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Serafí Antúnez 

La doctora Eulalia Vintró és 
en I'actualitat Tinent d'Alcalde 
de l'Ajuntament de Barcelona i 
Regidora de I'Ámbit de Benestar 
Social. Anteriorment havia estat 
Regidora de I'Área d'Ensenya
ment del mateix Ajuntament, en 
la qual va desenvolupar una tasca 
que va mereixer el reconeixe
ment general quant a la innova
ció, creativitat i rigor en la gestió 
que va presidir-la. El seu conei
xement de la gestió pública i de la 
vida política ha pogut sedimen
tar-lo a través d'una Ilarga tra
jectória de participació en els 
poders legislatius estatal i auto
nómic com a Diputada en el Con
grés de Madrid i com a Diputada 
en el Parlament de Catalunya. 

La seva experiencia univer
sitaria, com a Catedratica de 
Grec del Departament de Filolo
gia Classica de la Facultat de 
Filologia de la Universitat de 
Barcelona i com a membre de 
l'Equip Rectoral- en va ser Se
cretaria durant els anys 1978 i 
1979-, a més d'una activitat 
constant en els Organs de Govern 
i de participació de la vida uni
versitaria, configuren un perfil 
personal que permet reunir un 
coneixement molt gran de I'es
tructura, funcionament i proble
mélica tant de les Administra-

cions Públiques com de la Uni
versitat. 

La doctora Vintró, per tant, 
ha pogut coneixer i coneix les di
mensions i problematica d'a
quests territoris en contacte que 
configuren les relacions i in
teraccions entre la Universitat i 
les administracions estatal, 
nacional i local, tant des de la 
perspectiva de la reflexió, la de
finició de polítiques i la planifica
ció, com des de la practica quo
tidiana de I'acció gestora i parla
mentaria. Volíem aprofitar la 
seva amistat per coneixer els 
seus plantejaments i opinions al 
voltant d'un conjunt de temes
clau en les relacions Adminis
trac ion s-U n ivers itat. 

Pregunta: Sempre, quan es 
parla d'aquests temes, es plan
teja invariablement una qüestió: 
I'equilibri o desequilibri entre 
les arees de normativa i les arees 
d'autonomia en les relacions 
Un ive rsitat-Adm i n istrac i ons. 
Fins a quin punt creieu que les 
primeres afecten les segones? 
Com podrieu valorar I'estat ac
tual d'aquest moviment de flux i 
de reflux d'accions de control de 
l'Administració sobre la Univer
sitat? No podrien -per excés
arribar a ser un obstacle o una 
cotilla per a la Universitat? 

Resposta: Jo penso que, basi
cament, la relació entre un orga
nisme autónom i una Administra-
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ció (i en el fons la Universitat és 
un organisme autónom dins de 
l'Administració de l'Estat, cen
tral o autonómic) és una relació 
complicada perque, lógicament, 
per part de l'Estat, que és qui, a 
partir deis diners públics, as se
gura la rendabilitat i I'eficacia 
deis recursos del contribuent per 
a la prestació d'un determinat 
servei i I'assoliment d'uns de
terminats objectius, té una ten
dencia -segurament no sé si in
nata o histórica- a exagerar, a 
posar una quantitat enorme de 
cauteles i de mecanismes de 
control i de seguiment que aca
ben, moltes vegades, per fer 
impossible o per dificultar d'una 
manera exagerada I'assoliment 
d'aquests mateixos objectius i, 
fins i tot, la mateixa eficacia 
deis recursos que s'empren. 

