Pot tractar-se de 
persones que volen estendre la seva formació, començant una segona titulació; o de persones 
interessades en una oferta d’extensió i d’aprofundiment cultural; o de persones simplement 
interessades en augmentar els seus coneixements en determinats àmbits. L’augment del temps 
lliure en la vida de les persones, el creixement del nombre de persones que podran treballar des 
del propi domicili, o el creixement del nombre de ciutadans estrangers que s’instal·laran a les 
comarques gironines, fan preveure que pot haver-hi un significatiu creixement de la demanda 
d’estudis del que abans és denominava extensió universitària.
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e.- Una cinquena dimensió, addicional, però transversal a les quatre anteriors, és la possibilitat de 
generar ofertes formatives via Internet. No es tracta només d’integrar les possibilitats de la xarxa 
dins els esquemes preexistents. Més enllà d’això cal pensar la possibilitat d’arribar a destinataris 
nous; suprimir límits geogràfics; possibilitar cooperacions entre programes diversos (fins i tot 
amb programes externs a la pròpia UdG). Això és tant més necessari pel fet que altres universitats 
(espanyoles o fins i tot de fora de l’Estat) hi estan pensant: encara que només sigui en termes 
competitius, és una dimensió que no es pot oblidar.

Tot això pot no ser nou; però, tal i com apunten els interlocutors i interlocutores, el que serà clau és 
trobar l’adequada combinació d’uns i altres elements. Per plantejar-ho breument: analitzant el conjunt 
d’informació recopilada s’apunta que la Universitat de Girona hauria de mantenir una oferta potent 
d’estudis de grau (revisant, però, l’actual oferta i potser compactant-la); hauria de considerar una 
reducció en la seva oferta de títols de post-grau, potenciant aquells que resultin de major nivell i de major 
capacitat d’atracció; hauria de fer créixer significativament la seva oferta de formació contínua d’alt 
nivell; i hauria d’intentar atraure públics nous, tradicionalment allunyats de la Universitat, amb l’oferta 
de programes atractius de formació i difusió cultural. Una utilització massiva de la xarxa per aquestes 
mesures li permetria fer créixer el seu impacte, diferenciar la pròpia oferta i arribar a col·lectius allunyats 
de la Universitat. Repassem aquests elements.

Primer.- El llistat d’estudis de grau ofertat actualment per la Universitat de Girona és ampli, havent-
se reforçat en l’últim quinquenni amb la posta en marxa de diversos estudis de graduat superior. Els 
diversos estudis ofertats han tingut un èxit desigual: mentre alguns han registrat una matrícula 
considerable, d’altres han experimentat retrocessos importants, en termes relatius. En particular, els nous 
títols de graduat superior semblen haver respost a una bona detecció de la demanda social, registrant 
taxes d’expansió significatives (encara que en nombres absoluts de matriculats queden molt per sota dels 
títols més tradicionals).

En el nou marc dels estudis universitaris, la Universitat de Girona hauria de mantenir-se com el centre 
de predilecció pels nois i noies procedents de les comarques gironines que volen començar estudis 
universitaris. En segon lloc, seria bo aprofitar el nou disseny dels estudis universitaris proposat pel 
Ministeri, per establir o reforçar cooperacions entre estudis actualment separats, de tal manera que es 
configurés efectivament la possibilitat de graus integrats (el que permetria una sensible economia de 
recursos), capaços d’apuntar cap a programes de post-grau diferenciats. Això permetria compactar els 
continguts de programes avui distints, i, per tant, fer una clara opció per la qualitat en els seus continguts, 
organització, impartició, etc. La Universitat de Girona podria fer una bandera, per exemple, de la 
proximitat entre alumnes i professors, del seguiment més individualitzat del progrés dels seus estudiants, 
etc.

