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L

paraules han de ser
d7agraik!ntper aquesta d~iiistreCorpoació -la Reial Academia de Bones Lletres-, per la sevri amable in~fitacióa ocupar
aquesta tribuna i dirigir-me a vostks per suggerir alguns elernents de reflexió sobre el futur de
la nostrn Universitat.
Deia Juan de Valdés, al seu Diálogo de la
lengua (aquel meravcliós llibre sobre l'origen,
no tan sols del castelli.,sinó de totes les iiengiies
#Espanya') que es tenia rnés per soldat que
per filbleg, encara que tot i aixb, en haver
#explicar tantes coses com havia vist, s7havia
afeccionat a estudiar, ja no les paraules cn si,
sinó el se11 sipilicat #origen.
FS meves prkieres

A mi-que no sóc home dc iletres sinó enginyer- i salvant les distai~ciesamb el nostre polii'aCetic ling,ouista, cm succeeix el mateix PO abordo aquesta temeritat de parlar-los perquk espero
cont&uir amb la meva iritervenció a r e f l h 7a la
flum h a intensa experikcia en la incva actual
responsabilitat. quk significa avii pcr awi parlar
del sentit i la missió de la ~~llvasitat.
1no se m'acildeix un Hoc millor per fer-ho
que aquesta Reial Academia de les Bones Uetres.
Com deia Baltasar Gracián -un &e mag en
la precisió del ilenglatge els homes neixen m e
p u h i han de cidtivx-se. No n'hi ha cap que no
pugui ser mestre d'un altre en a l b u cosa i no hi
ha rnestre que no p u p i ser dekhle.
Eri aquests inonlents de h ~ a l de
s segle s'estan produint importantibsims canvis a la nostra
societat, que estan dectant i afectaran encara
més en el futur a la política universitaria cn totes les seves dimensions, tant a la docent com a
la investigadora, tant en la seva orgarutzació
com en la scva gestió. He crept mnvenient reflexionar, awi, arnb to&vos~k,sobre els canvis

cpc s'hi estan pmduint i les tendencia derivadcs
que s'observen en la societat.
1 espero la sevaindi@nciapel meu a e e n t
E1 primer que ddir éc que la propia exprcssió
unWersitas té potser avui mffi contingut que mai.
La Univcrsitat e s t i immersa en un món en el
qixd han dasapaWt 1- fronteres i on les persones i les societats estan estretamenl vinculades,
i tot aixo #una manera molt més intensa i immediata que inai. La Universitat no només ha
#adaptar-se a aquect rioii món sinó que h s i tnt
ha de pilotar-lo si vol respondre a la seva missió
tradicional.
L'aposta per la societat del coneixement as fa
inevitable, i en un context en el qual niés de la
meitat del producte interior brut dels paisos
desenvolupats esta basat en el coneixcrnent,ha
de ser corr~partidapel conjur~tde la societat i garantida per una política de recokamerit decidit
i permanerit a I'educació, enterient aquesta en el
seu sentit més ampli.
Coincidiran amb mi en que un dels pilars sobre cls que s'ha de construir aquesta sncietat del

conekement 6s la Universitat, que f f i la ceu on es
Qansmet cl conekement i s'origna el pensament
funir. Per tal que aquesta pugui con~pliraquesta micsió ha d'adequm la dockncia.i la ir~ves%ació a les noves realital;~que la societat del coneixement requereix i exigeix.
Pero no hem d7oblidar (com succcclix amb
frcqtikncia en alguna versions simplistes que basen nomks en I'explosió de les tecnologies de la
infonnació la virtuallitat del canvi), que el veritablc ~ h s ide
t la socictat de la infonnació a la
societat del coneixement requereix I'arrelament
fort dUna socictat de I'qrener~tatge.
Per aix6, la Universitat no s'enfrorita a reptes
radiwlment nous sinó que, en el fons, ha de donar respostes innovadores a aqiielles fimcions
bkiques de les que ja parlava Ortcga y Gasset fa
més de cinquanta anys:
-La iransmisció de la cultura.
-L'ewenyament de les professions.
-La inveshgació científica i la formació dc
nous homm de ciencia.

