
Tres reflexions per pensar en la cooperació 
de la universitat dins la cooperació internacional 
per al desenvolupament 

Alfonso Dubois* 

Per sort, els programes de cooperació de les universitats van creixent 
en nombre i qualitat. Cada cop més, els serveis o els responsables de 
cooperació estan integrats en I'organigrama institucional, cosa que reve
la una progressiva consciencia de la importancia que té dins del quefer 
academic. Pero també és cert que aquesta forma de cooperació va néi
xer de forma dispersa, impulsada per persones concretes, les quals van 
haver de fer ímprobes esforgos per tal que es considerés alguna cosa 
més que una activitat marginal o de mera bona voluntat. Aquest origen 
ha marcat la manera com es realitza avui la cooperació universitaria, la 
qual encara no ha trobat el reconeixement suficient en l'Administració ni 
en la mateixa institució. 

Aquesta reflexió pretén oferir alguns punts per avangar en el procés de 
dotar la cooperació universitaria del pes i de la coherencia que alguns 
pensem que pot i ha d'assolir. Des de tres angles, que espero que resultin 
integrats, sorgeixen aquel les qüestions que considero centrals per confi
gurar una cooperació universitaria amb sentit i ambiciosa. 

Desenvolupament i cooperació internacional 

Un punt de partida basic per plantejar la cooperació universitaria és 
entendre-Ia com a part integral de la cooperació al desenvolupament. Si 
no, es corre el perill de presentar I'educació com una funció separada 0, 
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pitjor, aliena al problema del desenvolupament. Per tant, cal fer-se la pre
gunta de quin és el concepte de cooperació que es fa servir, 

Les diferéncies entre les propostes de cooperació que avui es troben 
en debat són importants i, segons quina sigui la que s'adopti, també la 
cooperació universitaria tindra un o un altre abast. En la nostra concepció 
de la cooperació universitaria, partim de la pretensió de tornar a donar a 
la cooperació al desenvolupament el pes i la dimensió ambiciosa que va 
tenir en altres moments, que avui s'ha perdut i que cal recuperar, i trobar 
nous continguts i instruments, És a dir, la cooperació no s'entén com un 
apéndix o un complement d'altres polítiques, sinó que reclama la seva 
propia consisténcia com a part integrant de qualsevol estratégia de de
senvolupament. 

Aquesta reflexió és especialment pertinent perqué la cooperació al de
senvolupament actualment es troba immersa en una profunda crisi, la qual 
es manifesta no només en la disminució de la quantitat deis recursos des
tinats a aquesta finalitat, sinó en el fet que es qüestiona el fonament ma
teix de la seva necessitat. Davant les transformacions produ'fdes en el món 
socialista i la desaparició del bloc soviétic, aquells paIsos que van con ce
bre o van manejar la cooperació al desenvolupament com un instrument 
de la seva política externa han vist debilitar la base de les seves motiva
cions, amb la qual cosa la cooperació deixa de tenir sentit. 

Pero no solament ha decaigut la seva funció instrumental, sinó que les 
noves idees dominants en I'economia, el que de manera general es deno
mina neoliberalisme, plantegen decididament el debat sobre la seva raó 
de ser, Per aixo, també aquells que van pensar que la cooperació al de
senvolupament tenia altres funcions més enlla de les merament instrumen
tals -com els paIsos europeus, que van intentar mitjanr;ant els organs co
munitaris una política consistent i global, plasmada en els acords de 
Lomé- flaquegen en la seva convicció, i parlen de «fatiga de la coopera
ció", com una manifestació del dubte existent sobre si val la pena conti
nuar cooperant davant la manca de resultats satisfactoris, 

En definitiva, la idea de la cooperació al desenvolupament, almenys en 
les instancies oficials deis pa'fsos dominants, se sotmet a una pregunta di
recta i frontal: s'ha acabat la cooperació al desenvolupament?, ja no és 
possible la cooperació al desenvolLipament perqué al desenvolupament no 
li cal la cooperació? 

