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L1i,ó inaugural La tmiversitat, motor per al progrés de 
la societat, a cárrec de I"Hhle. Sr. Xavier Trias i 
Vidal, conseller de la Presidencia de la Gene
ralirar de CataJunya. La inauguració del curs 
academic 1999-2000 va tenir lloc el dijOllS 30 ele 
setemhre, a les 12 hores, a la sala d'actes de 
J'EscoJa Superior el'Agricultura de Barcelona, 
carrer del Cornte dTJrgell, 187. 

Conferencia inaugural del curs aca

demic de l'Escola Superior d'Agricul

tura de Barcelona 

(30 de setembre de 1999) 

"La universitat, motor per al progrés de la socie
tat" 

(Excel·lentíssím í .i\lagnífic Sr. Rector, autorítats, 
senyores í senyors.. .) 

Em resulta molt grar haver acceptat aquesta invi
tacíó, que cm clóna la possihilitat de clihuixar 
una hreu visió general, necessariament molt 
sintetica, sobre la uníversitat C0111 a moror de 
progrés de la societat. 

Una exposició d'aquesta mena demana fer 
una ullada histórica previa. 1 el lloc on ens tro
hem avui constitueíx un entorn excel·lent per 
dur a terme aquest propósir. 

Ens trohem a l'EscoJa Cniversitaria d'Engínye
ria Técnica Agrícola de Barcelona, que forma 
part del conjunt d'instal·lacions agrupacles dins 
elel Consorci Escola Industrial de Barcelona. Tot 
el recinte de l'anomenaela Escola Industrial és un 
magnífic exemple ele la pJaníficació urhanística 
concebuda per Ildefons Cerda l'any 1863. 
L'Escola Industrial ocupa quatre illes de I'Eixam
pIe, i aquesta configuració resulta insólita en la 
Barcelona actual, peró no ho era pas en el pb
nejament urbanístic ele Cerck!. De fet, tota la part 

central de Barcelona, des de l'avínguda Meri
diana fins a l'avingucla de Josep Tarradellas, i 
entre els carrers el'Aragó i de Rosselló, havia ele 
ser ocupada per c1esenes de grans "man¡;;anes" 
formades per l'agrupació de quatre illes. Eren les 
anomenades "ilIes ferroviáries", en les quals 
Cerda va preveure la uhícacíó de fáhriques con
nectades amb la via del tren, que hi passava per 
SOla. D'aquesta manera, es proposava la uhícació 
de les indústries al hell mig de la ciutar, i se'n 
preveia la connexió directa amh el ferrocarril per 
al transpon d'entrada de matcries primeres í de 
sortida ele productes manufacturats. Així dones, 
el recinte de l'Escola Industrial és un exemple de 
com Cerclá va imaginar la part central de 
Barcelona, en un concepte que el1 mateix va 
denominar "la domesticació de la locomotora" al 
selyei de la indústria. 

El mateix Cerdá va autoritzar la fusió ele les 
quatre illes de I'Eixample entre els carrers 
d'Urgell i Viladomat, Rosselló i París per a la 
construccíó, en el seu moment, de la fahrica tex
til Batlló. 

TOl aíxó succe'ía en la decada deIs seixanm 
elel XIX, i rot plegat és una mostra deIs rep
tes i de les profundes transformacions d'aquella 
epoca. Així, fixem-nos que, mentre Cerdá treha
llava en l'evolució del concepte de ciutat, exac
tament els mateixos anys, I'anglés Charles 
Darwín publicava els lIibres que havien ele cap
girar la nostra visió ele la história evolutiva ele la 
vicia i, paral·lelament, també Narcís Monturiol 
feia les proves de navega ció deis seus dos 
Ictineus, unes maquines molt avanpeles per al 
seu temps. 

