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Sessió 10 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a les tres de la tarda 

i sis minuts. Presideix Laura Vílchez Sánchez, acompanyada del vicepresident, Jordi Ter-

rades i Santacreu, i del secretari, Jordi Munell i Garcia. Assisteix la Mesa la lletrada Anna 

Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Carmen de Rivera i Pla, Antonio 

Espinosa Cerrato, Martí Pachamé Barrera i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; 

Narcís Clara Lloret, Lluís Font i Espinós, Teresa Pallarès Piqué i Ferran Roquer i Padrosa, 

pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Antoni Castellà i Clavé, Ferran Civit i 

Martí, Gemma Espigares Tribó i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; Alícia Romero 

Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Ca-

talunya en Comú Podem.

Assisteix a aquesta sessió el secretari d’Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau 

Vidal, acompanyat de la directora general d’Universitats, Maria Victòria Girona Brumós.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió 

d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les línies prioritàries en l’àmbit universitari, 

de recerca i innovació, de la Secretaria d’Universitats i Recerca (tram. 356-00177/12). Alícia 

Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comis-

sió d’Empresa i Coneixement perquè presenti els objectius de la secretaria i els treballs so-

bre el pla nacional per a la universitat, la recerca i la innovació (tram. 356-00278/12). Alícia 

Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro 

Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

3. Proposta de resolució sobre les accions dutes a terme per l’Assemblea Nacional Ca-

talana contra la competitivitat de les empreses catalanes (tram. 250-00470/12). Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 206, 29).

4. Proposta de resolució sobre el foment del model de formació professional dual (tram. 

250-00495/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 206, 60; esmenes: BOPC 240, 18).

5. Proposta de resolució sobre la situació de la innovació a Catalunya (tram. 250-

00528/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 223, 28).

6. Proposta de resolució sobre els efectes econòmics que tenen per al teixit empresa-

rial les jornades de protesta (tram. 250-00572/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació (text presentat: BOPC 238, 47).

La presidenta

Bé, doncs, bona tarda a tothom. Comencem aquesta nova sessió de la Comissió 
d’Empresa i Coneixement.

Primer de tot, demanar als grups si hi ha substitucions. (José María Cano Navarro  
demana per parlar.) Senyor Cano.

José María Cano Navarro

Sí; Mari Luz Guilarte, que la substitueix Martí Pachamé. I l’altre és..., qui em 
falta? (Veus de fons.) Sí, i Joan García..., sí, això mateix, que el substitueix Carmen 
de Rivera.

La presidenta

Algú més? (Pausa.) Substitucions? (Pausa.) No? (Pausa.) Molt bé. 
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Ratificació de Joandomènec Ros i Aragonès, president de l’Institut 
d’Estudis Catalans, proposat pel CAPCIT per a formar part del plenari 
del Pacte nacional per a la societat del coneixement (PN@SC)

Doncs abans d’iniciar amb l’ordre del dia, demanaré, d’acord amb el que disposa 
l’article 54.4 del Reglament, ampliar aquest ordre del dia d’avui per procedir a rati-
ficar el senyor Joandomènec Ros i Aragonès com a president de l’Institut d’Estudis 
Catalans, proposat pel CAPCIT. 

No sé si ho podem votar, això, per assentiment... Sí? (Pausa.)
Doncs queda ratificat amb aquesta votació.

Sol·licituds de compareixença acumulades del secretari d’Universitats i 
Recerca

356-00177/12 i 356-00278/12

El primer i segon punts de l’ordre del dia són la sol·licitud de compareixença 
del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre les línies prioritàries en l’àmbit universitari, de recerca i inno-
vació, de la Secretaria d’Universitats i Recerca, i perquè presenti els objectius de la 
secretaria i els treballs sobre el pla nacional per a la universitat, la recerca i la inno-
vació.

Són els punts 1 i 2. Suposo que els podem votar conjuntament, per assentiment. 
Sí? (Veus de fons.)

Llavors, queden aprovats els punts 1 i 2 per assentiment.
I, per tant, us demanaria també una ampliació de l’ordre del dia per poder subs-

tanciar aquesta compareixença després de les quatre propostes de resolució que hi 
ha. Sí? (Pausa.) D’acord.

Proposta de resolució sobre les accions dutes a terme per l’Assemblea 
Nacional Catalana contra la competitivitat de les empreses catalanes

250-00470/12

Doncs el punt 3 de l’ordre del dia seria la Proposta de resolució sobre les accions 
dutes a terme per l’Assemblea Nacional Catalana contra la competitivitat de les em-
preses catalanes; presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula, per 
a la seva defensa, el senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, presidenta. Diputades, diputats, en els darrers mesos s’han llençat di-
verses iniciatives que intenten, un altre cop més, dividir els catalans. El Govern de la 
Generalitat viu instal·lat en un marc en el que constantment s’ha d’escollir entre ser 
un bon català o un de dolent. Se’ns critica per posar de manifest que a Catalunya les 
institucions i el Govern no treballin per a tots els catalans, sinó sols per a una part. 
Se’ns critica per denunciar l’ús partidista de les institucions de tots. Se’ns assenyala 
per denunciar la imposició de signes i banderes partidistes en llocs preferents de les 
nostres institucions –de les nostres, de les de tots. Se’ns marca, a la fi, per defensar 
la llibertat de tots els catalans. Aquest marcatge s’estén a tot tipus d’activitats, sigui 
de lleure o professional, sigui educativa o de treball, sols es volen marcar diferències 
i evidenciar que no som tots iguals. 

No estan sols en aquesta pràctica malèvola, els seus tentacles van molt més enllà. 
L’ANC, organització que està clarament al darrere dels seus postulats ideològics i 
que nodreix de quadres els partits de govern, va iniciar fa mesos una altra campa-
nya d’assenyalament. La campanya de consum estratègic pretén que les empreses es 
posicionin respecte a un posicionament ideològic. Les empreses produeixen béns i 
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serveis, i ho fan per a tots, independentment de les seves creences ideològiques, o 
així hauria de ser.

Fer una llista d’empreses catalanes o de bons catalans implica dir que hi ha em-
preses que no són catalanes, o que són males catalanes, empreses que tenen una 
àmplia varietat de stakeholders –treballadors, accionistes, clients, creditors, proveï-
dors, etcètera– que veuen com els seus interessos, absolutament diversos i tots ells 
dignes de defensa, es veuen en perill per una nova edició del maccarthisme més 
retrògrad i la seva creació de les famoses llistes negres. Quin serà el proper pas? 
Creació de comissions parlamentàries per veure si ets un bon català? Afavorir les 
delacions per trobar catalans dolents i enemics del règim? És aquesta la Catalunya 
que vostès volen?

La senyora Paluzie i l’ANC sols busquen l’empobriment de Catalunya. Qui es 
creu per fer aquest assenyalament? Ha pensat que els que treballen per a aquestes 
empreses, que poden ser perjudicades per la seva campanya, també són catalans?, i 
que aquesta gent, aquests catalans, compren, consumeixen i tenen relacions comer-
cials amb altres catalans?, i que si empobrim alguns catalans el que fem és empobrir 
a tot Catalunya? Aquests són els defensors de la terra?

Senyores i senyors diputats, vivim al segle xxi, a l’era de les comunicacions, l’era 
digital, l’era de la globalització. De veritat pensen que aquestes polítiques de la por 
són possibles? Quin concepte d’empresa tenen vostès? Les empreses són persones, 
persones que lluiten cada dia per sobreviure en aquest món globalitzat que ens ha 
tocat viure. L’ANC, i d’altres com ella, promovent polítiques de llistes negres posen 
en perill llocs de feina i el futur i la prosperitat dels treballadors de les empreses 
marcades. No han pensat en tota aquesta gent, tan catalans com ells?

Perdonin –per acabar–, però hem de fugir de tots aquells que pensen que com 
pitjor, millor; o com el nostre president, el senyor Torra, que diu que no té res a per-
dre. Les societats en què els seus dirigents, que cobren 147.000 euros, diuen que no 
tenen res a perdre no poden anar bé. El senyor Torra potser digui que ell no té res a 
perdre, però la veritat és que ell i el seu Govern es volen apujar el sou un 5 per cent, 
aquest any. La seva idea del res a perdre és molt diferent de la dels que sí que tenen 
molt a perdre. I els que tenen molt a perdre, en aquestes campanyes que fa l’ANC, 
són tots els treballadors i les treballadores de Catalunya, i no solament de Catalunya 
sinó de tot arreu. Pensin –pensin– en el que fan, si us plau.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Pachamé. Com no hi han esmenes presentades, té la paraula pel 
Grup Socialistes, per al seu posicionament, la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. La veritat és que aquesta proposta de resolució de Ciutadans 
és de l’estil de les que ens té acostumats, no?, el Partit de Ciutadans; és a dir, no sé 
què aporta, què millora, què construeix, què ajuda a sumar, per millorar la qualitat 
de vida dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país. Sincerament, no ho sé. Aproxima-
dament, com la que han presentat vostès, la moció que han presentat vostès al Ple de 
la setmana vinent, parlant exactament del mateix, no? No ho sé, penso que a vagades 
hauríem de ser una mica més constructius i intentar, doncs, que les nostres propostes 
milloressin la vida dels ciutadans.

En tot cas, vostès fan una exposició i, després, quan fan la proposta de resolució, 
tampoc concreten. I, per tant, com que és tan ambigua, és difícil, doncs, recolzar 
alguns dels seus punts, no? Primer, perquè llistes d’empreses d’un tipus o d’un al-
tre n’hi han hagut moltes: empreses que tenen paradisos fiscals, empreses que no 
paguen els seus impostos, empreses que tenen males pràctiques laborals; és a dir, 
llistes d’empreses en podríem fer moltes. Vostès aquí no diuen exactament..., diuen 
«buenas y malas». Quines són les bones? Quines són les dolentes? En fi, crec que no 
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queda clar. I llistes, doncs, sempre se n’han fet. Vostè es refereix..., si es refereixen 
a les que va fer l’ANC, ho haurien d’haver dit.

En tot cas, també vull dir una cosa. Jo no comparteixo gens el que va fer l’ANC 
establint llistes d’empreses amb les que es pot treballar «perquè són o no són...» Hi 
estic... Ara, és una entitat lliure que pot fer les llistes que vulgui. És a dir, aquí po-
dríem ser molt crítics si ho hagués fet la Generalitat, perquè és clar, evidentment, 
el Govern no pot fer això. Ara, si una entitat ho fa, doncs, a mi m’agradarà més o 
menys, simpatitzaré més o menys, però en tot cas, diguéssim, tenen tota la llibertat, 
com a principi democràtic, de fer les llistes que vulguin i, en tot cas, jo, de compar-
tir-ho o no. No ho comparteixo, però no crec que..., si això no ho fa el Govern, que 
és qui ha de tenir una neutralitat, sincerament no crec que nosaltres des del Parla-
ment hàgim de jutjar el que fan o no fan les entitats civils, socials del país, perquè 
en tot cas no acabaríem mai, no? I, per tant, sincerament, em sembla una moció so-
brera; és a dir, està bé com a tertúlia d’un programa de ràdio, però sincerament no 
sé massa què aporta.

Nosaltres creiem que hi han llistes que poden tenir el seu interès. Les llistes que 
planteja l’ANC nosaltres no les compartim, però no crec que el Govern hagi de fer 
comunicats amb relació al que fan o no fan les entitats, crec que aquesta no és la 
feina que ha de fer el Govern de la Generalitat. 

I, després, els altres dos punts..., és clar, comprometre’s a que les bases..., a les 
convocatòries de les bases no es donin ajudes o subvencions a organitzacions... Això 
també és tan ambigu que crec que vostè, senyor Pachamé, que està, com jo, a la po-
nència de la Llei de contractació pública dels serveis a les persones, doncs, no ho sé, 
plantegi-ho allà perquè surti a la llei. Però crec que vostè deu coincidir amb mi que 
és tan ambigu el que es planteja, que a la llei no pot constar, de cap manera, això. 
En tot cas, evidentment, les bases de convocatòries i subvencions no poden ser dis-
criminatòries per raons de sexe, raça, etcètera, origen... Però no veig la concreció del 
que vostès aquí volen evitar i que hem entès per les seves paraules.

Per tant, nosaltres al primer punt ens abstindrem, perquè crec que no concreta 
vostè això de les «bones i les males empreses»; sincerament, crec que està molt mal 
concretat. I a les altres..., crec que no és el que li pertoca al Govern de la Generalitat, 
no és el que ens pertoca a nosaltres. I, en tot cas, com li dic, podem coincidir o no 
amb aquesta pràctica que va fer l’Assemblea Nacional Catalana, però crec que no li 
pertoca a aquest Parlament fer posicionaments d’aquest tipus. Justament, com vostè 
feia tota l’estona, que era..., cridava a la llibertat, vostè que parla del principi de mer-
cat i tot això, no? Doncs escolti’m, que les entitats facin el que hagin de fer i després 
nosaltres ho compartim o no, o ho critiquem o no, però crec que no podem demanar 
al Govern que faci aquest tipus de comunicats ni que adopti segons quines mesures 
que creiem que no estan prou concretades i que acabarien sent arbitràries.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. Per al posicionament d’aquesta proposta de resolució 
del Grup de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Muchas gracias, señora presidenta. Yo no comparto la campaña de consumo es-
tratégico que impulsó la ANC. Y no la comparto, porque entiendo que todo actor de 
la sociedad civil tiene el derecho de señalar aquellos comportamientos que entiende 
que contravienen a sus objetivos. Pero creo que es nefasto, para un país plural como 
Cataluña, generar un listado de pequeñas y medianas empresas, según su posiciona-
miento político en cualquier cuestión. Creo que no ayuda a la convivencia y no ayu-
da, bueno, a un objetivo que, más allá, incluso, del estado que uno quiera construir, 
tiene que asumir que vivimos en un país plural, que será necesario construir esa 
pluralidad, y que, por lo tanto, hay prácticas que no tiene sentido llevarlas a cabo.