S'ha de recordar que la cooperació al desenvolupament des deis seus 
orígens, en acabar la Segona Guerra Mundial, ha experimentat una evolu
ció constant. La mateixa Banca Mundial ha tingut successives estratégies 
de cooperació al desenvolupament: des de I'émfasi en les infraestructures 
i els projectes industrials, fins a la preocupació per al desenvolupament ru
ral i les necessitats basiques, per desembocar en la referéncia a les políti
ques de reformes estructurals: I'anomenat Consens de Washington, com a 
objectiu al qual supeditar tota consideració social del desenvolupament. 
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En la década deis noranta, I'hegemonia de la visió neoliberal ha estat 
quasi total i ha condicionat profundament I'abast de la cooperació, I'ha 
descarregat de continguts. Peró aquest procés s'ha d'entendre com un 
producte d'una conjuntura histórica i no com un resultat al qual no hi ha 
més remei que sotmetre's. Per contra, és una concepció subjecta a- revi
sions i plantejaments, que la mateixa realitat sotmet. Les crisis periOdiques, 
en els pa'fsos emergents, com ara les patides per Méxic o Brasil a l'Améri
ca Llatina o en els paYsos asiatics; la volatilitat en les mercats financers 
amb les seves seqüeles d'inestabilitat; les dificultats, per no dir la impossi
bilitat, per resoldre la superació de la pobresa en el món; el procés de crei
xent de desigualtat entre els estats i entre les persones, etc. són tots pro
cessos que estan obrint fissures en una concepció que fins fa poc temps 
es presentava poc menys que monolítica i sólida. 

D'aquí no es dedueix que, davant les mancances del model, la coopera
ció al desenvolupament recuperi de manera automatica el seu protagonisme. 
Aquest només es donara si es troben propostes alternatives d'estratégies de 
desenvolupament que estableixin noves prioritats. Si no es dóna aquesta re
feréncia basica de la necessitat de treballar en formulacions alternatives, les 
propostes de cooperació que es proposin no deixaran de ser cooperadores 
d'objectius que resulten dubtosos, a menys que condueixin al desenvolupa
ment deis pa'lsos més desafavorits. O dit d'una altra manera, la cooperació 
dominant entesa com a instrument d'una determinada concepció del desen
volupament, el neoliberalisme, fa que les seves polítiques tinguin més un 
caracter assistencial que no pas transformador. 

El que plantegem és que, si no es parteix de definir i d'identificar qui
na és la nostra opció de desenvolupament, la cooperació que es faci re
sultara encaminada a altres objectius no tan desitjables. La cooperació ne
cessita un nom, cal que es farceixi de continguts si es vol recuperar la 
seva dimensió transformadora i creativa. Aquesta consideració resulta es
pecialment important quan es parla de la cooperació universitaria. 

Sense que I'afirmació hagi d'aixecar expectatives no fonamentades, 
avui es pot dir que existeix un principi d'una visió diferent del desenvolu
pament, la qual s'ha anat consolidant durant aquesta década al voltant de 
la proposta de desenvolupament huma, que obre una nova visió de la co
operació al desenvolupament. Un enfocament que recupera la línia de 
pensament anterior, preocupada per les necessitats de les persones i que 
qüestiona I'excessiu émfasi que es posa en el mercat com a mecanisme 
eficac;: per resoldre per ell mateix el desenvolupament. 

De fet, la idea de la cooperació al desenvolupament, tal com s'ha entés 
des de les propostes de les Nacions Unides, va sorgir com un mecanisme 
per contrarestar el que el mercat no aportava. Era el reconeixement de la 
necessitat de posar en marxa instruments diferents deis del mercat si es 
volia aconseguir realment el desenvolupament deis pobles, reduir la sepa
ració nord-sud, com es formulava als anys setanta. De passada, convé as
senyalar que avui els organismes internacionals, el Fons Monetari i la Ban-
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ca Mundial, han desatés totalment I'objectiu de reduir la desigualtat quan 
parlen d'eradicar la pobresa en el món . 