Cerda, Darwin í ¡\lonturiol, tots tres van ofe
rir el miJlor de la seva producció intel·lectual en 
les decaeles del.s cinquama i deis seixanta elel 

XIX. Aquesta coincidencia ¡¡·Iustra for\~a bé 
el tarann,] de repoca, caracteritzada per l'apari-
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ció cl'importants transformacions que s'esdeve
nen a la segona meitat elel segle passat, i que 
estableixen les hases de conceptes i tecnologies 
que arriben fins als nostres clíes i que avui con
siclercm plenament actuals, És per a Cmalunya 
una epoca de gr~m activital en la consolicbció 
d\ma societat industrial i moderna, que viura 
plenal11ent I'esclat cultural ele la Renaixen¡;;a, I és 
en aquella epoca aparentment llunyana que tro
bem els orígens elel magnífic rccintc que ens 
acull avui, 

A partir (I'aquí, els esdcveniments segueixen 
una trajectória accelerada, En la decada deis vui
tanta, Santiago Ramon y Cajal s'instal,la a Bar
celona, on elesenvolupara la teoria de la neuro
na, Al cOl11en¡;;ament del segle A'X, la L1iga 
Regionalista i la figura de Prat de la Riha impul
sen un projecte de Illodernització de Catalunya 
que inclou el primer embrió del que podríem 
qualificar com a política científica, La hurgesia 
industrial comen<;a a adonar-se que per al pro-

industrial del segle A'X ellia gaudir el'una 
pohlació hen preparada professionalment i no 
perch'e el tren de les iclees en tots els GllnpS ele 
la ciencia, la tecnologia i la cultUGl. 

Així, les eliplltacions primerament, i la 1'''anco
Il1unitat clesprés, amh la iniciativa i el suport de 
Prat de la Riha, ,miran creant al comen<;¡lI11ent de 

l'Escola del Treball, el Lahoratori General 
d'Assaig i Conclicionament, I'Escola cL'\gricultu
ra, I'Institut d'Electricitat i de l\Iednica Aplica
eles, i tota una l11unió de centres i de societats 
científiques, entre els quaIs hi ha nnstitut 
cl'Estuclis Catalans, que configuren el primer 
intent serÍós cle bastir una política estructurada 
de recerca a Catalunya, i que representen les 
arreJs més properes en el tcmps del conjunt (l'e
quipamcnts que avui acull l'Escola Industrial. El 
paper del conjunt de centres que s'agrupen a la 
vora del carrer d'Urgell sera molt important 
clurant tot el segle XX pel que fa a la formació, 
a l'aven¡;; tecnologic, i també a la elifusió elel pen
sament científic. :--Jo ohlidem que el mateix 
Alhert Einstein, quan fou conYiclat a venir a 
Barcelona I'any V¡l visitar l'Escola Industrial 
ele la má e1el físic Esteve Terrades, representant 
(rUna cOll1unitat científica catalana que comen
<;ava a tenir consciencia (Te]]a mateixa, 

Per tant, podem concloure que la Re\'olució 
Industrial, aliada amh el coneixement científic, 
constitueix l'origen i el hressol elel recinte on 
avui ens trohem, A pocs llocs és t~ll1 evident com 
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aquí la simbiosi entre la CIenCia i la incl(¡stria, 
entre la tecnologia i el progrés económic, entre 
el coneixement i L1\'ent;' del sector primari, Vull 
destacar que aquesta herencia de ciencia i tec
nologia aplicada al teixit productiu, que es va 

comen<;ar a clihuixar al comen,<lment del 
representa avui un concepte plenament ('on

temporani. Actualment, un deis nostres reptes 
principals és justament el de posar en relació la 
recerca amh les empreses i, en ac¡uest sentit, els 
plamejaments que donaren a l'Escola 
Industrial són plenament vigents gairehé un 

c1esprés. 
Avui dia, semhla que ens trobem clavant de 

transforrnacions ele naturalesa tant o més pro
funda que la deIs canvis que van viure els nos
tres hesavis, La segona l11eitat del XIX va 

estar marcada per la Revolució Industrial. fruit ele 
]'eficiencia en la rnanipuIació de i 
aquesta Escola Industrial on aVlli ens trohem ha 
tingut un paper molt imponant a l'hora de 
modernitzar la nostra agricultura i de posar a clis
posició de les empreses catalanes un personéd 
ben format, que ha contrihu'it sens duhte a ]'exit 
econól1lic ele Catalunya, 