És a dir, si les rriissions bisiques sepeixen
essent les mateixes no lio és la societat que forma.I'entorn en que es mou la Uriiversitat, ni les
necessitnts i desdaments que planteja i 6s per
aixb que; un cop més, la institució universitiria
no ha de resipar-se a ser urinou subjecle passiu dels canvis que es produeixen, sinó que ha de
seguir coniduint de fonna destacada a la reflexió, a 12 investga.ciói a l'estudi de tots els gans
interrogants quc té planteja6 la societat actual,
procurant que del seu si emanin solucions i alternatives reals.
En aquest sentit, la ~radicionalconcepció de
la traiisr~issióde coneixements ha de modificar
I'krnfasi en la transmissió passiva d'informació i
posar l'accent -com deia abam- en l'aprenetatge. El jove Ilicericiat del segle xxsi el que necessitn
és una forta formació bkica, un habit d'estudi i
treb,d i més techiques d'investigació que li permetin $estar "'nprenent de forma perrnanent"'
decprés de la seva inco~oracióal rnón del treball.
6s a dir?les persones que han passat pels
esglaons superion del sistema educati11han d'ec-

tar capacitadcs per "aprendre a aprendre" conthuarnent. Utilitzant per a aixo -evidentmentles novcs tecnologies. perb sense perdre de vista
que aquestes -com amb keqiikncia obliden els
mitoiecnOlegs o els computbpics- són un mitj& i
no tin fi, una eina útil perb no definitiva.
Aquesta capacitat de formació permanent és
un dels pilars pmfunds que garantcixen la eansmicsió de la cullura. No es tracta, per tant, sirnplerncnt de conservar el que existeix sinó que la
\
universitat crei cdtura.
A la Carta Magna de les Universitats, sipada a Bolonya el 1988 s ' a h a que la Univmitat
s'ha d7cntendrecorn I'esskiicia mateixa de la !iibertat universal, com a conciencia dels pobles,
com a salvaguarda de les nobles trad'imns mor a l ~per aquesta capacitat permanent de crear i
consemar cultura.
Aquesta declaració de Rolonya, i'actualizació
de la qual vaig tenir l'honor de subscriure junt
arnb els alees 30 representants de paisos europeus el 19 de juny passat, és un clar compromís
de l'educació superior en la cor~struccióCuna
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Europa del mr~eixement,que és reconeguda de
forma unanime com un factor essencial per al
desenvolupament I ~ m iasocial, i com un element indispensable per miquir els ciutadans
d'Europa, oferint-los els coneixements necessans per fer front als reptes del nou milleni.
a s diferents Govcm europcus hem mincidit
que la majoria de les institucions, tant ministerinls corn imiversitaries, eren molt conscients dels
problemes i situació intem pc1-6 no dels reptes
externs:hcrement de I'educació transnacional
i el descens de l'atractiu del sistema europeu
d'educacií>superior. Al mateix temps cs va observar en gairebé tots els Estats que existia un
u~terksen la reforma i la convergencia, pero que
a la vegada hi havia una manca cl'informació sobre les intcncions d'altres Estats.
.La Declaració de Bolon ya té tot aixb en
compte i estableix un pla d'acció: hi ha un
objetiu (aconseguir I'espai eiiropeu d'ensenyament superior),un dendari (aconseguir-lioen
la primera decada del nou milleni) i programa
d'activitats.

És per aixb que ens hcm compro~nka treballar en I'assoliment #una major compatibilitat
dels sistemes europeus d'educació superio~:
-Facilitant l'homolognció de les titillacions.
4rganitzant I'ensenywierit supulor en dos
cicles principals, a d tui primer cide dalmenys
tres anys que faciiiti la incorporació dels estudiants al mercat de trebaii, i d'un segon cicle que
permeti I'accés a misters i doctorats.
-Establint un sistema de crkdits que faciliti la.rriobilitat deis estudiants.
-hfavorir~t la mobiiitat, rernoverit tots els
obstacles que limiten el lliure exercici de la mat&a i parant especial atenció a eshidiants, professors, inves%adors i administradors.
-Promovent la cooperació europea a la recerca dun enser~yarnentsuperior europeu de
qualilat.

En el i u t i i r més immediat hem d'abordar
una serie dc reformes nacionals: de caricter legislatiu i a havés d7acordsinterinstitucionals,
buscarit una estructura en dos graus, i de crea-

ció de passarelles enec els sistemes universitari
i no uuiversitari.
És important tenir en comptc que no estem
parlant de la creació c u n a nova categoria de
qualircaciom o gaus empeus, sinó de l'establirnent d'una referencia comuna per als ja existentc.