DSPC-C 214
14 de març de 2019

Sessió 10 de la CEC  7 

Pero pasa un poco, como comentaba la compañera socialista, que luego, cuando 
vamos al texto de aquello que vamos a votar, hay una serie de ambigüedades que 
creo que imposibilitan, incluso compartiendo el rechazo a esa campaña, votarles a 
favor. 

«Condenar la práctica del señalamiento y la creación de listados de buenas y ma-
las empresas que atentan contra los principios democráticos y de libre mercado.» Yo 
es que creo que no todas las campañas de señalamiento son antidemocráticas. Por 
ejemplo, hay grupos animalistas que señalan a ciertas empresas químicas y de cos-
méticos porque utilizan animales durante sus procesos productivos. No me parece 
antidemocrático que lo hagan, y no creo que esté fuera de una sociedad democrática 
que podamos criticar y señalar el comportamiento de ciertas empresas; como no me 
parece mal que lo hagan movimientos sociales y sindicales cuando señalan malas 
prácticas laborales en este país. 

Por lo tanto, incluso compartiendo la exposición de motivos, creo que es un artí-
culo fundamentalmente mal redactado, si ese era su objetivo.

El segundo: que el Departament d’Empresa i Coneixement emita un comunica-
do condenando la campaña de la ANC. Yo no creo que le corresponda a este Go-
vern condenar ninguna campaña legítima de un actor de la sociedad civil, incluso 
no compartiéndola. Porque hay muchas campañas políticas que no comparto. Uste-
des, por ejemplo, hace poco salieron con un autobús por Madrid con la cara de los 
presos políticos. Yo eso no lo puedo compartir. Pero me sabría mal que hubiese un 
gobierno que condenase oficialmente esas prácticas, porque creo que ustedes tam-
bién forman parte de la pluralidad de este país, incluso cuando asumen posiciones 
que considero de mal gusto y de mal talante democrático. 

Y me pasa lo mismo con los dos últimos puntos –y con esto ya acabo–, que es, 
bueno: «Incluir cláusulas que impidan su concesión a cualquier organismo o a cual-
quier organización que realice este tipo de práctica de señalamiento, o colusivas a 
la competencia en un futuro.» Y comparto mi argumento de antes: creo que hay 
muchos actores de la sociedad civil que por diferentes motivos realizan campañas 
de señalamiento, sea la campaña del BDS a Israel, sean campañas animalistas, sean 
campañas de derechos laborales, sean campañas de derechos nacionales, como en 
este caso, y creo que ponerlas todas en el mismo saco, prácticas democráticas que 
son incluso positivas para nuestra sociedad, creo que es inasumible para este Par-
lamento.

Y, por lo tanto, yo me abstendré en el primer punto, porque a pesar de que no 
estoy de acuerdo con su redactado estoy de acuerdo con la exposición de motivos, y 
votaré en contra de los tres siguientes.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyor Ferro. Perquè no hi són ni el grup de la CUP ni el Partit Popular, 
té ara, doncs, la paraula, pel Grup Republicà, el diputat Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres considerem que aquesta proposició és un des-
propòsit en si mateixa. I, de fet, contradictòriament, el que pretén..., el que intenta 
denunciar és el que pretén en si mateixa, amb la gravetat d’intentar fer un assenyala-
ment precisament institucional. Probablement l’obsessió del nacionalisme espanyol 
fa que tinguin aquesta deriva a assenyalar tot el que no els sembla bé o que no coin-
cideix amb la seva ideologia.

Diversos punts, senyora presidenta. U: l’ANC és una organització de la societat 
civil estrictament, independent de partits i d’Administració pública; és a dir, una en-
titat purament privada.

Dos. Però és que, a més, l’ANC no rep ni un sol euro públic. Hi podria tindre 
dret, potser, però és que no es presenta a cap convocatòria pública i, per tant, no 
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rep cap tipus de pressupost públic. És una entitat que quasi té cent mil associats a 
Catalunya; per tant, és rellevant, és una de les entitats més importants en termes de 
societat civil organitzada en el nostre país.

Quart punt que voldria comentar, en termes de la campanya –ja que l’han por-
tat a debat– que està iniciant. De fet, seria lo lògic en un debat d’aquest tipus, que, 
almenys, si es posa de manifest una denúncia sobre una campanya, que s’entri i es 
miri la campanya –s’entri a la web; és pública, s’hi pot entrar. Seria legítim –com 
algun diputat que m’ha precedit en la paraula...– fer llistes; de fet existeixen plata-
formes que fan llistes sobre comerç just, que fan llistes sobre empreses respecte a 
fiscalitat neta, sobre treball explotador, sobre equitat. Però és que aquesta campa-
nya, a sobre, no fa llistes; és que no fa llistes. És que no es pot vindre al Parlament 
i senzillament no mirar o mentir; és que no fa llistes. Vostès poden entrar a la web i  
resulta que és una campanya en la qual voluntàriament s’ofereix que empresaris que 
tinguin un compromís amb el creixement econòmic del país s’apuntin, així com 
consumidors responsables en aquest sentit. Per tant, ni tan sols hi ha elaboració de 
llista. (Veus de fons.) Sí. No, diputat, és així. És que, al final, el drama de la dema-
gògia parlamentària és parlar sobre coses que, una, o no coneixem, o ni tan sols 
volem conèixer.

I jo crec que, a més, a part de la legitimitat –que no hauríem ni d’entrar en una 
entitat privada; que faci el que vulgui–, jo crec que el que sí que es posa de manifest 
en aquesta campanya és precisament intentar donar un apoderament a la societat 
catalana i a empreses catalanes, precisament davant del despropòsit que sí que va 
perpetrar el tripartit del 155 durant el 2017. Perquè allò sí que va ser assenyalament 
institucional; aquest sí que és greu. Perquè durant el 2017 vam tindre una campanya 
bruta amb l’objectiu d’enfonsar l’economia catalana, en la qual el Govern espanyol 
–el Govern espanyol–, amb el recolzament de Ciutadans, proposa la retirada de fons 
a Catalunya; el Govern espanyol, amb el recolzament de Ciutadans, proposen el de-
cret de deslocalització d’empreses: incentivar la deslocalització d’empreses. És que 
és molt bèstia. 

I, per últim, el cap d’estat, el rei d’Espanya, fent pressions a empresaris i a multi-
nacionals perquè marxessin de Catalunya. Això sí que és disparar, intentar enfonsar 
l’economia catalana des de no un àmbit privat, sinó des de les institucions. Amb bon 
criteri, aquest Parlament en el seu moment ja va reprovar el cap d’estat, així com el 
ministre De Guindos.

És per això, senyora presidenta, que votarem en contra de tots els punts d’aquesta 
resolució. I aprofito per agrair el paper de l’ANC, així com el compromís de tots els 
seus socis, en la defensa de la llibertat i la justícia en el nostre país.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Castellà. Ara és el torn del Grup de Junts per Catalunya. Té la 
paraula la seva portaveu, la senyora Teresa Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, presidenta. Diputat Martí Pachamé, jo coincideixo absoluta-
ment en que el sentit que han volgut posar en aquesta proposta de resolució..., jo 
crec que és, francament, potser no la forma més adequada de dirigir-se a una asso-
ciació com és l’ANC, com s’ha dit i m’han precedit..., una associació que aglutina 
en aquest moment uns cinquanta mil associats, però més de cent mil simpatitzants 
a Catalunya: gent que s’ha organitzat de forma pacífica, ordenada, en favor dels 
drets i les llibertats, en favor dels drets polítics i socials al nostre país. Penso que 
haurien de mesurar molt bé les paraules quan articulen aquest tipus de llenguatge 
assenyalant algunes de les accions que han fet, que són mostres d’algunes de les 
accions que, com s’ha dit abans, algunes es poden compartir o no es poden com-
partir.
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En tot cas, aquesta associació –i ho vull repetir– és una entitat absolutament pri-
vada, que no té res a veure amb l’Administració, i a més a més mai han volgut entrar 
en polítiques de subvencions. Ho dic perquè torni a quedar ben clar, perquè vostès 
ho posen en un dels punts, això.

Sembla que, d’alguna manera, vostès, en la seva exposició de motius, volen po-
sar..., como poner vallas al campo, no?, escuar d’alguna forma els drets de la gent, 
inclús de la llibertat de pensament, de la llibertat de reunió, de la llibertat d’expres-
sió. I això és molt complicat de fer. I a més a més s’hauria de fer amb molta més 
gràcia de la que fan a vegades vostès quan presenten aquest tipus de propostes de 
resolució. 

És una associació que està articulada, organitzada en tot el territori, i se’ls ha de 
reconèixer que sempre han actuat des de la via pacífica i cívica. I així ho han demos-
trat en aquest país en totes les concentracions i trobades que han tingut lloc.

Pel que fa a la campanya a què es refereixen –el diputat Castellà ja ha dit algu-
nes coses–, jo no hi entraré. Hi han diverses accions que promouen, però sempre, 
des del primer dia, van dir que no promovien els boicots i que no feien realment 
llistes d’empreses bones i dolentes. Això, evidentment, com ens ha passat altres ve-
gades, per molt que els hi diguem, vostès ens diuen que no s’ho creuen o ens donen 
unes altres dades; però la nostra posició al respecte és molt clara. I li diré més: en-
tenem que vivim, o que volem viure, en un país amb llibertat d’expressió i d’actua-
ció. I en aquesta línia no tindria res més a dir-li, però m’agradaria que aquest sentit, 
amb aquestes proposicions d’acusacions, de repressió, moltes vegades es falseja la 
realitat i es creen situacions d’una alarma, jo crec, innecessària i irresponsable per 
part d’un partit polític com el seu.

Miri, ni condemnem ni condemnarem la llibertat d’expressió ni d’actuació de la 
gent del nostre país; no assenyalarem a ningú; no emetrem comunicats des de l’Ad-
ministració perquè no és el paper que li pertoca; no instruïm ni instruirem, ni diri-
gim ni dirigirem ni els plecs de contractació ni les clàusules de les subvencions.

Per altra banda –i per acabar–, la feina del departament –com vostès diuen per 
aquí que ha de fer no sé quants manifestos...– és i seguirà sent la de vetllar pel teixit 
empresarial i la competitivitat d’aquest teixit a casa nostra. I, evidentment, cadas-
cú ha de fer la seva feina. Tant de bo tinguem el respecte per part de tots. Per part 
nostra, el reconeixement a la tasca desenvolupada per l’ANC a Catalunya durant 
aquests anys.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyora Pallarès.
Passem, doncs, a la votació. No sé si algú... M’ha semblat escoltar que volia vo-

tació separada algun grup? (Veus de fons.) Senyor Ferro. (Veus de fons.) Molt bé.
Llavors, votarem el punt 1, per una banda, i el 2, 3 i 4, per una altra.
Passem, doncs, a votació del punt número 1.
Vots a favor?
Vots en contra?
I abstencions?
Aquest punt queda rebutjat per 6 vots a favor, del Grup de Ciutadans; 10 vots en 

contra, del Grup de Junts per Catalunya i el Grup Republicà, i 3 abstencions, del 
Partit Socialistes i Catalunya en Comú Podem.

Passem, doncs, a la votació dels punts 2, 3 i 4 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
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Queden, aquests tres punts, rebutjats per 6 vots a favor, del Grup de Ciutadans, 
i 13 vots en contra, del Partit Socialistes, Catalunya en Comú Podem, Junts per Ca-
talunya i el Grup Republicà.

Proposta de resolució sobre el foment del model de formació 
professional dual

250-00495/12

El punt número 4 de l’ordre del dia és la Proposta de resolució sobre el foment del 
model de formació professional dual; presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Per defensar-la, té la paraula la diputada Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Señores y señoras diputadas, en nombre de mi compañera 
Mari Luz Guilarte, paso a defender la siguiente propuesta de resolución, que preten-
de priorizar el impulso de la modalidad formativa de formación profesional dual en 
Cataluña tal y como se ha hecho en diferentes países de Europa, como por ejemplo 
se ha hecho en Alemania, donde se ha consolidado como una capacitación que per-
mite favorecer con magníficos resultados la inserción laboral de los jóvenes y, por 
lo tanto, como herramienta eficiente para reducir el paro juvenil.

Hay que apostar por esta modalidad formativa, ya que se ha demostrado que 
los titulados en la FP dual tienen un alto nivel de empleabilidad, llegando al 70 por 
ciento de empleabilidad de este colectivo, aunque patronales y empresas afirman 
que centenares de ofertas de empleo quedan vacantes por falta de adecuación técni-
ca de los perfiles a las necesidades concretas de las empresas.

Y con un porcentaje tan alto de desempleo de menores de veinte años, que sube, 
que llega al 49,8 por ciento, y del 22,3 entre los estudiantes de entre veinte y vein-
ticuatro años, según la EPA, surge un desequilibrio difícil de entender, solo acha-
cable a la falta de entendimiento, comunicación y coordinación entre las diferentes 
consejerías de la Generalitat –Treball, Ensenyament, Empresa i Coneixement– y los 
agentes sociales y económicos involucrados en la formación de trabajadores.

Otra carencia significativa es la falta de suscripción de convenios con empresas 
para aumentar el número de empresas que ofrezcan plazas para el correcto desarro-
llo del modelo de formación profesional dual. 

Por todo ello se solicita la aprobación de la presente propuesta de resolución para 
instar al Govern de la Generalitat, en primer lugar, a la creación y puesta en marcha 
de una mesa de trabajo que, junto con los agentes económicos, sociales, sindicatos 
y patronales, acuerde los objetivos que permitan impulsar el modelo de la FP dual, 
dadas las carencias detectadas.

Elaborar un estudio territorial sobre la relación entre la oferta y la demanda de 
perfiles técnicos para realizar un plan de implantación territorial basado en esta co-
rrelación.

