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1. Presentació 

Enguany es compleixen 17 anys 
de I'aprovació de I 'LRU. Durant 
aquest període les universitats 
espanyoles han t ingut un desen- 
volupament extraordinari, tant  
pel que fa a I ' increment d 'a lum- 
nes com a la creació de nous 
centres escampats per tot el ter- 
ritori de I'Estat. Aquesta expan- 
sió ha respost a la demanda de la 
societat de major i mil lor educa- 
ció des de la percepció encerta- 
da que les t i tulacions universita- 
ries són condició necesar ia,  
encara que no suficient, per a la 
promoció social. 

Aquest fenomen s'ha produit par- 
t int de quaranta anys de miseria 
educativa i investigadora i, per 
tant, sense tradició de qualitat. Cal 
afegir que el creixement universita- 
ri al nostre país s'ha fet sense pla- 
nificar el Mapa Universitari i, per 
tant, els nous centres han respost 
més a donar satisfacció clientelar 
al territori que a una desconcentra- 
ció raonada de I'oferta. 

Aquests fets i la manca de recur- 
sos públics han produ'i't o accen- 
tuat situacions com la massifica- 
ció de I 'alumnat, la conversió de 
la investigació i de la formació de 
tercer cicle en activitats centra- 

des per sobre de qualsevol altra 
consideració científica o formati- 
va, en fonts de financament que 
han augmentat el desequilibri 
entre les diferents disciplines. 

Si afegim la inadequació dels 
plans d'estudi a les demandes i 
necessitats de la societat, la ine- 
ficac estructura del professorat i 
la precarietat laboral, es fa pale- 
sa la necessitat d'obrir un debat 
en la nostra societat, més enlla 
de la universitat, que ens perme- 
t i  resoldre aquests deficits. Un 
debat sobre quin és el model 
d'universitat que ha de superar 
aquesta situació i donar resposta 
a les necessitats socials. 

L'informe Universidad 2000, diri- 
git per Josep M.  Bricall (2000), 
és un document suficientment 
complex com per poder servir de 
referent a aquest debat necessari. 

2. Situació actual de la 
universitat 

L'lnforme Bricall presenta un de- 
tal lat diagnostic de la situació 
universitaria. Per primera vegada 
es disposa de dades concretes 
respecte a I'evolució i la situació 
de la universitat, el desenvolupa- 
ment dels ensenyaments i la si- 
tuació del professorat un iversita- 

r i ,  així com de I'estructura de la 
insti tució i la seva problematica. 

2.1. Diagnostic de la situació 
universitaria 

L'informe reconeix la manca 
d'estudis globals a I'Estat espa- 
nyol sobre els t i tulats superiors 
actuals i la seva ocupació real 
després d'haver acabat els estu- 
dic. Aixo que sembla un detall 
resulta del tot decisiu, ja que la 
t i tulació superior ja no és una 
condició suficient per situar-se 
en Ilocs de treball adequats als 
estudis realitzats, sinó simple- 
ment una t i tulació que sovint 
porta a Ilocs de treball de quali f i-  
cació inferior al que aquests es- 
tudis pressuposarien. Pero el fet 
que no hi  hagi estudis generals 
respecte a la col~locació dels t i -  
tulats superiors no permet de- 
mostrar f ins a quin punt és així. 
Aquest fet resulta cabdal perque 
I'absencia d'aquesta dada desna- 
turalitza les dades absolutes en 
les quals se situa el nombre d'es- 
tudiants i, sobretot, la seva pro- 
cedencia i situació social. S'ha 
de subratllar, com assenyala I ' in-  
forme, que I'ensenyament uni- 
versitari s'ha incrementat f ins a 
nivells mol t  elevats amb una 
gran demanda social. Una de- 



manda que ha viscut dos cicles 
fonamentals, arnb un fort ascens 
als anys setanta, que s'alenteix 
durant uns anys i que es torna a 
disparar a partir dels anys vuitan- 
ta,  tal com reflecteixen les matri- 
culacions a estudis superiors. 
L'explicació dels increments de 
la demanda de vegades no queda 
prou justificada, pero sembla 
tenir relació arnb el fet que els t i -  
tulats superiors, a I'Estat espa- 
nyol, es col.loquen més faci l -  
ment que els no t i tulats. Així, els 
t i tu lats superiors competeixen en 
el mercat laboral arnb batxillers o 
estudiants d'FP arnb avantatge. 
Pero hi ha una gran quantitat de 
Ilicenciats en ciencies i Iletres 
que treballen en activitats en 
que el nivell d'exigencia real al 
seu lloc de treball és inferior a la 
formació que la seva t i tulació 
pressu posa. 

Aquest increment de la demanda 
esta relacionat, i el document ho 
assenyala, arnb una dinamica so- 
cial en que la necessitat d'adquirir 
rnés coneixement, més preparació 
cultural i sobretot professional és 
mol t  gran. S'ha convertit ja en 
una evidencia. Per a feines no 
especialment qualificades es de- 
manen uns coneixements que 
tradicionalment no eren necessa- 
ris. Aixo vol dir que la funció 
historica de la universitat, basa- 
da en una tasca de reproducció 
d 'e l i ts  dominants a les quals s'e- 
xigia una formació determinada i 
que anava lligada a un estatus 
social, tant pel que fa a rendi- 
ments economics com a reconei- 
xement social, s'ha trencat. Pero 
ho ha fet  només en part, perque 
tot  i que avui la capacitat d'ac- 
cés a estudis superiors és més 
elevada, ja que el nivell de conei- 
xements requerits s'ha democra- 
titzat, ja no es pot dir que una t i -  
tulació superior situ'i' un individu 
en I 'ambi t  de les el i ts o dels 
grups dominants. 