D'altra banda, les entitats 
autónomes sorgides d'una es
tructura molt centralitzada han 
posat en la paraula autonomia, 
sen se una reflexió segurament 
prou acurada, la definició de la 
solució de tots els problemes 
d'organització que les afecta
ven. 1, evidentment, quan l'Estat 
té la tendencia a la proliferació 
normativista i la universitat -en 
aquest cas- ha posat en la parau
la autonomia -sen se un estudi 
gaire aprofundit del que volia 
dir- la solució de tots els seus 
mals, no és facil que I'autonomia 
resolgui tots aquests mals. El que 
jo cree és que basicament la 
funció que hauria de tenir l'Ad
ministració central i tutelar d'un 
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organisme autónom, sigui el que 
sigui, seria de marcar amb molta 
claredat a I'organisme autónom 
-en aquest cas la Universitat
quins són els objectius que vol 
que aquest organisme acomplei
xi. En segon Iloc, dotar-lo deis 
mitjans per a I'assoliment d'a
quests objectius i, en tercer Iloc, 
fer-li un control "a posteriori" 
de I'organització de la seva des
pesa i de I'eficacia i de I'eficien
cia amb que ha assolit aquests 
objectius. Fet aquest control "a 
posteriori" seria quan caldria 
veure si els mitjans de que I'ha 
dotat eren els adequats respecte 
als objectius marcats i si la feina 
desenvolupada per I'organisme 
autónom realment ha potenciat 
objectius i ha potenciat recursos 
o, al contrari, s'ha adormit, o 
s'han malmes o s'han desviat 
deis objectius i recursos que 
s'havien assignat, i, a partir 
d'aquí, fer les correccions. 
Aquest és un sistema teóric que 
jo cree que funcionaria. Proba
blement en uns primers anys no 
és facil que l'Estat o l'Adminis
tració superior marqui amb sufi
cient claredat els objectius o els 
encarrecs que formula a aquest 
organisme. En la mesura que els 
objectius no estan suficientment 
definits o precisats, els recur
sos que es donen responen moltes 
vegades més a una inercia histó
rica que a I'assoliment deis nous 
objectius marcats. Per part de 
I'organisme autónom tampoc no 
hi ha hagut (perque aquestes coses 
requereixen un procés, una adap
tació, una redefinició ... ) el grau 
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d'analisi de si I'encarrec estava 
ben formulat, si els recursos es
taven ben assignats. En bona me
sura m'imagino que perviu una 
bona part -si se'm permet- deis 
vicis historics del funcionament 
universitari, que eren una mica 
dir: " ... bé!, que diguin el que 
vulguin pero jo vaig fent la 
meva ... ". També les formes d'or
ganització o les formes de rela
ció dins de la Universitat tenen 
un posit que no és facil de supe
rar, ja que aixo requereix un pe
ríode d'adaptació. Un període d'a
daptació -insisteixo- per les dues 
bandes, per formular objectius i 
assignar recursos i, per part de 
I'organisme autonom, per ana
litzar bé si aquests objectius 
estan ben formulats, si els re
cursos estan ben assignats i que 
és el que es pot fer per, amb 
aquests recursos, obtenir els 
objectius. 

Jo crec que encara és aviat 
per poder dir que I'actual es
tructuració autonomica de la Uni
versitat és invalida o no funcio
na pero, segurament, no hauríem 
de deixar passar cap ocasió -i 
cada final de curs és una bona 
ocasió- per fer un bon balanQ, 
per fer una bona analisi de si hi ha 
hagut aquesta adequació entre 
objectius, recursos, mitjans i 
forma de treballar a les univer
sitats, per anar estructurant 
aquesta autonomia. 

Voldria fer una altra conside
ració relativa a ambdues bandes. 
Per part deis uns pot haver-hi la 
tendencia a dir: " ... hem donat 

massa autonomia, els hem deixat 
fer massa el que volen i a I'hora 
de la veritat aixo no resulta ... " 
i, per part de les universitats, hi 
pot continuar havent la idea que 
autonomia és exactament el 
mateix que independencia, falta 
de criteris i falta de d'objectius, 
és a dir, no vinculació d'aquella 
institució a una responsabilitat 
pública i a un rendiment de comp
tes davant d'una societat que, en 
definitiva, et manté. 

