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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bon dia a tots. Prec que s'as
seguin als seus escons, per favor. Prec als diputats que s'asse
guin als seus escons, per favor. 

Prec als diputats que s'asseguin als seus escons. 

Debat general sobre política universitaria. 

Bon día a tots, comen<;a aquesta primera sessió de debat 
sobre política universitaria que es tramitara, com saben tots 
vostes, pel mateix sistema deis debats generals. Correspon en 
aquesta primera sessió la intervenció del president de la 
Comunitat i, en conseqüencia, té la paraula el Molt Honora
ble Sr. President de la Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas 
i Fons): 

Sr. Presiden!, senyores í senyors diputats. 

"Ordenarem que Blanquern3 mostras primerament gra
matica. per entenclre a aprendre natures, e filosofia, per ~o 
que milis ne poguessen entenclre teologia; e com haguessen 
apresa teologia, mostras medicina, e aprés ciencia de dret. 
Dementre que aquest orclenamen~se fala, un 11l0nge dix que 
ímpossible cosa era que los -escolilns poguessen aprendre 
totes aquelles ciencies, mas Blanquerna respos dient que de 
cascuna ciencia podien aprendre convinnetment, e a la fi 
porien aprendre en un any los comen<$aments e I 'art de les 
quatre ciencies generals qui son pus necessaries, <so és a 
saber: teo logia , e natures. e medicina, e dret". 

Com sempre, el l1lés savi i el més universal deis nostres 
fills encerta precisament a I 'hora de descriure I 'ordre natural 
i metodologic de totes les ciencies i les arees del saber. Ra
l1l0n L1ull alllibre cl'Evas{ e Blanquerna, dedica tot un capí
tol a I'orclenament de l'estudi que ben bé ens pot servir com 
un portic per al debat d'avui: els continguts del pla d'estudis, 
la manera d 'ordenar, la manera d 'integrar aquests continguts 
i la metodologia que convé utilitzar, ja que aquests són punts 
importants que s'hauran de tenir presents a qualsevol univer
sitat i que també nosaltres tenclrem en compte a I'hora de fer 
aquesta intervenció d'avui. En tot cas, la universalitat del 
doctor iHuminat és sel1lpre una bona invitació a la universa
litat del saber, a la universalitat de la ciencia, a aixo que 
convenen a la Universitat. 

Crec que es pot dir, sense gens ni mica de por a equivo
car-se, que el moment actual és un moment transcendental 
pel que fa a la Universitat de les Illes Balears. En plenes 
negociacions per acordar les condicions de traspas de com
petencies en materia d'educació universitaria des de l'Estat 
a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, ens trobam en 
el moment oportú i convenient per encetar un debat que ens 
dugui a tots a definir quin tipus d'universitat volem per a les 
nostres iHes, quin tipus d'universitat volem per a la nostra 
societat. D'altra banda, amb aquest debat no feim més que 

complir un encarrec d'aquesta cambra, quan va decidir 
la necessitat de plantejar al Parlament el futur de la 
nostra universitat. Sembla, així, ido, que estam davant 
un debat que es pot qualificar d 'oportú. 1 el debat, per 
for<sa ha d'anar emmarcat dins el context de les negocia
cions que a l'hora d'ara mantenim per aconseguir totes 
les competencies educatives. 

Efectivament, l'assumpció de competencies en mate
ria d'educació universitaria suposara un gran esdeveni
ment, un esdeveniment molt important en la historia de 
la nostra autonomia, com ho suposad al seu moment 
l'assumpció de les competencies educatives en general. 
Sera una passa qualitativa en aquest camí que feim per 
arribar a regir en tot i per tot el nostre destí des del 
punt de vista economic, des del punt de vista cultural o 
des del punt de vista social. Representara una passa molt 
decidida cap a I'autogovern d'una comunitat que cada 
vegada més es representa com una comunitat impor
tant, poderosa i activa. La universitat que assumirem, un 
cop estiguin completades les transferencies correspo
nents, és una universitat que, en la manera d 'organitzar
se, en la manera d'actuar i funcionar, esta fortament 
condicionada per la Llei de la reforma universitaria, 
publicada l'a ny 1983 i que desenvolupa l'article 27.10 de 
la Constitució, on c1arilment es postula I'autonomia de 
la universitat, marc legal d'obligat compliment a tot 
l'Estat espanyol. 

La Llei de reforma universitaria determina una uni
versitat autonoma amb una gran capacitat de clecisió i 
actuació. Basta recordar que li són atribuldes I'elabora
ció deis seus estatuts, les normes de funcionament , I'ela
boració, aprovació i gestió deIs pressuposts, I'administra
ció deis seus béns, la regulació deIs seus organs de go
Yero, la determinació de plantilles, la titularitat deIs seus 
funcionaris docents i no docents, la gestió economica, la 
llibertat de catedra i el 'investigació. els plans d 'estudis, 
la capacitat el 'obten ir recursos per la prestació de deter
minats serveis, els criteris i la normativa el'admissió, els 
criteris i la normativa de permanencia deis alumnes, 
I 'exped ició de títols, I'establiment de relacions i conve
nis internacionals , etc. Tot aixo es pot resumir dient que 
la universitat en si mateixa i per la seva autonomia, 
esgota practicament tot el procediment administratiu. N 
aquest govern ni cap ínstitució política d'aquesta comu
nitat no poden tenir res en contra d'aquesta autonomia 
universitaria. Nosaltres creim que aquesta autonomía, al 
contrari, forma una part essencial i esdevé una caracte
rística basica i definitoria d 'aquesta institució docent, i 
que, per tant, aquesta autonomia ha de ser assegurada i 
protegida pels poders polítics, precisament, perque la 
universitat pugui dur a terme les funcions que la socie
tat, ella amb tota I1ibertat, li encomana. 

Els poders públics han de ser capa<s0s de definir 
aquelles coses per les quals es necessita la universitat 
dins la comuiiitat que representen, i, en tenir les com
petencies, proporcionar-li els mitjans necessaris perque 
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aixÍ ho pugui dur a terme. L'eficacia de la universitat haura 
de ser madurada des del punt d 'anar assolint aquells objectius 
propis i aquel! allres que específicament li estiguin recone
guts o Ii hagin estat encomanats. 'altra banda , una vegada 
assumicla per part nostra aquesl<, competencia en materia 
d 'educacíó universitaria, quedaran e n a ra en man del Go
vero central, en mans de l'Estat, unes importants responsabi 
litats en materia d'educació universitaria, perque així ha 
preveu la Constitució: definició del li lOI ondicions gene
rals per a la seva obtenció, regulació d 1 i ' temes d'accés del 
professorat i de l' a lumnat, fixació deis marges maxim i 
mínims de les taxes, el pla nacional e1 ' investiga i ' i desenvQ
lupament, etc. Per tanl i en on eqüencia, cal advertir que en 
aquest debat no e n I o lem més 'lu centrar exclusivament 
en allo que és atri u'ible a I'admi ni tra i' educativa, d' acord 
amb la L1ei de ref nna univer ¡taría i en l 'o rdenament jurí
die general. Pero aixo no vol dir qu e aquest govern no tengui 
unes línies basiques i unes idees eix sobre com voldria que 
fos la noso'a universitat, unes idees que tractarem d 'exposar 
al lIarg d'aquesta intervenció. No obstant aixo, el matei" 
rigor i la logica ens indiquen qu e és impresci ndible fixar 
I'ambit de discussió precisament en aquelJes competencies 
que atribueix la L1ei de reforma universitari a i evitar de 
qualque manera entrar en allo que correspon als organs in 
terns de la universitat , encara que pu guem fer -hi observa
cions. 