Per tant, la funció de reproduc- 
ció social historica de la universi- 

tat es troba en plena revisió. Ens 
trobem en una fase en que la ne- 
cessitat de coneixements és real, 
pero que demana canvis en el 
sistema educatiu, especialment 
en el nivell m ig  de formació, el 
qual haura d'assolir nivells mol t  
més alts. Un  cop acaba I'ense- 
nyament secundar¡ obligatori, la 
gent que decideix estudiar al 
batxillerat ho fa arnb la pretensió 
d'accedir posteriorment a la uni- 
versitat. Per aixo, aquest t ipus 
d'ensenyament haura de ser revi- 
sat mol t  rnés radicalment per 
dotar-lo d 'una major autonomia 
que permeti a qui  acaba el batxi- 
llerat no obligatori tenir la possi- 
bi l i tat que la seva formació sigui 
suficient per accedir a Ilocs de 
treball i perque, des del punt  de 
vista social, el batxillerat no con- 
tinu'i' essent concebut com un 
simple pas de preparació a la 
universitat. 

El batxillerat, f ins fa poc, culmi-  
nava en un tercer any anomenat 
COU i que pretenia ser una pre- 
paració al món universitari. Te- 
n int  en compte, per una banda, 
la dif icultat d'accés al mercat la- 
boral i ,  per I'altra, el baix cost 
que per a certs segments de la 
població representa I'accés a la 
universitat (especialment per als 
qui  viuen a les seves rodalies), 
s'explica la intensa demanda 
d'estudis universitaris. Dir que el 
cost per accedir a I'ensenyament 
superior és baix pot semblar una 
ironia pels que fan un esforc fa- 
mil iar i personal mol t  notable per 
accedir-hi, pero objectivament és 
una realitat. 

2.2. Valoració i estructuració dels 
estudis universitaris 

L'informe continua mantenint es- 
tructures d'ensenyaments de dos 
cicles (bastant equivalents a les 
actuals Ilicenciatures), o dues 
fases de preparació, dist ingint 
pero els estudis que anomena 
d'aproximació disciplinar (A, C) i 
els d'aproximació professional 

(B, DI, que haurien de fer possi- 
ble que cada universitat diversifi- 
qués els seus ensenyaments se- 
gons el t ipus d'orientació basica 
o professional que pugui oferir. 
Aparentment no sembla una gran 
modif icació de I'estructura exis- 
tent i amaga una de les qües- 
t ions basiques de la situació ac- 
tual. Perque I'estructura de fons 
del nostre sistema tendeix a pro- 
vocar la demanda de conversió 
d'ensenyaments professionals en 
ensenyaments universitaris, ja 
que la vició social existent conti- 
nua atr ibuint als estudis supe- 
riors un suposat estatus que, de 
fet, ja no té. Des del moment en 
que es dóna aquest divorci entre 
la percepció social i la realitat, 
es pot comprendre com es pro- 
dueix a la vegada el fet  que a la 
nostra universitat hi ha un gran 
nombre d'universitaris pero, al- 
hora, també es presenta una taxa 
d'abandonament d'estudis mol t  
elevada. Aquest conjunt de feno- 
mens fan que I ' informe, tot  i el 
seu encertat diagnostic, no pugui 
plantejar f ins al I ímit algunes 
qüestions. 

L'informe assenyala una creixent 
sofisticació de les tasques per 
desenvolupar en el món laboral, 
que demana una formació basica 
rnés intensa i flexible, és a dir, 
adaptable als canvis i necessitats 
emergents. Pero sovint aixo entra 
en contradicció arnb el fet que la 
diversificació d'estudis que s'esta 
produint actualment és rnés aviat 
fruit  de la tendencia dels estudis 
universitaris cap a una segmenta- 
ció disciplinaria, derivada d'una 
inercia interna, corporativa, cap a 
la creació del que podríem ano- 
menar nínxols academics. Una 
segmentació disciplinaria que 
acaba produint exigencies i ne- 
cessitats d'ensenyament noves 
(primer d'assignatures, després 
de grups de recerca, f inalment de 
nous ensenyaments més especí- 
fics), s'abandonen les carreres 
classiques de t ipus generalista, 
que tenien funcions socials pre- 
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determinades, tant  en el camp de 
la producció industrial, corn les 
enginyeries, o de formació basi- 
ca, corn les de ciencies i Iletres, 
que eren basicament reproducti- 
ves, o les que s'orientaven a la 
formació de professions liberals, 
dedicades a determinats serveis 
personals. 

La sofisticació i diversificació de 
la qual es parla, sota el retol de 
la ((societat del cone ixement~ no 
és de fet  la de coneixements 
reals, sinó moltes vegades pura 
segmentació corporativa que fa 
que la dinarnica de constitució 
de les carreres universitaries es 
faci, en bona part, en funció d'e- 
xigencies internes del cooperati- 
visme universitari. Crec que no 
es posa prou emfasi en el carac- 
ter pervers d'aquest fet. Entre 
d'altres coses, perque no hi ha 
una valoració o una analisi ade- 
quada de les activitats socials a 
les quals les t i tulacions superiors 
han donat cobertura f ins ara, ni 
hi ha una analisi suficient de 
corn el vell concepte de professió 
s'ha substitu'it per un ambit  més 
di f íc i l  d' identif icar d'activitats 
diverses. L'activitat re productiva 
i la professional estricta només 
es manté en les professions en 
que perdura un alt grau de reco- 
neixement social. Justament alla 
on s'ha produ'i't una menor seg- 
mentació discipl inar i una menor 
diversificació de t i tulacions es on 
es mantenen les antigues profes- 
sions que provenen del segle 
passat: metges, advocats, arqui- 
tectes, etc. 