También solicitamos e instamos, por medio de esta propuesta de resolución, al 
Govern a la elaboración de un plan de desarrollo de la formación profesional dual, 
teniendo en cuenta y previendo la demanda de perfiles técnicos a nivel territorial, y 
que incluya el despliegue de becas que faciliten la movilidad en el periodo de prác-
ticas de la FP dual.

También, planificar y llevar a cabo una campaña informativa intensiva, en la pri-
mavera y verano del 2019, de difusión del modelo de formación profesional dual y 
sus salidas profesionales, dirigida a promocionar y prestigiar entre los jóvenes esta 
modalidad formativa, que incluya visitas a empresas y jornadas de puertas abiertas 
en los centros formativos de la FP dual.

Por supuesto, también incorporar en este plan una acción específica orientada a 
la promoción y fomento de la formación en STEM entre las mujeres.
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Y, por último, colaborar en el diseño y promoción de una campaña anual con las 
administraciones locales donde estén situados los centros formativos que impartan 
FP dual, con el objeto de dar a conocer e incentivar entre el tejido empresarial y ter-
ritorial, incluidas pymes y autónomos, la suscripción de convenios de colaboración y 
la posibilidad de la contratación especializada de jóvenes adscritos a los programas 
formativos de FP dual.

Y, por último, desplegar la integración, en un máximo de dos cursos académicos, 
en la FP dual de los servicios de la lengua de signos en los centros de formación, 
de manera que estos cuenten con el profesorado y profesionales que puedan dar el 
servicio a los alumnos con este tipo de necesidades, eliminando de forma total la 
discriminación a nivel de oportunidades y aprovechamiento que esto supone a día 
de hoy.

Por todo ello, solicitamos la votación favorable de esta propuesta de resolución.
Nada más, y muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora De Rivera. Ara, per defensar les esmenes presentades pel Grup 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la diputada 
Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. De fet, agafaré prestades les paraules de la diputada Ro-
mero, de la moció anterior, quan ha començat a dir «és una moció sobrera perquè 
no aporta res». I és que malauradament aquesta que ens presenten ara..., si més no 
el to és molt més constructiu –i això li he de reconèixer; segurament el perfil de la 
diputada també hi ajuda–, però és que no aporta absolutament res d’innovador. I ho 
detallo, eh?, ho dic perquè no semblin sensacions meves.

Primer punt: crear una taula d’impuls de l’FP. Si és que ja existeix. Es diu Con-
sell Rector de la Formació Professional, fa molts anys que funciona, i, de fet, fa dos 
anys que està discutint sobre el model de l’FP dual. Ho dic perquè m’ha semblat en-
tendre que comparava aquest model de l’FP dual a Alemanya com si fos un model 
innovador i que sonés a astronauta. No, no, si és que Catalunya ha guanyat premis 
d’FP dual i de formació universitària dual. De fet, a França està molt més desenvo-
lupat que a Alemanya, però és que aquí portem també un bon recorregut en aquest 
tema.

Estudi territorial. D’acord. A aquest hi votarem a favor, no hi ha cap problema en 
conèixer quina és la dimensió territorial; al revés, només veient el perfil de diputats 
d’aquesta comissió deu entendre que ens interessi que el territori es conegui com 
està. Però, l’hi dic, eh?, també s’està fent.

Tercer: elaborar un pla de formació dual. Bé, m’imagino que, abans de presentar 
la proposta, es van documentar –de fet, n’estic segura. Alguna cosa els va passar 
per alt, perquè quan demanen que es faci una campanya..., clar, m’imagino que les 
jornades de portes obertes que fan els centres les coneixen; les fires d’FP, les co-
neixen. Si més no, com que en alguna hi ha passat el rei o hi hem tingut problemes 
amb l’exèrcit, ni que fos per allò, que van sortir a les portades d’alguns diaris, segur 
que les deuen conèixer. Per tant, de campanyes de difusió d’FP se n’han fet moltes. 

Sí que hi ha una cosa en què estic molt d’acord amb vostè, que és que cal pres-
tigiar l’FP. De fet, no l’FP dual, que és la que ens planteja, sinó l’FP en general. 
I això..., hi ha moltes maneres, eh?, de poder-ho fer. No sé si portar una proposta de 
resolució que fa cinc anys hagués estat innovadora, que ara està com a mínim des-
fasada, doncs..., costa ubicar-la.

Parla també de les STEM. Sí, com que en aquest Parlament aquesta legislatura 
ja ho hem aprovat diverses vegades amb diverses mocions, doncs, evidentment que 
estarem d’acord amb que es fomentin els temes tecnològics entre les dones, però 
potser ja ho tenim per reiteratiu, eh?



DSPC-C 214
14 de març de 2019

Sessió 10 de la CEC  12

I la col·laboració amb les empreses. Diu: «Faltan empresas.» Bé, suposo que sap 
que les pràctiques a l’FP dual les han firmat amb convenis de col·laboració amb les 
empreses; per tant, també s’està fent. I així podríem seguir, eh?

Ha parlat també de les beques. M’imagino que sap que hi ha unes beques de ca-
ràcter general, que surten cada any, que, de fet, han canviat de nom el 2013, però ja 
en fa uns quants, d’anys; per tant, en fa molts que funcionen.

Per tant, a la majoria dels punts hi votarem a favor, perquè no hi podem estar en 
contra, però no entenem què porten de nou, eh? I, de fet, alguna de les esmenes que 
presentàvem era en aquest sentit, no «crear», sinó «millorar»; estic d’acord en que tot 
és millorable, sempre, però no a crear de nou perquè ja existeix.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Espigares. Pel Grup de Junts per Catalunya, per defensar les 
esmenes, té la paraula la diputada Teresa Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Gràcies, presidenta. Senyora diputada, jo li agraeixo, una mica, el to d’aquesta 
proposta, no? Hem parlat abans; no ha comentat si ens accepta o no les esmenes que 
nosaltres hem entrat. I és, una mica, per explicar que amb aquestes dues esmenes..., 
vostès ens plantegen creació de nous ens, de nous instruments, i nosaltres, redactat 
d’aquesta manera, no podem dir que sí, perquè ja està creat. I, per tant, no conti-
nuem fent feina que no serveix, perquè ja està creada i funcionant –ho ha dit molt bé 
la diputada Espigares. Un és el consell rector, i, després, el tema dels plans territo-
rials, que evidentment hi ha una complicitat, perquè cada zona té un model diferent 
d’empresa i que, per tant, això s’hi ha d’anar adaptant.

Dit això, això que ens presenta en aquesta proposta de resolució ja..., és que, 
pràcticament, la moció del Ple del 24 de gener, presentada d’una moció subsegüent 
del Partit Socialista, pràcticament..., és que vam parlar els mateixos punts. I és més, 
la majoria van estar aprovats gairebé per tots els grups parlamentaris; o sigui, tots 
vam estar d’acord amb aquests punts. Podem discutir el que vulguin, hi podem estar 
l’estona que vulguin, però clar, és fer feina per fer feina, perquè tot això pràctica-
ment ja ho tenim aprovat i ja ho tenim, a més a més, en funcionament. 

Que podem millorar? Òbviament que sí, i a més a més podem coincidir per-
fectament en que el model d’FP dual és necessari al nostre país. Jo podria parlar-li 
concretament d’un, concret, a la zona de Tarragona amb la indústria química, que 
nosaltres, des de l’any 2012 que va sortir la resolució d’Ensenyament fins al desple-
gament de la llei el 2015..., s’hi estava treballant intensament, perquè eren empreses 
amb tradició d’FP dual de molts llocs –moltes multinacionals, algunes alemanyes–, 
i que, per tant, el model el vam viure d’una forma molt propera. I no un 70; i un 80 
i un 90 per cent. Per tant, s’ha d’anar treballant amb això. 

Els models, com també molt bé ha dit en alguna ocasió el diputat Lluís Font, no 
són sempre exportables, sinó que tenim entorns diferents, realitats diferents, però 
que en això hi estem implicats i estem treballant en gairebé tots els punts que vostès 
ens exposen aquí i que ja havíem debatut àmpliament al Ple de gener, amb aquesta 
moció subsegüent del Partit Socialistes, que, com li dic, amb l’acord gairebé de tots.

No entraré més a dins dels punts, perquè penso que ja se n’ha parlat, però sí que 
m’interessaria saber si accepten les dues esmenes, perquè si les accepten votarem 
a favor de tots els punts, com no pot ser d’un altra manera, perquè ja ho hem votat 
abans, però si deixen el dubte d’aquesta creació, que nosaltres no hi estem d’acord, 
votarem en contra del primer i del tercer punt.

Gràcies, presidenta.
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La presidenta

Gràcies, senyora Pallarès. Pel Partit Socialistes, té la paraula, per al posiciona-
ment d’aquesta proposta de resolució, la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bé, no ens entretindrem molt a reiterar-nos, diguéssim, so-
bre la importància de la formació professional, i en concret sobre la formació pro-
fessional dual. Vam ser partícips, i crec que d’una manera molt activa, en l’aprova-
ció de la Llei de la formació professional, que es va aprovar, crec que en aquesta 
anterior legislatura no, sinó en l’anterior –perquè duren tan poc que..., crec que va 
ser fa tres anys. 

També haig de dir, eh?, en base a la veritat, que el Govern ha estat paralitzat, o 
ha tingut paralitzat el desenvolupament d’aquesta llei, i que podíem haver fet moltes 
més coses, i podíem haver sigut una mica més eficients i eficaços en el desenvolupa-
ment de la llei, en l’aprovació de l’agència. És a dir, que jo crec que en aquest sentit 
hem perdut un temps magnífic per poder avançar en un tema tan important com és 
la formació professional, tenint en compte que, més enllà de prestigiar-la, l’hauríem 
de sacsejar, no?, i que donés resposta a moltes necessitats que té el nostre teixit eco-
nòmic, que, més enllà de titulats universitaris, necessita bons capacitats, o bons pro-
fessionals capacitats en àmbits molt diversos.

Ara recordo que fa..., ara no ho recordo, potser tres anys, que vam anar a fer una 
visita a la SEAT, els membres d’aquesta comissió, i ens explicaven a la SEAT que 
havien d’anar a buscar professionals a Portugal formats en un àmbit molt concret de 
la formació professional perquè a Catalunya no n’hi havien, no?, ni a Espanya. I, per 
tant, dius, home, doncs segurament hem de potenciar la formació professional dual, 
hem de capacitar els nostres joves en allò que el nostre teixit econòmic demana, hem 
de fer-ho molt a prop de les empreses, i, per tant, és una feina que hauria de sortir 
també d’aquesta aposta i aquest compromís i aquest consens que va haver-hi amb la 
Llei de la formació professional. I crec que vam tots constatar, ara fa dos mesos, en 
aquella moció presentada pel meu grup, que realment havíem estat una mica aturats.

Crec que aquella moció aprovava molts aspectes, i, per tant, donava un impuls a 
tot aquest tema. És veritat que algunes de les propostes que fa Ciutadans són reite-
ratives i ja s’havien aprovat o ja estan en marxa. En tot cas, nosaltres no hi podem 
votar en contra, perquè hi estem d’acord. I, en tot cas, esperem..., què passa amb les 
esmenes que es plantegen des dels grups que donen suport al Govern, perquè em 
semblen encertades. I, per tant, si també finalment s’accepten, doncs votaríem favo-
rablement la proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. Ara, pel Grup de Catalunya en Comú Podem, té la pa-
raula el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, presidenta. Per nosaltres l’FP dual és un element clau, tant per 
generar oportunitats laborals com per reforçar el nostre teixit productiu. Ho ha co-
mentat ella, la companya socialista: a nosaltres, en diverses reunions amb grups de 
petits i mitjans empresaris al Baix Llobregat, per exemple, ens han comentat diver-
sos cops: «És que tenim necessitats professionals que es podrien cobrir des de Ca-
talunya amb una FP i que no es cobreixen i que ens obliguen a buscar treballadors 
fora del territori en lloc de poder crear oportunitats en el territori.» Després parla-
rem de recerca i parlarem d’innovació, i la formació professional dual és també una 
eina per aportar valor afegit al nostre teixit productiu, especialment a les petites i 
mitjanes empreses, que d’altra forma tenen moltes més dificultats per innovar. I, per 
tant, estem a favor de la moció.
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Som conscients de que hi ha elements reiteratius, i som conscients que hi ha ele-
ments que assenyalen coses que s’estan fent, però també som conscients que cal do-
nar un impuls a la formació professional dual. Nosaltres hi votarem a favor. Agrai-
ríem que s’acceptessin les esmenes, perquè considerem que enriqueixen el text, però 
votarem a favor d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Ferro. Per posicionar-se sobre les esmenes presentades, té la pa-
raula la diputada Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Sí; gracias, presidenta. A ver, esta propuesta de resolución se presentó el 13 de 
noviembre de 2018; o sea, bastantes meses antes de que se viera en Pleno la moción 
del Partido Socialistas, que efectivamente todos los grupos, con enmiendas o no, 
votaron. Entonces, yo, como les he dicho, he venido a defender esta propuesta de 
resolución porque aporta cosas y toca puntos que no se tocaron en aquella moción. 
Y por eso no la voy a retirar. Porque se hablara en la moción de hace dos meses en 
el Pleno, pues yo no la voy a retirar. ¿O es que es la primera vez que se reitera algo 
en una comisión parlamentaria? (Veus de fons.) ¿Eh? De todos los grupos que han 
hablado..., desde luego, anda que no se han repetido temas. Y este es un tema de vi-
tal y de capital importancia, como todos ustedes han reconocido.

Por tanto, agradezco a la señora Pallarès que se haya tomado la molestia de dis-
cutir con esta diputada el texto de las enmiendas. Ella ha tenido la amabilidad, pre-
viamente a esta sesión, de discutirlas. Efectivamente, parece ser que existe ya un 
mecanismo, que no hace falta crear, como decíamos nosotros, una mesa de trabajo, 
porque ya existe –se llama de otra manera–; entonces tampoco se trata de duplicar, 
ni muchísimo menos, organismos o plataformas o lo que sea, pero en aquel momen-
to, pues, a nosotros nos pareció importante. La vamos a aceptar.