Jo penso que, en aquests mo
ments, hi ha un perill que és la 
perdua de la visió que un servei 
públic és efectivament aixo: un 
servei que ha de garantir unes 
condicions d'igualtat, de trans
parencia, d'eficacia, de rigor i 
d'analisi d'allo que es fa. Cosa 
que en institucions privades passa 
per uns altres parametres que 
són el guany, el benefici, sigui 
aquest economic, ideologic o de 
qualsevol altre signe. Jo crec 
que tot aixo és un tema que en el 
nostre país encara no esta sufi
cientment assentat. Per tant, 
hauríem d'anar perfilant en cada 
moment I 'adequació entre 
aquests tres parametres que 
citava al comenQament i, ni des
animar-se perque les coses no 
s'hagin solucionat amb una rapi
desa immediata -i aquests pro
cessos mai no són rapids-; pero 
tampoc pensar que I'autonomia 
és ineficaQ o bé que potser seria 
millor la privatització de les 
estructures educatives, que 
podria ser una altra de les ten
dencies ... 
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P. És evident que justifiqueu 
la intervenció de l'Estat, de les 
Administracions en la Universi
tat, per raons que heu anat apun
tant directament o indirectament: 
control social, servei públic ... 
Ara bé, des d'aquest enfocament 
de control de qualitat, de rendi
ment de comptes, es planteja la 
qüestió de la necessitat d'apro
fundir sobre els criteris que 
haurien d'utilitzar-se per mesu
rar aquesta qualitat: fins ara la 
docencia i la investigació. Aixó 
és suficient? Duna altra part, 
aquest emfasi en la productivitat 
podria portar-nos a establir 
"rankings" de .productivitat, 
com ara als EUA, per exemple? 
Els recursos s'haurien de donar a 
les universitats més producti
ves? .. Fem prospectiva? 

R. Fem prospectiva! Aquí hi 
ha un principi fonamental: no totes 
les universitats parteixen de la 
mateixa situació d'igualtat. Aquí 
ens trobem amb la falsa visió del 
que s'entén per igualtat d'opor
tu n itats. 

Moltes vegades s'ha tingut 
tendencia a pensar que la igualtat 
d'oportunitats passava simple
ment per donar a cada ciutada -i 
permet-me I'exemple groller
una pesseta. És ciar!, si esti
guéssim en un país utópic i en una 
Arcadia teórica en la qual tots 
els ciutadans fossin absolutament 
iguals, aquesta pesseta per a tot
hom generaria "X" a partir de la 
intel.ligencia, la capacitat, I'em-

182 

penta, la iniciativa, la producti
vitat, etc. que el ciutada pogués 
donar. Ara bé, els que ens mo
vem en el sistema educatiu des 
de fa bastants anys sabe m que la 
igualtat d'oportunitats esta 
mesurada per al tres parametres. 

Les universitats espanyoles 
actuals no tenen la mateixa his
tória darrera com a institucions, 
no tenen unes instal.lacions, ni 
uns laboratoris, ni unes bibliote
ques, ni uns equipaments, ni un 
professorat, ni una tradició cul
tural i universitaria en el seu 
entorn iguals. No tenen un món 
industrial, productiu, o una tra
ma social estructurada d'igual 
manera. No és el mateix una uni
versitat col.locada a Barcelona, 
o al Valles que aquesta mateixa 
universitat col.locada a la ciutat 
de Caceres. Aquestes són reali
tats absolutament diferenciades. 
Per tant, avui dir: " ... escolti, 
miri, vostes ja són autónoms; la 
redistribució de recursos es fara 
per alumnes i -si vol- amb una 
mica de compensació en funció de 
la renda "per cap ita" producti
va de la Comunitat, etc ... , i a 
partir d'aquí, vostes mateixos .. 
i el que més valgui, aquest és el 
que se'n sortira ... Aixó és abso
lutament fals!. Aixó és engan
yar. Aixó és fixar uns objectius 
i uns recursos absolutament 
desacompassats, absolutament 
pertorbadors. Perque a partir 
d'una analisi d'aquestes carac
terístiques és evident que una 
universitat a Catalunya, a la Co
munitat Autónoma de Madrid, a 
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Valéncia, al País Basc o a Sevi
lla, tindra unes possibilitats de 
sortir-se'n molt diferents de les 
que tindra una altra universitat 
en un altre Iloc de l'Estat Espan
yol. 