Segon.- En l’àmbit dels post-graus, i malgrat els molts interrogants que encara subsisteixen en torn de la 
seva creació, del seu funcionament i del seu finançament, tot fa esperar que anem cap a una perspectiva 
de reducció de la oferta de programes de post-grau, o al menys dels programes de post-grau subvencionats 
pel sistema públic (els màster oficials, per exemple). En part, aquesta hipòtesi és especulativa, però 
fonamentada; i en part pot ser útil retenir-la, ja que es tracta d’un element que ha aparegut reiteradament 
en les entrevistes realitzades. 

Establir i mantenir programes de màster d’alta qualitat requerirà uns recursos i una posició en el 
“mercat” que poden enriquir el potencial de la universitat. Per altra banda, la UdG té experiències punta, 
que mostren com és possible generar productes universitaris de molt alta qualitat i capacitat d’atracció: a 
tall purament d’exemple, podria servir una experiència (d’altra banda tan atípica) com la càtedra Ferrater 
Mora.



19

5.- L’oferta formativa

L’oferta de programes màster de la UdG ha de ser una oferta molt seleccionada, molt triada, d’aquells 
camps on la Universitat sigui especialment forta, sigui pels propis recursos, sigui per les possibilitats 
de cooperacions sorgides de la societat gironina o sigui per altres elements. Detectar aquests camps i 
planejar quins programes poden resultar més escaients és feina de la Universitat i no seria propi d’aquest 
informe fer cap mena de proposta; però els nostres interlocutors i interlocutores, especialment els d’una 
visió més àmplia i més consistent, han esmentat reiteradament la qualitat i les potencialitats de la UdG en 
àmbits com l’alimentari, el turístic o diversos aspectes de la psicologia.

De la mateixa manera, tal i com esmenten els informants, optar per un model d’oferta restringida de 
màsters d’alt nivell no vol dir descuidar els graduats. Al contrari, la UdG podria esdevenir el “conseller 
privilegiat” dels seus graduats; podria organitzar una xarxa de professors i professionals que operessin 
com un “tutor” col·lectiu; seria pensable l’existència d’acords de cooperació amb altres universitats, de tal 
manera que els graduats gironins fossin reconeguts d’una forma significativa, per exemple en termes de 
preparació dels complements de formació requerits, o de la possibilitat d’organitzar des de la UdG una 
part dels ensenyaments dels màsters (singularment, tot allò relacionat amb les pràctiques i les estades en 
empreses, elements molt ben valorats pels nostres entrevistats).

En altres paraules: una oferta més restringida i més orientada als programes de màster de major qualitat 
no vol dir un paper secundari per la UdG, ni la renúncia a tenir una presència activa en l’àmbit del post-
grau; al contrari, voldria dir concentrar-se en allò que es coneix millor i que es pot dur endavant amb 
majors garanties.

Tercer.- La demanda de formació continuada per part de professionals en actiu (tant si provenen de títols 
universitaris com si no) és alta, i ho serà més en el futur, a mesura que els ritmes de les innovacions 
tècniques augmentin i que la mobilitat professional de les persones segueixi el mateix pas. En aquest 
terreny, vista la informació recollida, alguns col·legis professionals diuen tenir una prioritat en aquest 
àmbit. Simplement recordar aquest element, per subratllar que l’adopció d’una estratègia activa de la UdG 
en l’àmbit de la formació continuada hauria de tenir en compte la presència d’altres actors interessats, i 
en relació als quals caldria adoptar una posició conscient. S’obre aquí, simultàniament, la possibilitat i la 
necessitat d’estratègies de cooperació. 

Quart.- Vista la situació actual és possible el desenvolupament i el creixement del nombre de persones 
que vegin els estudis universitaris com un bé de consum, i no com una inversió de futur. Per aquestes 
persones, uns estudis superiors (llargs o curts, reglats o propis: això són altres qüestions) són una oferta 
atractiva, que poden combinar amb la seva vida quotidiana, i que poden generar un nivell de satisfacció i 
d’assoliment personal i intel·lectual dignes d’esforç. 