Per tal dc tenir k i t cn la creació d'aquest espai universitvri europeu, haurem de superar tres
obstacles:

-E1 risc de reformes no concertades en els
diferents paisos.
- Q u e els paisos es centrin més en petits detalls que en cls assumptec de fons.
- Q u e les institucions d'educació superior
infravalorj, els reptes exictents i reaccionin tard.
En aquest sentit ens wobem amb un entorn
que en els darrers anys i en els propcrs es
caracteriZ,aria pel segücnt: l'aparició dun veritable marc de trcball europeu; la fi de I'expansió numkca de les univcrsitats; i l'aparició de
nous prov&idor?jd'cducació, molts d'ells estran-

gers. És per aixb que en les p16ximes decades les
eines actuais assoliran el seii krut, i per tant és
prccís buscar-ne altres dc noves: estem entrant
en una fase que precisa& acció intergovernamental, i quc hauri d'abarcar tot Europa.
A S , ha de posar-se major atenció a la posició europea respecte dc la resta del món, i en
aquest sentit 6s fonamental apropar cntre si a les
prbpies universitats europees en allb referent a
competitivilat; reodar I'educació transnacional
-cn aquest sentit sorprkn el fet que la possible
inclució dels "serveis educatius" cn les properes
negociacions de I'OMC rio rebi més atenció a
Europa, ni per part dels Governs, ni de la premsa, ni dels ambitc l'educació superior-; i que
I'educació superior europea aprengú a competir
millor als mercats mundials de l'cducació supexior.
En aquest sentit s'haurien #explotar les fortaleses del sistcma europeu d'educació superior:
qiialitat, di~ersitat~
el propi procés d'integració,
les baixes taxes, etc. No actuar a temps podria
conduir; a rnig termirli, a una divisió dcl sistema
universitari europeu encie ayueues institucions

yiie hagin integrat urla lisió mundial de l'educació superior i aqueles que no ho ha@ fet.
Ara 6s el rnoment #actuar s'ha sig~atla Declaració de Rolonya i tots els actorc de I ' h b i t
edilcatiu s'l~anmostrat disposats a implantar-la.
Actiialment, i-eferint-me al sistema universitan espanyol, v d asenyalar la preoeupa~ió
dels
responsables de les nostres Universitats pcl fet
que va canviant rjpidarnent l'estruct/~rade la
demanda tradicional de,forrmcw scperior, tant
pntitativa co~moqualitativament.
La situaciópassada recen6 i h i tot l7ach~al;
doferta d'ensenyarnen~i de pla.c~s
per als estudiants que accedeixen a la Universitat ha estat
basada cn iin excés de demanda. A aixb van respon& les Urivemitats i les Admirlistracions Púhliques competents amb la crcació de noves Universitats i arrh una clara voluntat d'implarltar
ensenyments i tituiacions noves o de forta.de-

d.
Sens dubte, els criteris pera la presa de decisions, cn aquest aspecte de la política uriversitaria, han de niodjficar-se i no tan sols en els cri-

teris sinó en la forma d'adaptar-los; en definihva,
en la forma de plani6cq de governar7de dirigir.
L'ofe~tad'ensenyaments regular5 de les Univcrsilais no pot estar orientada només erl funció
de la demanda. Aixb a la llarga conduiria a un
erripohrunent de la ciencia i de la cultura. Pero
tarnpoc podem restar d'csquenes als can& ripids de cohorts que ja han arribat r ~ ai les demandes i exigkncies socials.
Jahem adoptat mesures per trencar l'actual
compartimentaciódclc districtes univenitaris de
manera que s'afavoreixi la mobilitat dels estudiants i la competiti\.itat entrc les Universitats.
Desitgem implantar a Espanya la cultura de
la mobilitat i la cultura de la corr~petkncia.La
iniplantaciíi del districtc obert permetri que els
estudiants rio mbin obstacles que h i t i n la seva
capacitat d'elecció. Pretenem augrnentar la seva
llibertat ehninant les barreres cxistents avui.
Arnb aquesl G impiharem el districte obert, per
tal que els estudiants no trobin obstacles normatius que livlitin o impcdcixin la seva mobilitat i
la seva capacita1 d'elecció de ccntres.