El que el mercat ofereix de manera suficient no necessita la coopera
ció al desenvolupament; seria una redundancia inútil. La cooperació preci
sament té sentit per cobrir les deficiéncies en aquells aspectes que resul
ten més vital s per al desenvolupament, sense els quals aquest desenvolu
pament no es donara o es donara mal format. 

La cooperació és la correcció necessaria per garantir que el desenvo
lupament resulti equitatiu i huma, perqué es considera que no pot anome
nar-se desenvolupament el que no tingui aquests objectius com a primor
dials. Si no és aquest I'objectiu, caldra precisar clarament qué és el que es 
formula com a referéncia normativa per tal d'avaluar si el nostre model 
económic acompleix o no satisfactóriament la seva missió. En aquest punt 
es troba el dilema actual entre els qui plantegen que el desenvolupament 
el donara el mercat per ell mateix i els qui pensen que no, que cal establir 
mecanismes que garanteixin que les necessitats de les persones són co
bertes per damunt d'altres objectius menys prioritaris. 

L'enfocament del desenvolupament huma planteja un concepte de be
nestar huma que ha de servir de referéncia per avaluar I'activitat económi
ca. Direm que aquesta acompleix o no la seva funció segons si és capar,; 
o no d'elevar el benestar huma de les persones. Seguint Sen, i tal com re
cull el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament. aquesta re
formulació del benestar emfasitza el fet de considerar el desenvolupament 
de les capacitats de les persones com a dada fonamental. Hi haura més 
desenvolupament en la mesura que es desenvolupin més les persones, 
com més capacitats tinguin per decidir, optar, trebaliar, gaudir ... És ciar 
que I'educació, des d'aquesta visió, es col'loca com una de les prioritats 
del desenvolupament. 

Universitat i desenvolupament 

Les diferents concepcions del desenvolupament han tingut el seu reflex 
en la forma d'entendre la universitat, i consegüentment en les formes de 
relacionar-se I'estat i la universitat. En el cas de l'América L1atina, el model 
que neix dins del concepte de desenvolupament de la CEPAL en els anys 
seixanta atorga a I'educació una participació relativament important per 
promoure la mobilitat social i la internalització deis nous valors associats a 
la modernitat. 

La universitat, dins d'aquest marc, era un mecanisme útil per acomplir, 
amb els rols de ciutadania, la creació d'una societat igualitaria i la prepa-
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ració de les persones per a la seva inserció en el procés de producció. En 
aquest plantejament, I'estat acompleix una missió modernitzant i impulso
ra del desenvolupament social. Tot i que s'han fet moltes crítiques, a 
aquest paper de I'estat en la majoria deis pa'lsos Ilatinoamericans en els 
anys cinquanta i seixanta, no es pot negar que els resultats van ser posi
tius en molts camps, sobretot si s'analitzen comparativament amb la situa
ció inicial. Aix6 no implica desconéixer que, de tota manera, fos necessa
ri revisar aspectes importants del model. 

Pel que fa a I'educació, el sistema va presentar un seguit de falles, com 
ara: la deserció escolar, la rigidesa, la discontinuHat entre els desenvolu
paments curriculars i les noves traject6ries de la realitat, la burocracia, el 
corporativisme i d'altres. Per6 fins als anys vuitanta, malgrat les crisis del 
model i del deute extern, no s'havia produ'it cap catastrofe en I'educació 
lIatinoamericana. Les experiéncies alternatives donaven iniciatives sufi
cients per presentar solucions múltiples sense haver de tirar per la borda 
la instrucció pública amb totes les seves conquestes. 

Els canvis produ'its per les reformes estructurals des de mitjan deis vui
tanta, i de manera més intensa a principis deis noranta, van arribar també 
a I'educació. Sense entrar en una analisi detallada, resulten patents els vin
cles entre els objectius plantejats pel Fons Monetari Internacional i la Ban
ca Mundial amb les modificacions en els programes educacionals a l'Amé
rica Llatina. A diferéncia de I'etapa anterior, ara els factors determinants de 
la política curricular i académica es troben determinats directament per les 
forces econ6miques. El discurs neoliberal ha penetrat, com no podia ser 
menys, de manera incisiva en I'educació i ha imprés en els discursos pe
dag6gics la t6nica de la seva 16gica econ6mica. 