Cinforme ofereix la constatació 
que la universitat necessita mo- 
dificar-se substancialment i em- 
fasitza no tant  la dinarnica inter- 
na de la segmentació disciplinar, 
sinó que intenta percebre quines 
són les demandes derivades de 
les necessitats socials. Pero en 
aquest aspecte el problema esta 
encara mal identif icat. Hi  ha la 
idea que es necessiten nous co- 
neixements, pero es cau en con- 

tradicció quan es pensa que 
aquests han de ser mol t  profes- 
sionalitzats i adequats a una ac- 
t ivi tat determinada. A I ' informe 
no s'ofereix cap alternativa clara 
de cap a on reconduir una refor- 
ma dels ensenyaments, La situa- 
c ió actual fa necessari que la 
universitat mantingui una tensió 
permanent entre formació basica 
i especialització, i exigeix I' incre- 
ment de la funció formativa vers 
els ja t i tulats, que permeti ade- 
quar-los a necessitats mal identi- 
ficades avui en I 'ambit social. 

Un aspecte que sembla molt cor- 
recte de I'informe, i que ja s'ha es- 
mentat de passada, és el fet de su- 
bratllar que a I'Estat espanyol no 
s'han considerat seriosament els 
estudis superiors no universitaris. 

Finalment, I ' informe Bricall con- 
sidera que la universitat ha de 
continuar sent un servei públic. 
Una condició fonamental, per- 
que I'autonomia de la capacitat 
crítica i de transmissió de conei- 
xements s'ha de mantenir i 
només es pot garantir amb una 
universitat enteca corn a servei 
públic. El que no queda clar a 
I ' informe és corn conservar 
aquest servei. La funció creativa 
de la universitat depen de la ca- 
pacitat de generar nous coneixe- 
ments a partir de la recerca basi- 
ca i no tan SOIS a partir de les 
necessitats imrnediates de la 
producció. ES aquesta funció 
creativa de la universitat la que 
exigeix no tan SOIS el seu carac- 
ter públic, sinó també la que re- 
clama una relativa autonomia de 
funcionament i decisió respecte 
als diferents ambits, públics i 
privats. La idea d 'una universitat 
pública i alhora suficientment 
autonoma és el repte fonamental 
del model d'universitat que I ' in- 
forme suggereix. 

3. Recerca científica 

L'informe no fa una analisi de la 
situació actual de la recerca 

científ ica. Es l imita a donar algu- 
nes dades sobre les xifres dels 
diners que s'inverteixen des dels 
organismes públics, pero parla 
dels organismes públics del nos- 
tre país, en que hi ha una taxa 
important de diners que arriba 
des de la Unió Europea, i no rea- 
litza una analisi en profunditat 
d'al lo que representa. 

La primera analisi s'ha de basar 
en quines són les arees de conei- 
xement que s'estan potenciant i, 
tot  i que cita les ciencies natu- 
rals, les exactes i les agraries, les 
engloba en paquets i no fa una 
analisi de la influencia de la re- 
cerca en aquestes arees. Tampoc 
no avalua I'estructura de la nos- 
tra recerca, encara que quan fa 
les propostes de futur  s'entreveu 
que previament se n 'ha analitzat 
I'absencia. No planteja el proble- 
ma de I'atomització actual en 
que cada investigador segueix la 
seva Iínia, pero 1' informe proposa 
més endavant la necessitat dels 
grups mult idiscipl inaris, la qual 
cosa permet deduir que previa- 
ment han detectat que aixo no 
s'esta fent. 

D'una manera mol t  clara, a I ' in-  
forme li manca una avaluació del 
t ipus de recerca, de quina és 
I'estructura de la recerca al nos- 
tre país i la distr ibució de recur- 
sos, a més de I'escassa recerca 
existent fora de la insti tució pú- 
blica. Tenim una estructura ab- 
solutament centralitzada en la 
insti tució pública i, en canvi, les 
empreses no tenen estructures 
de recerca importants, excepció 
feta d'alguns sectors (farmaceu- 
t ic ,  per exemple). 

Quan fa I'explicació d'al lo que és 
la recerca, fa afirmacions molt 
bri llants sobre I'activitat investi- 
gadora, basades en frases con- 
tundents corn que genera nous 
coneixements, innovacions de 
processos economics. Pero quan 
diu que hauria de ser la recerca i 
planteja quines són les Iínies de 



treball cap a les quals s'hauria de més recursos dedicats a la re- gairebé absolut de les Ciencies 
d'orientar, ho fa cense una ava- cerca i la necessitat d'accedir Socials i de les Humanitats. 
luació previa. Quan es desenvolu- arnb faci l i tat a nous financa- Aquesta és una de les parts més 
pa el plantejament de futur és ments, pero sempre arnb els pro- febles del document quant a 
igual de sorprenent la manca d'a- grames I+D i arnb els programes orientació, perspectiva i analisi. 
valuació, perque tot i que parla que uneixen institucions públ i -  
de la necessitat de continuitat de ques i empreses. 
treball en les ciencies basiaues, 4. Financament 

aboca a una conclusió: la recerca 
ha de ser aplicada responent a 
les demandes de I'economia. 