Y la esmena 2, pues también, porque incide en trabajo a hacer en el territorio, 
que es al fin y al cabo lo que se pretende y lo que se pretendía con esta esmena.

Entonces, nada más; nada más que decir por parte de esta diputada, y muchas 
gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora De Rivera.
Passem, doncs, a la votació d’aquesta proposta de resolució, que consta de sis 

punts. Podem votar-los tots en bloc? (Pausa.)
Doncs passem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada, doncs, aquesta proposta de resolució per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la situació de la innovació a Catalunya 
(retirada)

250-00528/12

El punt número 5 de l’ordre del dia és la Proposta de resolució sobre la situació 
de la innovació a Catalunya. Per presentar-la, té la paraula el diputat Antonio Espi-
nosa, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Antonio Espinosa Cerrato

Sí; gracias, presidenta. Quería comentar precisamente que la voluntad del grupo 
será de retirarla, por el tiempo transcurrido entre la presentación y su discusión en 
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esta comisión. Entendemos que hay que darle un nuevo enfoque, y entendemos que 
hay que hacer también una revisión de datos. 

Por lo tanto, volveremos a presentarla, pero, como he dicho, con otro enfoque.

La presidenta

Molt bé; gràcies, diputat. Queda, llavors, retirada aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre els efectes econòmics que tenen per al 
teixit empresarial les jornades de protesta

250-00572/12

Passem, llavors, al punt número 6 de l’ordre del dia, la Proposta de resolució so-
bre els efectes econòmics que tenen al teixit empresarial les jornades de protesta. El 
grup proposant és el Grup Parlamentari de Ciutadans, i per defensar-la té la paraula 
el diputat José María Cano.

José María Cano Navarro

Gracias, presidenta. Bien, con esta propuesta que presentamos hoy, abordamos 
otro de los muchos actos irresponsables de los partidos y entidades separatistas. An-
tes hemos condenado sin fisuras los boicots a las empresas de la ANC. Hemos visto 
que se abrazaban, esos boicots, por parte de partidos como Junts per Cat y Esquerra 
Republicana; tampoco nos sorprende. Nos sorprende un poco más que lo intenten 
blanquear, por no entender el contenido, los señores del PSC; pero, por desgracia, 
también estamos acostumbrados. Pero la realidad es que esos actos acaban perju-
dicando a los catalanes y a las empresas catalanas. En este caso son los actos que 
autodenominan «aturades de país». Unas aturades que no se enmarcan dentro, evi-
dentemente, del legítimo derecho a la huelga que tienen todos los trabajadores para 
defender sus intereses; derecho recogido en nuestra Constitución; Constitución que 
ustedes detestan y que intentaron subvertir con su golpe a la democracia, cuando 
precisamente ella y nuestro estado de derecho son los que garantizan los derechos 
y libertades de todos los españoles; derechos y libertades que ustedes pisotean con 
las aturades de país que promovieron en los meses de diciembre y también en el 
mes de febrero.

Un derecho a la huelga que ustedes instrumentalizan y pervierten, como casi 
todo lo que tocan, y lo hacen para seguir alimentando el procés, que está basado en 
conceptos como la insolidaridad o el egoísmo. Y lo peor de todo son los perjuicios 
que causan sus acciones sobre la ciudadanía y sobre la economía catalana; perjui-
cios fruto, como les decía, de la irresponsabilidad, pero también de la insolidaridad 
y también del egoísmo. Esto es lo que abarca nuestra propuesta.

Lo más triste y grave es que ustedes, señores del procés, no saben lo que le cues-
ta a un autónomo levantar su persiana cada día, y lo que le cuesta llegar a final de 
mes; lo que le cuesta el alquiler –venda o no venda ese día–, el valor de las nóminas 
de su personal –venda o no venda ese día–; lo que le cuesta la luz, el agua, el IBI, pa-
gar al gestor, etcétera –venda o no venda ese día. Y ese día no venden por su culpa. 
No venden porque ustedes organizan sus performances de país y les envían a los co-
mandos separatistas para obligarles a cerrar sus comercios. Si lo supieran, si supie-
ran el coste, si lo sufrieran en sus carnes, no machacarían así a sus conciudadanos. 

Y es que, en realidad, todo lo que les estoy contando a ustedes, por lo que veo, 
les da igual; les trae al pairo, lo que yo les digo. Cómo les va a preocupar eso, si us-
tedes, gracias a todos los españoles, reciben su nómina cada mes, haya aturada de 
país o no la haya, les entra igual por su cuenta corriente esa «represión del Estado» 
que ustedes dicen; reciben su nómina igual, aprieten los CDR cortando carreteras y 
ejerciendo como matones en las puertas de los comercios y empresas o no aprieten; 
reciben la nómina igual, se presenten en este Parlament o se dediquen a pasear su 
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odio hacia todo lo que suena a España y hacia todos los que respetamos la Consti-
tución; reciben su nómina igual, bloqueen el Parlament o no lo bloqueen; reciben su 
nómina igual, vengan o no a las comisiones, se celebren o no se celebren los plenos. 
Total, qué más da, qué más les da a ustedes, si quienes sufren las consecuencias de 
estas irresponsabilidades son los catalanes. A ustedes no les afecta.

Yo es que entiendo que no puedan valorarlo. Les importa un pimiento que diez 
individuos corten una carretera ante la pasividad de la Administración durante ho-
ras, y que alguien que se haya levantado a las cinco de la mañana para ir al trabajo, 
a pesar del madrugón no llegue ese día. Les da igual que alguien tenga que recibir 
un tratamiento médico y no pueda concertar un taxi porque no tiene ese día garanti-
zado el servicio; les da igual que los alumnos pierdan días lectivos y no vayan a los 
colegios, agravando además los problemas de conciliación familiar, y les da igual 
que las empresas y las multinacionales se planteen abrir o comprar en plantas de 
producción fuera de Cataluña, ante el peligro constante de quedarse sin suministros 
por los cortes de carretera perpetrados por los comandos separatistas.

Todo eso les da igual. Ustedes siguen cobrando su nómina, les sigue entrando 
completa en su cuenta corriente.

A nosotros todo esto, evidentemente, no nos da igual, no nos dan igual los boi-
cots de la ANC contra las empresas y no nos dan igual esas aturades de país del 
Govern. Y por eso presentamos dos puntos.

El primero, para que elaboren un informe exhaustivo sobre el coste y la afec-
tación a la economía catalana cada vez que se produzcan jornadas de protesta en 
Cataluña, alentadas desde las propias instituciones y representantes públicos, que 
impidan o condicionen el libre ejercicio de la actividad económica en perjuicio de 
los agentes económicos y la competitividad de las empresas.

Y, en segundo lugar, que asuman la responsabilidad: que presenten dicho in-
forme en sede parlamentaria, en un máximo de un mes, con posterioridad a que se 
produzcan tales jornadas de protesta, así como su posterior publicación para que lo 
conozca la ciudadanía y que los afectados puedan interponer las correspondientes 
reclamaciones y denuncias pertinentes contra la propia Administración pública por 
los perjuicios sufridos. 

Y, para finalizar, yo añadiría: señores, yo tengo la solución: dejen de hacerlo, de-
jen, sinceramente, de perjudicar a los catalanes.

La presidenta

Gràcies, senyor Cano. No hi han esmenes presentades en aquesta proposta de 
resolució. Per tant, és el torn del Grup Socialistes. Té la paraula la diputada Alícia 
Romero.

Alícia Romero Llano

Bé, seguim amb les propostes de resolució de Ciutadans, que, sincerament, tam-
poc acabo de veure quin objectiu persegueixen, no? El cas és que hi ha una exposició 
de motius i després la proposta de resolució, com abans, és ambigua i no concreta, i 
crec que no planteja una solució al problema que ells estan detectant. Nosaltres estem 
d’acord que si hi ha una protesta, les protestes s’han de respectar, i nosaltres estem a 
favor del dret de protesta i del dret de vaga, només faltaria. Quan vostès interpel·len 
tant a la llibertat, i diuen que són un partit lliberal, doncs, crec que a vegades inten-
ten acotar aquesta llibertat, segons no sabem ben bé quins interessos; segurament, 
segons els interessos dels agents econòmics i la competitividad de las empresas, que 
és l’objectiu pel qual sembla que presenten aquesta proposta de resolució, tenint en 
compte que des del Partit Socialistes també defensem que les empreses puguin des-
envolupar la seva activitat. Però, sincerament, crec que vostès només defensen aquest 
interès.

Vostès demanen un informe exhaustiu sobre el cost i l’afectació de l’economia 
catalana en jornades de protesta a Catalunya. Clar, tornem allà mateix. Primer, és 
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que sembla que vostès estan castigant les protestes –totes. El 8 de març va haver-hi 
una protesta, era una manifestació a favor de la igualtat entre homes i dones. No sé 
si vostès hi estan d’acord o no, però n’hi va haver; és legitima, nosaltres la defensem, 
la respectem. I hem de demanar un informe exhaustiu sobre el cost i l’afectació de 
l’economia catalana aquest dia, per exemple, 8 de març? Pregunto. És que vostès, 
com que no concreten quan diuen «protestes», tornem allà mateix. Nosaltres no po-
dem estar d’acord en això, perquè si cada vegada que hi ha una protesta, doncs, per 
la sanitat pública, per l’educació pública, per la igualtat entre homes i dones, etcè-
tera, ens agradi més o ens agradi menys la protesta, hem de fer un informe, no ens 
sembla pertinent.

I a més a més..., sobretot no m’ho sembla perquè vostès, al final, pel que diu..., 
és que s’ha d’elaborar l’informe per veure com ha perjudicat, no?, els agents econò-
mics i la competitivitat de les empreses, quan em sembla que també les empreses 
respecten el dret de vaga i el dret de protesta que també tenen elles com a agents, 
diguéssim, també socials d’aquesta comunitat en la que estan. Aleshores, nosaltres 
no podem donar suport a això. 

I, després, bé, que aquest informe es presenti en un mes i..., un mes després de 
que es produeixin jornades de protesta. Tornem allà mateix. No els agraden a vostès 
les protestes? És que els molesta que la gent protesti pel que sigui, per lo que estan 
d’acord o per lo que no?

És que, sincerament, és una condemna..., en aquesta proposta de resolució, els 
punts que votem semblen una condemna a la gent que protesta. I sembla que això 
els fa nosa, perquè els fa nosa a les empreses, que llavors perden competitivitat. 
Miri, la competitivitat la perdem quan no posem les condicions perquè realment hi 
hagi activitat econòmica, quan no invertim en infraestructures, quan no apostem i 
financem adequadament les universitats; passa quan hi ha això, no quan es protesta 
pel 8 de març o per la sanitat pública.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Yo creo que en un estado de derecho los de-
rechos no son contables ni están sujetos a contabilidad. Los propios sindicatos elabo-
ran informes de seguimiento sobre el impacto de la huelga en el consumo eléctrico, 
en el número de trabajadores que han secundado la huelga y lo han comunicado a 
los sindicatos, etcétera. Creo que les corresponde a ellos evaluar el impacto de sus 
acciones sindicales, porque, si no, lo que estamos haciendo es evaluar una acción que 
no es económica en términos económicos, y evaluarla, por lo tanto, siempre en tér-
minos negativos: «La huelga del día tal ha afectado a la economía.» Primero, que eso 
es una afectación de un día; que, probablemente, en los días siguientes y anteriores 
revierten en parte esos efectos. Pero, luego, es que el derecho a huelga en este país es 
un derecho democrático por encima de cualquier derecho contable, y, por lo tanto, 
no puede estar sujeta a su criminalización económica, es una barbaridad. 

Y de nuevo hacen una exposición de motivos sobre protestas puntuales que a 
ustedes no les gustan y luego la parte que se vota es de carácter general y, a mi en-
tender, criminaliza cosas que son como mínimo diferentes, y que van más allá de 
las que ustedes señalan. 

A mí no me gustaría que nadie les prohibiese a ustedes irse a Colón a manifes-
tarse, o manifestarse en Barcelona por la afectación que eso tiene en los comercios 
de la zona; creo que es una barbaridad. Porque su derecho a manifestarse está por 
encima del libre comercio en este país; es que solo faltaría, es un derecho funda-
mental. Y, por lo tanto, creo que tenemos que entender que todos los actores, en una 
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situación de crisis y de conflicto social, juegan un papel en sociedad legítimo, y que, 
por lo tanto, tienen pleno derecho a la protesta, más allá de las afectaciones puntua-
les que provoquen.

Y, por lo tanto, votaremos en contra de los dos puntos de la moción.

La presidenta

Gràcies, senyor Ferro. Pel Grup Republicà, té la paraula el diputat Ferran Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. Jo, aprofitant aquesta proposta, aprofito per dir que demà 
aniré a Madrid per manifestar el meu odi cap a Espanya, cap als espanyols, mani-
festant-me amb moltíssim espanyols en la marxa contra el canvi climàtic que es farà 
a la plaza Sol. I, lògicament, com a persona amb arrels espanyoles..., perquè aprofito 
per dir, doncs, que odio molt Espanya perquè, per exemple, el meu rebesavi, Ernesto 
Aguirre Olózaga, era coronel de l’exercit espanyol, i el seu pare i del mateix nom, 
general. Com poden comprendre, tinc un odi a Espanya que no me l’acabo.

Però, clar, aprofito per dir que, clar, quan parlen de la Constitució només els in-
teressa sobretot el tema de la unitat d’Espanya i tot el que representa. Però, clar, hi 
ha altres articles..., que generalment les constitucions quan han nascut és per a això, 
que és per garantir drets civils i polítics. I el dret a la vaga és un dret que crec que és 
universal. I si no és universal, ho hauria de ser; com a mínim, diferents organismes 
internacionals així ho reconeixen. Per això, no només a Barcelona l’any passat hi va 
haver registrades 4.451 mobilitzacions, que si sumem les de tot Catalunya, doncs, 
serien tranquil·lament cinc mil. O demà, ja que aniré on va néixer el meu rebesavi, 
a Madrid, l’any passat se’n van fer 3.323; això sí, ens supera Berlín –no pateixin que 
si el món no millora l’acabarem atrapant–, que en va fer 4.771. 