La caiguda de la dcrnanda en l'accés a la
Universitat deguda al descens demogafic ja es
vcu, i es veuri cada cop més, compensada per la
neccssaria formació contínua o pennanent que
exigeix la societat del cone¿xement. En aquesta
rlova societat tots hem d'estar e r ~continu replantejarnent crític delc riostres conekm~ents.Mai no
han avanqat les societats i el coneixement pel
procés de tancar-se en si rnateixes i romandre
aiiens a tot el que es deccobseix, es pensa o s'escriu al món .
La Universitat hau& d'impartir, com els deia
al principi, els nous coneixementc que imposa el
nou segle. Haur2 de ser capaq dajudar a comhuir aptituds i habilitats generals i versiitils que
permetin als graduats universitaris adaptar-se a
entorns rjpidament canviantc i a necessitats socials i empresarials de nou carkcter i tot aixb
sense oblidar el cosnponent d'universaliat en els
continguts qise la globalització fa necessaris.
Resulta interessant d'observar com en aquest
aspecte les Universitats s'ar~uncieni mpeteixen
arrsb altres lnstitucions a la recerca d7estildiants

o "clients". És un fenomen relativarnent nou ien
general, positiu.
En segoii lloc, s'observa, tant internacionalment com a niveli nacional, una tendkncia al
cunvi en lesfomzes defuzan~amrzidc les Universita&públiques. Per una banda, s'han deixat de
produir increments en les quanties de les subvencions públiques ir~condicionadesque van
substituint-separciahent o bé arr~pliant-seper
subvencions subjectes a proprnes concrets i a
objetius a assolir, ja sigui mitjangmt la conce1~ció arnb les Achinkiraciom Públiques o a kavés
de subvencionc competitives per projecles d'I+D
i de fonnació especialitzada o altres.
La descenualització, amb el iraspas de competkncies a Les Comunitats Authnomes, ba suposat un canvi en la rclació entre les Universitats i
les Administracions públiquec de les qne depenen. En redujr-se la dimensió del sistcma universitari a finanpr i a coordinar7i en augrnentar
la pinximitat entre administració i administrat
pot i ha de d o r a r el coneixement de les necessitats i del rendimcr~tde cada Universitaq i poden

i han de diversificar-seles formes i quanties del
finanpr~entper aconseguir més eficikncia en la
utilizació dels recursos públics. .Ja s'esti fent aixi
a alb~1esComurutats Autonomes i la tendencia.
6s creixent i el fenomeri, positiu.
Per dtra banda a la merca d'un Gnanpmen~
sufcient, les Univenitats han d'incremcntar els
~~s
propis, pmdents de fonh privades, per
prectació de servek.És una.altra aciivitat propera
al mercat, que genera conipetencia ique requer e k ?és obvi &-ho, metodes de govern, &ecció i
ueci1ó diferents delc habituals.
0
En relació amb les formes de finanpment, a
1 6 que.m'acabo de referir, i en estreta.connexió
arnb la.natui'dcsa de servei públic de les Universita&i la responsabilitat social que tmt elles com
els Governs tenen, és nemssari par= més atenció a I'aualuació htitucwnal de la qualht.
La cultura de la qualitat es& moll ir~~plantada i desenvolupada als Estats Units, tant a les
Uruversitats, com als Govems -Federal i Estatal- i sobretot a la societat, que és capa.$,a &avés delssist-emesd'informació, de coneixcr i de

triar dins d'un sistema uriversiitíu-ialtament diversificat i competitiu.
A Europa, des de principis d'aquesta decada,
s'ha anat generant dita cultura i avui, amb diferk~ciesdepenent dels paisos, gaudeix d'un niveU d7implantacióraonable.
A Espanya, gkcies al Pla Nacional d'Avaluació de la Qualitat, es va introduint i arrelant la
ciilhra de l'avaluació i van establint-seAg&ncies
a les Comunitats Autonomes que treballen directament sobre el terreny i en coordinació i cooperació amb el Conseii d'universitats.
Aixb és positiu. Tot i aixo, fins ara, els Governs, Central i Autonbmics, i els propis de les
Universitab no fan, o en fan de forma molt limitada, ús de les m11clusions de les avaluacions per
la seva presa de decisior~.Aquesta sitilacio també ha de canviar en el fuhu; dorlcs al contrari
l'avaluació e convertiria en un pur exercici acad'cmic que acabaria esgotant-se.
No cree que ha,@ d'aduir-se al Govcrn de
l'Estat o als Goverm de les Comunitats Autonomes funciom i responsabilitatc que són prbpies