En tot cas, i pel que fa a les responsabilitats e1el Govern, 
voldríem que la política universitaria d'aquesta comunitat 
es basas en tres principis: singularitat, universalitat i qualitat. 
Singularitat perque la nostra universitat ha ele tenir en 
compte totes les característiques de la nostra comunitat 
autonoma: les lingüístiques, les culturals i historiques, les so
cio-economiques, les geogrMiques i les demogratiques. Ha de 
recollir la nostra millor tradició educativa, pero també la 
nostra millor tradició cultural. No ha ele ser copia de cap 
altra universitat, no ho voldríem, ni de prop ni d 'enfora: ha 
de ser la nostra unive1'sitat. Volem que la universitat sigui la 
i nstitució que faci ben viva la nost1'a consciencia de poble i 
ele país, que cerqui les nostres arrels, que divulgui i posi a 
debat diverses formes de ser conseqüents amb un projecte de 
comunitat ben dissenyat i constru'it, pero que acosti a tot 
hom els arguments ele la nostra historia, am beIs seus errors 
i els seus moments més esplendorosos, que analitzi els trets 
de la nostra personalitat col'lectiva i tot aixo serveixi per 
consolidar la nostra realitat, la 1'ealitat d'avui. i ajudar així a 
enfortir el nostre futur. Singularita t, ido, pero universalitat 
també. Volem una universitat que no sigui tancada en ella 
mateixa, que estigui ben oberta, multicultural. La nostra 
societat, per molts motius, és oberta i en contacte amb tot el 
món: la Mediterrania, Europa, America del sud . Cap saber 
ja no pot oblidar aquesta perspectiva tan necessaria, i ningú 
no pot oblidar que aixo és essencial per a la construcció del 
futuro No temer-se'n seria caure en un error. Pero volem 
també i sobretot qualitat. No volem una universitat de quarta 
o de cinquena categoria, volem una universitat que tengui 
per damunt de tol prestigi, amb un alt nivell de docencia i 
d 'investigació, volem una universitat amb activitats reconegu
des internacionalment. amb aportacions valides a la ciencia, 

a la tecnologia i a l'humanisme, amb un gran poder de 
convocatoria en el món intel'lectual i artístico 1 res no 
ens semblara bastant. Encara que no sigui propi del go
vern definir cap indicador de qualitat, sí que farem tot 
el possible i 1 'impossible perque aquesta universitat 
arribi sempre ala maxim de qualitat. I en aquest context, 
permeteu-me refon;ar aquell binomi tecnologia-huma
nisme. Necessitam, sense cap dubte, progressar en una 
alta tecnologia no contaminant que és molt convenient 
per al nostre país. Pero, mai aixo no sera possible si no 
proclamam, en primer lloc, un humanisme cada vegada 
més valid i ampli. Tot aixo, no ens hem d'enganar, 
reclama qualque cosa més, reclama el finan<;ament 
adient. Sabem que la cultura i I'educació resulten cares, 
que la dotació d'una universitat no és un problema 
senzill , que darrera un prestigi i una qualitat sempre hi 
ha o hi ha d'haver uns bons pressuposts que motiven, 
que faciliten les coses, que estimulen la profess ionalitat 
i el lIiurament tant deis professors com deIs alumnes, 
que fan possibles tecnologies més convenients, els inter
canvis i tot una serie d'iniciatives que sense aixo resulta
rien totalment impossibles. Per aixo, vos ga1'antim que 
no afluixarem ni en les exigencies durant la negociació 
amb el Ministeri d'Eclucació i Ciencia ni durant el perí
ocle de la nostra responsabilització política de la gestió 
de la universitat per aconseguir un finan<;ament con'ecte 
i adeq~at.-

1 cree que és necessari aquí fer un incís per fer 
notar que aquesta universitat ha de servir per enlla~ar-se 
sense cap e1ubte, ( ... ) un fort lIa<; de connexió amb I'e
conomia empresarial, perque aquesta hi col'labori , per
que col·labori amb el finan~ament, es lligui completa
ment societat i universitat. 1 així, una i altra s'ajudin a 
caminar pels camins de les nostres necessitats i de les 
nos tres conveniencies, i així quedin de cada vegada més 
imbrincacles universitat i societat. 