Perquè, clar, també aprofito per dir que s’ha de reconèixer que també va lligada 
una mica, aquesta proposta, amb la primera que han fet, i té tanta gràcia el preàmbul 
com la part dispositiva, perquè una cosa que van repetint constantment és «entitats 
subvencionades». L’assemblea, com a membre fundador i que he muntat diferents 
mobilitzacions..., o sigui, ja que avui va de vagues, doncs, en aquest cas els hi puc 
dir com a coordinador de grans mobilitzacions: no ha rebut un duro des de la seva 
fundació, el 2012. Òmnium rebia subvencions fins al 2012 per temes culturals, i des 
del 2012 no ha rebut res més –2012-2019. I, clar, el que sí que he de reconèixer és 
que els CDRs reben subvencions públiques, perquè cada any als pressupostos hi ha 
una partida pressupostària, que és una convocatòria pública que es diu «comandos 
violentos», i els CDR guanyen i s’hi presenten. El que jo voldria saber és: els diners 
públics de Societat Civil Catalana..., que això no hem sabut mai públicament d’on 
han sortit els diners, tenint en compte els pocs socis que tampoc sabem. 

Ja que estem parlant de dret de vaga i de llibertat empresarial, i que lògicament, 
només faltaria, llibertat és generar riquesa, que cadascú..., tots hem estat autònoms, 
tots hem estat assalariats, doncs està claríssim, el dret de vaga entenem que és uni-
versal. Perquè, si no, què demanem? Anirem a Martin Luther King a demanar el 
lucre cessant de les empreses que només admetien blancs? Anirem a dir-li a l’Em-
meline Pankhurst, que va ser la principal sufragista, que les despeses per les seves 
protestes les pagui ella? A Gandhi, que pagui el lucre cessant de l’Imperi britànic 
per haver perdut el monopoli de la sal i el seu control sobre l’Índia. 

Ostres, és que, clar, si anem així també podríem anar a cent anys enrere, que ara 
fa cent anys, curiosament, la vaga de La Canadenca va aconseguir que tots i totes, i 
això inclou els catalans i els tan odiats espanyols –que en els quals de moment m’in-
cloc, per arrels i lògicament perquè no hi tinc cap mena de problema–, van aconse-
guir les vuit hores per a tothom; una vaga feta des d’aquí i que va servir per a tothom 
a l’Estat espanyol. 

Per tant, el dret a la vaga és sagrat; el dret a la llibertat també, és un dret civil i 
polític que està reconegut a la seva Constitució, que nosaltres quan fem la nostra lò-
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gicament hi estarà reconegut i esperem que tiri endavant. I això inclou les protestes 
aquí i les protestes de Guaidó a Veneçuela, inclou el dret a protesta a tot arreu, per-
què tota protesta pacífica, democràtica i no violenta és legitima, i més quan el poder 
no cedeix ni fa els canvis que pertocaria.

I continuarem manifestant-nos, demà a la de Madrid, a Sol, però també el dis-
sabte a Madrid per reclamar la llibertat dels nostres companys presos, perquè si hi 
ha mobilitzacions per alguna cosa és, i per això la humanitat es manifesta, per mi-
llorar i transformar el món.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Civit. Ara, pel Grup de Junts per Catalunya, té la paraula el dipu-
tat Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, presidenta. Quedo parat de les coses que ha dit el diputat de Ciudada-
nos, i que s’ha equivocat, com a mínim, pel que fa referència a la meva persona. 
Però, en qualsevol cas, veig que està molt preocupat per les vagues. I entenc –ho 
entenc de l’exposició de motius, no pas de la proposta de resolució–, però, que està 
preocupat de les vagues que fan referència a la llibertat nacional d’aquest país. 

Home, miri, el meu company els ha donat una dada similar: fins al dos mil..., va 
sortir de l’Observatori del Treball i Model Productiu, fa dos o tres dies, un infor-
me sobre les vagues que hi havien hagut fins al mes de novembre de l’any 2018. Es 
van perdre 179.868 jornades i 1.408.000 hores. Només per absentisme laboral no 
justificat amb una baixa mèdica, Catalunya va perdre 70 milions d’hores laborals, 
un 4,5 per cent de tot el temps pactat durant l’any 2018. Si els preocupen coses que 
tenen a veure amb les vagues i amb la capacitat de protestar... Que la capacitat de 
protestar és que és inherent a la democràcia: no podem entendre una democràcia 
sense que les persones que hi viuen tinguin capacitat per protestar –per protestar 
sobre el que els sembla bé, sobre el que no els sembla bé–; el meu company ha do-
nat una colla d’exemples de causes evidents que es requeria en una democràcia i 
que requerien una protesta.

I he buscat unes quantes dades, perquè veig que vostès tenen bastant interès en 
buscar coses que vagin malament per a l’economia catalana. I he buscat unes quan-
tes dades aquí en el mòbil en un moment; de l’última setmana, eh? –de l’última 
setmana. Catalunya, 2018: rècord d’exportacions per vuitè any consecutiu –tot i les 
vagues i tot i aquests auguris que vostès plantegen–; l’índex de producció industrial 
al gener d’enguany ha crescut –tot i les vagues– en un 0,4 per cent; els turistes es-
trangers durant el mes de gener han incrementat la despesa en un 4 i mig per cent; 
l’atur a Catalunya ha baixat –ha baixat– un 0,44 en termes intermensuals, i un 5,15 
en termes interanuals, hi ha 21.532 persones que treballen més aquest mes que el 
mes passat. I a Espanya ha crescut la desocupació –tot i que a Catalunya hagi cres-
cut, imagini’s; deu ser perquè són molt independentistes–; el pitjor resultat des del 
2013, han tingut.

El PIB per capita de Catalunya està al 10 per cent sobre la mitjana europea, i 
tenim una balança de pagaments positiva; en època de creixement, que no l’havíem  
tingut mai, tenim una balança de pagaments positiva –comercial, en aquest cas.

Tot i el llast d’Espanya, aquest que diu que ens paga els sous..., no ens paga els 
sous, recapta els tributs i ens els transfereix. I, per cert, no ens els transfereix tots, 
se’n queda el 8 per cent de tota la producció, que són aproximadament la meitat dels 
tributs. I tot i el cost de l’energia, que creix un 10 per cent..., en els últims nou anys 
ha crescut un 10 per cent de mitjana anual; tot i l’endarreriment en els accessos a la 
construcció de la via ferroviària al port de Barcelona, del desdoblament de la na-
cional II, de la manca d’inversió en rodalies; de que el monarca, el fill de l’amant 
de Corinna, que truca a les empreses perquè marxin de Catalunya, que fan una llei 



DSPC-C 214
14 de març de 2019

Sessió 10 de la CEC  20

–una llei– perquè les empreses puguin canviar el domicili sense que els propietaris 
ho sàpiguen; tot i això, s’han succeït les notícies que jo els he donat, aquí, en una 
setmaneta –en una setmaneta.

Vostès estan acostumats a generar un relat. I hi estan acostumats perquè els ha 
sortit bé. Van començar a parlar de violència i de moviments tumultuaris. I els nos-
tres companys van acabar a la presó com a conseqüència d’aquest relat que vostès 
es van inventar, perquè van fer servir tot l’aparell de l’Estat per avalar-lo. I ara ens 
fa molta por que l’economia no es vegi afectada pel relat que vostès fan sobre l’eco-
nomia catalana. Sortosament –sortosament– l’economia catalana és molt diversa, 
hi ha molts autònoms, està molt atomitzada i no podran tocar un botó i fer-la anar 
malament.

És per tot això que votarem en contra de la proposta de resolució, perquè no l’en-
tenem de res, i molt menys l’exposició de motius, de la qual estem summament en 
contra.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Roquer. 
Passem, doncs, a la votació d’aquest proposta de resolució que consta de dos 

punts, que entenc que es poden votar junts. (Pausa.) Sí? (Veus de fons.)
Doncs, vots a favor?
Vots en contra?
No hi ha abstencions.
Aquesta proposta de resolució queda rebutjada per 6 vots a favor, del Grup de 

Ciutadans, i 13 vots en contra del Grup Socialistes, Catalunya en Comú Podem, 
Grup Republicà i Junts per Catalunya.

Suspenem un moment. Fem un recés de dos minuts per rebre els compareixents.
Gràcies.

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i onze minuts i es reprèn a un quart de cinc i 

quatre minuts.

La presidenta

Molt bé, doncs reprenem la sessió. 

Compareixences acumulades del secretari d’Universitats i Recerca
357-00409/12 i 357-00410/12

Donem la benvinguda, a la Comissió d’Empresa i Coneixement, al secretari 
d’Universitats i Recerca, el senyor Francesc Xavier Grau Vidal, i l’acompanya la di-
rectora general d’Universitats, la senyora Maria Victòria Girona Brumós.

Té un temps aproximat d’uns vint minuts, una mica flexibles, per exposar el seu 
programa. Gràcies.

El secretari d’Universitats i Recerca (Francesc Xavier Grau Vidal)

Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda. Veig que tenim un temps més ajustat 
del que inicialment havia previst.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Com poden veure, tenen en les seves mans una còpia del que aniré fent servir 
en l’exposició, i a aquesta còpia hi ha quaranta diapositives; per tant, és obvi que no 
estava pensant en vint minuts. Però procuraré fer un estalvi de temps; d’entrada, es-
talviant una miqueta aquesta explicació. Passo directament al contingut.

Volia fer una presentació personal, que també faré molt concisa. Em poden conèi-
xer de la meva experiència anterior com a rector d’universitat durant vuit anys, un 
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període on sobre política universitària vaig fer i vaig escriure diferents documents, 
dels quals tenen en còpia diferents escrits en aquest pen drive que s’ha distribuït. Per 
tant, això és exprés, ho faig expressament; tot allò que està escrit naturalment ho se-
gueixo pensant, de manera que l’acció de govern que puguem dur a terme estarà molt 
basada en tots aquests elements.

I aquí podran trobar posicionaments i opinions sobre els reptes del sistema uni-
versitari i els reptes del país en innovació; l’autonomia universitària i la governança; 
els rànquings, per exemple, com un element important en el sistema; el finançament 
de la universitat pública, del que segurament n’haurem de parlar; la responsabilitat 
local i global de les universitats; el concepte de regió del coneixement, del qual tam-
bé espero poder-ne parlar; la dualitat de l’educació superior –vocacional/professio-
nal i acadèmica–; la formació doctoral sobre la societat del coneixement; l’ordenació 
dels estudis superiors i artístics –un aspecte molt concret que el nostre país també 
necessitaria tractar. Tots aquests documents, i més, estan en aquest pen drive que 
se’ls ha distribuït, i disponibles en internet.

Començo amb un concepte amb què m’agrada començar, sobre desenvolupament 
i coneixement, per dir que el que perseguim –finalment això és per parlar de la mis-
sió de la secretaria i la missió del sistema universitari– és contribuir al desenvolupa-
ment social, al desenvolupament de la societat. El que passa és que moltes vegades 
parlem en termes econòmics, i el que voldria és deixar clar des del començament 
que parlem en termes econòmics com una aproximació als objectius de desenvolu-
pament. Parlarem de desenvolupament econòmic, però no és tan sols el desenvolu-
pament econòmic l’objectiu, és el desenvolupament de la societat. El que passa, que, 
com mostren aquests gràfics, és evident que hi ha una correlació entre una cosa i 
una altra, que cal desenvolupament econòmic per poder tenir un desenvolupament 
social, eh?, però no és en si mateix l’objectiu. Això només per començar.

I si agafem tots els països del món, tots els 205 països del món, i els ordenem 
de país més ric a país més pobre, en termes de PIB per capita, i mirem com contri-
bueixen aquests països a la població i al PIB, ens surt aquest gràfic que tenen aquí. 
És un gràfic que m’interessa mostrar, perquè d’entrada es planteja la pregunta: on 
és Catalunya en aquest gràfic? Quin punt ocupa? Si tots els països contribuïssin de 
la mateixa manera al PIB tindríem una línia recta a la diagonal. És evident que no 
és el cas; per tant, és normal. Però el que s’observa aquí són tres grans blocs. Som 
un dels països que contribueix cinc vegades més al PIB que a la població? Som un 
dels països que contribueix cinc vegades més a la població que al PIB? O un de la 
zona intermèdia? Aquests són els tres grans blocs en què s’ordena el món. En quin 
bloc està Catalunya?

Perquè justament la qüestió és desenvolupar-nos com a societat, com una socie-
tat que vol ser una societat del benestar, a partir de l’activitat econòmica que tenim, 
que és la que genera la nostra riquesa. Ho fem amb que cada hora de treball d’un de 
nosaltres contribueix cinc vegades més al PIB que un altre d’un altre bloc? O és dels 
països que han de treballar vint-i-cinc vegades més per fer el mateix? Ens ho mirem 
i resulta que no estem en una zona clarament definida, estem a una mena de zona de 
transició entre el bloc 1 i el bloc 2. I és aquesta la qüestió que ens ha d’ocupar, perquè 
clarament ens hauríem de decantar cap a una societat del bloc 1. Aquí és on es troba, 
diguéssim, l’orientació de la missió del sistema universitari de recerca: contribuir a 
que de manera inequívoca Catalunya sigui una societat del coneixement.

