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Vint anys fent Xarxa Vives

La Xarxa Vives d’Universi-
tats, formada per 21 uni-
versitats de quatre estats 
amb el nexe comú de per-
tànyer a territoris de 

llengua i cultura catalanes, celebra 
el seu 20è aniversari. Va ser consti-
tuïda a Morella (els Ports) el 28 
d’octubre de 1994. En vint anys, di-
ferents esdeveniments han afectat 
les universitats i la societat en gene-
ral, uns canvis que s’han accelerat 
a mesura que s’anaven descobrint i 
posant en servei les eines científi-
ques i tecnològiques que estan revo-
lucionant el món, avui més inter-
connectat i globalitzat que mai. 
Aquesta commemoració és una 
oportunitat per reflexionar sobre el 
moment actual de la universitat. 

La greu crisi econòmica, conse-
qüència d’una crisi de valors, que va 
irrompre amb tota la seva cruesa ja 
fa més de sis anys, ha trasbalsat el 
Primer Món amb importants reper-
cussions a les universitats. 

Els estudiants han vist incre-
mentades les taxes de matrícula en 
les universitats públiques, com a 
conseqüència directa de la reducció 
del finançament públic. En pa-
ral·lel, la política de beques d’àmbit 
estatal també ha patit una retalla-
da i el risc d’exclusió social és pre-
sent, ateses les limitacions objecti-
ves per garantir un accés just i equi-
tatiu a l’ensenyament superior. És 
en aquest sentit que cal fer un esforç 
i ser sensibles a oferir vies de finan-
çament adequades, també en els 
postgraus. 

La situació econòmica obliga les 
institucions d’educació superior a 
cercar la màxima eficiència en l’ús 
d’uns recursos cada vegada més li-
mitats. S’ha iniciat un procés de 
concentració de l’oferta de màsters, 

i també una racionalit-
zació de l’oferta dels 
graus i màsters amb es-
cassa demanda. Aques-
tes mesures van acom-
panyades d’un incre-
ment de la qualitat de 
l’oferta amb l’objectiu 
d’atreure el màxim nom-
bre possible d’alumnes 
en un context cada vega-
da més internacionalit-
zat. I precisament les 
universitats de la Xarxa Vives tenen 
una alta capacitat d’atracció per la 
seva reconeguda qualitat.  

El 2 de juliol, el consell general 
de rectors de la Xarxa Vives va 
aprovar un document en què s’em-
fatitzava la voluntat d’internacio-
nalització i s’hi proposava un incre-
ment de l’autonomia universitària 
dirigida a l’aprimament de les legis-
lacions dels diversos nivells de l’ad-
ministració. Actualment, aquest 

través d’un extens pla d’actuació de 
caràcter anual. 

La recerca que es realitza a la 
Xarxa es veu optimat per les asso-
ciacions d’equips investigadors. Són 
dotze els parcs científics i tecnolò-
gics vinculats a les nostres universi-
tats que desenvolupen la seva acti-
vitat internacional des d’una de les 
regions amb els indicadors de des-
envolupament econòmic més des-
tacats, l’Euroregió de l’Arc Mediter-
rani (Euram). 

Malgrat l’obvietat, cal insistir en 
la necessitat que les administraci-
ons públiques i les empreses priva-
des creguin en l’educació superior 
i la recerca com una inversió i no 
una despesa, com assenyalen reite-
radament les institucions econòmi-
ques europees. Les dades agregades 
elaborades per les universitats va-
lencianes, per exemple, demostren 
que la inversió en educació superi-
or té un retorn multiplicat per tres 
per a la societat.  

La Xarxa Vives, membre de l’As-
sociació Europea d’Universitats, 
és una institució de prestigi reco-
negut, alineada amb les universi-
tats associades per afrontar amb 
solidesa els propers vint anys. És 
un objectiu col·lectiu i una respon-
sabilitat davant dels ciutadans 
augmentar els espais col·labora-
tius en harmonia amb els interes-
sos legítims de cada universitat, 
amatents als moviments que, en 
aquest sentit, s’estan produint en 
l’àmbit europeu.   

Revisem el camí recorregut, reco-
neixent el que s’ha assolit i renovant 
els objectius i estratègies per enca-
rar els propers anys amb importants 
possibilitats d’aconseguir noves fi-
tes pel bé de l’ensenyament superi-
or i de la nostra societat. 

cos legal interfereix en 
la imperiosa necessitat 
de flexibilització de l’es-
tructura dels estudis 
universitaris, per fer 
més competitives les 
nostres universitats i 
apropar-les a la centrali-
tat de l’Espai Europeu 
de l’Educació Superior.  

