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Universitats Estratègia de futur

UN SISTEMA COORDINAT
El Govern vol que la iniciativa
matemàtica s’estengui a altres
àrees i es millori la coordinació

de l’oferta entre universitats.
CRISTINA CALDERER

Matemàtics de la UB, la UAB, la UPC
i el Centre de Recerca han creat la
Barcelona Graduate School of Ma-
thematics. El Govern vol traslladar
la fórmula a altres àrees de coneixe-
ment i avançar en l’especialització.

Després d’arrencar el pròxim
curs 2013-2014 amb els programes
de doctorat, la BGSMath vol avançar
a una segona etapa, en què oferirà
màsters interuniversitaris, que pre-
tenen ser de referència internacio-
nal. Pel secretari d’Universitats i Re-
cerca de la Generalitat, Antoni Cas-
tellà, la creació de la BGSMath ha
aconseguit “unir tota la massa crí-
tica” que té Catalunya en matemàti-
ques en favor de dos objectius, “fer
una oferta interuniversitària d’ex-
cel·lència, que uneix el millor de ca-
da universitat, i alhora avançar en la
línia de la internacionalització”.

Estratègia de govern
I és que aquesta iniciativa, sorgida
dels mateixos grups de recerca ma-
temàtica de les universitats, està to-
talment en sintonia amb l’estratègia
que vol impulsar el govern de la Ge-
neralitat de col·laboració interuni-
versitària i internacionalització. De
fet, el mateix Castellà admet la seva

intenció de traslladar el model
BGSE “també a altres àmbits de co-
neixement i recerca” en el futur.

Les titulacions interuniversitàri-
es, no només en màsters i doctorats,
sinó també en graus, són una de les
vies que planteja Castellà per raci-
onalitzar el mapa de titulacions ca-
talà. L’objectiu és avançar cap a una
oferta coordinada entre totes les
universitats públiques, que passa no
només per fer titulacions conjuntes
en els àmbits en què es poden sumar
esforços cap a l’excel·lència, sinó
també per establir les estratègies
docents i de recerca de cada centre
de manera consensuada.

“Es tracta de veure en quines àre-
es vol ser excel·lent cada centre i
concentrar-hi els recursos de do-
cència i recerca”, explica Castellà.
La resta d’universitats que no vul-
guin apostar per una àrea, remarca
Castellà, “no la deixarien de fer to-
talment sinó que oferirien només la
primera etapa de docència”. És a dir,

que la majoria d’universitats oferi-
rien només el grau en aquella matè-
ria –per complir amb la seva missió
docent de proximitat–, però els
alumnes que volguessin especialit-
zar-se a través de màster, doctorat
i recerca haurien d’anar a fer-ho a la
universitat de referència d’aquella
àrea. “No vol dir que cada universi-
tat hagi d’escollir només una àrea de
coneixement; en pot tenir més
d’una en què pugui ser referent”, pe-
rò cal que aquestes estratègies es co-
ordinin en el si del sistema universi-
tari per crear un mapa de titulacions
racionalitzat, diu Castellà.

És una estratègia a llarg termini
que tot just comença a debatre’s ara
entre els centres. Hi ha àrees que ja
sónestratègiquesperaalguns,comla
química a la URV, l’agroalimentària
a la UdL, l’aigua i el turisme a la UdG,
la nanotecnologia a la UAB i les engi-
nyeries a la UPC, però cal buscar con-
sensos per poder avançar cap a una
especialització més gran.e

SÒNIA SÁNCHEZ

BARCELONA. “La recerca en mate-
màtiques a Catalunya és molt po-
tent i reconeguda internacional-
ment. Tenim molt a ensenyar i cre-
iem que fent-ho de manera coordi-
nada i unificada tothom hi sortirà
guanyant”, explica el director del
Centre de Recerca Matemàtica
(CRM) i catedràtic de la UAB, Joa-
quim Bruna. És amb aquesta inten-
ció que la Facultat de Matemàtiques
de la UB, el departament de mate-
màtiques de la UAB, la Facultat de
Matemàtiques i Estadística de la
UPC i el mateix CRM s’han unit per
crear la Barcelona Graduate School
of Mathematics (BGSMath).

