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Graduats STEM: un riu d’oportunitats

El professor Mas-Colell 
va publicar fa unes set-
manes dos articles en 
un que va titular “Gra-
duats STEM: un coll 

d’ampolla?” Al primer, assenyala 
que cal ajudar Ucraïna, qüestió so-
bre la qual no puc més que mostrar 
el meu acord. Al segon, comenta un 
dels problemes de l’economia cata-
lana. Catalunya és un dels pols d’in-
novació més actius d’Europa, on 
multinacionals de primer nivell es-
tan instal·lant hubs d’innovació 
apreciant-ne la combinació de ta-
lent, condicions de vida i salari. Al-
gunes d’aquestes empreses s’han 
adreçat a les universitats, i a la UPC 
en particular, exposant unes neces-
sitats de graduats que excedeixen 
les possibilitats actuals del sistema 
universitari català. I això, efectiva-
ment, pot ser un coll d’ampolla per 
a l’economia. 

Identificat el problema, la qües-
tió és com afrontar-lo. El professor 
Mas-Colell proposa acostar el cost 
de la matrícula universitària al cost 
real i establir un sistema de préstecs 
per a l’estudiantat amb menys re-
cursos, model dominant als països 
anglosaxons. Tanmateix, també re-
coneix que aquest no és el model 
dominant a Europa. 

Abans de proposar una altra solu-
ció, cal explicar la situació del siste-
ma universitari públic català. L’any 
2011, com a conseqüència de la cri-
si financera, els pressupostos de re-
cerca van moderar molt el seu crei-
xement i els d’universitats van pa-
tir una retallada propera al 15%, i es 
va aconseguir així la congelació de la 
suma. La primera conseqüència 
d’aquesta retallada va ser que l’ofer-
ta de places a les universitats públi-
ques es va congelar, i així segueix. La 

segona, que durant 10 
anys no s’han renovat les 
plantilles i ara la mitjana 
d’edat del professorat 
universitari és de 56 
anys. La tercera, que la 
salut del sistema català 
de recerca és molt millor 
que la de les nostres uni-
versitats. I la quarta, que 
avui dia la inversió públi-
ca per habitant en uni-
versitats a Catalunya és 
un 30% inferior a la 
d’Andalusia, per exem-
ple. Amb això vull dir que només que 
les universitats haguéssim recupe-
rat els nivells de finançament del 
2010, l’oferta de places STEM seria 
més alta i el problema de la manca de 
titulats seria menys important.  

Però anem al model. El que propo-
sa el professor Mas-Colell està ple-
nament implementat als EUA i està 
en crisi. Els titulats universitaris 
nord-americans acumulen un deu-

riors als que tenim a Catalunya per 
a tot l’estudiantat de la UE sense ex-
cepció. Ho veuen com el que és: una 
inversió de futur. 

El passat 18 de gener, la Comissió 
Europea va publicar el document 
Estratègia europea per a les univer-
sitats, on planteja importants inver-
sions al sistema universitari que de-
fineix com la millor mostra de l’Eu-
ropean way of life. El sistema uni-
versitari europeu tendeix a una 
estratègia inclusiva i reforçarà, en 
la meva opinió, l’aposta de conside-
rar la inversió en universitats una 
inversió en futur. 

Personalment, opino que, pel que 
fa al sistema universitari, Catalunya 
té quatre reptes crucials. Primer, re-
cuperar el finançament de les uni-
versitats públiques tan ràpidament 
com sigui possible, convergint als ni-
vells de finançament europeus, per 
procedir a l’imprescindible relleu 
generacional del seu professorat i 
ampliar l’oferta de places. Segon, 
atreure talent femení als estudis 
STEM, per eliminar el biaix de gène-
re en el desenvolupament tecnolò-
gic. Tercer, establir un sistema just 
i realista de beques per a estudiantat 
d’entorns socials desfavorits, que 
avui ni tan sols es planteja seguir es-
tudis universitaris. I quart, treballar 
en la millora del sistema universi-
tat - formació professional - empre-
sa - innovació, que és l’autèntica 
clau d’un sistema productiu potent, 
innovador i generador de riquesa. 

Agraeixo al professor Mas-Colell 
que obri un debat urgent i necessa-
ri. Sobre la qüestió del finançament 
universitari m’atreveixo a recordar 
unes paraules de Winston Chur-
chill: “Per molt bonica que sigui 
l’estratègia, ocasionalment s’ha de 
mirar els resultats”.

te de proporcions històri-
ques i l’administració Bi-
den està, ara mateix, ana-
litzant quines polítiques 
cal establir per evitar que 
l’anomenada bombolla 
dels préstecs esclati. 