D'altra banda, també es refereix 
al t ipus de docencia que s'ha de 
fer i de les futures t i tulacions en 
funció del mercat. Fa una pre- 
sentació de quin és el mercat de 
futur, les tendencies cap a les 
quals s'ha d'anar. Pero, a les 
seves valoracions constantment 
~ l a n t e i a  la necessitat de relació 
empresa-universitat o empresa- 
insti tució pública com a eix cen- 
tral de la recerca. Evidentment, 
aquesta relació és una necessi- 
tat, pero no pot ser I 'única orien- 
tació de I'activitat de recerca i 
deixar de banda la investigació 
basica que representa el suport 
de tota la investigació aplicada. 

Després planteja quins són els 
elements fonamentals als quals 
s'ha de tendir partint d'aquest 
plantejament inicial: la necessi- 
tat d'adrecar-nos a la consolida- 
ció de grups mult idiscipl inaris, a 
crear grups de predicció i progra- 
mació de la recerca per evitar 
aquesta atomització i arnb plan- 
tejaments de recerca globalitzats 
arnb grups grans, de crear ma- 
croestructures com ara els insti- 
tuts que afavoreixin els grups 
mult idiscipl inars, on és més faci l  
treballar arnb grups diferents. 

Una de les coses que d iu  I ' infor- 
me és que, si es donen aquestes 
macroestructures, és imprescin- 
dible gaudir de personal de su- 
port, arnb estructures d'investi- 
gadors i tecnics de suport 
permanents que els afavoreixin, 
cosa que no passa a les universi- 
tats. En aquest sentit, també 
parla de la necessitat de disposar 

Un ú l t im punt que tracta el do- 
cument és el que fa referencia 
als doctorats. Fa una avaluació 
bastant acurada del que són les 
desgracies dels doctorats actuals 
a les nostres universitats: la 
manca d'interes del professorat 
per desenvolupar els doctorats. 
La potenciació, en aquests mo- 
ments a les nostres universitats, 
s'adreca cap als masters arnb la 
qual cosa es donen xocs impor- 
tants entre tots dos. El document 
no acaba de formular-ho arnb 
tota profunditat i planteja una 
sortida encaminada al que a la 
practica serien doctorats i mas- 
ter. Proposa que el doctorat es 
converteixi realment en el que 
avui coneixem com a masters. 
Així, planteja doctorats Iligats a 
la realitat economica del país, a 
I'estructura productiva i, per 
tant ,  que t inguin un període de 
practiques a les empreses. A 
més, assenyala el doctorat com 
I'eix principal per a la formació 
d'investigadors, que haurien de 
ser també propostes d'ensenya- 
ment que donessin una formació 
professionalitzadora arnb profun- 
ditat. Així, aquesta vició del doc- 
torat ll igat a les empreses faria 
que aquestes comencessin a 
concebre les seves estructures 
arnb doctors als carrecs de direc- 
ció. Doctorats, per tant ,  Iligats a 
I'estructura productiva. Aquest 
és el plantejament central, a més 
de reivindicar més beques i més 
escoles de doctorat arnb coneixe- 
ments integrats. 

Queda pales que aquest apartat 
-el de recerca- I 'han fet una o 
més persones provinents de I'a- 
rea de ciencies, enteses en el 
sentit tradicional (sobretot les 
experimentals). H i  ha un obli t  

Pel que fa al financament, a I' in- 
forme es planteja un programa de 
deu anys, passant del 76% de f i -  
nancament públic, per mit ja de 
subvencions i beques, i el 24% 
de financament privat, al 80% de 
públic per via de la gran aporta- 
ció des del punt de vista tecnic: 
els credits: préstecs fets als estu- 
diants de masters professionals o 
reals que s'han de retornar arnb 
unes determinades condicions. 

Es parla també de I'aportació via 
contractes de docencia, pero no 
es reflecteix el percentatge ac- 
tual ni el futur, cosa que indica 
que no li han assignat gaire im- 
portancia. 

Un element essencial que s'hau- 
ria de tenir en compte, pero no hi 
és tractat suficientment, és la 
necessitat d 'un major compromís 
arnb una cosa arnb la qual ningú 
no es vol comprometre: I'aug- 
ment de les taxes universitaries. 
Una mesura del tot impopular. 
Amb I'augment percentual de les 
partides segons el PIB dividides 
entre el nombre d'estudiants no 
queda clar si les universitats 
hauran d'apujar o no les taxes. 

El resultat f inal: des de la vindi- 
cació de la universitat pública 
com a servei públic es defensa 
que la universitat pública s'ha de 
financar, principalment, a partir 
dels pressupostos. Tot el que 
sigui augmentar el finanqament 
és benvingut. El fet de diversifi- 
car I'aportació privada a partir de 
taxes i d 'una nova figura a la 
qual es dóna una certa rellevan- 
cia: els credits, especialment per 
a la formació de tercer cicle, que 
t indran més rendi bi l i tat profes- 
sional i majors ingressos, sembla 



correcte des del punt  de vista de 
I 'equitat; així com I 'emfasi que 
es fa perque les beques s'adrecin 
als cursos A i B i els préstecs als 
C i D, en que hi ha una corres- 
ponsabilitat d'una part de paga- 
ment privat per part del receptor. 