No és facil aconseguir pro
ces sos d'equilibri en coses que 
han nascut o s'han creat en el 
decurs de la historia d'una mane
ra desequilibrada. Ara, el que 
tampoc no es cert -i jo en discre
po absolutament i frontalment
és dir: " .. bé, ara totes les uni
versitats són autonomes i ara 
totes es poden espavilar i a par
tir de com s'espavilin es situa
ran en el 'ranking' ... " Passara, 
és evident, pero que ningú no es 
cregui que aquest espavilar-se o 
el "ranking" que es pugui esta
blir d'aquí a 10 anys haura sorgit 
d'una situació en qué s'hagin fa
cilitat a tothom els mateixos mit
jans per, efectivament, 
col.locar-se en la carrera. Els 
recursos que s'hauran donat a 
cadascú no seran els mateixos 
encara que la "pesseta" hagl 
estat la mateixa. 

P. En relació amb aIXO, que 
comenteu fins a quin punt no es 
pot entrar en contradicció entre 
les polítiques de l'Administració 
i les polítiques de la mateixa Uni
versitat? D'alguna forma, por
tat aquest plantejament a una hi
potética situació extrema, po
dria arribar a plantejar la su
pressió de la funció crítica de la 
Universitat, o almenys a posar-

la en qüestió. Es pot entendre la 
Universitat com una espécie d'a
géncia a la qual se li encarreguen 
unes feines amb I'obligació que 
les faci i que calli ... ? 

R ... No. Jo no crec que I'obli
gació sigui de callar. A veure, 
quan la CEE -per posar un altre 
exemple- assigna uns fons i fixa 
per a un quadrienni uns determi
nats objectius i unes línies pre
ferencials de col.laboració amb 
les entitats que dins de la CEE es
tiguin disposades a treballar en 
aquella línia, (i la CEE, -a partir 
del coneixement i de I'analisi 
d'un territori més ampli que el 
del propi Estat- ha definit uns pa
rametres necessaris de refor
gament per tendir no al creixe
ment del desequilibri sinó preci
sament per facilitar una minva 
d'aquest desequilibri) qualsevol 
Estat, qualsevol instancia públi
ca o privada de qualsevol deis 12 
estats membres sap que, si es 
posa a treballar en aquesta línia, 
a més deis recursos propis que 
ella té, pot gaudir de recursos 
complementaris que li dóna la 
CEE. Aixo no paralitza la possibi
litat de treball, de recerca, d'i
niciativa, etc .. que cada membre 
pugui tenir en relació amb altres 
programes de treball. Jo diria 
que a la Universitat passa el ma
teix .. 

La Universitat té un volum de 
recursos que ja li vénen marcats 
que són els de les despeses nor
mals de funcionament, els deis 
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salaris deis seus professors, els 
de I'adquisició de materials, Ili
bres, etc., que permeten un cert 
ti pus de treball i de fet -mentre 
no han existit aquestes grans 
línies de recerca- la Universitat 
ha continuat fent recerca, ha 
continuat fent funció crítica. Quan 
jo dic aixo, vull dir que es pot 
continuar fent aquesta funció i, a 
la vegada, entrar en una línia de 
recerca i tanmateix continuar 
sent crític respecte a no pro
moure una altra línia de recerca 
o ofergar-ne una de determina
da, o a no valorar altres coses. El 
que tampoc no pots pretendre és 
que amb els recursos públics i a 
partir de I'existéncia d'unes 
autoritats públiques -que mit
jan<;:ant el sistema democratic 
ens hem dotat entre tots com a 
marcadors de les línies políti
ques- tu després puguis fer el 
que vulguis i rebis el mateix diner 
que un altre ... , és amb aixo que no 
estic d'acord! 