Afortunadament, hi 
ha alternatives. A la ma-
joria dels països euro-
peus avançats i altament 
competitius, els estudis 
universitaris són finan-
çats, principalment, 
amb fons públics. Alguns 

països –Noruega, per exemple– 
aconsegueixen recuperar part de la 
inversió fent que els graduats treba-
llin un període per a l’administra-
ció, un cop acabats els seus estudis. 
Així, aconsegueixen donar serveis 
públics a les zones polars, on hi ha 
menys interès per assentar-se. Però 
aquest és un cas excepcional. Fran-
ça, Alemanya, els Països Baixos i Su-
ècia tenen costos de matrícula infe-
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Ucraïna i la geopolítica amb rostre humà

La invasió colonial russa 
d’un país geogràficament 
europeu com és Ucraïna 
està despertant molta in-
quietud, perquè ens pen-

sàvem que aquestes guerres territo-
rials i imperials formaven part d’una 
modalitat que només llegíem als lli-
bres d’història i no vèiem a les nos-
tres pantalles de televisió. Veure-la 
tan a prop i al “nostre territori” és 
una de les raons que expliquen els 
actes de solidaritat a tot Europa. 
Presenciem una nova cara de l’euro-
centrisme que, en lloc de tancar 
fronteres amb narratives de segure-
tat, ara les obre amb narratives d’hu-
manitat. Aquest eurocentrisme posi-
tiu és una nova variant, diferent 
d’aquella a què estàvem acostumats, 
però que ens incomoda. Per què? 
Perquè l’arrel de l’eurocentrisme 
continua. Encara que estigui enver-
nissat de justícia universal i drets 
humans, no arriba a ser justícia glo-
bal. La seva lògica interna dirigeix 
les nostres percepcions i emocions. 
Només ens preocupa, i fins i tot de-
finim com a problema, allò que ens 
afecta directament. Al darrere hi ha 

un solipsisme epistemo-
lògic flagrant. El que és 
clar per a qualsevol estu-
diós de la immigració i 
els refugiats és que un se 
sent molest amb aques-
ta cara de Janus de la UE, 
perquè mentre s’acull 
persones desplaçades 
per la guerra d’Ucraïna, 
es continua tancant 
fronteres en casos simi-
lars d’altres guerres cruentes. En 
termes epistemològics, el que estem 
presenciant és el final de l’universa-
lisme dels drets humans, els quals 
sempre es fa dependre d’una lectura 
contextual. Tot i que ens incomodi, 
la lectura en clau de drets humans 
que ara segueixen els governs i la 
ciutadania europea no és universal, 
sinó plenament europeista. Ucraïna 

Mediterrània. El que passa ara ens 
incomoda per la seva parcialitat i 
perquè ens confirma que només ens 
mouen els nostres interessos més 
immediats, una geopolítica de les 
percepcions que no s’ha de confon-
dre amb la humanitat comuna.  

Ara bé, a l’altre extrem també hi 
ha un cosmopolitisme retòric que ar-
gumenta per què ara amb Ucraïna i 
no abans amb Síria, l’Àfrica o fins i tot 
Veneçuela, casos en què els despla-
çats també es compten per milions. 
O, igualment, per què Israel no rep el 
mateix tractament de bloqueig occi-
dental que Rússia, quan veiem les se-
ves polítiques inhumanes amb Pa-
lestina. Aquesta variant pretén legi-
timar-se amb narratives de justícia 
global, objectiva i imparcial, despro-
veïda de valors subjectius nacionals. 
Els incomoda signar declaracions de 
solidaritat amb la bandera d’Ucraï-
na, per exemple. Fins i tot aquí es 
barregen arguments de drets hu-
mans universals amb neutralitat, 
perquè com a humans estem a la 
mercè del que decideixin governs i 
quedem atrapats en les “seves guer-
res”. Però epistemològicament 

ens preocupa perquè ens 
sentim identificats amb 
ells com a europeus, i 
aquest europeisme és el 
que mou els actes de soli-
daritat, que, encara que 
benvinguts, no deixen de 
mostrar certa hipocresia, 
quan fa dècades que es-
tem demanant aquest 
tractament per a altres 
desplaçaments forçats 

per guerres. Amb Ucraïna, doncs, 
enterrem definitivament l’universa-
lisme cosmopolita suposadament 
vinculat a la defensa dels drets hu-
mans. Les accions de solidaritat que 
veiem són territorials i nacionals, no 
cosmopolites. No creem més confu-
sions, sobretot als que segueixen 
més preocupats per l’existència de 
corredors inhumanitaris a tota la 
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L’universalisme,  
amb aquesta invasió  

russa i les seves 
conseqüències, s’ha vist 

clarament tocat

Fins ara tenim 3,5 milions 
de persones procedents 

d’Ucraïna, però l’arribada 
d’una diàspora de 5 milions 
més és una possibilitat real
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