També sembla correcte que les 
subvencions es facin mit jancant 
el sistema de contracte-programa 
per cobrir determinats objectius. 
La discussió en aquest punt  seria 
saber quins són els criteris de va- 
loració que s'haurien de fer en 
aquests t ipus de contracte-pro- 
grama ( inputs o outputs) per I l i -  
gar la subvenció amb el compli- 
ment d'aquests objectius. 

5. Personal de la universitat 

El capítol que fa referencia al 
personal (capítol VI) esta dividit  
en tres parts, la qual cosa de- 
mostra clarament que els autors 
de I ' informe Bricall van escoltar 
els sindicats. 

5.1. Gestió de recursos humans 

La primera part esta dedicada a 
la gestió de recursos humans en 
la qual es fa molta insistencia en 
les gestions per competencies en 
una planificació de necessitats i 
estableix el perfil de cada lloc de 
treball i la competencia de cada 
persona. Per tant, d'una banda 
s' intenta aportar una visió nova 
de la universitat, basada en la di- 
versitat de feines per desenvolu- 
par i la del imitació de les fun- 
cions i tasques que ha de 
realitzar cada individu dintre el 
personal i, de I'altra, que s'ha de 
tenir mol t  en compte la capacitat 
de lideratge, d'innovació i de tre- 
ball en equip de cada individu. 
Així, introdueix metodes de gestió 
de personal que, en altres institu- 
cions, tant  públiques com priva- 
des, es troben més generalitzats. 

Malgrat que es reconeix que s'hau- 
ria d'aplicar el metode de gestió 
per competencies per planificar 

les necessitats de la universitat, 
s'assenyala també que la planif i-  
cació pot acabar sent incomple- 
ta, imperfecta i inadequada. ES 

discutible si aquest t ipus d'orga- 
nització de planti l la sera mil lor 
que I 'actual o si el remei esde- 
vindra pit jor que la malaltia. 

Tanmateix, el fet que s'introdueixi 
entre el professorat i el PAS la 
idea que els perfils de cada lloc 
de treball s'han de precisar molt 
més i que no tots els professors 
han de desenvolupar les mateixes 
tasques esdevé un element d'ana- 
lisi molt destacat. Des dels sindi- 
cats ja s'havia apuntat que I 'LRU 
era insuficient perque no deixa 
prou clar quines són les feines i 
funcions que diferencien titulars 
de catedratics, i que quan es 
parla de docencia, no és el mateix 
impartir-la que coordinar assigna- 
tures o investigar que dirigir una 
investigació. Resta per fer una 
descripció detallada de les tas- 
ques docents, de gestió i d'inves- 
tigació, que aportin una idea més 
completa de les feines que es 
poden fer a la universitat i quina 
tipologia de professorat, promoció 
i organigrama es podria crear. 

5.2. El professorat 

D'altra banda, en la segona part, 
I ' informe analitza la problemati- 
ca del professorat. Fa una gran 
insistencia en el fet que I 'acti tud 
corporativa manifesta provoca 
una ineficiencia que queda pale- 
sa en el funcionament dels or- 
gans de govern. ES a dir, s'aprofi- 
ta per criticar el sistema de 
govern ~ o l ~ l e g i a t  ja que s'entén 
que I 'acti tud corporativa tant  del 
PAS com del professorat desvir- 
tua un sistema de govern part ici- 
patiu o autogestionat. 

A partir d'aquí, passa a proposar 
solucions. Unes solucions par- 
cialment incompletes ja que no 
es tracten a fons temes rellevants 
com I'estructura del funcionariat. 
A rnés insinua, cense entrar a 

analitzar-ne el contingut, que no 
té sentit la distinció entre t i tular i 
catedratic d'escola universitaria 
perque, segons I' informe Bricall, 
és un cos que potser s'hauria 
d'extingir. Pero, sobretot, aquesta 
part de I' informe se centra en dos 
aspectes essencials: en primer 
Iloc, en la flexibilització del ven- 
tal1 de figures docents, per a la 
qual cosa postula la creació 
d'una figura que anomena t i tular 
d'investigació i una altra amb el 
nom de titular docent. El raona- 
ment és el següent: no es pot fer 
una plantil la universitaria basada 
en un personal uniforme, quant 
al repartiment de la docencia i la 
investigació, que serveixi simul- 
taniament, per exemple, per a les 
arees de bioquímica o dret. 
Queda clar que per adequar les 
plantil les de cada area academi- 
ca a les unitats de docencia i in- 
vestigació, ha d'existir un  perso- 
nal funcionar¡ ordinari que 
combini les dues tasques pero, al 
mateix temps, s'ha de donar ca- 
buda a un personal estable con- 
tractat dedicat a la docencia i a 
un altre dedicat a la investigació. 

Pel que fa al t i tular d'investiga- 
ció, s'han de crear canals d ' in-  
corporació d'investigadors for- 
mats; i en I 'ambit del t i tular de 
docencia, seria mol t  més efectiu 
incorporar persones vingudes de 
I'ensenyament secundari amb 
una visió estricta del desenvolu- 
pament correcte de la seva tasca 
i no pas incorporar persones aca- 
bades de ll icenciar i que fan el 
doctorat. Així es donaria una ex- 
clusivitat en el carrec a les per- 
sones amb vocació en les tas- 
ques de docencia. 