Què és una societat del coneixement? No hi ha una definició, diguéssim, canònica; 
hi ha esforços. Aquí hi ha una definició donada per l’Institut Valencià d’Investiga cions 
Econòmiques, que van mesurar quina part del PIB d’un país està basat en coneixe-
ment. I quan ho fan, tenen una distribució d’aquests països. Aquesta és una distribu-
ció de països i una evolució temporal. S’observa clarament..., no hi ha la mesura de 
Catalunya; no ho han fet, ho van fer a nivell d’estat, eh?, però podem suposar que Ca-
talunya està prop del que és la línia que correspon a Espanya. Encara que pugui estar 
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per sobre..., potser si, potser no; té un PIB per capita superior, però ves a saber, no en 
tenim la mesura. La mesura d’Espanya ens pot donar una indicació. I el que és clar 
és que avui la quantitat d’activitat econòmica basada en coneixement d’Espanya és la 
que França tenia fa quaranta anys. Tenim una qüestió d’ubicar-nos francament com a 
economia basada en el coneixement, tenim una feina a fer aquí.

Aquest gràfic està per mostrar que hi ha una relació directa entre riquesa d’un 
país i el que, per dir-ho correctament, ha invertit en R+D, perquè la riquesa d’avui 
és la inversió d’ahir, i la riquesa de demà serà la inversió d’avui. Per tant, ho correla-
ciona molt bé. Hi ha països que estan en aquest gràfic en la part alta a la dreta, i són 
sospitosos habituals, diguéssim, països nòrdics, centreeuropeus, que estan invertint 
de l’ordre del 3 per cent del PIB en recerca; hi ha països que estan en la franja més 
baixa. També es veu com comunitats autònomes, dins d’un mateix país..., hi ha una 
gran dispersió. 

Catalunya es troba en el centre d’aquest gràfic, a un valor que avui és 1,47 per 
cent del PIB –0,60 públic, 0,87 privat. Els països que estan a la dreta d’aquí estan 
complint l’objectiu d’Europa d’un 1 per cent públic, un 2 per cent privat. La distàn-
cia per arribar-hi és un esforç addicional que caldria planejar, que cal pactar per 
arribar-hi, d’un 0,40 públic i d’1,13 privat; 0,40 públic, amb el PIB d’avui de Cata-
lunya, són de l’ordre de 900 milions d’euros; 1,13 privat, en el PIB actual, són de 
l’ordre de 2.300, 2.400 milions d’euros. Això és la magnitud del que no existeix i, 
per ser com els països capdavanters, hauria d’existir.

Recordem el gràfic que acabem de veure. Els països aquells que teníem a la part 
més desenvolupada del gràfic són exactament els països que hi han a la zona 1 de 
manera franca, eh?, no hi ha dubte en això. Forma part Catalunya d’aquest club? 
Doncs no de manera molt definida, i és el que hem d’acabar d’aconseguir.

Europa fa molts anys que ho diu, això. El Tractat de Lisboa del 2000 ja deia que 
havíem de ser l’economia competitiva basada en coneixement, o més competitiva 
del món basada en coneixement, i marcava un objectiu d’un 3 per cent d’inversió, el 
mateix que tenen els països avançats. Europa es planteja un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador, i per marcar si s’hi arriba es planteja cinc grans objectius: 
l’ocupació, inversió en I+D, sostenibilitat o objectiu de canvi climàtic, d’apaivaga-
ment del canvi climàtic, objectius en educació i objectius en lluita contra la pobresa. 
El 40 per cent d’aquests objectius afecten aquesta secretaria d’: educació superior i 
recerca; és a dir, té un lloc central en l’estratègia de desenvolupament europea. I els 
objectius són clars i fàcils de seguir; complim en el quart, no estem complint en el 
segon.

I és que darrere hi ha una hipòtesi de societat del coneixement. És car tenir un 
sistema universitari de recerca –és car–, és més barat no tenir-lo, però tenir-lo és el 
que sustenta la societat del benestar, perquè, tot i ser car, genera un impacte social, 
econòmic i cultural que és el que permet el progrés intel·ligent, sostenible i integra-
dor, que és, en el valor afegit que això porta, el que paga el sistema. Aquí hi ha la 
hipòtesi de la societat del coneixement.

Països que són els que teníem en aquella banda dreta del gràfic i en el primer 
grup d’una manera franca, malgrat que són al capdavant del món en aquest sistema, 
avui es preocupen de seguir-hi sent, i així com Dinamarca té una estratègia 2020..., 
fixem-nos en el lema d’aquesta estratègia –és molt interessant el lema, perquè crec 
que resumeix molt bé l’estratègia que hem de seguir–: «El coneixement porta el 
creixement, el creixement porta la prosperitat, la prosperitat permet el benestar.» 
Aquesta és la lògica que hi ha darrere; Dinamarca ho planteja en el seu pla estra-
tègic. 

Planteja el mateix Àustria. Mirem-nos l’índex d’aquest posicionament estratègic 
del Govern austríac. Quins són els reptes? El talent com a base per poder-los afron-
tar; la creació de coneixement com a fonament de la societat basada en el coneixe-



DSPC-C 214
14 de març de 2019

Sessió 10 de la CEC  23 

ment, i l’aplicació d’aquest coneixement en valor. Perfectament el mateix índex que 
el que hem de, també, abordar com a país.

O Suècia, que sent el país europeu que més inverteix en R+D, fixem-nos que diu: 
el seu objectiu nacional és arribar a un 4 per cent d’inversió d’R+D, eh? El país que 
més està invertint ens diu que el seu objectiu és el 4.

És, per tant, Catalunya avui una societat del coneixement? Hi ha un indicador, 
el Regional Innovation Scoreboard, que ens diu –a través de divuit indicadors con-
crets, en fa un de sintètic– com estem amb relació a Europa –la línia blava– i a Es-
panya –la línia carbassa. Quan la línia blava està per sobre de la negra és que estem 
per sobre de la mitjana europea; quan està per sota, és que estem per sota de la mit-
jana europea. Si posem un verd als que estan per sobre i un vermell als que estan per 
sota, ens dona una imatge molt clara d’on tenim, diguéssim, trumfos, i on tenim as-
pectes a millorar. Clarament va bé en tot el que fa referència a educació superior i a 
recerca –educació superior, color verd–, publicacions científiques –en col·laboració i 
en cites i en impacte, color verd. Tot això que diem està per sobre de la mitjana euro-
pea. Només hi ha un aspecte que cal considerar molt important: formació continua, 
que és educació també superior; aquí estem en color vermell –una cosa que ens ho 
hem de fixar. I estem fins i tot en color vermell amb relació a la mitjana espanyola.

Però en canvi estem molt malament, diríem, en tot el que fa respecte a transfor-
mació d’aquest coneixement en innovació i en valor afegit. Per tant, tenim la neces-
sitat de fer créixer aquesta inversió privada. Fixeu-vos-hi: l’1,13 que ens falta, eh? 
Hem de fer créixer aquesta inversió privada en recerca; hem de fer créixer la despesa 
en innovació; hem de fer créixer la innovació de productes. Tot això són indicadors 
molt clars de com hem d’avançar.

Estem en el bon camí? Doncs, a més a més, sembla que estem d’alguna manera 
retrocedint posicions. I aquesta és una preocupació afegida. El 2009 estàvem per so-
bre de la mitjana europea, en l’indicador d’aquell moment, com a regió innovadora 
alta; el 2017 estem just per sota de la mitjana europea. No és perquè hàgim deixat 
de fer coses, bàsicament és perquè els altres han avançat en aquest camí i hem bai-
xat en la mitjana, tot i seguir progressant; simplement hem progressat menys que la 
mitjana europea.

Aquest context és el que marca la missió del sistema universitari i de la secreta-
ria. Per tant, com a sistema universitari, la feina és proveir formació superior i co-
neixement. Això és la feina. Només fent això estem complint, aquesta és la feina que 
hem de fer. Però a més a més tenim necessitat de sistema. Addicionalment a això, 
hem d’afavorir la transferència d’aquest coneixement cap al sector productiu –no és 
una responsabilitat exclusiva del sistema, però hi ha de col·laborar–, i hem de fer que 
també es desenvolupi socialment i culturalment el nostre país, eh? Amb això es de-
fineix la missió del sistema de coneixement i universitari de recerca i amb això pot 
quedar clara quina és la feina d’aquesta secretaria. 

La feina d’aquesta secretaria és establir els objectius del sistema i ajudar, a través 
de les polítiques i l’aplicació de recursos, les universitats i els centres a que assolei-
xin els seus objectius. Hem d’assegurar l’accés equitatiu a l’educació superior; hem 
d’ordenar el sistema assignant-li recursos públics; hem de col·laborar amb els dife-
rents agents del sistema, i hem d’informar la societat. I en fer aquesta informació es 
retroalimenta en l’establiment d’objectius del sistema, eh? Aquesta és la definició 
que he proposat a la secretaria de dur a terme.

Cas concret en què ens trobem. Això és visió global que defineix la feina de fu-
tur. Feina de present: a mes a més de preocupar-nos de portar el sistema en aquesta 
direcció, ens hem de preocupar de problemes que tenim puntuals i candents. Una 
situació econòmica que és preocupant: el pressupost liquidat del 2017 és més gran 
que el pressupost inicial del 2017 –i saben que estem en una situació de pressupost 
prorrogat; per tant, això s’ha agreujat el 2018 i, si no canvien les coses, se seguirà 
agreujant el 2019–, amb un 4,5 per cent. Aquest 4,5 per cent del 2017, que ha crescut 
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el 18, representa un dèficit estructural del sistema. I, a més, doncs, la mateixa secre-
taria en la seva activitat també està en un sistema tensionat.

Per donar quatre xifres, aquí tenim el total executat del 2017, de 1.090 milions, 
més gran que el 1.042 que estava pressupostat. Aquest és un dèficit estructural de 
gairebé 50 milions, que ha crescut el 18. I la responsabilitat més gran d’aquesta di-
ferència està en el bloc de finançament universitari, que és el principal receptor del 
problema, és on han anat a parar uns increments retributius que no estan contem-
plats en els pressupostos. Aquesta és, una mica, l’anàlisi de la situació. 

Tenim, per tant, tensions sobre el pressupost del 18, que no ha existit, i tensions 
sobre el pressupost del 19. Uns increments salarials pactats i no incorporats a pressu-
post, de 8 milions el 17, de 13 i mig el 18, i de 21 més que ens apareixeran el 19. Són 
increments retributius que són d’obligat compliment en el capítol 1 de les universi-
tats i no estan pressupostats. I això seguirà el 20 i el 21. Tenim acords parlamentaris. 
Un acord parlamentari de reducció de preus el 2016: reduir el 30 per cent els preus. 
També el 2017 s’arriba, en el moment de fer el pressupost del 2017, a que això s’apli-
ca progressivament –i, de fet, es va aplicar el 2017 reduint preus en dos dels trams, 
l’1 i el 2 dels trams d’equitat. En definitiva, hi ha un compromís d’increment d’equi-
tat en el sistema que té un cost.

Hi ha increments de despesa en grans infraestructures, especialment Alba i BSC. 
Hi han necessitats ajornades del sistema universitari i de centres de recerca: incre-
ments de finançament que s’haguessin hagut de produir i no s’han produït, perquè no 
s’ha pogut, i això vol dir implicacions en plantilles de professorat envellides i que cal, 
per tant, renovar i amb cert grau de precarització, i també inversions en infraestruc-
tures, que fa temps que no es fan.

Sobre les diferents prioritats; faig un petit repàs a les diferents prioritats. En equi-
tat volia primer mostrar un gràfic on es veu l’evolució al llarg del temps, abans de la 
crisi fins ara, del nombre total d’estudiants per blocs. Els estudiants de la línia gro-
ga són universitats públiques presencials; la línia carbassa és universitats públiques 
presencials i els seus centres adscrits; la vermella, afegint-hi la UOC, i la lila tot el 
sistema. I el que vull mostrar aquí és, en contra d’una idea que circula en el sistema 
i també crec que en aquest mateix Parlament, que el sistema globalment ha crescut 
en estudiants, fins i tot només en l’àmbit de les universitats presencials ha crescut en 
estudiants. 

Les universitats presencials decideixen tenir o no tenir centres adscrits, és una 
política interna. I aquí ha passat de 162.400 a 171.900, hi ha hagut un creixement de  
pràcticament deu mil estudiants en les universitats públiques presencials, que és  
de 20.000, si hi afegim la UOC, i és de 26.000 en el total del sistema, en un context de  
reducció dels estudiants potencials, que és la franja de divuit a vint-i-quatre anys, 
que ha baixat ostensiblement en aquest mateix període, fet que fa que el percentatge 
d’aquesta franja que està a la universitat és del 38 per cent, el 2006, el 49 per cent, 
el 2017.

Tema d’equitat, ràpidament. La distribució dels estudiants en les universitats no 
representa tampoc una distribució equitativa. Hi ha evidències de manca d’equitat. 
Hi ha universitats on el que podríem designar els fills de classe baixa estan represen-
tats amb números que són de l’ordre del 5 per cent; altres estan entre el 10 per cent, 
i en alguna està en el 17 per cent. Hi ha una distribució entre universitats que no és 
equitativa i no sabem tampoc si això és prou representatiu de la mateixa societat. 
Per tant, ens hem de preocupar de l’equitat.

I aquí és on intervé un element que posem damunt la taula: és la necessitat d’in-
troduir beques equitat..., perdó, de beques salari, per reduir la possibilitat de que al-
gun ciutadà, podent estudiar a la universitat, no s’ho permeti, i per, també, reduir la 
possibilitat de que estudiants triïn carreres que puguin considerar més compatibles 
amb seguir treballant, perquè facin les carreres que veritablement vulguin fer, eh? 
Per tant, hi ha una doble inequitat: l’accés –accedir-hi o no– i la tria dels estudis.
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Sobre finançament, aquest és el gràfic que il·lustra la història del finançament en 
aquests últims anys a les universitats. La línia sòlida és la realitat. La línia discontí-
nua és com continuaria si segueix la tendència; com seria el 19 si no hi ha cap can-
vi en el sistema pressupostari. Doncs serà així. Si s’aprova el pressupost serà així, 
eh? La qual cosa vol dir que l’aprovació d’aquest pressupost perfectament inicia un 
camí de recuperació en la línia del que hi havia quan hi havia un creixement pres-
supostari, com mostra el gràfic. També es pot veure el mateix en el finançament de 
centres de recerca.