de cada Universiht. La cm~ciócie~~&ca?
tkcnica
i arlíshca, la transmissió de r~neixementi la formació de prvfcssionals -vos&s, en aquestes coses
d'autonomia
ho saben b& ~~quereixen
un
o11es dcsenvolupi el pensament Uiurc i crític i la
investtgacib. Els models dirigistes i intervnncciorlistes del passat van demostrar que empob~icrl
la riquesa, la diversitat i la innovació a les Universitaís.
Així, doncs, davant #un exchs de reoplació
previa, les polítiques que orienten i governen les
lJniversitats han #adaptar-se a un esyuema de
mordinació i informació.
Ccirn saben: el Govern acaba 8aprovar
m s Reials Decrets per establir el "districte obert
univer~itari",en el q d els estudiants podran seguir els estudis que prefereiin a la Univcrsitat
de la seva clerbó, i per donar llum verda al prog a n a de prornoció i estabilitat del proiessorat
imiversitari, mitjanpnt scngles norrnles que miIloreri les rem'bucior~dek docents i proporcio~ler~
una.major estahilitat als professors mr~tracrats
per les Universitats.

Amb Vaprovació d'aquestes tres n o m , dirigides a ndlorar I'actual situació d'estudiants i
prof~ssorsuniversitaris, el Goven~pretén millorar
la qualitat de Vensenyament univwsitari i modernitzar el conjunt del sistema universitari per tal
que les Ur~iversitatsespanyoles adquireixin els
rnkxkm nivells de competitivitat i excel~l~ncia
acadkmica i es converteixin erl m referent europeu en el segle XH
Un d'aquests Decrcts a quk m'cstic referint,
re&
,
el rkgirn del professorat que, en lúiies general~i per tal de fer efectiu el programa de
promoció i estabilitat del professorat universitan promogut pel Ministeri d'Educació i Cultura, suprimeix la limitació que íins ara impedia
a les Universitats cunlractar a professors associats amb dedicació a temps complet per més
de tres my5.
A partir #ara es pod& contractar a aquest
professorat per més de tres anys, amb la cpal
cosa es garanteix l'estabilital necessaria en ima
&ea tan sensible i estratkgica pera la societat
espanyola com la formació universitaria, es sim-

pliiica tarnbé el procedirnent de wntraciació per
les Universitats i s'estableix, coma principi irrenunciable de garantia de la qualitat docent, la
realització d'um prova savaluació externa prgvia a la renovació dels contractes deis professors
asocia& a temps complet.
Els criteris generals per realitzar la prova
d'avaluació exte~xaseran fixats en el Conseii
d'C'1iiversitatc i en els estatuts de les Clniveisitatc
s'estabhan la durada i caracterktiques d'aquests
cnntractcs.
En esskncia, la Universitat ha de ser forta en
la creació de saber i en el dipbsit i transmicsió del
rnateix i 6s la principal formadora de "treballadors del coneixement". Les Universitatc públiques han de competir tarribé a d la importancia creixent de les "cmpreses dcl coneixernent",
institucions privades, universitaries o no, que
cada vegada tenen un protígomme més gran en
la formació reglada 4 s el cas de les Universitatc
privades i Centres d'Ensenyarnent Superior.
Pel que fa a la inveshgació, una altra de les
funcions de la Universitat, ningú no la posa en

dubte ja que ha de fer-se i, afortunadament, es
fa als seminaris, als laboratoris i ak instihits dels
centres universitaris. 1 6s un fet provat que la investigauó a la Univcrsitat s7haincremcntat notablement en els darrers vint anys.
La Uruversitat espanyola té al davmit la possibilitat d ' a p d t a r el!s aiantaqges que es dcrivessin del nou Pla Nacional d'Jnvestigació Científica, Desenvolupament i Znnovació Tecnolbgica
per al ~ c n o d 2000-2003,
e
i en el qual s'hi inclou, per
primera vcgada, no tan sols la investi.
vació bjsica i el seu desenvolupament aplicat,
b
sinó tambE la innovació tecnolbgica, integrant,
duna manera coordinada, les achmcions de tots
els departau~cntsminkterials arnb competkncies
en aquesles mat6ries.
Sota l'irrlpuls del Presidcnt del Govern, la
'ciencia i la tecnologia han experirneritat un creixement molt superior al dcl Producte Interior
Bmt, tot i la disciplina pressupostaria derivada
dels plans d'estabilitat vinculats a la Lnió E m pea i a i'establiment de l'eum. Hem passat en els
Pressupostos Generals de 1'Estat #una inversió
-