El segon tema que es pot valorar 
mol t  positivament és la referen- 
cia contínua que I ' informe fa a la 
creació d'una formació pedagogi- 
ca del professorat. El document 
fa una gran defensa d'aquest 
punt  i el concreta establint que 
la fase de formació del professo- 
rat ha de preveure per igual la re- 



cerca i la docencia. Així, assen- 
yala que si la recerca es fa basi- 
cament a través de I'elaboració 
del doctorat, s'hauria de preveu- 
re igualment un cicle de forma- 
ció pedagogica docent (de tres 
anys), centrat en aquests temes. 
Un element mol t  relacionat arnb 
el venta11 de figures abans es- 
mentat: per ser professor t i tular 
docent s'hauria de fer previa- 
ment el cicle de formació do- 
cent; per ser t i tular d'investiga- 
ció, el cicle de formació 
d'investigadors, i per ser profes- 
sor d'universitat, els segons ci- 
cles formatius. 

5.3. Sistema d'oposicions 

La tercera part afecta el sistema 
d'oposicions. S'intenta superar el 
debat esteril que es basa en si els 
tribunals d'oposicions han de 
tenir un o dos membres de la 
casa. El sistema de preselecció 
es basaria en uns tribunals arnb 
mecanismes de funcionament 
molt semblants als actuals: un 
primer tribunal en que no ne- 
cessariament hi hauria d'haver 
dos membres de la universitat i 
tres de fora, sinó una majoria 
d'experts externs per preseleccio- 
nar candidats de manera pública, 
i un segon tribunal universitari in- 
dependent del departament, for- 
mat per membres nomenats pels 
diferents organs universitaris que 
no fossin exclusivament experts 
en una materia determinada, sinó 
en la necessitat de cada centre 
en I'adquisició d 'un professor 
arnb un perfil determinat. 

Cúl t im apartat és el dedicat al 
personal d'administració i ser- 
veis. Un apartat que reflecteix 
una certa pobresa quant a con- 
tinguts. Els autors passen per da- 
munt  d'aquest tema i només es 
parla d'aspectes com la profes- 
sionalització de la gestió o que el 
personal d'administració i serveis 
s'ha d'incorporar a les tasques 
de gestió reservades als equips 

de gerencia pero, sempre, cense 
oferir propostes concretes. 

6. Avaluació, acreditació 
i control de qualitat 

La part de I'informe dedicada a 
~Qua l i t a t  i acreditació)) és essen- 
cialment un reflex de la cultura 
avaluativa i autoavaluativa que ja 
s'esta implantant a I'Estat espan- 
yo1 des de fa uns anys. Les pro- 
postes que es fan en aquest apar- 
tat són congruents arnb les 
iniciatives que des dels forums in- 
ternacional~ i des de les universi- 
tats públiques espanyoles matei- 
xes s'estan duent a terme 
actualment, tot desvetllant pro- 
postes que permetin la consolida- 
ció i la fiabilitat d 'un sistema 
avaluatiu normalitzat, encara que 
aixo no significa que les propos- 
tes siguin indiscutibles. Aquest 
apartat mostra, d'altra banda, en 
que consisteix la cultura de I'ava- 
luació actualment: un gran emfa- 
si en els procediments i molta 
menys cura en la reflexió sobre 
com analitzar les diverses reali- 
tats, sobre els significats que 
s'han d'atribuir a les dades. 

En el context general de I'infor- 
me aquest apartat és molt  més 
complet, d'acord arnb el profund 
coneixement d'aquest tema per 
part de Bricall i bona part dels 
altres autors. Aquest apartat de 
I ' informe dóna per descomptada 
I'existencia d'una complicitat per 
part de les universitats pel que fa 
a les qüestions de qualitat i a la 
necessitat d'incorporar aquests 
criteris, juntament arnb tota la 
tecnologia necessaria per acon- 
seguir la capacitat de retroacció 
(feedback) arnb la societat i de 
diagnostic constant, en el marc 
de la idea de f lexibi l i tat que es 
defensa a tot el document. Emfa- 
sitza molt  la idea que en els de- 
cennis anteriors la universitat es- 
panyola va experimentar un gran 
creixement quantitat iu i que ara 
s'ha arribat a I'etapa del creixe- 
ment quali tat iu. 

6.1. Conceptes de qualitat 

Resulta interessant repassar les 
diferents definicions de qualitat 
que estan en joc: 

- La quali tat com a sistema 
dlexcel.lencia i distinció, a partir 
del qual determinades institu- 
cions universitaries tenen reco- 
neixement, així com un nombre 
molt  elevat d'alumnes que hi  
volen accedir. 

- Una altra idea de qualitat es 
vincula arnb I'adequació dels 
plans d'estudi, la recerca, I'ad- 
ministració universitaria i I'orga- 
nització institucional arnb uns 
estandards nacionals o interna- 
cionals. 

- El concepte d'adequació dels 
objectius de cadascuna de les 
institucions universitaries s'ha 
de valorar en funció d'una serie 
d'elements que serveixen de me- 
sura: les característiques del seu 
context social, la dimensió de 
cada universitat i els mit jans ma- 
t e r i a l ~  arnb els quals compta. 

- La qualitat universitaria també 
s'ha de considerar des del punt 
de vista de la relació costlefi- 
ciencia, tot insist int en la neces- 
sitat de maximitzar els recursos 
disponibles. 