No es pot veure el mateix encara en infraestructures. En infraestructures, fi-
xeu-vos que just abans de la crisi va haver-hi una gran pujada, però que la línia ve-
nia d’un finançament anual de l’ordre dels 70, 80 milions i ara estem en 20. Infra-
estructures és una necessitat. I aquí la qüestió és que aquest creixement el podem 
fer quan hàgim pogut fer la recuperació del dèficit estructural; per tant, pel següent 
any, l’any 20, podríem fer aquesta recuperació.

De manera, que el plantejament del pressupost del 19 té tres prioritats: l’elimi-
nació del dèficit, l’increment de l’equitat amb el compliment progressiu de l’acord 
de la reducció del 30 per cent, i l’inici d’un programa de captació de talent jove per 
a la renovació de personal a les universitats. En concret, això voldria dir dedicar 42 
milions, dels 72 que estan previstos d’incrementar-se en el pressupost del 19, a l’eli-
minació del dèficit estructural; dedicar gairebé 10 milions a beques salari; dedicar 
1 milió a la reducció del 30 per cent dels trams 3, 4 i 5, comptant que aquesta re-
ducció se seguirà aplicant en exercicis posteriors –per tant, arribar al compliment 
del 30 per cent en tots els trams, però progressivament; fer-ho tot en el tram 6 és un 
esforç que concentra massa recursos en aquest tram, en fer-ho progressivament–, i 
equiparar preus de màster a graus; també fer-ho en dues etapes: primer, a graus ti-
pus C, i després, a graus del mateix àmbit, eh? Aquesta és la tendència que volem 
inaugurar. També seguiríem aquest procés, però, d’entrada, 19, 20 i 21 tindríem 
aquestes prioritats.

Una convocatòria d’atracció de talent concentrada en l’increment de contractes 
de FI i de Beatriu de Pinós d’una dimensió considerable –de l’ordre de sis-cents 
contractes nous. Per tant, que al cridar-te quatre anys això esdevindria una magni-
tud considerable de dos mil contractes nous. Això està valorat en 12 milions nous 
en aquest pressupost, que serien –ho esperem– 15 en els següents. Les inversions 
de grans infraestructures que cal fer: 3 milions. Inversions semblants a les anteriors 
en centres de recerca valorades en 6 milions. I altres actuacions: 2 i mig. Tot això 
d’aquí suma 76,5 milions, perquè se contemplen els 72 d’increment més 4 i mig de 
fons socials europeus.

Aquestes són les novetats que es plantejaven en el pressupost del 2019; amb la 
visió de futur, per tant, de millorar l’impacte en el sistema de coneixement en les 
línies que dèiem; amb la visió global de millorar l’equitat; millorar la rellevància i 
impacte de la producció científica, i visibilitzar tot això per conscienciar la societat 
de que aquesta és la base de la societat del coneixement.

I per fer-ho necessitem un pacte. Per fer-ho necessitem el Pacte per a la societat 
del coneixement; que el coneixen, perquè tots els grups formen part del plenari, per 
tant, tenen..., la informació del que és la presentació sobre el pacte ja la vam fer el 
dia del plenari, no ho repetiré aquí. Només dir que partim d’una relativa bona situa-
ció quant a estructura de sistema, encara que vèiem els punts crítics que té en qües-
tions de dimensions i finançament. 

Què necessitem en aquest pacte si l’objectiu final és que el nostre sistema pro-
ductiu estigui més basat en coneixement? L’objectiu, el destinatari final és el sistema 
productiu. És el sistema productiu el que genera l’estat del benestar. Per tant, aquest 
ha de ser el destinatari. I per arribar-hi tenim un sistema d’educació superior que 
contempla cicles formatius i universitats; tenim un sistema d’investigació que con-
templa universitats i centres de recerca; tenim centres tecnològics, que estan a un 
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punt intermedi perquè són els que haurien de connectar coneixement o facilitar la 
connexió del coneixement amb les necessitats del sistema productiu; tenim el Go-
vern, que és el que ha d’establir polítiques i designació de recursos, i les relacions, 
les relacions que s’han de construir o s’han d’enfortir entre cicles i universitat, i en-
tre universitat i centres de recerca, i entre sistema de recerca i centres tecnològics. 
Són relacions estructurals que s’han de reforçar. Per això necessitem el pacte.

Tenim relacions... Tenim polítiques. Les polítiques que el Govern ha de fer en 
l’educació superior, en recerca, en innovació, en política industrial amb el sistema 
productiu, en transferència amb el sistema de centres tecnològics. Això són políti-
ques que cal tractar en el pacte. Però sobretot l’objectiu és les relacions entre el de 
baix i el de dalt; relacions a nivell formatiu –adequació de l’oferta formativa a les 
necessitats–; relacions entre recerca i les necessitats tecnològiques del sistema. 

I per això tenim aquesta estructura del pacte: amb un plenari en el que ja, com a 
grups, hi han participat; una taula permanent que s’extreu d’aquí i uns grups de tre-
ball que... –estic a punt de la mitja hora, ja a punt d’acabar, però faig un petit repàs. 

El primer grup, sobre la missió de tot plegat: quina és la dimensió de cada ele-
ment del sistema? Per què serveix cada element del sistema amb relació als altres? 
El de recursos humans ha de parlar de les carreres professionals en l’àmbit acadèmic 
i científic perquè tenen singularitats que cal protegir.

El de recursos econòmics, perquè òbviament cal parlar de quins recursos com-
prometem en aquest sistema. Aquests són els compromisos, finalment, objecte del 
pacte, perquè són els que han de tenir durada.

El sistema de recerca, que té la necessitat de ser protegit, per la seva singularitat, 
amb una llei de la ciència, que és el principal objecte d’aquí. 

El grup cinquè, amagat en cinquè lloc, és, de fet, el principal, perquè és el que ha 
de trobar els mecanismes per incrementar allò que és –que hi estem ben lluny– la 
inversió privada en recerca, tant fer créixer la inversió privada en recerca –no per-
què es digui, sinó perquè es fomenti–..., i facilitar la transferència de tot el sistema 
de coneixement cap a l’empresa.

Un grup singular de grans infraestructures, perquè en tenim i representen com-
promisos que han de tenir estabilitat.

I un grup particular, el de regionalització de les polítiques de desenvolupament 
basades en coneixement; bàsicament estendre el concepte de RIS3, que és per tot Eu-
ropa, a totes les regions, que a Catalunya només existeix com a RIS3CAT, però que 
com que Catalunya és un país gran, no és un país petit, necessita tenir una definició 
regional interna per fer-ho millor, per fer RIS3 diversificat, en funció de la diversifi-
cació que realment existeix en el país.

I aquesta és l’estructura que busquem, els objectius de cada grup. I aprofito 
aquesta compareixença i aquest moment per convidar-los que participin en tots ells 
–en tots ells. Tots els grups parlamentaris que hi estiguin interessats, que ens enviïn,  
ens proposin els diputats o els experts que volen que participin en cadascun dels 
grups, eh? Ara estem fent les convocatòries d’aquests grups; per tant, volem comp-
tar..., perquè aquest és l’objectiu final. L’objectiu final és que hi hagi un acord ampli, 
que sigui estable en el temps; per tant, necessitem que l’acord es construeixi sobre 
bases de participació política. Per tant, estan convidats a comunicar-nos –demanem 
una comunicació formal, perquè sigui una persona que puguem comptar-hi amb es-
tabilitat– la participació dels diputats o dels experts que volen que, en representació 
de la visió del grup corresponent, participi en aquests grups.

Moltes gràcies, presidenta, per la tolerància.

La presidenta

Gràcies, senyor Grau. Gràcies per la informació que ens ha fet arribar. Gràcies 
per l’esforç, també, de síntesi.
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I ara és el torn d’intervenció dels grups parlamentaris. Té la paraula, en primer 
lloc, el Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda, senyor secretari, senyora di-
rectora. Benvinguts, també, autoritats que ens acompanyen del seu equip i diputa-
des i diputats. Bé, en primer lloc, tot el nostre, doncs, reconeixement i gratitud per 
tota la feina, per tota la intensa feina que és evident que esteu fent. És obvi que el 
que presenteu agrada, ens agrada i, per tant, recolzament en aquest sentit. La músi-
ca sona molt bé. 

Suposo que intuïu –perquè així us ho vaig explicitar en privat la darrera vegada 
que vau venir aquí a intentar comparèixer, però, bé, no va ser possible, com vau veu-
re– que la nostra impressió, que la meva impressió és..., encara que entenc, no?, que 
el que vostè té ganes de fer..., és que és magnífic i tindrà evidentment tot el nostre 
recolzament. Doncs bé, la nostra sensació és que desgraciadament hi ha poca cosa 
a fer, eh?, en universitats. 

Bàsicament perquè, bé, nosaltres estem aquí elegits per unes eleccions que es van 
fer al desembre de l’any 2017, vostè, doncs, compareix per primera vegada en aquest 
Parlament al març del 2019. Jo crec que això, ja, algú que ho comenci a escoltar es 
fa potser la mateixa pregunta amb la qual jo venia, el dia que vostè i el seu equip 
venien aquí a comparèixer i ens van tancar, bé, una altra vegada aquesta comissió. 
Deia: «Ostres, déu-n’hi-do, la de temps que ha passat perquè el secretari d’Univer-
sitats ens vingui almenys a fer un primer esbós de quina és la política universitària 
que ara, no sé si amb continuïtat del que ens explicava l’anterior o no, hauríem de 
fer, no?»

I, per tant, ja des d’aquesta primera visió una mica, entengui’ns, escèptica, doncs, 
i veient com l’altre dia li negaven la paraula, encara que vostè estava aquí ben pun-
tual..., això ens ho fa agafar, no? La meva primera pregunta és: realment creu que hi 
haurà possibilitats d’implementar, de desenvolupar alguna de les coses que ens pre-
senta? Perquè jo hi crec, eh?, crec en vostè i crec en el seu equip –i no sé com dir-ho 
perquè quedi clar que el meu comentari no és ni la persona ni els equips, perquè a 
més els recolzo plenament–, però sí que crec que darrere no hi ha una intenció de 
que això es desenvolupi. No tinc cap interès en desanimar, però bé, en tot cas, des-
prés de la vergonya de l’altre dia, crec que l’hi havia de dir.

Aquest matí li comentava a la consellera de Salut que tenia aquesta sensació –que 
comparteixo amb la de la tarda, eh?–: estem crec que sotmesos a una fase crònica i 
continuada de diagnòstic, no? El diagnòstic és una de les coses..., aquest matí jo li’n 
feia, una mica, doncs, la metàfora amb el que jo tenia amb els alumnes de segon i 
tercer: els agrada començar a diagnosticar. Ara, crec que hem d’arribar a la sego-
na fase, evidentment, perquè per això està el Govern i per això algú governa, que 
és la d’arribar als tractaments, d’arribar a les solucions i implementar-les, deixar de 
fer preguntes i aplicar solucions. Aquest matí ho deia així; crec que potser amb un 
altre to, però en tot cas he dit això. I aquesta tarda, una mica, la sensació també la 
tenia, eh?

Bàsicament, tema de finançament, no? Jo recordo, doncs, els seus companys rec-
tors quan demanaven aquest increment pressupostari. No sé exactament què pensa 
vostè d’aquelles cartes que es van fer, que es van publicar a la premsa; que nosaltres 
indubtablement vam donar-hi suport, però, bé, m’agradaria saber si vostè farà, en 
aquest sentit, veu també dels rectors; és a dir, si, encara que sigui part de govern, 
vostè, que és un magnífic rector i continua en això, és evident que hauria de tenir 
aquest paper potent, si es veu capaç, davant del Govern, de mantenir aquesta posició. 

Bàsicament..., perquè clar, vostè ens ensenya una gràfica, no? Jo quan estava  
veient aquesta gràfica, sentint els tambors de les eleccions..., excepte aquí, es rumo-
reja que, en pocs mesos, aquí tornarem a tenir convocatòria d’eleccions. Clar, venir 
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aquí a presentar una gràfica... Bé, podem fer una corba del pendent que vostè vulgui 
–jo no soc economista i com a metge no entenc gaire com es fa això–, però bé, en 
tot cas, la veia..., un gran pendent, per tant, ben boniquet. Clar, algú..., que tinc la 
sensació que sap perfectament que aquest Govern no ha presentat els pressupostos; 
per tant, bé, podem estar..., no ho sé, eh?, si li han promès una cosa diferent de la 
que nosaltres coneixem públicament, però en tot cas sí que li asseguro que els pres-
supostos ni estan ni s’esperen. Però el que es diu als passadissos que la convocatòria 
d’eleccions és ja propera..., bé, aquesta gràfica ens fa trontollar una mica.

Grans temes. Vostè ho ha dit: la reducció de les taxes del 30 per cent. Alguns 
ens ho han sentit dir –jo crec que al plenari ho he dit sovint i a les televisions també. 
Aquí hem aprovat una baixada de taxes –vostè ho ha dit– del 30 per cent. Crec que 
amb aquest pendent..., no ho sé –que, hi insisteixo, no soc economista–, però tinc 
la sensació que no hi està inclòs. Per tant, desconec si el mandat parlamentari, en 
aquest cas, doncs, vostè l’inclou o no, o què en pensa d’això. El que sí que sabem és 
que són de les taxes més cares de tot Espanya.

No ho ha comentat, però bé, si no ho dic, doncs, crec que tampoc faria reflex al 
que han dit altres companys seus quan vostès compareixen, i, per tant, crec que ho 
he de fer: què en pensa del tema de la llibertat d’expressió als campus? És un dels 
temes que nosaltres aquí hem tret, perquè ens preocupa. Sap vostè que hi ha alum-
nes amenaçats, que hi ha boicots, que hi ha ocupacions, que hi ha escarnis. Per tant, 
voldria saber si vostè defensa la llibertat i, en aquest sentit, quina és la proposta, si 
és que n’hi ha, per a això.