-

pública per a ciencia de 191.500 miliom de pessctes el 1996 a 508.000 milions de pessetes el
2000, cosa que suposa un creixement del 15%.
Les estimacions disponibles ens permeten
a6nnar quc aqilest any superarem 1'1% del Producte Interior Brut dedicat a investigació i desenvolupament, i que les mesures que contempla
el nou pla d'I+D i Innovació permetran situar
aquesta ratio en 1'1,3 (17ucoma tres) per cent
I ' a q 2003, pero amb un canvi substancial, perque el percentatge dc despesa en l+D executat
pel sector empresarial passara del 49 per cent
actual (1998) al 60 per cent l'any 2003.
En aquect nou pla d'invesbgació, desenvoluparnent twnolbgic i innovació, d Ministeri dEducació i Cultura orienbri els seus esforps amillorar
el tnangle ciencia-tecnologia-empresajactuant
sobre tres eixos fonamentals: la poterlciació dels
recursos humans del sistema, el recolzament a la
investigació bkica i aplicada i la ~sansfcr&ncia
dels resultats dlnvestgació al sector productiu.
Desitjo reiterar que la investigació bkica segiiiri esserit una prioritat del Govern. És la base
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que fa possible la invcstigació aplicada que pot
ser transferida al sector productiu i, amh aixo,
facilitar el desenvolupament de la innovació.
Fomentarem la fom~aciói la mobiltat de docents i investigadors, no només dins i fora
dEspanya, sinó d
é entre el srxtor p&lic i el
sector privat, i mitjaqant f ó m u h de comptabilitat flexibles abordarem el problema del dkficit
del personal d'I+D dcl nostre país.
Aquesta aposta perla investigació bkica no
ha de fer-nos oblidar la necessitat d'aíavorir 1ínies d'investigació que estiguin associades a
aquelles &es que rnantinguin una esketa vincuiació amb el sector productiu per afavorir el
desenvolupament Cuna cultura emprejarial que
té la ne~cssitatd'iririovai- i investigar en nous
pmductes i processos, si vol se&
,
present en unc
mercats cada vegada més competitius i en els
que s'hi produeixen béns i scrveis on el coneixement hi té un papa essencial
Pero permetin-me que, per acabar, torni a
I'&mbituniversitari i expmsi unes bxus dexions
sobre el que ser&la nova Llej Universitiria que

es convertir2 en el punt central, en I'element b2sic sobre cl que dissenyar la Univcrsitat del segle
XXI a Espanya.
L'actual marc jiin'dic ha quedat desfassat i és
necessari modiGw-lo. Els canvis prodwtc cn els
darrers vint a q s , la culrninació dcl procés dc
transferiincies a les Comunitats Authnomes, i la
convergkricia cap a un espai europeu d'ensenyamcnt superior fan neccsskia l'elaboració d'una
Llei que, recoht l'experihcia adquirida propicii' un sistema universitari espanyol vertebrat i
eqiiilibrat en el qual l'Estat, les Comuniiats Autonomes i les Universitats puguin exercir de manera coordinada les competknciec reconegudcs a
la Constitiició Espanyola.
El futur de la universitat pasa per I'elaboració consensuada i i'aprovació d'una nova Llei
Univercitaria que doti de ple contingut i, al rnateix temps, de cohesió al sistema universitari esparryol, fent-lo fort i competitiu de cara a la scva
integació s Ikea europea d'ensenyament superior. El Govcrn ja ha comencat a dissenyar la
IJniversitat del cegle xxr. que tir~dri
com a trets

distintius la millora de la qualitat de la dochcia,
la investigació i la geslió; la total mobilitat d7estudiants a través del districte obert i de professors; la promoció docent i la garailtia del lliure
accés a les escales i places docents m i t j q a n t
pmccssos de selecció tran~parents,rigorosos i no
mdog&mics;el reequhbrarnent entre docencia i
investigació, les dues funcions bhsiques de la
Universitat.
Hem celebrat dos seminaris, organitzats
pel Conseil d'universitats i amb l'acsistkncia dels
rectors, Comunitats Autbnomes, agerits socials i
expertc per comenqar el debat i recoliir les opinions que permetin avariqar en els trebds per
elaborar en la propera legislatura, amb el m;xim consens i amb la major rapidesa aquesta
nova Llei.
La moderna Llei universitaria que substituir; laja desfassada LRU, sera el marc en la
qual es deser~volupiel sistema universitari de'l
segle XXI, plenament integrat a Europa i definit per la seva qualitat docent, competitivitat i
elevat nivell cier~tífic.