Actualment, alló que determina una revolució 
j<1 no el factor energetic, sinó la capacitat de 
generar, manipular i transmetre informació i co
neixement en un ámhit mundial. 

EIs conceptes de I'anomenada societat de la 
inform:lció, amh les noves tecnologies digitals i 
les xarxes de comunicació associades, 
ren un nou horitzó social, cultural i productiu, El 
coneixement es constitueix cada cop més com el 
motor de tot, com el principal vector de I'activi
tat económica, per sohre ele c1üssics 
com ara el capital. Paral,lelament, les dacles cir
culen per xarxes de complexitat creixent i es 
creen entorns irrigats d'informació, en els quals 
es pot assolir una climensió mundial gairehé ins
tantánia del nostre treball, D'alguna manera 
podríem dir que el món se'ns fa petit en elmillor 
sentir cl'aquesta pynr/~"" 

Natllralment, la reflexió que semhla pertinent 
fer avui és quin és el paper cle la universitat i 
com s'ha ele situar clavant cl'aquest conjllnt ele 
reptes (Jabast mundial. I, en concret, quines són 
la posicíó i les perspectivcs de les uni\'ersitats 
cat:l];¡nes elavant e1el nOl! míl·lenni, l\Ialgrat el 
poc temps disponihle, i la necess:1ria concisió 
e1'una intelyenció d'aquest tipus, miraré d'apun
tar línies h¡)siques de reflexió, 



D'una manera molt esquemarica, els dos grans 
eixos de tl'ehall que pbnteja la Generalitat ele 
Catalunya per a les universitats catalanes en el 
futur immecliat són cls següents: 
• 	 En primer consolidar una universitat 

catalana de qualitat, europea i per a tothol11, 
• 	 En segon 1I0c, fel' un salt endavant en mate

ria de recerca, elesenvolupament 1 innovació, 
Aquests dos eixos ele treball responen a la 

conviccíó que les uníversítats són el motor del 
creixement econol111c, í també el mirall de la 
nostra creativirat i la nostra cultura, 

realment dífícil intentar resumir el coniunt 
de Iíníes de trehall que hem previst impulsar en 
b primera clirecció esmentada: la ele consolidar 
una universitat ele qualitat, europea i per a (ot
hom, Deixeu-me, símplement, esmentar sinteti
cament alguns punts indefugibles. 
• 	 Cal treballar en la diversitat i flexibilitat 

d'opcions curriculars. En una societat c1ina
mica caldra una estructura flexible de tirula
cíons, que permeti la realítzació eI'estudís a 
ritmes diferents, 

• 	 Augmentar la mobilitat i la internacionalit
zació és una altra necessítat evicien!. Cal re
for¡;;ar, dones, els estímuls per a la mobilitat 
d'estudiants i professors dins del context eu
ropeu. Alhora, s'ha de trehallar pcrque Cata
lunya sigui un referent per als estudiants de 
fora de la Unió Europea, particlllarment per 
als nord-africans i lIatinoamericans. Tamhé 
s'han de fomentar els estudis internacional s a 
les universitats catalanes, i tat aixo s'ha de fer 
respectant el fet que la Ilengua catalana és la 
!lengua propia de la universitat catalana, tal 
com han decidit les mateixes universítats. 