Aixo no m'impedeix a mi de 
ser crítica. Jo em puc apuntar a 
un programa de recerca perqué 
tingui unes fonts economiques de
terminades i tanmateix conti
nuar pensant que s'hauria de 
treballar en una altra línia, i 
dedicar part del meu temps i part 
de la meva funció no Iligada al 
projecte determinat per apro
fundir en aquest sector. Per tant, 
jo no crec que aixo mati la críti
ca, no crec que tampoc aixo eli
mini la possibilitat de projectes 
autonoms perqué, més enlla de 
les grans línies, avui es van 
obrint infinites possibilitats de 
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col.laboració amb el sector pri
vat, de Iligar amb altres projec
tes internacionals i també la in
tercomunicabilitat de la infor
mació a partir de tots els nous 
sistemes de comunicació et 
permet -si aquestes línias que 
marca l'Estat o la Universitat no 
t'agraden- treballar al tres lí
nies que la propia Universitat a 
partir del seu propi Consell So
cial proposi. I si, efectivament, 
la teva proposta té uns objectius 
clarament definits, té unes pos
sibilitats d'arribar a uns resul
tats i res pon a una necessitat ob
jectiva ja trobaras sectors so
cials que t'hi ajudaran: bé en el 
propi Consell Social, bé en in
stancies públiques o privad es del 
teu propi territorio 

Per tant, jo diria que aquest 
no és tant el problema sinó que tu 
siguis capa<;: de definir efectiva
ment qué proposes, per qué ho 
vals fer i quin guany su posa la 
teva activitat en relació la 
col.lectivitat en qué vius i de la 
qual vius ... , i a la qual has de ser
vir .. , que aquest és un concepte 
que normalment es té poc pre
sent. Jo crec que la garantia del 
funcionament d'un Estat esta en 
el fet que les persones que estan 
com a funcionaris públics d'a
quell Estat tinguin molt ciar que 
la seva funció no és la de la propia 
satisfacció del seu petit o gran 
egoisme o vanitat personal, sinó 
el servei als altres ... Si no és 
aquest el seu objectiu, que can
vi'in de treball ... i que se'n vagin 
a la millor universitat privada, 
en la qual tanmateix, segura-
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ment, disposaran de menys Ili
bertat de la que han disposat i 
utilitzat, de vegades indeguda
ment, dins de la Universitat 
pública. 

P. Heu parlat de Consells 
Socials ... Com podríeu valorar el 
paper d'aquests organismes
"coixí" entre la Universitat i les 
Administracions, o si voleu, en
tre Universitat i societat, en 
general. Compleixen el seu pa
per?, són I'instrument adequat 
per vehicular les relaccions que 
proposaveu? 

R. Mira, jo crec que el proble
ma de debo de la Universitat com 
a autonomia, deis Consells So
cials, de I'actual estructura ... és 
que en aquest Estat nostre en 
aquest país nostre, a Catalunya, 
a Espanya, el sistema educatiu no 
ens el prenem seriosament. .. o no 
se'l prenen seriosament ... , (pero 
és molt facil dir que els altres no 
se'l prenen en serio i jo si ... ): no 
ens el prenem en sério. No som un 
país que doni als valors de la for
mació, de la cultura, de I'apre
nentatge, de la recerca el pes es
pecífic estratégic -no conjuntu
ral- que té. Aquesta és una man
canc;:a historica nostra. 

Aixo fa que tots els partits 
polítics -per posar-nos ja en I'es
tructura democratica d'avui
s'omplin molt la boca, i els go
verns i els ministres i les CCAA 
i els municipis i tots ens omplim 
molt la boca de la importancia del 

sistema educatiu i del pes que se 
li ha de donar. la I'hora de la ve
ritat no som coherents. I I'hora 
de la veritat vol dir: objectius 
ben definits, recursos ben assig
nats, formació del personal que 
ha d'estar dins d'aquest servei i 
atenció i protagonisme absolut a 
I'usuari d'aquest servei que és 
I'alumne. 