Constituïda tot just aquest ge-
ner, la BGSMath iniciarà la seva ac-
tivitat acadèmica aquest mateix se-
tembre, oferint cursos bianuals de
doctorat a estudiants graduats en
matemàtiques de Catalunya i d’ar-
reu del món. Seran cursos interuni-
versitaris, és a dir, que s’impartiran
a les tres universitats que hi partici-
pen, fomentant la mobilitat dels es-
tudiants, bona part dels quals s’es-
pera que siguin d’altres països. I és
que un dels objectius principals
dels centres a l’hora d’unir els seus
recursos és el de captar estudiants
estrangers. En els últims anys, de
fet, ha augmentat de manera signi-
ficativa el nombre d’estudiants gra-
duats que vénen de fora per cursar
màsters i programes doctorals en
aquestes tres universitats.

Buscant recursos
La BGSMath està ara “intentant ob-
tenir recursos per poder tenir una
oferta pròpia de beques postdocto-
rals”, un objectiu per al qual també
confien fer més força amb l’acció co-
ordinada de les tres universitats i un
centre de recerca, apunta Bruna,
que admet, però, “el mal moment”.
“La idea és racionalitzar millor
l’oferta, d’una manera coordinada,
sumar esforços i sobretot guanyar
visibilitat internacional”, assenya-
la Bruna, i no amaga que el “model”
a seguir és el de la Barcelona Gra-
duate School of Economics (BGSE),
a través de la qual la UAB, la UPF, el
CSIC i el Centre de Recerca Interna-
cional en Economia (CREI) oferei-
xen màsters i doctorats d’excel·lèn-
cia en economia.

Catalunya formarà
matemàtics d’elit

Investigadors de la UB, la UAB, la UPC i el Centre de Recerca
Matemàtica creen la Barcelona Graduate School of Mathematics
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Protesta
La marxa
estudiantil va
acabar amb
tensions
davant de la
seu d’Unió

Els manifestants van trencar els vidres d’algun
establiment i van cremar contenidors. CRISTINA CALDERER

Els universitaris fan retronar
el rebuig a les retallades i les taxes

L’intens malestar instal·lat a les
universitats catalanes contra les
retallades i les taxes es va deixar
sentir ahir malgrat la pluja que va
caure. Dia de vaga, manifestacions
i tensió final davant la seu d’Unió.

(UDC), a la confluència dels carrers
Nàpols amb Almogàvers, on els ma-
nifestants van cremar algun conte-
nidor. La protesta va acabar amb
cinc detencions de manifestants.

La jornada havia començat ja amb
força de bon matí en punts com la
UAB, on els estudiants van col·locar
barricades als accessos per l’autopis-
ta al campus i van cremar conteni-
dors en forma de barricades. Tam-
bé hi va haver moviment de bon ma-
tí, per exemple, a la ronda de Dalt i
a l’avinguda Diagonal, amb talls de
trànsit i protestes estudiantils. A Gi-
rona també es van manifestar mig
miler d’universitaris. La marxa rei-
vindicativa va sortir de la plaça de
Sant Domènec i va acabar davant de
la seu de la Generalitat al migdia. Els
estudiants van tallar durant uns mi-
nuts i de manera improvisada una de

les artèries principals del centre de
la ciutat, l’avinguda Jaume I. Unes
400 persones van recórrer els car-
rers de Lleida i van tallar el trànsit a
la rambla Aragó.

Més seguiment a la UAB
L’aturada de classes va ser majorità-
ria en punts com el campus de Bella-
terra de la UAB, on cinc facultats van
parar del tot. El seguiment de la va-
ga, en canvi, va ser més desigual a la
UPC, amb aules mig buides a la Fa-
cultat de Nàutica i assistència més
normalitzada a la Diagonal, en facul-
tats com la de Matemàtiques. Al
campus de la Ciutadella de la UPF,
un centenar d’estudiants van mun-
tar-hi barricades i s’hi van fer poques
classes. A la UB, la incidència de la
vaga va ser especialment alta al cam-
pus Diagonal.

A Girona, l’aturada va tenir un se-
guiment diferent en funció del cam-
pus. Al del Barri Vell es va aturar l’ac-
tivitat i el personal del Rectorat no
va poder accedir al seu lloc de treball.
En canvi, al de Montilivi, les facul-
tats que van registrar un seguiment
més alt van ser la de Dret, amb un
80%, i Econòmiques i Empresarials
amb, un 50%. Els estudiants giro-
nins ja van fer a l’inici de setmana
classes al carrer i alguns van fer nit
a les facultats d’Educació i Lletres.