A partir de l’anàlisi efectuat s’observa com són molts els col·lectius que es poden individualitzar: per 
exemple, gent jove que, en el context de l’economia gironina, han pogut trobar treballs interessants des de 
ben aviat, deixant de banda la hipòtesi de cursar estudis superiors: els nostres estudis detecten que molts 
nois de les comarques gironines han seguit aquest camí, a diferència de les noies del mateix grup d’edat. 
O bé el fet de la instal·lació a les comarques gironines de ciutadans europeus pre-jubilats, amb nivells de 
vida relativament alts i en condicions de bona salut, que poden tenir interès per programes educatius i 
formatius que s’aproximin a les seves necessitats i interessos, des de cursos de llengua i cultura catalana 
fi ns a conferenciants procedents del seu país d’origen.

Així doncs, es tractaria d’ocupar una posició de centralitat en l’àmbit educatiu i cultural, afirmant-se 
la UdG com la institució que podria cobrir totes les demandes culturals d’alt nivell que sorgeixin a les 
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comarques gironines. En aquest terreny, a més, les possibilitats de la xarxa permetrien arribar molt més 
enllà dels límits físics de la província.

Sintetitzant: l’anàlisi realitzat apunta que la pregunta central que es formula la Universitat de Girona 
requereix el manteniment d’una oferta de graus compacta i integrada; concentrar els esforços de màster 
en un nombre menor de títols, concentrats en aquells àmbits on la Universitat se senti especialment forta, 
per l’acumulació de recursos de tota mena (i molt particularment d’aquells derivats de la seva entitat 
geogràfica). Això podria d’anar acompanyat d’una política d’establiment d’acords de cooperació amb 
altres Universitats, de cara a emparar el possible desplaçament de graduats gironins cap a post-graus 
en altres universitats, així com rebre contrapartides per part d’aquestes universitats. Finalment, l’oferta 
de formació continuada (especialment en programes curts, d’actualització de coneixements, lligats 
a elements d’actualitat) podria d’adquirir un major pes; així com una presència més activa en l’àmbit 
de la vella “extensió universitària”, que caldria ara concebre de manera més ambiciosa, com una forma 
d’afirmar el propi rol en el marc cultural de la societat, a la vegada que d’adreçar-se a col·lectius llunyans 
de la universitat.

No s’ha cregut, en canvi, apropiat per aquest informe (per la tipologia de la informació recollida) 
el procedir a una proposta detallada dels títols que es podrien impartir per part de la UdG; només si 
s’acceptés amb caràcter previ aquest plantejament de caràcter general expressat pels interlocutors/es, es 
podria procedir posteriorment al seu desenvolupament i concreció ulterior (tot i que en el text es troben 
un conjunt de referències que poden ser molt útils en una perspectiva més concreta i més operativa).

Tot i així, aquesta reflexió hauria de fonamentar-se en dues grans dimensions: quins són aquells aspectes 
de l’activitat de la UdG que els observadors externs (i per tant, amb una visió més imparcial) consideren 
més potents, i en segon lloc, quins són els àmbits formatius – professionals on es detecten unes més grans 
necessitats de cara al futur. L’esforç de proposta i d’innovació hauria de començar per allò que ja es fa i es 
fa bé, per acostar-se a allò que caldria; operar a l’inrevés pot ser una idea errònia.

En aquests termes, s’han esmentat reiteradament una sèrie de camps: enginyeries tècniques de vocació 
industrial; tot l’àmbit agroalimentari; la innovació en les polítiques i l’oferta turística (més enllà del tòpic 
i mal definit “turisme de qualitat”); la consultoria i serveis a les empreses, des de les noves tecnologies de 
la comunicació fins a la gestió de recursos humans; tot l’àmbit de la gestió de serveis socials i d’atenció 
a les persones; tot el sector –que a més apareixerà amb un fort caràcter transversal– de la preocupació 
pels recursos energètics, per la gestió i reducció dels residus, i per l’exigència de la sostenibilitat 
ecològica. Bona part d’aquests programes podrien integrar-se en centres integrats (escoles o facultats), 
el que generaria espais per a trencar barreres acadèmiques convencionals i construir ofertes horitzontals, 
interdisciplinàries.