Algms dels aspectes rriés significatius de la
nova Llci IJniversiitaria, que seran adoptats amb
el m h comens de tota la comunitat univcrsitaria, sense exclusions, i de com; acord amb les
diferents administracions cducatives de les Comunitats: Autbnomes, es reiereixen als següents
temes bkics:
-0rgans de Govern, dels quals la nova
cornposici6 hau& daconseguir un n d o r equilibri entre representació i gestió, a més de reforpr
els brgans unipersonals pcr tal d'aconseguir la
m h a eficiencia i l'adeqada responsahilitat
social.
-Professorat, amb noves formes d'accés a
la carrera docent, tant per als funciona% docents corn per d s professors contractats, tractant d'assegurar i promovent la mobilitat de
docents i invcstigadors en la Universitat. Volem
dissenyar una política de professorat que permeti una progressió academica conforme als
principis irrenunciables de m&&, capacitat i
concurr&nciaa la selecció i contractació, combatint eficapent l'endoghia i assegurant la

promoció del professorat en funció de criterk de
qualitat.
-Analisi de I'actual esmctura de les titulacions, lenint molt en compte cis moderns processos de compatibilitat europea (Declaració de
Bolonya).
-Noves fórmules de gestió dc les Universitats.
-Nou disseny dcl Conseil duniversitats.
Orrega y Gasset en el seu llibre Mkiór~de la
Ur~wersidad,
publicat a la data de 1933, descriu
bellament la necessitat d'aquesta visió oberta alc
problemes de la societat del món contemporani
citant un pensador xinks, que va viure al segle IV
abans de Cnst, Chnang Tse, que fa parlar a personatges sirrib6licc, i un d'ells, al que a~diu Déu
del Mar del Nord, diu: "¿Com podré parlar del
mar amb la grariota si no ha sortit de la seva
basca? iCom podré parlar del gel amb l'oceil
d'estiu si esta retingut a la seva estació? iCom
podré parlar amb el savi sobre la vida si és presoner de la seva doctrina?"
Per aixb, en aquest e q d b r i entre funcions,
en aquesta nova rnissió i visió d'uiia Universitat

més oberta i innovadora, és neccssari recuperar
el plaer d'ensenyar, de ser professor. Potser,
desmotivats peT un ensenvament massificat i
despersona1itz:it i per la recercn de recursos i
rnerits per a la investigació aplicada, els professors han oblidat l'ensenyament i l'aprencntatge:
ensenyar a fer, ensenyar a aprendre, ensenyar a
ser, ensenyar a emprendre, cosa que els acadkmics d'aquesta caca ja saben i que, sortosament
per a nosaltres, ens crisenyen a tots cada d a a
travks del seu meritori treball.
Mnltes grkcics.

The European Higher Education Area
Joirrt declaration oi the Empean Ministers
of Education Corivened in Bologna
on ihe 19d'of June 1999

T

E u r o ~ e a nprocess, thanks to t h e
extraordinm achievemcnts of the last fen~
years, has becorne an increasingly concrete and
relevant r e a l i ~Sor SIC
Union and its citizens.
Enlargemerit prospects together wtth deepening
relations nrith other European cotmtn'es, provide
even n.ider dimensions to that reality. Meanwhile, we are nitnessing a growing awareness in
large p"s of the pohtical arid academic world
and in ptiblic opinion of the need to establish a
niore complete and far-reaching Europe, in
particular building upon and streri@henjng its
intellectual, c u h r a l , social and scientific and
technological dimensions.
A Europe of Knondedge ic now \Yidely recognjsed as an irreplaceable factor ior social and
hurnan growth and as an inhpensable component to consolidate and enrich the European
citizenship, capable of giving its citizens the
EIE

necessary competentes to face the challenges of
the new miilennium, together with an awarcncss
of shared values and belonging to a comrnon social and cultural space.
The importance of edilcaction and educational eo-operation in the developrnent and
strena&ening of stablc, peaceful and democratic
societies is imiversally acknowledged as paramount, thc more so in view of the situation in
South East Empe.
The Sorborme declaration of 25"' of May
1998,wich was underpinned by these consideraLions, stressed the Universities7centrd role in the
dwe1opingEumpean cultural dimmsions. It emphasised the creation of the European area of
liigher cducation as a key way to promote citizens' mobility and employability and &e Continent7soveráu development.
Severd Europcan countries have accepted
the invitation to cornmit themelves to achicving
the objectives set out in the declaration, by
-,si
it or expressing their agreement in principle. The dircction taken by scveral higher