- Un cinque criteri per definir la 
qualitat consisteix en la capacitat 
de les universitats per satisfer les 
necessitats dels usuaris. El que 
sembla conflictiu és precisar 
quins són aquests usuaris: els es- 
tudiants?, les empreses? o la so- 
cietat en general? No es pot pre- 
tendre assolir els objectius que 
demanen tots els usuaris o clients, 
ja que aquestes demandes són 
contradictories. Quines deman- 
des, doncs, han de prevaler? ' 

- Un darrer element de qualitat 
és la capacitat de transformació 
que tota insti tució universitaria 
ha de posseir per modificar i 
adequar les seves estrategies, els 
recursos humans i mit jans mate- 



rials amb la f inal i tat d'assolir allo 
que considera que són les de- 
mandes socials i la seva missió. 

6.2. Experiencies en el  camp de 
I'avaluació universitaria 

La segona part d'aquest apartat 
se centra en la presentació de di- 
ferents experiencies en el camp 
de I'avaluació universitaria. Fa 
una analisi mol t  succinta dels 
precedents internacionals més 
interessants, tot citant fonamen- 
ta lment I'experiencia dels paisos 
anglosaxons, de Franca i d'altres 
sistemes universitaris europeus. 
Es constata I'existencia de dos 
models basics d'avaluació: un de 
caracter públic, o bé de caracter 
regional (EUA) o estatal (Franca, 
Dinamarca), i un  altre de carac- 
ter privat, com és el cas de Gran 
Bretanya, que uti l i tza un sistema 
d'auditoria externa. Hi  hauria un 
tercer sistema, com és el cas 
dtHolanda, en que cada univer- 
sitat estableix el seu programa 
de quali tat que, en general, és 
d'abast internacional. 

Pel que fa a I'experiencia de I'a- 
valuació a Espanya, aquesta és 
mol t  recent, ja que s' inicia en el 
període 1992 -1994 ,  mit jancant 
un primer programa experimental 
d'avaluació de qualitat a les uni- 
versitats. 1, després, a partir de 
1 9 9 5 ,  comenca el Pla nacional 
de I'avaluació de la qualitat, des- 
envolupat en la primera convo- 
catoria els anys 1 9 9 6  i 1 9 9 7 ,  i 
en una segona els anys 1 9 9 8  i 
1 9 9 9 .  Aquí caldria haver dema- 
nat a I ' informe un sentit més crí- 
t ic sobre I'experiencia d'avaluació 
de la qualitat a I'Estat espanyol. 

6.3. Sistema d'avaluació i acreditació 

L'aspecte més interessant de 
I ' informe són, sens dubte, les 
propostes per al futur  sistema 
d'avaluació i acreditació. La 
diagnosi de la situació actual in- 
sisteix que el criteri dels poders 
públics amb relació a la Univer- 

sitat s'han preocupat f ins ara ba- 
sicament del creixement quanti- 
tat iu, aixo s'adiu perfectament 
amb el que a I' informe s'anome- 
na la .raó burocratica d'Estat.. 
Es tracta d 'un  sistema basat en 
I'autorització i I 'homologació de 
tí tols universitaris. Una universi- 
tat  presenta un projecte que és 
autoritzat i al qual, posterior- 
ment,  I'Estat o comunitat auto- 
noma li atorga el dret a expedir 
les t i tulacions corresponents. 

La idea que defensa I ' informe és 
canviar aquesta Iogica per un  sis- 
tema d'acreditació, f ru i t  de I'ava- 
luació periodica, constant, inde- 
pendent i externa de la quali tat 
de cada ensenyament. En dife- 
rents ambits, el creixement acce- 
lerat de les universitats dóna 
com a resultat la preocupació per 
part de diferents co l~ lec t ius  da- 
vant I'absoluta deficiencia en el 
funcionament d'algunes t i tula- 
cions, així com pel fet que el 
Consell dlUniversitats no entra 
mai en temes de continguts i no 
exerceix en la practica la seva 
funció de vetllar per la quali tat 
dels ensenyaments universitaris. 

El nou sistema que proposa I ' in-  
forme Brical l ,  per tant ,  vol subs- 
t i tu i r  la tendencia a la inercia i a 
la inhibició dels poders públics 
en materia de quali tat per un sis- 
tema basat en uns processos pe- 
riodics d'avaluació que siguin ac- 
ceptats i que t inguin la capacitat 
directa de llevar a una universitat 
el dret a atorgar un tí tol,  quan no 
s'acompleixin els objectius mar- 
cats per la universitat mateixa ¡/o 
la distancia respecte que I'estan- 
dard de quali tat sigui mol t  gran. 

Des d'aquest punt  de vista hi ha 
un procés en que totes les uni-  
versitats estan implicades: I'ela- 
boració de plans estrategics que 
prevegin la qualitat de I'ensenya- 
ment,  de la recerca, dels serveis 
i de I'organització en general de 
la universitat. Pero s'ha de fer 
part int de la idea que la implan- 

tació de la qualitat no ha de ser 
basicament el resultat de la im- 
posició d 'uns estandards i d 'una 
fiscalització externa, sinó que 
s'ha de fonamentar en I'exercici 
de I'autonomia universitaria. Una 
autonomia que passa perque 
sigui la insti tució mateixa la que 
t ingui la capacitat d'autoregula- 
ció i de millora de la seva efi- 
ciencia en el servei públic que 
desenvolupa. 