Les aportacions de caràcter transversal, horitzontal, podrien ser un signe d’identitat de l’oferta formativa 
de la UdG (que altres universitats no contemplen): la presència de formació idiomàtica o d’elements 
humanístics d’alt nivell en totes les formacions, i no només en els estrictes centres d’origen, és un element 
reclamat des de l’exterior i sobre el qual tota insistència seria reiterativa.

Aquest plantejament hauria de permetre ajudar a gestionar, almenys en part, l’impacte de la previsible 
davallada en el nombre d’alumnes, impacte que en alguns àmbits ja ha començat i que entre ara i el 2015 
pot fer-se sentir de forma preocupant. Clausurar estudis podria resultar inviable; però integrar-ne alguns, 
reduir especialitzacions massa “micro”, donar espai a matèries minoritàries en programes diferents o 
altres mesures similars, podrien tenir efectes positius i, a la vegada, evitar efectes psicològics negatius: 
evitar situacions negatives és important “per se”, però també per què impedeix que s’escampin punts de 
vista més aviat no favorables, que acaben per repercutir en altres àmbits.

L’opció per uns estudis de medicina pot ser un banc de proves per a aquestes lògiques: en tractar-se 
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d’uns estudis de nova implantació, s’hi poden intentar introduir elements específics, diferenciadors, que 
expressin una nova lògica. Amb tota la modèstia, i basant-nos també en afirmacions de molts dels nostres 
interlocutors i interlocutores, caldria observar que una llicenciatura en medicina no vol necessàriament 
dir una facultat de medicina, ni viceversa; que pot ser un centre de contingut més ampli, amb ofertes 
docents i investigadores de diversos àmbits en torn de la salut, i on la formació de titulats en medicina 
fos una oferta, de primera importància com és natural, però no la única: formacions en infermeria, en 
serveis socials, en gestió o en polítiques públiques tindrien molt a aprendre (i a aportar) dins d’un centre 
de formació en ciències de la salut.





23

.- La necessitat d’un plantejament global

Definir o redefinir el catàleg de títols i programes oferts per una universitat és, d’alguna manera, 
redefinir-la completament, tant pel que fa a la seva vida interna com a les seves relacions amb el seu 
entorn social directe. S’estaria redefinint la institució gironina de més alt nivell cultural, acadèmic i 
intel·lectual; i un projecte així, d’aquest calibre i dimensions, no podria estar només en mans de la pròpia 
institució, sinó que tota la societat gironina, d’una o altra manera, hi estaria implicada.

Dit en altres termes: el tipus d’exercici que hem presentat només es pot dur a terme i desenvolupar amb 
èxit a partir d’una interacció regular amb les entitats, associacions i institucions que poden representar 
l’entorn social, econòmic i cultural de la UdG. En el nostre estudi s’ha detectat una situació paradoxal, 
o més ben dit, un conjunt de situacions paradoxals. Així, es considera que la UdG es relaciona poc i 
parcialment amb el seu entorn (empreses, administracions públiques, etc.); però aquelles entitats i 
administracions que s’hi han relacionat efectivament i que han fet l’experiència de la cooperació en tenen 
una molt alta valoració.

O, per exemple, les entitats representatives de determinats àmbits professionals i empresarials mostraven 
una visió molt distant, molt poc empàtica amb la UdG; però els contactes directes amb els seus 
representats, al contrari, demostren un grau de satisfacció molt alt i una voluntat de mantenir i reforçar 
llaços de cooperació.

Sembla, així, haver-se establert una “veritat oficial” sobre la UdG, feta de tòpics i estereotips, compartida 
pel món de la societat civil organitzada, i que es podria resumir en la idea de la universitat poc atenta 
a les exigències de l’entorn social. Malauradament, aquesta “veritat oficial” falsa des del punt de vista 
estrictament empíric (tal i com s’extreu del nostre anàlisi), sembla especialment difosa entre aquells 
estaments o entitats amb major capacitat d’influir sobre l’opinió pública.