education r e f o ~ mlaunched in the meantime in
Europe has proved many Governments' determination to act.
Europea1 higher education institutions, for
their part, havc accepted the challenge and
taken ilp a main role in construcing Sie Europeari area of higher education, also in the wake
of the fundamental principies laid down in the
Bologna Magna Charta Universitatum of 1988.
This is of the liighest iinportance, given that
Unive~sities'independence and autonomy ensure
that hgher education and research systems coniinuously adapt to chanbrring needs, socicty7sdemands m d advances in scientific howledge.
The come has been set in the right direction
and with meaningful purpose. The achevcment
of greater compatibility and comparability of the
system of hgher education nevertheless r~quires
conbnual momerh~n
in order to be fully accomplished. We need to suppo~tit thro~ighpromotmg
concrete measmes to achieve tanghle forward
steps. The 1PJune meeW saw participation by
authoritative expe~tsand scholars fron~d oiir

c o u n ~ e and
s pmvides us withvery useful sugges-

tiom on the initiatives to be taken.
We must in particular look at the objective oi
increasing thc international corr~petitivenessof
the European system of b h e r education. Thc
vitality and e€íiciency of any civilisation can be
measured by the appeal that its cuiture has for
other coun~cs.
\Ve need to ensure thai the European Iiigher education system acquires a
world-wide degree of attraction equal to our extraordinaq ciJh~'al
and scientiíic traditions.
While &ming our support to the general
declaration,
~
principies laid down in the S O I ~ O M
we engage in m-ordirlatmg our policies to reach in
the short tem, and in any case w i t b the first
decade of the third rnillem~ium,the following
objectives, wich we consider to be of primary
relevance in order to establich the Eumpean area
of h@er eduwtion and to pmmote thc European
system of higher education world-wide
-Adoptiori of a system of casily readable
and comparable d e p , &o thro@ the irnplementation of the Diploma Supplernent, in order

to promote Eiiropean cibzens' employability and
the inte~r~ationai
competitiveness of the Eilropean higher education system.
-Adoption of a system esseniiaUy based on
two main cycles, undergraduate and graduate.
Access to the second cycle shall require successful completion of first cycle studies, lastir~ga
r n i r h u m oi h e e yeenrs. The degree awarded
dter the first cycle shall also be relevant to the
European labour markct a5 an appropriate leve1
of qiialification.The second cycle sho~lldlead to
the master and/or doctorate degree as in many
Eiiropean c0untrie.s.
-Establishment of a system of credits sud1
as i.n the ECTS systerri- as a proper means of
promotiix the most nidespread student mobilip.
Credits could also be acquired in non-higher
education contexts, including lifelong leaming,
provided they are reagnised by receiving Un.¡versities concerned.
-Promotion of mobility by overcomir~gobstacles to the elfectivc exercise oi £rec movement
with particular attention to:

a) i'or snidents, acces to study and trainúig
opportunities and to related cervices.
b) for teachers, r e s d e s and administrative
staff,recognition and valorisation of periods
spent in a Europein contest researching,
teaching and training, without prejudicing
their statuiory rights.
-i'romotion of European co-opcration in
quality assurance with a view to develop comparable criteria and methodologjes.
-Promotion of the iiececsary European dimensions in higher education, particularly
Nithregards to cunicular development, interinstitutional co-operatiori, mobility schernes
and integraied progarnrnes of study?training
and research.
We hereby undertakc to attain these objectives -wiihin the frmework of our imtitutional
competenm and t a h g full respect of the divers i of cultures, lar~guages,national education
systems and of University autonomy- to consolidate the European area of higher education.

To that end, we wiU pursue the ways of intergovernmental (m-operation,together with h e
of non governrncr~tdEuropean organisations
with competente on hgher educalion. We expect
Univercitcs to agajn recpond promptly and pffiitively and to contribute actively to the success of
our endeavour.
ConWlced that h e establishment of Sic Eumpean area of higher education requires corlstant
support, supervision and adaptation to h e continuously molving needs, we decide to meet
again within two y ears in order to asses the
p w s s achieved and the new steps to be taken.

Aquest Ilitre de la Reial Academia de Bones Lieírcs, sota la presidencia del Dr.
Eduard Ripoll P e d ó , ha quedat
irnpris el primer dia del mes
de luny de i'any 2000,
festivitat de Sant

Just