Finalment, un aspecte mol t  im- 
portant entre les recomanacions 
de I' informe és la proposta de 
creació d'una agencia d'acredita- 
ció independent, autonoma i 
d 'ambi t  estatal que tindria la ca- 
pacitat d'avaluació de continguts 
científics i que seria I'encarrega- 
da de donar o no I'acreditació a 
les institucions universitaries. Cal 
debatre aquest aspecte i cal tenir 
un coneixement aprofundit de les 
experiencies d'altres pai'sos per 
tenir un criteri clar dels pros i 
contres d 'un  sistema d'aquest 
tipus. Cal dir que I' informe no fa 
una veritable analisi d'aquests al- 
tres models i experiencies. 

7. Govern i administració 

L'informe Bricall subratlla tres 
grans qüestions en el govern i 
I 'administració: la del imitació 
del concepte d'autonomia uni-  
versitaria i de responsabilitat so- 
cial de les universitats; els siste- 
mes de govern intern de la 
insti tució i els mecanismes dels 
quals es dota per a la presa de 
decisions; quina estructura fun- 
cional adopta: centres, departa- 
ments, etc. 

Amb relació a I'autonomia uni-  
versitaria, aquest concepte conti- 
nua essent mol t  identif icat amb 
la noció de la ll ibertat de catedra 
i la independencia dels acade- 
mics per ensenyar i investigar 
cense pressions polítiques. H i  ha 
dues qüestions que la caracterit- 
zen: I'autonomia ho és de la ins- 
t i tuc ió i no dels seus membres, i 



és una forma d'organització arnb 
una tr iple dimensió (financera, 
de gestió i academica). En els 
graus en que cada un d'aquests 
elements estigui reconegut hi 
haura més o menys autonomia. 
ES a dir, es tracta d 'una qüestió 
de grau. La segona qüestió és la 
de la responsabil i tat social. Tots 
els organismes autonoms que es 
f inancien arnb recursos públics 
s'han d'acostumar a retre comp- 
tes de I'ús que en fan. 

Descriu una tr iple organització 
esmentant els tres models abs- 
tractes de funcionament: bu- 
rocratic, col.legial i empresarial. I 
reflecteix algunes tendencies de 
caracter general, com I'augment 
de I'autonomia institucional i I ' in- 
crement del control social arnb 
organs de govern independents i 
avaluació externa. Una segona 
tendencia, arnb la professionali- 
tat de la gestió interna. 1 ,  per 
ú l t im, la introducció d'estímuls 
en la innovació i competencia. 

El model híbrid espanyol, que 
venia del burocratic, per exem- 
ple, ha permes determinades for- 
mes de modernització i actual i t-  
zació i s'apropa, no obstant aixo, 
al model col.legial i es desplega 
cap al professional. 

La part a la qual dedica una 
major importancia és la que su- 
bratlla el que anomena primacia 
de les competencies i dels pro- 
cessos academics. A partir de 
I'afirmació que cal equilibrar I'o- 
ferta universitaria arnb la deman- 
da social i arnb la política de les 
administracions, conclou que la 
capacitat de supervivencia de la 
universitat d ins la societat del 
coneixement s'ha de fonamentar 
en les competencies academi- 
ques i en els processos acade- 
mics clau per oferir els seus ser- 
veis arnb suficients avantatges 
comparatius respecte a les altres 
organitzacions del sector. Parteix 
de la plural i tat d'organització 
existent, i no tan SOIS privada, i 

de la possibilitat que els a lum- 
nes puguin ser virtuals. Fa un 
quadre de processos des del 
punt  de vista del govern de la 
universitat, de I'academic i del 
servei de suport a la universitat, 
tot  formulant unes propostes per 
a cada un d'aquest processos. 

Pel que fa als processos de go- 
vern parla, ta l  com s 'ha d i t  
abans, dels plans estrategics, 
dels contractes-programa, dels 

indicadors mesurables que pu- 
guin ser coneguts i que quan es 
demanin nous recursos es pugui 
demostrar la coherencia en I'as- 
signació d'aquests. El model de  
govern, que no renuncia a la tra- 
d ic ió col.legial, s 'orienta cap al 
professional, i potencia la flexi- 
b i l i tat ,  I 'ef icacia i el rendiment 
de  comptes. 

Els suggeriments que estableix 
són: els rectors han de ser I'auto- 
r i tat maxima, arnb la qual cosa 
no s'apunta al model holandes, i 
ha de presidir la junta de govern; 
que proposin el gerent i anome- 
nin I 'equip executiu, elegits per 
la comuni tat  universitaria; i deixa 
obert si I 'elecció s'ha de fer di- 
rectament, pel claustre, o per al- 
tres vies indirectes. Pel que fa a 
la junta de govern, defensa la re- 
ducció del nombre de membres i 
la fórmula d'una junta de govern 
mixta. ES a dir, en que hi hagi 
més de la meitat de membres 
procedents de la comuni tat  uni- 
versitaria i els altres elegits pel 
Consell Social. 

Quant al claustre, es requereix una 
composició representativa de tots 
els sectors i aposta per la reducció 
i per les funcions d'assessorament 
i control dels organs executius així 
com I'elecció dels representants a 
la junta de govern. 

L'altra gran afirmació és que els 
quadres directius de les universi- 
tats (direcció, govern i administra- 
ció) han d'exercir arnb professio- 
nalitat per garantir la continuitat 
en temes essencials. 

L'últim apartat fa referencia als 
processos de suport. Diu coses 
assenyades sobre com fer un  
pressupost, en que no s'han de 
separar les despeses de funcio- 
nament de les d'inversió perque, 
arnb les noves tecnologies, for- 
maran part del nucl i  dur. + 
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