Per aix6, igual que s'assenyalava aban s en parlar de la cooperació, 
també ara cal realitzar una elecció i contestar les preguntes: de quin de
senvolupament parlem?, quina educació pretenem? Una proposta de coo
peració universitaria ha de pronunciar-se pels objectius de desenvolupa
ment que considera prioritaris. 

La vinculació del desenvolupament amb la universitat ha de fer-se ac
tualment inserida en la dimensió d'a116 global. Tant des del desenvolupa
ment com des de I'educació, la dimensió de la globalitat és crucial. Com 
assenyala la UNESCO, una de les tasques de I'educació és ajudar a trans
formar la interdependéncia de fet en una solidaritat desitjada. Tot i que pot 
semblar una frase molt corrent, afirmar que vivim en una época de profun
des transformacions socials no deixa de ser una de les característiques 
centrals del nostre temps. Un canvi que implica que referéncies que fins 
ara no han estat central s en la nostra vida social, econ6mica i cultural dei
xen de funcionar com a tals. 

Evidentment, tractar aquest punt vol dir precisar molt més i extensa
ment, per6 vol dir també confiar a compartir el diagn6stic basic de I'abast 
d'aquest procés, de manera que es pot pensar que també es comparteix 
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la visió de les conseqüéncies profundes que aquest implica per al projec
te educatiu . 

Quins són els continguts (els coneixements i les capacitats) que I'e
ducació ha de transmetre en la nova situació?, quines són les institucions 
mitjanc;ant les quals s'ha de vehicular I'educació? Com es pot veure, tant 
des del debat del desenvolupament com des del debat de la universitat, 
ens plantegem la mateixa pregunta: quin futur desitgem?, cap a quin mo
del de societat avancem? Com hem de participar en el disseny d'aques
ta nova societat? 

Si déiem que hi havia una «fatiga de la cooperació al desenvolupa
ment», plasmada en una debilitat de I'esforc; desenvolupista, de la matei
xa manera aquest fenomen té el seu paral·lelisme en I'educació en com
provar I'erosió de la capacitat socialitzadora de les institucions educatives. 
El que preocupa més és que la crisi no és tant d'instruments, com de con
tinguts, de missatges socialitzadors. S'han debilitat els eixos basics que 
definien les identitats socials i personals: la nació i la democracia. , 

Assistim a una homogenització econ6mica molt intensa i molt rapida, la 
qual pretén expandir I'area d'aplicació de I'espai del mercat i no permet 
I'adequació de les polítiques econ6miques a les peculiaritats culturals, po
lítiques i socials de cada país. Estem construint un espai econ6mic global 
sense referents normatius. La imposició d'aquesta 16gica econ6mica pro
voca a nivell intern un desdoblament deis mecanismes pels quals els inte
ressos generals i particulars deis diferents grups i sectors dirimien els seus 
conflictes. Sorgeix un buit institucional, entés no solament com a institu
cions formades legalment sinó des del punt de vista deis valors i de les 
conviccions socials, cosa que fa que ens preguntem: qui i com es garan
teixen els interessos generals?, quins criteris normatius conformen, delimi
ten o s'interaccionen amb el mercat. 

La temptació de recórrer al localisme per «salvar-se» d'aquest aclapa
rament extern pot ser un remei pitjor que la malaltia. Encara que sigui ne
cessaria més que mai la cohesió social local perduda, aquesta s'ha de 
produir en un marc diferent de I'anterior. Ja no es pot recuperar el que va 
ser abans; la recuperació deis valors comuns que ara necessita el grup lo
cal no es pot fer des d'una visió estreta que es desconnecti de I'exterior i, 
molt menys, que I'anatematitzi. 

Com assenyala certament Tedesco, I'abséncia d'6ptims porta a una 
cursa permanent cap a fites que no es discuteixen, cap a objectius que no 
es coneixen. L'alternativa no és tornar a la idea de les finalitats últimes, que 
tampoc no es discuteixen ni tampoc es coneixen des d'un punt de vista ra
cional, sinó generar la capacitat per assumir de manera responsable les 
conseqüéncies de les nostres accions. 