Però els nostres resultats, com ja hem dit, no donen suport a aquesta visió: la UdG s’afanya a revisar la 
seva oferta, a oferir nous títols i a repensar el seu paper i el seu lloc en el sistema educatiu; a la vegada, les 
empreses, entitats i professionals que tenen l’experiència d’haver-se relacionat amb la UdG en tenen una 
alta valoració i la consideren una experiència satisfactòria que cal continuar.

La qüestió no és aleshores, qui té raó, sinó com generar - a partir d’aquesta situació de coneixement 
només parcial, de tòpics i estereotips - un espai de coneixement recíproc, d’intercanvi de propostes i 
experiències, de necessitats i de respostes institucionals, que alimenti la UdG amb un coneixement 
directe i quotidià del bategar de la societat gironina, i que a la vegada subministri a les entitats de la vida 
social respostes contínues, ben adaptades i coherents als problemes que van sorgint.

Una possible forma d’institucionalitzar aquest tipus de mecanismes és la dinàmica, ben coneguda, de 
la planificació estratègica, on l’elaboració d’objectius de futur és, a la vegada, l’escenari i el motor de la 
interacció entre universitat i entorn social. A la vegada que legitima fortament les decisions (incloses el 
tipus de decisions analitzades en aquest informe), facilita el coneixement recíproc i la circulació de la 
informació que, en definitiva, permeten l’arrelament de la Universitat en la societat i la percepció social 
de què la Universitat està capacitada per a contribuir a la resolució d’alguns dels seus problemes.

La dinàmica del pla estratègic té, a més, la virtualitat de permetre (i potser obligar) incloure com a 
variables significatives en la reflexió totes les dimensions de la vida institucional, el que, de cara a la 
definició d’ofertes de futur i pel que s’ha vist, sembla ben necessari. La recerca o l’organització acadèmica 
han quedat fora del nostre informe; però és evident que l’adopció del punt de vista (que hem proposat) 
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d’una oferta restringida de programes de màster requereix detectar els àmbits de major fortalesa pròpia, 
una de les dimensions capitals de la qual és la recerca: l’existència d’equips i centres de recerca reconeguts, 
amb una dinàmica potent, amb relacions amb la indústria o amb les administracions constitueix, com 
és obvi, un element indispensable en la definició de programes de post-grau de qualitat. Igualment, 
l’organització acadèmica tradicional pot requerir ser sotmesa a reflexió i a la generació d’experiències 
noves, més enllà de les estructures clàssiques.

Reflexionar sobre el futur, fer-ho conjuntament amb l’entorn social, desenvolupament estratègies mixtes, 
fetes de cooperacions i de competència: els exercicis que la redefinició de l’oferta educativa de la UdG 
exigeix són a la vegada els continguts usuals de la planificació estratègica, que no és altra cosa que el nom 
(una mica formalitzat) de com pensar el futur.
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.- Annex metodològic i equip d’investigació

Aquesta recerca ha estat realitzada a partir d’un enfocament metodològic doble: hi ha una part 
eminentment quantitativa, que nodreix el capítol de dades contextuals, i hi ha una part qualitativa, 
on s’aprofundeix en l’objecte de la recerca i se cerca la comprensió de les diferents variables que van 
apareixent.

En aquest estudi han participat aproximadament una cinquantena de persones. En tant que la recerca 
no hagués estat possible sense la seva valuosa aportació, des d’aquestes línies els volem agrair la seva 
desinteressada col·laboració i la bona predisposició que mostraren envers aquesta investigació.