• 	 L'empresa ha de ser present a l'ensenya
ment universitari El món empresarial ha de 
participar en el disseny i fínam;ament ele pro
grames i titulacíons, en l'organització de pr,k
ríques per a estuclíants i en la constítució ele 
serveis efectius d'inserció lahoral per als uni
versÍlaris, 

• 	 Un capírol a part mereix la relació entre la 
qualitat docent, les noves tecnoJogies i 
l'anomenada universitat digital L'estabilit
zacíó del nombre c!'estudiants universitaris és 
una oportunitat per augmentar la qualitat 
docent. Així mateix, les noves tecnologies de 
la informa ció han de permetre incrementar 
l'efectivitat de la docencia, ja que una pan ele 
la formació pot ser duta a terme de forma vir

tua1. Un esfor¡;; que val la pena desenvolupar 
és l'excel,lencia en la creació ele contingurs 
docents per él les xarxes ínformatíques, una 
tasca en la qual les universitats catalanes 
poden esdevenir un referent europeu. 

• 	 Pel que fa a l'anomenada Universitat 
Digital, Catalunya compta amb excel·lents 
exemples cooperatius, com ara les iniciatives 
dures a rerme pel Consorci de Biblioteques 
Universitaríes ele Catalunya, amb el Catlleg 
Col·lectiu consultable on line, la base electró
nica ele sumaris de revistes cientifiques, etce
rera. Ara, un recent convení que vincula la 
Generalitat amb totes les universitats públi
ques i amb la UOC pretén desenvolupar un 
ambiciós programa de treball, que preveu 
I'intercanví eI'assignatures entre universitats, 
la producció de material educatiu virtual, 1'0
ferta d\ma plataforma conjunta a Internet per 
al conjunt d'editorials uníversitaríes catalanes, 
I'administracíó i certificació electronica de 
tots els processos academics, etcetera. 

• 	 Un altre aspecte fonamental és el de l'ava
luació, que a Caralunya ha estat dUla a terme 
per l'Agencia per a la Qualitat del Sistema 
Universitari. Aquesta iniciativa respon a la 
yoluntar d'estendre la cultura de l'avaluació 
sistenútica deis serveis que presten les uni
versitats, all10ra que és l'exponent (rUna nova 
manera d'entendre I'ava]uació, que passa a 
ser un ínstrument parricípariu per identificar 
els punrs forts i febles i plantejar les propos
tes de millora pertinents. El curs que ara 
comencem estan previstes més de 40 avalua
cions de caracter individual c!'ensenyaments, 
departaments i serveis, com tamhé avalua
cions transversal s deis estudis de l\Iedicina i 
Económiques, la qual cosa permetra arribar a 
un conjunt de 160 avaluacions realitzac1es. 

• 	 Amb rebció al professorat, creiem que s'ha 
de garantir l'estabilitat deIs professors i deIs 
investígadors, mitjan<;:ant la contractació labo
ral estable. El desenvolupament d\lIla via 
contractual seriosa í exigent és un deIs reptes 
imporrants que té planteiaela la política ele 
professorat carala, un tema en el qua!, com 
vostes saben, la LRU ens limita extraordiná
riamem, !a qual cosa ens obliga a ccrcar solu
cions imaginatives, 

• 	 Pe! que fa als estudiants, vull destacar, entre 
d'altres aspectes, els nostres en el 
clisseny el'una política propia de beques 

Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura I 5 
Serie any 2000, número 4 

i 



ajuts a I'estucliant, ajustada a la realitat sodal 
de Catalunya, El prindpi fonamental tI'a
quests política propia és que mai cap estu
diant necessitat no ha de quee!;¡r sense ajuL 
Deixo de banda altres aspectes per no allar

gar-me imprudentment i poder afrontar el segon 
gran capítol que he esmentat abans: hem de fer 
un salt endavant en materia de recerca, 
desenvolupament i innovadó, 