En resum, la responsabilitat i la participació es presenten com a temes 
centrals del futur i la formació ética, com a requisit central de la formació ciu
tadana. La responsabilitat implica millorar el coneixement, que la persona 
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comprengui millor; la participació su posa crear els nous vincles socials; la 
formació etica ha de fomentar actituds creatives i constructores de nous es
pais de convivencia. Davant la incertesa i la complexitat del canvi, cal en
fortir les persones com a subjectes actius, la societat com a grup que esta
bleix consensuadament les seves regles de joco Només des d'aquesta base 
podran sorgir les propostes transformadores que es necessiten. 

La universitat troba en aquests objectius el seu gran repte. La meva 
proposta és que les opcions que abans assenyalava com a central s han 
de servir de base per establir els objectius que marquin I'estrategia de la 
universitat cap al futur, perque aquests són els desafiaments de la societat 
actual. I aquestes prioritats no són privatives deis pa'isos en desenvolupa
ment, sinó que afecten totes les societats, sigui quin sigui el seu grau de 
desenvolupament economic. 

La desintegració social pot haver afectat més uns pa:lsos que d'altres, 
pero el debilitament deis valors de la democracia i I'equitat són generals. La 
construcció del nou paradigma de desenvolupament, el possible i desitjable, 
no un de quimeric, és una tasca de tots els pa:lsos, perque a tots els ha arri
bat la interdependencia com a realitat i referencia nova. Tots, els uns des de 
I'opulencia i els altres des de la mancan<;:a, han de reconciliar els seus com
portaments i trobar els mecanismes, acords i institucions que facin que es pu
gui viure millor i d'una manera més justa en el nou espai global creat. 

Cooperació internacional i universitat 

En tractar aquesta última consideració, voldria evitar qualsevol formu-
. lació que pugui resultar excloent. Només pretenc formular, des de la visió 
que s'ha plantejat de cooperació internacional al desenvolupament, el que 
hauria de ser la cooperació internacional de la universitat. Existeixen molts 
tipus de relacions entre les universitats, que vénen donats per la similitud 
en aspectes concrets de la seva activitat, des deis intercanvis d'estudiants 
i professors als contactes entre departaments de materies afins. No em re
feriré a aquest ti pus de relacions, no pas per menysprear-Ies, sinó per en
tendre que responen a un altre tipus de dinamica i de preocupació, pero 
que també pot ser, i tant de bo fos així, que guardin relació amb la que 
proposo. El que vull assenyalar és precisament la necessitat d'impulsar 
aquel les relacions que no sorgeixen tan espontaniament, per dir-ho així, 
del mer quefer quotidia i que poden resultar especialment significatives 
per a la cooperació universitaria que es desitja. 

Abans plantejava que la cooperació ve determinada pels objectius que 
se li marquen i que, segons quina sigui la decisió que s'adopti, els agents 
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i els instruments de cooperació variaran quant a intensitat, prioritat, etc. 
Aixo ens porta a plantejar-nos dues grans qüestions de cara a la coopera
ció universitaria: a) com impulsar una cooperació entre universitats, que 
trobi en la cerca del desenvolupament alternatiu el marc que determini la 
seva esfera prioritaria d'interés; b) com establir una cooperació des de la 
diferéncia, que eviti la temptació de pretendre una cooperació idéntica per 
a tots els pa'fsos, i que sigui conseqüent amb les peculiaritats culturals i els 
ritmes i necessitats de cada país. 

Aquest segon punt ens porta a un aspecte que considero basic en 
qualsevol estratégia de cooperació universitaria: concebre-Ia, dissenyar
la i executar-Ia des de la participació i el dialeg real. Només des d'a
quest punt de partida sera possible no tornar a les subtils formes de do
minació des de dalt i comenc;:ar a construir una globalització real des de 
baix, no només respectuosa amb les diferéncies, sinó reconeixent 
I'auténtica acceptació d'aquestes com a elements necessaris i valids 
per a la construcció de I'alternativa. En resum, la recerca d'allo univer
sal que no anul'la l'heterogeneHat i que permet que aquesta cooperació 
impulsi el coneixement i la formació que detinguin els processos de de
sintegració social i permetin la creació de nous mares de convivéncia 
local i internacional. 