ifí ¡1m ' ni e I oelria el finir aquesta universitat de 
futur o qu t t vo lem i necessitam , i no re ordassim 
malg rat iguin nomé quatre fite hi toriques. le més 
importanl . per rec n lruir el Ilarg proc ' hisl ' rie que 
en ha clul a aquestn ' itllació aClU ' ll. 0111 vo te aben 
la presencia de la universitat a les llles Balears i concre
tament a Palma, no és, ni molt menys una situació nova 
al lIarg de la historia. 1, precisament, en tot aquest fil 
historie, ni la figura del nostre Ramon Llull ni la seva 
doctrina hi han resultat alienes. La fundació del Col'legi 
de Miramar pel mateix LlulI, I'any 1275, i les escoles 
lul ' lianes -Randa o Monti-sion - divulgadores de la seva 
doctrina i lIavors vives de la cultura humanística i cien
tífica entre nosaltres a partir del segle XV, fins a la 
creació de la primera universitat I'any 1961, va existir, 
aquí, com a molts d'a ltres indret d'Espanya j d'Ellro
pa, un eslUdi general -vertadera univer ita t- on s' im
panien coneixement , e ls mé generaLitzats en aquell 
temp . encara que, en el c<'\s ele Ma llorca. am una forta 
influ ' ncia d la doctrina lu l·lian a, Des de l'any 1483 es 
fan passes legals i organitzatives per tal de fer efectiva, 
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no sense molts de problemes, l'autorització deis estudis supe
riors. A la universitat hi havia la possibilitat d 'estudiar aUo 
que era comú a les principals universitats del continent: arts, 
filosofia, teologia, medicina i dret; va estar organitzada de 
manera semblant a aquelles altres institucions que hi havia 
arreu de tot el món. De la mateixa manera, s'introduiren en 
el seu moment, matematiques, física, química, o cosmolo
gía. El 1673, el conjunt d'estudis de I'Estudi General és reco
negut com a Universitat Pontifícia i durant els anys 1691 
fins al 1697 s'elaboren i s'aproven els estatuts de la Universi
tas Maiorcensis LuHiana. L'any 1830, ja a principis del segle 
XIX, la nostra universitat fou adscrita a la de Cervera i perdé 
l'autonomia, i l'any 1842 patí la supressió definitiva i passa
ren els seus béns i efectes a l'Institut Balear, creat I'any 
1835. Durant la primera meitat del segle XIX, com a conse
qüencia deIs grans canvis socials i polítics d'aquella epoca, 
hi ha una nova organització de l'Estat i, per que no dir-ho, 
una visió molt centralista de l'Estat, des d 'aquells poders que 
havien ele decidir, i aixo fa elesapareixer moltes d'aquelles 
universitats que existien, i aixo va fer que a Palma es creas 
l'Institut Balear, institució que inicia la implantació elel que 
avui anomenam el batxillerat. O'aquesta manera i segons la 
legislació d'aquell moment, es deixava tan sois per a ciutats 
com Barcelona o Valencia la funció de la formació superior 
que fins aleshores s'havia pogut realitzar a Palma. Hem de 
remarcar pero, una circumstanci:¡ digna de valorar: durant 
tota la segona meitat elel XIX [oren presents entre nosaltres 
institucions encarregades ele la formació deIs mestres o deis 
professionals deL comer<;:. Tenguérem l'escola c1e Magisteri 
i I 'escola de Comen;, centres que si bé en aquells 1110ments 
no tenien el caracter d'universitaris, arribaren a ser, més 
enclavant, institucions d'aquest nivell, després d'haver realit
zat, per al conjunt de les Illes Balears, i elurant més d'un 
segle, un papel' propi deis Ilocs del ll1és alt nivell formatiu. 
Si bé és veritat que, després de l'Institut Balear a Palma, es' 
crearen també els de Menorca i d'Eivissa, pero els estudis de 
magisteri i ele comen; quedaren instaurats exclusivament a 
Mallorca, amb les logiques conseqüencies negatives per a les 
illes menors. Va haver de passar més el'un segle, temps d'un 
tracte difícil per a nosaltres, que fórem considerats per part 
de les institucions d 'un estat centralista i centralitzador, com 
a res més que una província, i una provÍncia pobra, dividi
da i allunyada ele tot remei. A poc a poc es van fent nous 
plantejaments i reconeixements de la necessitat d'uns estudis 
universitaris instal'lats a Balears, uns estudis que resolguessin 
de fet una situació injusta perque motivava el gran despla<;a
ment de nombrosos joves universitaris cap a diversos 110cs de 
la península o d'altres indrets. No va ser fins ben entrat el 
segle XX que es va crear el Patronat Economic d 'Estudis 
Universitaris i Superiors, creat ja I'any 1949, pero tornat a 
reviure, que aconseguia l'any 1951 la rehabilitació de l'Estudi 
General Lul'lia, on es varen poder acollir els estudis de filo
sofia i dret, en els seus cursos fonamentals, almanco. Si bé 
aixo es va fer sempre sota els auspicis de la Universitat de 
Barcelona, i fou l 'any 1968 quan es va reconeixer oficial
ment. EIs fets es precipiten i la consciencia social amb rela
ció a la necessitat d 'una institucionalització deis estudis uni
versitaris i superiors va fer possible que l'any 1972 es reco
Uís aquest clam i va ser possible omplir-lo de continguts 

concrets i de possibilitats més assequibles. Aquelles 
persones amb les se ves gestions aconseguiren la creació 
de la Facultat de Ciencies -depenent de la Universitat 
Autonoma de Barcelona- i de la Filosofia i L1etres -
també depenent de la Universitat de Barcelona-, i, sor
tosament per a tots, la creació després d'una universitat 
amb seu a Palma de Mallorca l'any 1978, aquest nom de 
Palma de Mallorca va ser el primer, després ha rebut un 
canvi, amb la creació, a més, en aquell moment ja, de la 
Facultat de Dret, i el reconeixement de les escoles de 
Magisteri i de Comer<;: com a escoles universitaries. Són 
els anys d'inici de la consolidació del patrimoni universi
tari: a I'edifici de l'antiga Escola de Comer<; s'hi acull el 
Rectorat i la Facultat de Dret, després s'hi afegia l'Esco
la de Magisteri i, a poc a poc es van adquirint els ter
renys de la carretera de Valldemossa que s'han de con
vertir després en aquest actual campus universitario 

Pens que és el moment de reconeixer amb justícia 
i de recordar, sense anomenar-ne cap, per no fer un fet 
mal fet a qualcú que se'ns oblidas, fer possible recordar 
tots aquells que varen aconsegllir el naixement ele la 
nostra universitat. i eles d'aquí i avui a tots eUs pel seu 
esfor<; clonar-los el nostre agralll1ent i reconeixement. 
Pero, tot aixó no passava perque sÍ. Cal referir-ho tot 
en el context general on ens movíem i, de cap manera, 
no vull passar per c1all1unt tot el que succda durant els 
darrers anys setanta i durant tota la decada deis vuitan
la, perqlle no poclríem interpretar correctament el 
sentit de la reinstauració deis estudis universitaris, si no, 
entre nosaltres. Tot un enfilall ele passes legals, políti
ques, institucionals i ele caire economic, s'empengueren 
ben de valent en favor de la Universitat. la ens troba
vem ben immersos en el desenvolupament económic, 
dins el canvi social general que provoca aquell fenomen 
que després s'ha dit turisme entre tots nosaltres. Recor
dem que la L1ei general d 'educació, pilar modernitzador 
del nostre sistema educatiu, s'havia publicat l'any 1970. 
L 'any 1977 celebravem les primeres eleccions democra
tiques que refor<;aven allo que varem anomenar la tran
sició política. L'any 1978 s'aprovava la Constitució 
Espanyola, que consagrava el dret de l'educació per a 
tots i posava les bases per a una igualtat més real entre 
tots, i així obria I 'organització de l'Estat ele les auto
nomies. L'any 1983 era aprovat el nostre estatut d 'auto
nomia, el mateix any que s'aprovava la L1ei de reforma 
universitaria, ja es mentada, i, dos anys després, l'any 
1985 s'aprovava la L1ei de consells socials de les univer
sitats, el mateix any que es feia pública la LODE. Foren 
aqueUs els anys de l'increment de I'alumnat, els anys de 
l'increment del professorat i del personal d 'administra
ció i serveis, i del constant, encara que pausat, creixe
ment institucional de la universitat. Foren els anys de la 
sembra i de la tasca diaria de solucions d'uns problemes 
logics que després es convertirien en fruits madurs. 