Des de la PUDUP es qualificava
ahir de “massiu” el seguiment de la
convocatòria de vaga, mentre que el
secretari general d’Universitats, An-
toni Castellà, que va condemnar les
barricades i els piquets, el titllava de
“baix i irregular”.e

M. ORTEGA / E. ESCRICHE

BARCELONA. El rebuig universitari a
les retallades, les noves taxes i la ges-
tió del ministre d’Educació, José Ig-
nacio Wert, va marcar ahir múscul al
carrer durant la jornada de vaga i les
manifestacions convocades per la
Plataforma Unitària en Defensa de la
Universitat Pública (PUDUP). Di-
lluns i dimarts, de fet, alguns profes-
sors ja van servir un tast d’aquest
malestar portant les classes al carrer.
Ahir la protesta va anar a més i, des-
afiant les baixes temperatures i la in-
tensa pluja que, per moments, s’apo-
derava dels carrers, es va fer forta a
Barcelona. Milers de persones –més
de 20.000 segons l’organització i
unes 4.500 segons els Mossos d’Es-
quadra– es van sumar a la marxa que
va sortir de la plaça Universitat i que,
després d’algun incident –com la cre-
ma de contenidors– va encarar la Via
Laietana amb càntics com “Privada,
no, pública, sí”. Es van expressar to-
ta mena de proclames enginyoses
contra les noves taxes.

La marxa va emprendre el camí
cap al campus de la Ciutadella de la
UPF, però els Mossos havien tancat
amb cadenats les portes del parc de
la Ciutadella i la tensió es va acabar
concentrant a les portes de la seu
d’Unió Democràtica de Catalunya

La manifestació d’estudiants va recórrer ahir el centre de Barcelona en direcció al campus de la Ciutadella de la UPF. CRISTINA CALDERER

Milers d’estudiants es manifesten en un dia de vaga amb seguiment desigual

Quatre universitats
s’alien per formar
els futurs polítics

S.S.

BARCELONA. L’Aliança 4 Universi-
tats, constituïda el 2008 per la UPF,
la UAB, la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) i la Universidad Car-
los III de Madrid, posarà en marxa
el pròxim curs el seu primer grau
conjunt. I ho farà estrenant una titu-
lació que avui no existeix a l’estat es-
panyol, tot i que té molt de predica-
ment al món anglosaxó: filosofia, po-
lítica i economia. Aquesta titulació,
que a Oxford, per exemple, ha servit
per formar bona part de les elits po-
lítiques –el mateix David Cameron
ho va estudiar allà–, acollirà el curs
que ve els seus primers 40 alumnes,
matriculats a raó de 10 places per ca-
da universitat de l’Aliança.

El primer curs del grau es farà a
Barcelona, un semestre a la UPF i un
altre a la UAB, el segon serà a Madrid,
entre la UAM i la Carlos III, i el ter-
cer curs serà d’intercanvi amb algu-
na universitat estrangera, com la de
Lovaina (Bèlgica) o Humboldt (Ber-
lín), per exemple. L’últim curs serà el
del treball final. L’Aliança té avança-
des les negociacions amb alguna en-
titat privada i confia oferir beques als
seus estudiants per facilitar la mo-
bilitat, segons va explicar el rector de
la UPF, Josep Joan Moreso.

El currículum del títol es configu-
rarà a través de les matèries de políti-
ques, econòmiques i filosofia que ja
s’imparteixenalsquatrecentres.“Els
mateixos estudiants podran escollir
les universitats i matèries que volen
anar fent per a la seva especialitza-
ció”, cosa que aportarà una “flexibi-
litat”alcurrículum“queavuitampoc
no existeix en el sistema universita-
ripúblicestatal”,vadestacarelrector
de la Carles III, Daniel Peña.

El fet que algunes de les assigna-
tures siguin en anglès i també en ca-
talà “no serà en absolut un proble-
ma”, va apuntar el rector de la UAM,
José M. Sanz, ja que el perfil d’alum-
nes del grau “dominarà diverses cul-
tures i llengües”. El català, va dir, “se-
rà per a ells un valor afegit”.e

El grau conjunt es cursarà un any
a Madrid i un altre a Barcelona. C.C.