Sé, doncs, aixo no passa en el 
sistema educatiu del nostre país. 
Ni hi ha els objectius ben defi
nits, ni els recursos ben assig
nats, ni ens preocupem de la 
formació deis ensenyants, ni 
tenim com a objectiu del sistema 
educatiu la formació deis alum
nes. De la metodologia, la norma
tiva, el disseny curricular, ... no 
sé quantíssimes coses més, a la 
Universitat ni se'n parla. A l'En
senyament Primari encara en 
parlem una mica més. A I'ense
nyament universitari I'alumne 
arriba a ser, de vegades, el 
pretext o I'element molest que 
t'obliga a fer unes quantes hores 
de classe durant uns mesos a 
I'any -a ser possible pocs-, Aixo, 
doncs, requereix un canvi. El 
Consell Social no té la virtualitat 
o no compleix les funcions que 
hauria de complir perqué la so
cietat que esta representada en 
aquest Consell Social és conse
qüencia d'aquest estat d'opinió. 
La meya impressió, és que les in
stitucions a les quals per lIei co
rrespon estar representades en 
un Consell Social, no hi envien les 
persones més capacitades (no 
estic pensant en cap Consell Social 
en concret, estic fent una valo-
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ració global), ni aquestes perso
nes -encara que fossin capacita
des- no tenen en la institució de la 
qual procedeixen un grau de re
flexió sobre el que haurien d'a
portar al funcionament de la 
Universitat, la qual cosa fa que 
ara com ara siguin encara uns 
elements més formal s que reals. 

Jo els defenso, perqué els 
formalismes són moltes vegades 
facilitadors d'aquest procés de 
transformació de la societat. 
Pero crec que, ara com ara, ni 
els sindicats es posen realment a 
fons a la Universitat (tampoc no 
és una crítica als sindicats ja que 
estem demanant, sen se haver
los donat els mitjans per jugar el 
paper de sindicats en un estat 
modern, que estiguin en no sé 
quantes instancies i la veritat és 
que no donen I'abast...); pero 
tampoc el món empresarial, ni el 
món de la gran economia no 
demostra aquesta voluntat... 1, 
repeteixo, hi ha personalitats 
individuals que miren de fer 
aquest servei, pero aquest pont, 
aquest flux de relació Universi
tat-Societat encara no esta ben 
establert. 

P. Teniu una dilatada expe
riéncia en la vida universitaria i 
també en la gestió de l'Adminis
tració Local. Creieu que hi ha o hi 
ha d'haver algun tipus de relació 
entre ambdues instancies?Hi ha 
d'haver algunes Mees de con
tacte? 

R. Comene;:a a haver-hi aquest 
contacte, pero també és molt 
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feble. Aixo és així perqué aquests 
onze anys d'Administració Local 
democratica han suposat un es
fore;: de tots plegats per modifi
car les relacions de la societat 
amb l'Administració. És a dir: la 
relació entre el ciutada i l'Admi
nistració ha estat historicament, 
almenys a Espanya, una relació 
molt tensionada on el ciutada el 
que veia en l'Administració era 
I'element que I'anava a posar una 
multa o que I'anava a limitar o a 
reprimir, i jo crec que el món de 
l'Administració Local el que ha 
permés o permet és un canvi de 
relació entre el ciutada i almenys 
un deis nivells de l'Administra
ció. Aixo ha obligat les Adminis
tracions locals a un esfore;: molt 
gran de modificació de les seves 
pautes de comportament, de 
reorganització, de fixació de les 
seves competéncies -poc aclari
des, d'altra banda- amb els al
tres nivells de l'Administració, i 
esta entrant, en aquest tercer 
mandat, en una de les claus de 
volta que és la formació deis 
seus propis funcionaris i treba
Iladors. I en comene;:ar-se a pre
ocupar de la formació deis seu s 
propis treballadors, es va ado
nant fins a quin punt la formació 
inicial que els seus técnics tenien 
era deficitaria per a la funció que 
havien de complir i fins a quin 
punt, per tant, és imprescindible 
que les noves fornades sorgides 
de les universitats tinguin un ti pus 
de formació més adequat a la 
prestació del servei que han de 
fer des de l'Administració Local. 
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Pero jo diria que aquesta és 
una reflexió del tercer mandat i 
a partir deis deu anys d'Ajunta
ments Democratics. Ara bé, a les 
AdmirÍistracions local s que tenen 
la pressió quotidiana del ciutada 
-parlo en aquest cas des de I'A
juntament de Barcelona que és un 
ajuntament per moltes raons molt 
sigular i que té limitacions se m
pre fortes des del punt de vista 
de la seva plantilla de treballa
dors-, poder dedicar unes quan
tes persones a una bona analisi de 
la formació deis seus técnics i a 
la permeabilitat entre l'Admi
nistració local i la formació uni
versitaria, és una tasca engres
cadora encara que no és facil. 