Des el 'aquell moment fins a 1 'actualitat, s 'ha passat de 
poc més ele mil alumnes de matrícula a quasi tretze mil 
del present curs academic, i són al voltant deis 10.000 
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~ titulats sortits de la Universitat els que ara treballen en tots 
els ambits de l'economia, de I'administració i de la iniciativa 
privada i pública, de les nostres iIles. La nostra universitat ja 
ha donat els seus fruits, ja no parlam de possibilitats, sinó de 
fets comprovables i constatables. Crec que, sigui la que sigui 
I'opinió que cada un tengui de I'actual universitat, hem d'ac-

- ceptar i, de fet, s'accepta ja per tothom, que el creixement de 
la nostra més alta institució en I'ambit educatiu, ha estat 
extraordinari durant els anys vuitanta, tan en infraestructures 
com en personal, com en investigació, com en relacions 
exteriors. 1 s'ha de dir c!arament que aquesta comunitat auto
noma, i al capdavant el Govern, no ha deixat d'impulsar i de 
tenir un paper, el que ens correspon, en aquesta evolució, 
alguns diran que important, d'altres que no tant, i pensam 
quan deim aixo, en la construcció de la Residencia Univer-

"'. sitaria, en l'Escola de Turisme, en l'Escol a d'Hostaleria, en 
I'avanc;ament, amb el vist-i-plau de tots els grups polítics de 
la Call1bra, de recursos economics per a la urbanització del 
campus, en les gestions i negociacioLls amb el Govern central 
per a la construcció del Multiaulari, etc. Són aquests fets que, 
en conjunt, no han fel més que demostrar que hi ha un 
interes important en el desenvolupamenl de is nostres estudi s 
uni versita ris i que aquest interes s 'ha elemostral abans que es 
pogués parlar eI'assumpció ele competencies en materia 
eI'eelucació universitaria. Efectivament, hem tractat d'acom 
panyat la universitat en tots els actes i moments especialmenl 
importants per a ella i hem tractat que les relacions amb els 
seus res'ponsables hagin estat des e1el caire elel respecte, la 
col 'laboració i sempre amb el suport institucional. Hem 
arriba!. per tant, en el moment actual , amb una certa infraes
tructura i s'han fet les primeres importants passes en la im
plicació de la nostra universitat amb la nostra societat. S'han 
consolidat moltíssimes ele passes, també és veritat , com ho 
constaten les dades quantitatives, algunes ele les quals vull 
encara esmentar, referides al curs 1994-1995. 

Hem parlat d'un total de 13.460 alumnes , 489 professors, 
239 membres de personal d'administració i serveis, elistribu
'íts tots en els següents centres: Facultats de Ciencies , Cien
cies Empresarials, Oret, Educació. Filosofia i Lletres i Infm
matica . Escoles Universitilries adscrites: de professorat AI
berta Giménez, de Graduats Socials, de Treball Social, de 
Turisme i d'Hostaleria. Els departaments que integren 
aquests centres són: Biologia Ambiental, Biologia Fonamen
tal i Ciencies de la salut, Ciencies de l'Educació, Ciencies de 
la Terra, Ciencies Historiques i Teoria de les Arts, Ciencies 
Matema~iques i Informatica, Oret Privat, Oret Públic, Eco
nomia i E mpresa, Filologia Catalana i Lingüística General, 
Filologia Espanyola i Moderna, Filosofia, Física, Psicologia 
i Química. 1 els estudis que s'hi poden fer són: Enginyeries 
tecniques i diplomatures, Enginyeria Tecnica en lnformatica 
de Gestió, Enginyeria Tecnica en Informatica de Sistemes , 
Enginyeria Tecnica en Telematica, Infermeria, Ciencies 
EmpresariaIs, Relacions Laborals, Treball Social, Educació 
Social, Mestre -amb especialitats Educació Física, Educació 
Infantil, Educació Musical, Educació Primaria, Llengua 

.. Estra ngera-, Tecnic d'Empreses i Activitats Turístiques. 
Enginyeria i llicencia tures: Biologia, Física, Matematiques, 
Química , Administració i Oirecció d'Empreses , Economia , 

Dret, Pedagogia, Filologia Catalana, Filologia Hispanica, 
Filosofía, Geografia, Historia, Historia de l' Art i Psi
cologia. I s'imparteixen programes de doctorat per part 
deIs quinze departaments i cursos de postgrau o masters 
per part de quatre departaments. D'altra banda, la Uni
versitat de les Illes Balears té en funcionament també 
una serie d 'instituts i serveis: Institut de Ciencies de 
l'Educació, Servei de Comunicació, Recepció i Enlla<;, 
Servei d'Assessorament Jurídic, Servei de Recursos 
Audio-visuals, Servei de Biblioteca i Oocumentació, 
Servei de Calcul i Informatització, Publicacions i Inter
canvi Científic, Servei d'Esport, Servei de Marqueting 
i Servei Lingüístic, a més de convenis amb entitats 
privades i públiques, universitaries o no, d'arreu del 
món . No resulta estran y constatar , a partir de les dades 
a les quals m 'he referit, que el darrer pressupost anual 
sobrepassas els sis mil milions de pessetes. Efectivament, 
la universitat actual no ha solucionat encara tots els 
problemes ni de prop fe r-hi . DeIs tres milers Ilargs d'es
tudiants que cada any superen les proves d 'accés a la 
universitat (conegudes com la Selectivitat) , un cinc per 
cent són admesos encara a d' a ltres districtes universita
ris , la major part per fer carreres tecniques com arqui
tectura, certes enginyeries, medicina, veterinaria o d'al
tres estudis que aquí no es poden fer. Continua en bona 
part penelent encara la solució satisfactoria que s'hagi de 
donar a tots els estudiants de Menorca , Eivissa i For
mentera . Pero, aquesta és la Universitat que tenim i que 
rebrem en un futur immediat i que entre tots hem d'a
conseguir millorar. 