Aquestes preguntes es prenen encara més importancia quan ens refe
rim a la formació deis recursos humans. No deixo de reconéixer un cert es
cepticisme sobre els plans de cooperació en materia de formació, que se
gur que en part provenen d'una certa ignorancia sobre tot el que es fa. Per 
aixo la meva crítica no deixa de reconéixer la importancia de molts es
forc;:os que es fan en aquesta línia. Pero, quina potencialitat de canvi real 
tenen davant deis desafiaments que s'han plantejat? 

La visió escéptica de la cooperació internacional quant a la se va capa
citat de formació de recursos humans sorgeix avui de dues consideracions. 
La primera és que la formació humanista no és rendible ni la sol'licita el mer
cat, per aixo la formació es canalitza cap al que es coneix com a capital 
huma. La majoria deis projectes de cooperació vénen financ;:ats per I'ajuda 
oficial al desenvolupament, bé de manera bilateral, bé multilateral, i només 
semblen justificar-se quan el seu objectiu és promoure recursos humans pro
ductius. El desenvolupament exigeix, evidentment, millorar els nivells de ca
pacitació de les persones per tal que puguin acomplir amb les exigéncies 
deis nous sistemes productius. Pero si no hi ha una preocupació específica 
per integrar la dimensió deis valors i acomplir amb I'objectiu fonamental de 
consolidar els punts assenyalats en la reflexió anterior, a la cooperació uni
versitaria li mancara la seva potencialitat alternativa. 

La segona fa referéncia a la formació tecnica, la qual té els seus lí
mits marcats. Si realment es produeix transferéncia de tecnologia, 
aquesta no sera mai tan generosa com perqué es produeixi lliurement i 
amplia; de fet evitara que arribi al punt de fer sorgir una nova com
petencia. No cree que puguin existir programes de transferéncia tec-
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nologica i, per tant, de formació real en materies estrategiques del co
neixement, que tinguin com a objectiu la real igualtat d'oportunitats si no 
neixen en el context més ampli d'un enfocament alternatiu del desenvo
lupament. I si, teoricament, s'ofereix la possibilitat d'una formació a de
terminades persones, se sap que les perspectives del seu aprofitament 
per als pa'isos són practicament nul'les i, en darrera instancia, els nous 
recursos humans serviran més per a les empreses o institucions trans
nacionals o multilaterals, Els recursos humans tecnics no es fan aYllada
ment, són fruit d'un procés, La transferencia efectiva exigeix una es
trategia global marcada per la solidaritat, la qual és ben Iluny de plan
tejar-se en la majoria deis programes, 

A manera de consideracions finals 

Tot el que s'ha dit fins ara sera val id en la mesura que serveixi per for
mular accions i estrategies de cooperació internacional universitaria que 
fomentin aquests objectius alternatius de desenvolupament. He de re
coneixer que falta molt recorregut per fer-ho i que allargaria de manera 
desmesurada aquesta reflexió, Pero tot admetent el buit que resulta, crec 
que les reflexions anteriors permeten reconeixer un espai de prioritats i una 
metodologia d'acostament que cal anar elaborant. 