Avui es considera 
molt important la poten-
ciació de les xarxes uni-

versitàries com a plataformes de les 
universitats en el competitiu sector 
de l’ensenyament superior. En 
aquest sentit els rectors que van 
crear la Xarxa Vives fa vint anys es 
van avançar en el temps. Les nostres 
vint-i-una universitats, reunides en 
una sòlida aliança que inclou més de 
500.000 alumnes, 40.000 profes-
sors i 10.000 persones en adminis-
tració i serveis, representen un po-
tencial enorme que es revaloritza a 
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Augmentar 
l’autonomia 

universitària   
és essencial 
per fer més 
competitiu 
cada centre

ALESSIA PANFILI

Connectivitat escolar  
sota zero 

Fa més de vint anys que imparteixo clas-
ses a secundària i veig que cada dia jo sóc 
secundari. Se’ns va dir fa uns anys que els 
sistemes informàtics millorarien la tas-
ca escolar, que la telemàtica agilitzaria la 
burocràcia educativa, que l’era digital es-
devindria la revolució a les aules, però 
des del començament d’aquelles refor-
mes que cada professor ha hagut d’entrar 
les notes de cada alumne de batxillerat 
igual que als anys 70: escrites a mà. I 
aquest trimestre la cosa ha anat a pitjor. 
Ara cada tutor ha hagut d’omplir cada 
butlletí de cada alumne i de cada matèria 
amb les notes escrites a mà. El motiu? 
Que el suport informàtic del departa-
ment, el SAGA, ha tornat a presentar di-
ficultats en alguns centres.  

Des del departament, i després de 
molts anys de queixes, es respon sovint 
que és un problema de pressupost, però 
l’assumpte ve de molt abans de la crisi, 
quan les vaques ens deien que eren gras-
ses, i en el fons és un tema de programa-
ció de software, i no pas d’haver de com-

prar més ordinadors nous. Em pregunto 
doncs el següent, ¿no deu ser tot plegat 
falta de voluntat d’alguns membres del 
departament o falta de capacitat d’al-
guns dels seus experts? Prego una solu-
ció i no més respostes. 

DAVID RABADÀ I VIVES 

BARCELONA 

La detenció  
de Francisco Granados 

 
“Tots els polítics són corruptes!” Pot 
semblar una afirmació agosarada, però 
és una expressió molt estesa a peu de car-
rer. L’allau de casos de corrupció apare-
guts als mitjans de comunicació eviden-
cia una creença generalitzada entre la 
població. L’última notícia sobre el tema 
ha estat la detenció de l’ex secretari ge-
neral del PP a Madrid i ex número dos 
d’Esperanza Aguirre al govern de la Co-
munitat de Madrid, Francisco Granados, 
durant l’operació Púnica. Malaurada-
ment, l’enriquiment il·lícit d’alguns per-
sonatges polítics ja no ens sorprèn. Po-
dem dir, doncs, que l’excepció ha subs-

tituït la norma. Això augmenta l’apatia 
política i la passivitat dels ciutadans grà-
cies a l’aforament de la classe política. 
Resulta desesperant l’aparença d’impu-
nitat d’aquests personatges presumpta-
ment corruptes que tenen prou picardia 
per ficar la mà a les arques públiques, pe-
rò que els falta el valor per reconèixer els 
errors i la vergonya per retornar el botí 
saquejat. 

MARIA TERESA FLORES BLANCO 

BERGA 

I les estructures d’estat? 
Algunes forces sobiranistes, tant partits 
polítics com agrupacions de ciutadans, 
treballen per aconseguir avançar el punt 
final del procés a la independència. Cal 
aprofitar el moment per assolir els ob-
jectius al més aviat possible. Sí, però... i 
les estructures d’estat? Aquelles que el 
president Mas deia que el seu govern es-
tabliria de manera prioritària i que cer-
tament són imprescindibles per assolir 
amb èxit la independència. Estan ben 
desenvolupades? No han transcendit a la 
premsa els progressos en aquest sentit.  

No he percebut, per exemple, que es 
promogui des del Govern el pagament de 
tots els impostos de manera preferent a 
l’administració tributària catalana, que se-
ria el paradigma d’estructura d’estat. Com 
ens ho farem si no gestionem des del ma-
teix dia D els diners dels nostres impostos? 
Potser els polítics ho saben però no ho ex-
pliquen. Uns perquè, sense haver acabat la 
feina, diuen no voler desvelar la tàctica al 
contrari, i els altres perquè la rauxa no els 
permet valorar la importància que la so-
lidesa d’aquestes estructures té pel futur 
més immediat del projecte català.  

Els polítics han de conjugar l’assoli-
ment de la independència amb unes 
adequades estructures d’estat que la su-
portin. I per ara em sembla que no 
anem coordinats. 
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