Pero abans de formular la nostra proposta, la nostra 
idea de que i COIl1 ha de ser la nostra Universitat de les 
llles Balears, és necessari fer una analisi . Hem de reco
neixer que la Universitat de les Illes Balears té mancan
ces, tant pel que es refereix a plantilles de professorat 
com a infraestructura. Pel que fa al professorat, l'impor
tant i rapid creixement del nombre d'alumnes ha fet que 
les plantilles ele professorat no hagin crescut al ritme 
necessclri i en aquest moment resulten insuficients. Enca
ra que la fixació de plantilles sigui una competencia de 
la mateixa universitat , és evident que necessitaria una 
més forta aportació de recursos per poder canviar 
aquesta situació. Crec que hem de saber conjugar bé tres 
principis a l'hora d'analitzar la realitat present en els 
estudis universitaris i, sobretot, a I'hora d'endevinar-ne 
les solucions: financ;ament, adequació i, tornem-ho a 
repetir, qualitat. El finan<;ament com a punt de partida 
que faci possible qualsevol plantejament i pugui conver
tir en realitat qualsevol objectiu de millora. Finan<;a
ment que compromet institucions públiques, pero que 
també ha de comprometre de qualque manera les insti
tucions privades tal i com ja ho hem expressat en un 
principi, finan<;ament que fa des d 'aquests dos caires, 
públic i privat, que resulti logica un rendiment estricte 
i ciar de comptes de la gestió d 'aquests recursos al con
junt el e la societat perque tothom hi aporta. Adequació 
ele les línies de millora i deIs objectius a les necessitats 
reals elel nostI-e entorn o Ni pecar per massa ni per massa 



poco 1 sobretot, pensar en la realitat de les Illes Balears, en el 
seu sistema productiu, en el seu sistema social i en les seves 
possibilitats reals. La nostra universitat no ha de ser un cos 
estrany en el conjunt social i institucional, no ha de ser una 
altra illa enmig de I 'arxipelag. Ben al contrari, hem de cons
truir la universitat que necessitam des de la nostra forma de 
ser i a partir de nosaltres mateixos; sois així, la universitat 
d'aquestes illes constituid una part de la seva mateixa identi
tat, formad una part de la mateixa comunitat i no sera. un 
os fora de 1I0c. 1 el tercer d 'aquests principis torna a ser la 
qualitat. Hem d'aconseguir una universitat de qualitat, no 
una universitat de les que són a la coa. De la mateixa manera 
que desitjam qualitat per a tots els serveis que prestam en 
aquesta comunitat, tant públics com privats, no pode m tenir 
altra perspectiva en tot el nostre discurs i debat que la de la 
qualitat per a la vida universitaria. Qualitat en el professorat, 
en la vida academica, en la gestió, en la recerca i en la rela
ció amb la societat. És totalment necessari construir un nou 
edifici multiaulari, una biblioteca, un paranimf, millorar la 
urbanització del campus i construir una zona esportiva. To
tes aquestes obres produiran clarament noves necessitats de 
despeses corrents. Aquestes circumstancies s'han de tenir 
molt i especialment en compte a l 'hora de negociar les trans
ferencies, perque el que no podria succeir és que el Govern 
i el Parlament consentin acceptar unes transferencies sense 
un financ;ament suficient per realitzar, com a mÍnim, tot 
allo que el mateix Ministeri c1'Educació i Ciencia tenia reco
negut l'any 1990 i que, ser\6 cIlIbte, s'hauria vist .obligat a 
convertir en realitat en els propers anys. 

A I'hora de plantejar el que ha de ser la nostra universi
tat, no ens queda més remei que tenir ben tres funcions con
tretes: Primer, la funció de docencia, s'han d'organitzar uns 
aprenentatges, a nivell academic i professional, propis de 
cada carrera i segons els plans d 'estudis degudament aprovats 
i s'ha de garantir una qualitat de l'ensenyament. Abans de 
cap altra cosa, un professor universitari ha de ser un bon 
professor, i un alumne universitari, abans de qualsevol altra 
cosa, ha de ser un bon protagonista del seu procés de forma
ció. Els plans d'estudis han d'estar ben fets, ajustats, han de 
ser i han d'estar preparats perque els alumnes han de cabre 
bé a cadascuna de les aules, han de tenir recursos suficients, 
i els professors els han d'orientar bé a cadascun d'ells, i és 
que es faci o no aixo, fara possible aconseguir el nivell de 
qualitat que perseguim. Cal que tothom acompleixi el seu 
deure i crec que esta bé reivindicar ara el valor d 'una feina 
ben feta, el valor de J'esfor~ de cada dia. Cal fer a més una 
funció de recerca, és aquesta una feina que correspOil també 
a la universitat: fer avanc;ar la ciencia amb noves aportacions 
i fer-ne arribar aplicacions en el conjunt de la societat. La 
recerca o la investigació són cares, molt cares, pero són tan 
necessaries com la bona docencia. Si no hi ha investigació, 
una universitat pot convertir-se en una bona academia o un 
bon col'legi, pero res més. 1 cada vegada seran més els am
bits de recerca més especialitzats i més impactants. Tots els 
recursos tecnologics, financers i d'instal-lacions dedicats a la 
recerca han de fer possible aquesta activitat més propia deIs 
professors i personal especialitzat que deis alumnes. La terce
ra funció és la d'extensió universitaria. La universitat ha de 

fer arribar al conjunt de la societat tots els seus coneixe
ments, tot el seu saber i a més tota la se va activitat: ha 
de divulgar la cultura i ha d'exercir una tasca educativa 
molt amplia que ha d'arribar a tothom. 

D'altra banda, les actuals negociacions per a les 
transferencies que duim de les competencies universita
ries, aquestes negociacions que feim en el si de la Comis
sió Mixta, s'han d'orientar necessariament cap a la polí
tica que acabam de descriure: una política de qualitat i 
d'adequació a la nostra realitat economica, social, cultu
ral i professional. Conseqüentment, la dotació d'aquesta 
transferencia de competencies haura de concretar les 
següents qüestions. Primer, la qualificació de les inversi
ons que des de I'any 1989 estaven programades o parau
lades i que a hores d'ara no s'han fet: un segon multiau
lari, una biblioteca, paranimf, integració de nous estudis 
i escoles universitaries. En segon Iloc, increment logic 
de les despeses corrents, ates que el manteniment de la 
nostra universitat es fa necessariament de cada vegada 
més caro Tres, dotació per a noves infraestructures i 
aplicació e1el pla e1'estudis i plantilles de personal docent 
i no e1ocent, en un possible període de 10 anys, tenint 
en compte que la nostra universitat té un caracter jove, 
en creixement, una universitat en expansió. I aixo no 
podem deixar de tenir-ho present, perque no tenir pre
sent aixo, seria perdre ele vista el futuro 1 és important 
recalcar aquí que, si tenen un poc de memoria, no 
poden oblidar que aquest va ser; al elebat del Senat, al 
debat de les autonomies al Senat, I'únic exemple con
cret, J'única explicació concreta que en tema ele transfe
rencies va plantejar com a problema el mateix presielent 
del Govern, Felipe González, quan va plantejar la difi
cultat que existia entre les transferencies d 'universitat, 
que ja estaven perfectament consolidades i les necessitats 
economiques d'aquelles universitats que, com la nostra, 
entre eI'altres, no estaven consolidades i tenien el mateix 
dret que qualsevol a equiparar-se . En quart Iloc, hem de 
tenir en compte també el caracter, a I'hora de discutir 
les competencies, el caracter pluriinsular de la nostra 
comunitat, sense oblidar a cap moment la realització de 
la Universiada 99 que ens ha de motivar per fer altres 
coses positives, entre les quals hi ha la necessitat de la 
creació d'una infraestructura esportiva al campus. Espe
ram que quan aquesta cambra aixÍ ho consideri, i espe
cialment els diputats i les diputades que formen part de 
la Comissió Mixta, siguin cridats per debatre aquesta 
discussió , aquesta negociació de competencies, ens aju
din a aconseguir que sigui una transferencia correcta i 
adequada per al nostre poble. 