COl11enc;:aré apuntant uoa idea general ¡a 
expressada, per6 en la qual convé continuar 
insistinr: cal millorar la inrerrelació entre les uni
versitats i les empreses, Aquest és un objectiu 
prioritari per als propers anys, Les universitats i 
centres púhlics de recerca són els princípals cen
tres de producció de coneixernent d'un territori i 
els més qualificats, mentre que les empreses són 
les que millor poden traduir aquests coneixe
menrs en innovacions rendihles, 

A Catalunya hem anat hastint una estructura 
de suport a la transferencia de tecnologia i 
de coneixements entre la universitat i I'empresa, 
S'han dut a tenne moltes iniciatives en aquest 
sentit, des deis ajuts a la conrractació ele doctors 
en les petires i mitjanes empreses fins a la Xarxa 
de Centres de supon a la Innovació, que preveu 
integrar un centenar de centres universitaris, 
Aquestes iniciatives han mostrat la sev:! validcsa, 
i caldra reforGar-lcs amb noves actuacions per 
millorar la informadó que arriba a les elllpreses 
sohre les possihilítats ele la recerca universit:1ria, 
o per fomentar la cultura empreneelora entre els 
nostres cloctors i llicenciats, per tal el'estimular
los a crear les seves propies empreses, En aquest 
~lmhit, estem 11l0lt satisfets ele la iniciativa que 
hem promogut clavar el Govern Central sohre 
els incentius fiscals a les empreses que desen
volllpen activitats ele recerca i el'innovació tec
nol6gica, Es tractava el'una necessitat que no 
estava ben atesa a l'Estat espanyol, i la nostra 
contrihueió ha estat decisiva per adoptar uns 
incentius que estimularan la innovadó del nos
tre teixit produc[Íu, 

En síntesi, la universitat ha eI'acolllplir la fun
ció que Ii correspon en el centre l11~neix del (lina
misme econoll1ic cataJa, Cal aclonar-se que la 
universitat és un actiu productiu de primera 
magnitud, i ba de ser considerada COl1l a tal. Per 
aix6, no hell1 de cessar el'incrementar les accions 
que es duen a tenne per potenciar la recerca que 
es fa a les universitats i centres públics d'investi
g~lció, 
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El nivell de la recerca que es fa avui a 
Catalunya en general, d\m nivell mitjü prou 
alt, amb algllnes puntes d'extraonJinaria qualitat. 
El que cal ara és incrementar-ne la Cjuantitat. 
Necessitem més investigadors i mes recursos per 
a la investigació, 

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat 
esta proll1ovent grans institudons de recerca 
i desenvolupament orientades Glp a arees on 
Catalunya compta amb una hona hase univer
sitaria i/o industrial. Aquests grans projectes 
seran multielimensionals: acolliran grans infraes
tmctmes, grans equipaments i la forn13eió de 
grups ele recerca arnh una certa massa crítica 
d'investigadors, 

Amb aquest ohjectiu, el Govern de la 
Generalitat va decidir, dimarts passat, ende
gar tres grans projectes d'aquestes caracte
rístiques, que són els següents: 
• 	 L'Institut Catal;! ele Ciencies Cardiovasculars 

(en col,lahoració amh rlIospital ele Sant Pau 
i la Universitat Aut6noma de Barcelona). 

• 	 L'Instítut Catala c!'Estudis Avanc:ats en Quími
ca i Energia (en col,lahoració amh la Univer
sitat Rovira i Virgili i una empresa del sector), 

• 	 El Centre Tecnol6gic de Telec01l1unicacions 
de Cltalunya (en col·lahoració amb la Uni
versitat Politecnica i una empresa elel sector), 
En els propers mesos, el Comissionat per a 

Universitats i Recerca desplegara les mesures 
necess;lries per al desenvolupament i implanta
ció d'aquests projectes. 