La relació de persones entrevistades és la següent:

— Sr. Rafael Aranda, soci-director de RCR Arquitectes.
— Sr. Narcís Bartrina, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona.
— Sr. Jordi Blanch, subdirector general adjunt de la Caixa de Girona
— Sr. Ramon Ceide, director dels Serveis Territorials del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya.
— Dr. Gabriel Coll, gerent Territorial de l’ICS a Girona. Hospital Josep Trueta.
— Sr. Jordi Güell, gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa.
— Sr. Josep Guix, director dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i 

Acció Rural de la Generalitat de Catalunya
— Sr. Mateu Huguet, director de l’Institut d’Estudis de la Salut (IES) del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya
— Sr. Joan Lladó, director d’Hipercor Girona
— Sr. David Mascort, director dels Serveis Territorials del Departament d’Innovació, Universitats i 

Empresa de la Generalitat de Catalunya
— Sr. Miquel Miró, gerent del Diari de Girona
— Sr. Josep Maria Nadal, ex-rector de la Universitat de Girona
— Sr. Andreu Otero, director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya
— Sr. Bru Pallissa, gerent de la Fundació SER.GI de Pedagogia Social
— Sr. Salvador Salvadó, gerent del Consell Comarcal del Baix Empordà
— Sr. Emili Santos, director dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

de la Generalitat de Catalunya.
— Sr. Estanislau Vayreda, cap de l’Àrea de Societat de la Informació del Consorci Localret
— Sr. Josep Viñas, director dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de 

la Generalitat de Catalunya
— Sr. Manel Xifra, conseller delegat de Comexi
— Sr. Xavier Xirgó, director d’El Punt Diari
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Constitució dels Grups de Discussió:

— GD amb representants d’entitats professionals i empresarials de l’àmbit de Girona
— GD amb representants d’administracions locals de l’àmbit de Girona
— GD amb representants d’empreses mitjanes i grans del teixit empresarial de l’àmbit de Girona
— GD amb estudiants de batxillerat

Les empreses, organitzacions i/o institucions que han participat en els Grups de Discussió són:

— Agrupació de comerciants de “El Centre”
— Ajuntament de Banyoles
— Ajuntament de Figueres
— Ajuntament de Girona
— Ajuntament d’Olot
— Cambra de Comerç de Girona
— Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols
— Col·legi d’Advocats de Girona
— Col·legi d’Economistes de Catalunya – Delegació de Girona
— Col·legi Oficial de Metges de Girona
— Col·legi de Psicòlegs – Demarcació de Girona
— Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)
— Fort Dodge Veterinaria, SA
— Gabinet Permar, SL
— Inteplast
— IES Jaume Vicens Vives
— Nestlé España, SA
— Noel Alimentaria, SAU
— Organigrama
— PIMEC – Girona
— Torras Papel, SA
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Sobre els autors

Aquest informe ha estat preparat que les persones que s’esmenten al peu. Com a conjunt ens 
responsabilitzem del seu contingut, tot i que cada membre ha fet front a tasques diferents. Pau Serracant 
va responsabilitzar-se de produir les dades que apareixen; Lluís Sáez ha treballat en el disseny i en 
l’informe qualitatius així com en l’execució dels focus groups; i en Joan Botella es va responsabilitzar de 
l’estructura general i de la redacció final de l’informe.

També han col·laborat en el projecte la Nadia Oulaby, participant en els grups de discussió; la Núria 
Villena i en Gerard Molins, assumint el treball d’entrevistar els nostres interlocutors i de preparar-ne els 
corresponents informes; i la Natàlia Cantó, en el disseny metodològic qualitatiu.

La coordinació del projecte i la revisió del mateix ha anat a càrrec de Jordi Pujol (sociòleg i gerent del 
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya) i d’Anna Parés, sociòloga i degana del Col·legi. 

Durant la realització del projecte s’ha comptat amb l’inestimable col·laboració del Sr. Josep Juandó, 
delegat de Suport a la Docència de la Universitat de Girona, a qui volem destacar per la seva implicació, 
suport i predisposició; com també el treball de la Marta Puig, secretaria del Vicerectorat de Docència i 
Política Acadèmica. Així mateix, no volem concloure el present informe sense agrair a la Vicerectora de 
Docència i Política Acadèmica, la Dra. M. Lluïsa Pérez, la seva confiança dipositada en nosaltres.

Joan Botella, politòleg
Lluís Sáez, sociòleg

Pau Serracant, sociòleg
Barcelona, octubre de 2007
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