Hem d'analitzar també dins aquesta relació el que 
volem que sigui el futur de la nostra universitat. 1 vull 
retreure aquí les tres funcions que ja hem esmentat: do
cencia, recerca i extensió universitaria, funcions que 
s'han de desenvolupar d 'una forma equilibrada i sense 
que cap es mengi les altres. 1, amb aixo crec que esta dit 
tot i expressat clarament com volem, com desitjam que 
sigui la nostra universitat. Crec a més que, en el futur, 
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el Consell Social de la Universitat ha de tenir un paper més 
....... ciar i efica~ que el que ha tingut fins ara. Cree que el Con se]] 

Social ha d'assolir l'objectiu de relacionar la universitat amb 
la societat, que ha de fer possible promoure un debat seriós 
sobre les grans Iínies d'actuáció de la Universitat, al mateix 
temps que n'avalua el funcionament i els resultats. Per aixo, 
el ConseJl Social ha de representar efectivament els sectors 
i les institucions més dinamics de la nostra societat, per fer 
més viable la seva imprescindible feina. Creim que la nostra 
universitat, a més de promoure els titulats necessaris per a la 
nostra comunitat, ha de realitzar una missió de guia i d'estí
mul per a les nostres relacions exteriors, per als plans de 
desenvolupament economic, per a la nostra projecció cap a 
aquelles regions que ens interessin d 'una manera més especi
al. Ha d'ajudar a construir una cultura caracteritzada pel res
pecte i el foment e1el que ens és propi, pero també tot dins 
un context eI'una clara vocació e1'universalita1. Creim que la 
nostra universitat ha ele se r una referencia obligada arrell del 
món per certs temes, materia ele turisme. hostaleria, perque 
en aquests temes valen que la universitat ocupi, a nivell de 
coneixements i de recerca o investigació, el mateix 1I0c que 
ocupen les !lostres illes a nivell turístico Una clara c1emostra
ció e1el qu e estic dient és I'esfor~ ja realitzat conjuntament 
i especialment per part del Govern en /'Esco la de Turisme i 
Hostaleria. Sense competencies pero abans que els es tuelis 
estiguessin fins i tot reconeguts pel Consell eI'Universitats i 
el Ministeri d'Eelucació i C iencia, pero fet perque sabíem 
que ho havíem d'impulsar, en aquest sentit. podem dir que 
10ts junts ens hem anticipat en el futur. Hi pot haver altres 
camps, en els quals la nostra universitat hi tingui un cIar 
prestigi i una especialització internacionals, tots ho poelen 
ser, pero de qualque manera ho poelríem intentar amb les 
noves tecnologies, I'ensenyament ele les lI eng ües, la recerca 
i la gestió de tot a)lo que faci referencia al medi ambient o 
a la Mediterrania, a Europa, relacions amb elmón i la cultu
ra arabics, ambits, tots eJls , que sens elubte constituiran una 
interessantíssima línia ele futur, a nivell teoric i d'interven
ció social i científica. Pero creil11 que el futur ele la nostra 
universitat ha de ser dissenyat pel conjunt de les Illes Balears 
i cada una hi ha d 'aportar 111011. No hem eI'oblidar que du
rant el curs 1994-95 són 387 els universitaris de Menorca i 
540 els d'Eivissa i Formentera que hi estan matriculats. 
Aquestes xifres per si mateixes haurien de ser un motiu cons
tant de reflexió, de reflexió política i de reflexió des de la u
niversitat, per tal de tractar d'arribar a una situació en la 
qual sen ti com a seva aquesta universitat tot eljovent de les 
illes l11enors, i el fet d'estudiar aquí no sigui per a ells sem
blant a estudiar a qualsevol altra universí tat. Ens preocupa 
aguest fet, i no descansarem fins al moment que puguem 
aconseguir pels mitjans que siguin necessaris, la creació d'ex
tensions universitaries, la dotació generosa de beques, I'orga
nització flexible deIs estudis i tutories, que la Universitat de 
les Illes Balears ho sigui efectivament de totes, sense cap 
discriminació i sense cap desavantatge ni per a Formentera, 
ni per a Eivissa, ni per a Menorca. Aixo que acab de dir no 
ha de tenir una lectura en una sola direcció sinó en una 
doble direeció: una atenció millor suposara una participació 
més gran, en responsabilització, en gestió i en tots els con
ceptes. Els consells insulars i els ajuntaments han de passar 

a formar part d 'un nou estil de gestió universitaria, al
menys des d 'aquesta perspectiva política i des d 'aquesta 
manera d'administració educativa, que fa corresponsabi
litzar-nos a tots i posar les condicions necessaries per
que així el funcionament intern de la universitat exteri
oritzi aquesta projecció vers tot el territori de la nostra 
comunitat autonoma. Així mateix, ens hem de preo
cupar de tots aquells alumnes nostres que, per la inexis
tencia d'estudis corresponents a la nostra Universitat, 
han de partir, s'han de despla<!a r fora. També sera ne
cessa ri estudiar les mesures de suport a aquests alumnes, 
mitjan~ant una gestió adequada de beques de transport 
i residencia o donant-Ios a l'hora de cercar infraestruc
tures, siguin residencies universita ries o de qualque altra 
manera, malgrat que sapiguem que aixo sigui molt difí
cil, perque trobar una solució adequada es fa, de ve
gades, financerament difícil. En tot cas, i sempre tenint 
ben present el caracter pluriinsular ele la nostra comuni
tat , se ra necessari plantejar-se alllarg del temps I'a mpli
ació clels estudis a fi ele recollir e l maxim de carreres 
universitaries ele la nostra universitat i evitar o minorar 
en la mesura que sigui possible e ls elespla<;aments. El 
rendim ent no sempre s'haura ele mesurar en termes ele 
quantitat sinó també valorant els temes del benestar per 
al nostre poble. 

Ateses les necess itats ele la nostra comunitat i una 
vegácla analitzaeles les diferents mancances i possibilitats 
eI'aquesta, de la nostra universitat, ens proposam posar 
en marxa, tan aviat COI11 tinguem les competencies, un 
programa d'accions que es pot resumir en onze punts. 