Em permeto assenyalar algunes pautes que considero necessaries per 
tal que resultin aplicables les reflexions anteriors: 

a) Que les universitats es plantegin la cooperació internacional com 
. una tasca propia del quefer universitari, i no com una manifestació més de 
les seves relacions internacionals; aixo implica que es dotin d'organsi de 
la infraestructura que asseguri la presencia de la dimensió cooperadora, 
que es realitzin programes de mitja i Ilarg termini en els quals apareguin 
explicitats els objectius que es pretenen de la cooperació, 

b) Que les universitats receptores elaborin les seves demandes de 
cooperació pensant realment en les necessitats i no tant partint del que se 
suposa que poden ser preferencies de les universitats donants o projectes 
més facils on trobar una resposta favorable; i, al seu torn, que les univer
sitats potencialment donants elaborin quines poden ser les ofertes de re
cursos de cara a la cooperació internacional, 

e) Que es cre'in xarxes per fomentar la coordinació i complementarie
tat entre les universitats per tal d'aprofitar millor els recursos, i vencer una 
certa tendencia a la dispersió i a I'actuació individualitzada, 
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d) Que es prioritzi, no que s'exclusivitzi, la cooperació internacional 
amb les universitats més necessitades; que aquest sigui un criteri preesta
blert a I'hora d'assignar els recursos. 

e) Que es fomentin projectes de cooperació en els quals s'involucrin 
altres agents de la societat i provoquin així un acostament més gran amb 
la realitat, on la universitat serveixi d'agent aglutinador i impulsor de pro
postes noves i creatives. 

Paraules clau 
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A partir de tres reffexiones En partant de trois réffe- This article is based on th- n 
sobre: desarrollo y coope- xions sur: développement ree considerations; those of O 
ración internacional, univer- et coopération internationa- development and interna- O 

"C 
sidad y desarrollo, y coo- le, université et développe- lional co-operation, the uni- m ... 
peración internacional y ment, et coopération in ter- versity and development, 111 n 
universidad, se hace un nationale et université, on and internalionaf co-opera- O: 
análisis de la situación ac- tente de faire une analyse tion and the university The 
tual y los cambios opera- de la situation actuelle et current situation and the ::1 .. 
dos en estos ámbitos o án- des changements qui se changes in these fields are m ... 
gulos de cuya integración sont produits dans ces do- analysed. This gives rise to ::1 
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resultan las cuestiones maines ou angles dont /'in- the central questions, n 
centrales para configurar tégration entraine des which concern the co-ordi- O' 

::1 
una cooperación universita- questions centrales pour nation of ambitious but !!. 
ria a nivel internacional con configurer une coopération sensible cross-university m 
sentido y ambiciosa. Se universitaire sensée et am- co-operation at an interna- ::1 

pretende ofrecer algunos bitieuse au niveau interna- lional level. Ideas are sug- !!!. 
puntos para avanzar en el lional. On prétend aussi gested to give cross-uni- 3 
proceso de dotar a la coo- apporter quelques solu- versity co-operation the 111 
peración universitaria del tions pour faire avancer le backing and consistency 

... n 
peso y la coherencia que processus qui donnerait á that can and must be a. 
algunos pensamos que la coopération universitaire achieved. Educational pro- m 
puede y debe conseguir. le poids et la cohérence cesses at university must iD 
Los procesos educativos, y que certains d'entre nous be in line with the intended 
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en concreto los de educa- pensons qu'il est possible development. Before tal- m 
ción universitaria, deben et nécessaire d'atteindre. king about co-operation en 

\O' 
estar en consonancia con Les processus éducatifs et, and the ways in which this e 
el desarrollo que se preten- plus concretement, ceux can be aChieved, a choice 111 

;::; 
de. Antes de hablar de co- de /'éducation universitaire must be made regarding 111 
operación y de las formas doivent etre en consonnan- the type of development 

.. 
en 

con que ésta se lleva a ce avec le développement desired and the type of 
cabo, hay que realizar una que /'on prétend obtenir. education to be empowe-
elección sobre el tipo de Avant de parler de coopé- red - what future is desi-
desarrollo que se persigue ration et des formes par la- red, and towards what mo-
y el tipo de educación que quelle celle-ci se mene á del of society we are pro-
se potencia. En definitiva, bien, iI faut réaliser un gressing. 
qué futuro deseamos, ha- choix quant au type de dé-
cia qué modelo de socie- veloppement que /'on 
dad avanzamos. souhaite atteindre et le 

type d'éducation que /'on 
promeut. En définitive, quel 
futur souhaitons-nous, vers 
quel modele de société 
nous dirigeons-nous? 
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