Dins d'aquesta Hnia, la Generalitat ha fet un 
gran esforC;; eI'inversió en equipament universita
ri de caire docent, El Pla pluriennal el'inversions 
ha destinat 60.000 milions ele pessetes en el perí
ode 1995-2000, Ara, volem potendar un pla 
d'inversions específic per a la recerca, elife
renciat del de la docencia. Aquest P!a d'inver
sions en recerca no es limitara a la construcció 
d'edificis, equipamenrs i lahoratoris, sinó que 
intentara vertehrar veritahles centres eI'excel,len
cia que puguin constituir un referenr europeu, 

19uaJment, la Generalitat té la intenció de 
crear la Institució Catalana per a la Recerca 
Científica, amh I'ohjectiu de clisposar d'una 
estructura que permeti la contractació estable 
d'invesrigadors, els quals, en hona part, poelrien 
desenvolupar la seva activitat en el si c!'llnitats i 
equips uni\'ersitaris. 

Tots ac¡uests objecrius que acahel11 d'exposar 
no serien Vi~lhlcs si no comptéssim amh un tei.. 
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xit uni\'(~rsitari dinamic, motivat i capac; d'afron~ 
tar els reptes que tenim plantejats, 

Dos bons exemples en són, sens clubte, les 
escoles uni\'ersltanes d 'Enginyeria Tecnica 
Agrícola i el'Enginyeria Tecnica IndustriaL les 
quals illlegren el Consorci EseoIa Industrial 
Aquest Consorci aplega la Generalitat, la 
Diputació ele Barcelona i la Universitat Politec
nica ele Catalunya, la qual cosa simbolitza la 
volunLar d'entesa institucional a l'hora cl'assumir 
els reptes que tenim plantejats, Tors ens hem de 
felicitar c!'aquesu voluntat de cooperacíó, 

Sobre el fmur d'aquestes dues escoles de 
rang lli1iversitari, cleixeu-me dir uns mots, parti
cularment pe! que fa a l'Escola eI'Agricultura on 
SOIll avui. La reflexió urbanístic:J actual, here\'a 
de la feina duta a terme per persones COIl1 

lIdefons Cerda, incorpora eletenninats planteja
menrs que porten a reubicar les instal,lacions i 
els centres inclosos dins d'aquestes escoJes al 
nou campus que s'estil consrruínt a Castelldefels, 
que, un cop acabat, ocupara en total una super
fície equivalent a 38 illes ele I'Eixample, No sem~ 
hla probahle que Cerda imaginés que un sol 
campus elel segle XXI arrihés a ocupar aquesta 
superfície, A la seva epoca es \'a decidir ubicar 
el nou euifici que acollia b Universitat de 
Barcelona al costar de la Gran Via, entre els 
carrers ele Balmes i Arihau, segons el projecte de 
l'arquirecre Elies Rogent, ocupant la modesta 
superfície chm parell d'illes, 

El Campus L'niversirari elel Baix Llobregat 
ser~ un entorn magnífic per acollir I'Escola 
Superior el'Agricultura, Es tracta cl'un campus 
que ha incorporat criteris mediambientals en el 
disseny i en I'execució, una sensibilitat que 
tarnhé ha de caracteritzar l'agricultura actual, que 
ha el'integrar i de desenvolupar aquelles tecni
ques que facin comp::ltibJes el han futur del sec
tor primari amb la preservació ele la qualitat deis 
sóls i de I'aigua. 

Així mateix, el Campus de Castelldefe!s esta 
separar de la dutat ele Barcelona per una nota
ble superfície agrícola que voreja i envolta el 
mateix campus, Ildefons Cerela volia ruralitzar la 
ciutat i urlxmitzar el camp, A la Catalunya actual, 
el llindar entre camp i ciutat es desdibuixa, i tot 
el país es vertebra com un sistema interconnec
tat de víles, ele ciutats, ele camps i espais natu
rals, L'Escola Superior d'Agricultura ha de conti
nuar contribuint al progrés del nostre país 
desenvolupant recnologies i formant els 
sionals que han de garantir la competitivitat de 
les explotacions agráries, 

Molres gracies, 
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