El primer és I'aprovació ele la !lei autonomica del 
Consell Social de la Universitat. Tot c!'una que es ten
guin les competencies. pensal11 que seria necessaria 
I 'aprovació de la llei autonomica del Consell Social de 
la Universitat, que desenvolupi, adapti i aprofundeixi en 
I'article 14 de la Llei ele reforma universitaria de 1983, 
que defineix aquest organ com un element específic ele 
partici pació de la societat en la vida i la gestió de la 
universita1. Creim que aquest important organ de parti
cipació no soIs ha de desenvolupar les funcions que li 
reconeix aquest article i la posterior Llei de consells 
socials de les universitats de I 'any 1985, sinó que ha de 
facilitar una dinamització integral de la més alta institu
ció doeent de la nostra comunita1. Potenciar i refor<!ar 
les competencies del Consell Social i adequar-lo a la 
nostra realitat pluriinsularsón, per tant, objectius basics 
de la nostra política universitaria . Al mateix temps, i a 
través d'aquest consell, aconseguirem la maxima partici
pació social en les tasques universitaries. 

En segon lloc, cal aconseguir, en el procés de conse
cució de les competencies en materia d'educació univer
sitaria, els inerements pressupostaris necessaris per crear 
estudis i especialitats que encara ens manquen. Efectiva
ment, la nostra universitat no soIs arrossega unes man
canees que han de ser solucionades, sinó que esta en un 
procés d'intents creixement i en el futur ha de ser eapa<; 
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de respondre a les necessitats i aspiracions formatives, cultu
rals i científiques de la nostra comunitat. El contrari, pensar 
el contrari seria caure en un conformisme, en una soludó 
que no és la més adequada, ni culturalment ni economica
ment, més propia d'una província subdesenvolupada del 
segle XIX que d'una comunitat autonoma que cerca el seu 
1I0c, per al segle XXI, entre les regions d'Europa més capda
vanteres. 

Tercer, hem de promoure un debat polític i social respec
te del paper que ha de tenir la nostra universitat en el con
junt de la vida d'aquestes illes i també de quina forma ha 
d 'aconseguir finan<;ar aquest paper que ha de jugar. Aquest 
debat ha d 'assegurar que partirem de les necessitats reals, que 
partirem d 'un procés real de participació per part de tot
hom: partits polítics, institucions, col·lectius, tots els grups 
socials amb sensibi litats disntites i amb moltes i distintes for
mes de veure les coses 1110lt diferents. Aquest debat ha d'in
cloure les formes de finan<;ament de la Universitat, aspecte 
fonamental eles ele tots els caires. La Comunitat Autonoma 
ha de ser capa<; ele planificar amb períoeles d 'uns deu anys 
la forma concreta e1'aquest finan<;ament, i així poder donar 
supon a les noves necessitats i a les millores de serveis. 
Aquest finan<;ament ha cl'incloure. ho clirem un pic més, les 
aportacions i les exigencies de les institucions públiques, 
pero també de les privaeles, així com la regulació deIs <;:on
tractes i la manera d'obtenir recursos per part de la universi
tat, COIll a institució universitaria dins el marc de la legislació 
vigent. Un bon pla de finan<;ament ha de permetre dividir 
totes aquestes actuacions per fases, siguin tres o quatre, en 
tres o quatre anys i poder-les dur a terme a poc a poco En 
aquest sentit, i pel que fa a I'actua l procés de negociacions 
en el si de la Comissió Mixta, és imprescindible que se'ns 
reconeixi e l caracter d'universitat en creixelllent i que; en 
conseqüencia, es facilitin les inversions noves en aquest perí
ode deu anys. 

Ouart. Ningú no dubta que feia falta adaptar el campus, 
que aixo era necessari i que també era necessari un creixe
ment intensiu. Pero, precisament, perque es tractava d'un 
creixement rapid i notable, algunes coses, tant quantitativa
ment com qualitativament, han de ser necessariament millo
rades i algunes ajustades. Tant 1 'acabament deis projectes 
iniciats com les millores urbanístiques que envolten els edifi
cis, com la imatge, com els eixos de comunicació, constituei
xen necessitats clarament percebudes per tothom. Totes les 
nos tres actuacions en aquest sentit ens hauran de conduir a 
una situació en la qual el campus sigui conegut per tota la 
població, amb accessos facils i comodes, ben indicats i se
gurs, i en la qual el campus arribi a ser un espai emprat per 
part de la ciutadania, tant pel que fa als aspectes educatius i 
culturals, com als aspectes esportius i lúdics. Per comen<;ar, 
cal fer un esfor<; considerable per preparar les estructures 
esportives de manera que es pugui superar amb exit el repte 
que suposa la Universiada de I'any 1999. En aquest sentit, ja 
es pot fer públic, ja ho és, el compromís del Consell Superi
or d 'Esports, juntament amb altres institucions, de crear una 
zona esportiva dins el mateix campus. 

Hem de fer també una especial atendó, i ja ho hem 
dit, a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Actual
ment hi ha molts d'alumnes matriculats, hi hem fet 
referencia, i tant si tenim present aquest nombre total 
d'estudiants de les altres iIles com si tenim en compte els 
que se n'han d'anar a altres districtes universitaris, hem 
de concloure que urgeix una especial atenció a la seva 
problematica. S'ha d'intentar acabar amb aquestes dis
criminacions. El ja tradicional problema de la dificultat 
pnktica deIs ciutadans de les i\les menors i germanes 
només pot ser tractat adequadament des del Govern 
d'aquesta comunitat amb un esfor<; per crear extensions 
per a aquells estudis que sigui possible, per obrir i reco
neixer centres d'estudis específics, oficials o adscrits, 
per crear centres de recerca, a més de fomentar I'ús de 
noves tecnologies, perque mitjan<;ant aquestes, per 
exemple video-conferencies o al tres, podríem tractar de 
pal'liar algu n deis problemes. 

També és necessaria una gestió efica<; i responsable 
de tot el sistema ele beques. Aquesta ha de ser una prio
ritat per a nosaltres a I'hora eI'acol1seguir que cap jove 
eI'aquesta comunitat no deixi de tenir estud is universi
taris per la seva situació econOmica. Per bé que una 
política encertada ele beques hagi de tenir ben quantifi
cad es les necessitats concretes, segons cada cas, sigu i de 
trasllats, sigui de l1lanutenció, sigui de l1lahícules o sigui 
de material escolar, pero volem c1eixar ben ciar des d'ara 
que aq uest govern sera extremadament escrupolós amb 
aquesta actuació. 