A algunes Administracions Lo
cals, i nosaltres intentem fer-ho 
des de l'Ajuntament de Barcelo
na, es van adoptant diferents 
mesures que són totes elles cor
rectes pero insuficients. Mesu
res com: practiques d'estudiants 
universitaris en instal.lacions 10-
cals per poder fer aquesta for
mació teorico-practica; partici
pació de técnics de l'Ajuntament 
en cursos de post-grau; técnics 
municipals que van a formar-se a 
la Universitat; col.laboracions di
verses amb Departaments Uni
versitaris, fent encarrecs a De
partaments perqué facin funcions 
d'auditoria o d'avaluació forma
tiva de projectes... Ara bé, 
aquestes relacions depenen tant 
de la Universitat i de l'Adminis
tració Local com d'altres instan
cies com ara, el món empresa
rial, per exemple. 

P. Abordem finalment la qües
tió de la funció social de la Uni
versitat. La Universitat, des del 
punt de vista de I'atenció a la 
part més social de les seves 
funcions no hauria d'obrir-se 
encara molt més a nous tipus 
d'alumnes, com ara les persones 
grans, les minories ... ?, o aixo 
no és sinó una mena de populisme 
que ha de quedar fora de la Uni
versitat? 

R. Jo no ho veig malament. És 
a dir, segurament ens hauríem de 
repensar amb vista als comen
yaments del segle XXI, perque ja 
hi sóm, tota la reestructuració 
del sistema educatiu i n'hauríem 
de repensar els grans objectius. 
És a dir, si les tres grans línies: 
la transmissió del saber, la re
cerca i la funció crítica seguei
xen sent valides, a mi m'és igual 
que es digui que les aules de la 
tercera edat o la pluriculturali
tat o el procés integrador d'ét
nies i cultures diferents -que 
cada vegada sera més fort en la 
nostra vella Europa- no s'ha de 
fer des de I'estructura de les 
velles i rígides facultats univer
sitaries i, en canvi, s'ha de crear 
un tipus d'institució educativa 
lIigada al conjunt deis sistema 
educatiu on es faciliti la formació 
permanent, la utilització de I'oci 
i del lIeure per a activitats de 
formació i per a activitats d'in
crement del coneixement. Que 
d'aixo no volem dir Universi
tat?, si és que és igua!! ... , si el 
problema no és el nom!; la qües-
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tió és si realment des d'una es
tructura d'Estat que esta al ser
vei deis ciutadans comprovem 
que aquesta és una demanda crei
xent de la societat. Per la propia 
cohesió i per la propia integració 
d'aquesta societat -que sera cada 
vegada més plural i més inter
connectada -hem de dotar-nos 
deis mecanismes que facilitin 
aquest procés d'interconnexió. 
No faig qüestió de quina entitat 
administrativa ho ha de fer, pero 
no em semblaria malament que ho 
fes la Universitat. La Universi
tat hauria de poder tenir, dones, 
mecanismes estructurats i es
glaonats, mecanismes diferen
ciats tenint present que a una 
persona gran que arriba a una 
aula de la tercera edat no se la 
pod ra encarrilar segurament cap 
a un projecte de recerca de Físi
ca Nuclear. Pero, ¿no pot ser una 
persona que vagi a alguns cursos 
i que, a partir d'aquí, es conver
teixi en una persona promotora 
d'activitats associatives, cul
turals en un barri o en una zona 
determinada? I qué és més im
portant per a la felicitat deis 
ciutadans?: el físic nuclear tan
cat 20 hores dins del seu labora
tori o bé el ciutada que és capa<;: 
de crear una associació que doni 
il.lusió de viure a 60 persones 
que estaven tancades a casa 
seva? Dones, evidentment, són 
important ambdues coses. Per
qué hi haura molta gent que tin
dra la sensació que no rep cap be
nefici de la utilització pacífica de 
la Física Nuclear i, en canvi, hi 
haura molta més gent que tindra 
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la sensació que rep un servei a 
partir del fet que determinades 
persones hagin adquirit una for
mació que dinamitzi un conjunt de 
ve·ins d'un barrio 
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