En sete 1I0c, possibilitar la presencia de la UIB en al
gun altre indret de la ciutat i en alguns pobles. Aixo és 
una conseqüencia de la vida universitaria que hem sope
sat i que s'haura de continuar sopesant, perque pot tenir 
avantatges o qualque inconvenient, pero pareixeria que 
per donar-la a coneixer seria important que algun deis 
seus serveis inforl1latius o d'orientació puguin estar 
situats a qualque altre 1I0c, sigui a un inclret de la ciutat 
o a qualque banda de les nostres illes o en una altra 
situació convenient; perque el campus és lIuny i per 
aixo s'ha convertit en algun cas en un inconvenient per 
fer algunes funcions, ja siguin el 'informació o de relació 
de la Universitat, per tant, hi cabria, s'hauria d'estudiar 
la possibilitat que alguns altres serveis, com biblioteques 
o multi-mediateques, centres d'orientació, serveis d'in
formació, poguessin tenir altres ubicacions. Tot aixo 
tendria la finalitat de facilitar la informació, orientar els 
nostres conciutadans i redistribuir els serveis d'una ma
nera que sembla que aportaria un major d'equilibri, 
cultural, social i fins i tot polític a la nostra societat. 

Punt vuite, potenciar l'ensenyament universitari a 
distancia, perque tenint en compte les mancances en 
formació universitaria i les característiques geografi
ques, constituira sense cap dubte una IÍnia d'actuació 
prioritaria, potenciar I 'ensenyament universitari a dis
tancia. I no sembla adequat restringir aquest servei tan 
sois a la UNED que no sera transferid a a aquesta co-
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J munitat. Estam disposats a reconeixer i a potenciar sen se cap 
... dubte aquesta activitat de la UNED, estudiant nous planteja

ments, perque creim que una part d'aquesta activitat a dis
tancia, d ' una forma complementaria o fins i tot diferent, pot 
ser un deis objectius propis de la nostra universitat. 

.L 
En nove Iloc, cree que hem de plantejar la creació d 'insti-

tuts universitaris, perque aquests organismes fan possible 
l'aplicació concreta del món universitari a aspectes determi
nats de la vida i de I 'economia de la societat: turisme, forma
ció de professionals, relacions amb Europa, estudis, informes, 
publicacions, ava luació privada o institucional, el joc de 
l'economia i de l'empresa, xarxes multi -media, gestió sanita
ria, tot aixo constituirien motius d'un especial interes per 
part d'aquest Govern, per crear, d'acord amb la Universitat 
i amb els interessos socials contrastats, aquests instituts. 

Indubtablement s'ha d'elaborar també un pla c1'investiga
ció i tecnologia , perque si ha quedat ciar que les universitats 
sense investigació es converteixen en academies o col'legis, 
aquest govern es proposa potenciar aquesta investigació, 
institucionalitzant centres, adequant pressuposts, personal i 
IÍnies de recerca, i assumeix el compromís eI'elaborar un pla 
d 'in vestigació i Tecnologia, amb especial interes en tot al lo 
que connecti amb la nostl'a realitat natural, cultural, social i 
economica, i que ha de constituir el bessó ele la investigació 
aplicada a la nostra universitat. 

1 ens queda el darrer punt, potenciar les relacions exteri
ors de la universitat. Aquest és un punt molt concret i molt 
específic i molt propi de les bones universitats, la seva xarxa 
de relacions institucionals exteriors ha de ser cuidada al ma
xim. Sabem que ja hi ha algunes notables experiencies: Pro
grames com ERASMUS, d'intercanvi de professorat i alum
nat, COMMETT, referit a tecnologies avan<;ades en els rela
cions U niversitat/empresa, TEMPUS, ensenyament i formaci
ó, relacions Universitat-empresa, fa ben poc un altre, I'IN
TERCAMPUS, intercanvi amb universitats d'Hispanoameri
ca, tot aixo ha de ser potenciat al maxim . Consideram que 
aquí hi ha un camp d'actuació que ha de ser expressió vali
da d 'allo que consideram irrenunciable: la universalitat deis 
estudis universitaris i l'actitud de compartir el saber i les 
experiencies, especialment pel que fa a l'ambit europeu, la 
Mediterrania i America del sud, on tenim tantes i tantes 
relacions afectives, culturals i de caracter social. 

1 vull acabar. Durant aquesta intervenció que servid. per 
donar peú als debats de dema i passat dema, he trac tat de 
repassar de la ma de Ramon Llull, algunes fites historiques 
que varen preparar la nostra realitat actual pel que fa als 
estudis universitaris. 

Alllarg d'aquesta intervenció, m'he aturat amb més detall 
en l'anaJisi deis darrers decennis, que són precursors d'un 
present rie i esperan<;ador, pero també amb neeessitats i 
maneances de tot tipus. 

He procurat assenyalar que aquest debat quedava limitat 
a les atribucions de la legislació vigent a les comunitat auto-

nornes, respectant amb eserupolositat ['autonomia uni
versitaria, consagrada per la LRU i assumida plenament 
per aquest govern. 1 he reeordat que la societat espera 
de la nostra més alta institució docent, qualitat en la 
docencia, qualitat en les tasques d'investigació i qualitat 
en la tasca d'extensió universitaria i sobretot que lideri 
eulturalment i socialment la nostra soeietat. 

Personalment, i per al meu Govern, l'educació forma 
part del bessó social, la part més important de la nostra 
propia essencia, de la nostra manera de ser i de la nos
tra identitat individual o col, lectiva. 

Volem que la Universitat i tot el sistema educatiu, 
quan sigui sota la nostra responsabilitat política, eon
tinguin i desenvolupin una pro posta de projecte de país 
que hem de saber convertir en una realitat. 

Estic segur, senyores i senyors, que, entre tots, cons
truirem un bon sistema educatiu, amb dificultats, pero 
el construirelll, selllblant al que volia Ramon Llull en el 
Llibrc dc les mera\'cllcs. 

"Ensenyament és plaser ordonat de vista corporal e 
d'o'iment agradable. E per <;0 vol Déus que los homens 
sien ensenyants en saludar, en convidar, en proferir, en 
dir paraules ensenyades, e en fer plasers los uns als 
altres: cal' per aitals ensenyaments fets clefora lo eors de 
l'hom, entra de dins plaser a I'anima, per o qual plaser 
s'espaneix son remembrar, entendre e amar en caritat, 
justícia, humilitat, e en altres virtuts", que fan falta 
moltíssimes de vegades. 

Moltes gracies, senyores i senyors. 

( Aplaudimc/usJ 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sr. President. Senyores i senyors, abans de 
suspendre la sessió, vull fer I'observació que el pie reco
men<;ara dema a les quatre i mitja de l'horabaixa, amb 
les intervencions deis distints grups parlamentaris. 

Se suspen la sessió. Gracies a tots . 