Del pacte nacional en diré poc perquè el temps ens apressa, però recordo per-
fectament haver estat present, com hi vaig estar l’altre dia, al Palau de la Genera-
litat..., les poques diferències que vaig tenir la sensació..., sí, va canviar el lloc que 
ens rebia: aquesta vegada va ser a Palau, l’anterior crec que era a la zona aquella in-
dustrial..., Escola Industrial, em sembla que es diu. Hi havia un photocall. Aquesta 
vegada no hi havia photocall, però vaig tenir la sensació, eh?, que després d’allò es 
van convocar eleccions, com li vaig dir aquí al secretari, al senyor Arcadi, que ja ho 
intuïa; li vaig parlar dels tambors. I ara mateix, doncs, tinc la mateixa sensació. Per 
tant, la música ens agrada. Ara, bé, tant de bo tot això es pogués desenvolupar; però 
quan es convoquin eleccions, «finiquitarà».

La consellera, l’altre dia al plenari, va dir textualment: «El sistema universita-
ri ha arribat a una fi de model.» Això no és meu, ho poso entre cometes perquè és 
textual. I, per tant, jo sí que voldria preguntar-li –no a ella, perquè crec que és vostè 
el que ens hauria de donar aquesta resposta–, doncs, si hem arribat a aquesta fi de 
model. Sí? Quin? Cap a on? És a dir, bé, si ens pot il·luminar una mica, eh?, què és 
el que pretén aquesta secretaria.

Temes d’idiomes. Miri, aquest diputat que us parla la legislatura passada anun-
ciava, denunciava aquí..., amb el meu to, que intento mantenir-lo molt cordial. Jo 
deia: «Aquests alumnes que tenim ara...» Jo en aquella època justament deixava 
el deganat; per tant, ho coneixia bé perquè havia estat el responsable de reclamar 
i de dir: «Els alumnes de medicina no tenen» –els meus, eh?, quan parlava, dels 
meus– «el nivell per assolir el que s’està demanat en una directriu, una instrucció 
parlamentària.» Ho vaig fer la legislatura passada. Bé, quan vam arribar a aquesta, 
vostès –«vostès» em refereixo..., entenguin-ho–, a petició dels rectors, ens van de-
manar de forma urgent que aprovéssim aquí una moratòria perquè els alumnes..., a  
instàncies dels rectors, hi insisteixo –ara mateix no parlo en nom de Ciutadans,  
a instàncies dels rectors–, doncs, demanaven urgentment que féssim una moratòria 
del tema del B2, perquè vostès, com a govern, vostès, com a institució, reconeixien 
públicament que, si no, els alumnes no podien obtenir els seus títols. 

Per tant, en aquest sentit, voldria saber si han fet algun pas més que..., bé, nosal-
tres hi vam donar recolzament, evidentment, perquè, com no podia ser d’una altra 
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manera, no podem deixar mai els alumnes tirats, però bé, hi havia una moratòria al 
darrera. Què s’ha fet? Com està la situació? 

Voldríem parlar també de precarització laboral, del talent jove. Sap vostè que 
aquest és un tema que ha sortit aquí sovint. Quines són les reformes per atraure i per 
retenir, doncs, talent? 

I, per acabar –per no importunar la senyora presidenta, que sé que està mirant 
el cronòmetre–, el tema d’autonomia universitària, de rendició de comptes, en tot 
cas de finançament, també, per resultats. Vostè, com a bon coneixedor de la política 
universitària, té previst incloure, en alguna estructura d’aquestes, temes d’aquests, 
doncs, de finançar també l’excel·lència?

I per acabar, doncs, donar-li les gràcies i desitjar-li que, encara que hagi passat 
moltíssim temps des de que vam tenir les eleccions i vostè arriba a comparèixer en 
aquest Parlament, desitjar-li que vingui molt sovint, perquè el rebem amb les mans 
ben obertes i felices. Ens agrada moltíssim parlar d’universitat i parlar de sistema 
universitari. Per tant, senti’s còmode per poder demanar a la senyora presidenta que 
fem aquí més comissions per parlar de temes puntuals, perquè creiem sincerament 
que la universitat no es del Govern, la universitat és de la societat i, per tant, en 
aquest sentit, li desitgem molts encerts i grans èxits.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Soler. A continuació es el torn del Grup Socialistes. Té la paraula 
la diputada, la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bona tarda al senyor Grau i a la senyora Girona; gràcies per 
la seva compareixença. La veritat, li haig de dir sincerament que m’ha agradat la 
seva intervenció. Crec que ha establert molt bé el relat, no?, de quin ha de ser el des-
tí final, o l’objectiu final com a país, pel que fa, doncs, a la generació de riquesa i la 
seva distribució per aconseguir una justícia social i igualtat d’oportunitats. Jo crec 
que amb això, aquest model i aquest relat el compartim clarament. I segurament tota 
la resta que ha dit fins a la concreció, diguéssim, del que el Govern està disposat a 
avançar en aquesta línia.

I ho dic, perquè –nosaltres també ho hem dit sempre, no?– és veritat que hem de 
posar el coneixement al centre de l’economia; no perquè l’economia sigui el més im-
portant, però si no som capaços de generar riquesa no som capaços de distribuir-la 
i, per tant, de generar aquesta igualtat d’oportunitats i aquesta justícia social. Si som 
capaços de posar el coneixement al centre de l’economia, del nostre teixit econòmic, 
aportarà més valor i, per tant, tindrem més capacitat de generar més PIB i de po-
sar-nos en els altres grups, en els que no estem encara, en aquella gràfica que vostè 
molt bé ens ensenyava.

Però clar, han passat algunes coses en aquest país en els darrers temps, des de 
la crisi econòmica, que no ens han agradat, no? Mentre la majoria dels països de la 
Unió Europea han augmentat els recursos basats en el coneixement, doncs aquí els 
hem reduït, en aquests anys de crisi. Quan justament s’ha de fer una aposta més clara 
pel coneixement, per intentar pal·liar els efectes d’aquesta crisi, aquí no hem sigut o 
no hem tingut clar el rumb i hem retallat clarament en l’àmbit de les universitats. Per 
tant, no sembla una proposta, una aposta massa intel·ligent la que hem fet aquí amb 
relació a altres països europeus.

Saben vostès que el finançament mitjà de l’OCDE en temes universitaris és, la 
mitjana, de l’1,22 per cent del PIB –crec que ho posava en una de les seves gràfiques. 
I, amb relació a l’OCDE, hi ha trenta-quatre països que inverteixen més que Catalu-
nya; també més que Espanya, però ara estem a Catalunya i em centro aquí, no? És 
a dir, que realment, malgrat que jo crec que tots compartim un cert relat i és veritat 
que..., ho deia el senyor Soler ara i segur que ho repetiran la resta de diputats: com a 
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país no hem sigut capaços de blindar els recursos i l’aposta pel coneixement, com a  
base d’una economia que ha de ser estructural, sòlida i capaç de generar aquesta ri-
quesa, aquests llocs de treball de qualitat, per després poder distribuir-la. No hem 
sigut capaços de fer-la i em fa por que no ho fem.

Perquè és veritat que vostè fa un discurs molt ben travat i crec que vostè ho té molt 
clar –al senyor Grau ja el coneixem, ha sigut rector, crec que té publicacions i em 
sembla que tenim molt clar el que pensa i el que li agradaria fer–, el que no tinc tan 
clar és si el Govern prioritza de la manera que cal el coneixement. Perquè al final és 
aquí, no? Quan vostè parlava del pressupost del 2019..., bé, un pressupost que ni tan 
sols el Govern aprova. Jo li vaig dir l’altre dia al senyor Aragonès i al president Torra 
que, home, quan un es creu una cosa, doncs, la tira endavant. I aquest Govern no l’ha 
aprovat ni en el seu Consell Executiu. I, per tant, no sé massa si se la creu. En tot cas, 
no la podem aprovar al Parlament si no la registren i iniciem la tramitació.

És veritat que, malgrat tot, hi ha un esforç, un petit esforç en l’àmbit de les uni-
versitats i la recerca. Nosaltres creiem que insuficient, però bé, es pot anar cami-
nant, no? El que passa, que creiem que portem tants anys de retard que ara caldria 
una injecció important. I aquí és on jo crec que un govern mostra quines són les 
seves prioritats. Perquè, una mica d’aquí, una mica d’allà..., doncs no acontentes a 
ningú, i probablement el que faria falta és posar-hi una injecció. Evidentment no 
podem posar els 1.000 milions o els 900 milions que vostè deia, per posar-nos al 
que ens tocaria pel que fa al PIB amb relació a la recerca, però bé, podríem fer una 
aposta de 100 milions, de 150, de 200, que sembla que el Govern no és capaç de 
fer-ho. I ho dic no només per aquesta proposta de pressupostos que hem vist per al 
2019, sinó també pel que vam veure el 2017 o vam veure el 2016. I realment aquest 
país s’hauria de conjurar, perquè aquest –aquest–, i probablement alguns aspectes 
socials, tinguessin una injecció important de recursos. I, per tant, aquí crec que l’es-
forç s’hauria de fer d’una manera molt clara.

Clar, perquè el 2012 –i el senyor Castellà se’n deu recordar– es va fer un augment 
de les taxes universitàries, no?, al final, perquè hi va haver una reducció del finança-
ment públic a les universitats. Clar, som la comunitat autònoma que tenim els preus 
públics més alts, no som capaços de fer aquesta reducció i, per tant, fem uns esfor-
ços a través de les beques equitat. Nosaltres creiem que no és el mateix. Nosaltres 
seguim apostant per una reducció de les taxes, tal com s’ha aprovat en aquest Par-
lament, però entenc que, bé, no és l’aposta que fa el Govern, perquè probablement, 
doncs, no està fent o no té una voluntat clara o no és capaç de prioritzar aquest eix 
clarament en la seva acció de govern.

I, per tant, aquí a Catalunya, doncs assumim el 25 per cent del cost de la uni-
versitat, mentre a altres..., la mitjana europea està al 14. I, per tant, tenim encara 
molt recorregut. I si anéssim a mirar països nòrdics rics, també estan pagant bas-
tant menys que nosaltres. És a dir, que tampoc té a veure, a vegades, amb la riquesa 
d’un país, sinó, escolta’m, com tu consideres que l’educació superior és important o 
és clau perquè hi tingui accés tothom. I, en aquest sentit, nosaltres creiem que això 
s’hauria d’anar modificant –deia: «Escolta, que estem a la franja alta», no?, del cost 
que assumeixen els estudiants i les famílies–, evidentment, a Catalunya.

Fa dos anys ja, els rectors de les universitats públiques van fer tot un document 
en el que demanaven..., algunes propostes, no?, feien algunes propostes amb relació, 
doncs, als problemes que tenia la universitat. Una de les propostes que feien tenia 
a veure amb el finançament. I demanaven un model de finançament estable, per 
garantir les funcions de la mateixa universitat. I evidentment l’objectiu és més alt, 
però bé, com a mínim, si som capaços en tres anys de posar 100 milions d’euros al 
sistema, estarem una mica millor. Perquè és veritat que hi ha un envelliment de les 
plantilles, molta precarització, i aquest és un tema que ens preocupa i jo crec que a 
vostès també. I això de moment no és possible, pel que veiem també en la proposta 
que vostè ens presentava de pressupost.
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A mi m’agradaria preguntar-li si... Perquè a mi m’agradaria que no ho fiéssim tot 
al pacte per al coneixement. El pacte per al coneixement haurà de pactar els grans 
temes o les grans línies de model, però és veritat que igual que vostè plantejava per 
al 2019 algunes propostes –per exemple, en el tram 3 i 4, beques equitat–, també 
entenc que hi ha coses que podem anar fent, no?, no cal esperar el pacte, perquè se-
gur que estarem tots d’acord en que la precarització, doncs, l’hem d’anar reduint i 
l’envelliment de les plantilles s’ha d’abordar.

I, per tant, en aquest sentit, els rectors demanaven fer un pla a deu anys, no?, so-
bre..., un pla de xoc a deu anys, pel tema de les plantilles. M’agradaria saber si vos-
tès estan treballant en aquesta línia, perquè és veritat que aquest tema ens preocupa. 
Ara, si no vaig errada, l’edat mitjana a la UB és de cinquanta-nou anys, em sembla 
que a l’autònoma de cinquanta-set; és a dir, que són edats molts altes. Això fa que la 
gent s’estabilitzi a la universitat a unes edats molt elevades i, per tant, aquest és un 
tema que ens preocupa. És una petició que vam fer i m’agradaria saber, doncs, si la 
secretaria ho està treballant d’alguna manera.

Alguna qüestió més que li volia preguntar. També van demanar els rectors, en 
aquell moment, un estudi sobre recursos, personal i infraestructures de les universi-
tats públiques catalanes amb relació a l’espai europeu d’educació superior, no? De-
ien ells que realment caldria un estudi per veure si es pot abordar d’una altra mane-
ra, doncs, l’aplicació d’aquests plans. I no sé si realment, en aquests dos anys i mig, 
quasi, que fa que es va demanar això, s’ha fet alguna cosa.

Ha tractat també el tema de la innovació, que m’ha semblat molt important. I tam-
bé li haig de dir una cosa: l’hi agraeixo; l’hi agraeixo, i molt, no sap quant. I mira que 
estimo –i ho dic així, ja ho saben vostès– el senyor Navarro, eh?, perquè en el temps 
que vam estar aquí vam fer amistat. Però jo sempre li deia: «Arcadi, ets massa auto-
complaent, no podem sempre fer un discurs tan complaent sobre el sistema.» I m’ha 
agradat que vostè no ho ha estat tant. Ha portat unes xifres sobre innovació, home, 
que ens fan potser vergonya una mica, no?, o com a mínim ens posen el semàfor ta-
ronja-vermell. 

És a dir, som excel·lents en recerca, és veritat –malgrat que jo sempre dic que qui 
fa la recerca no viu en una situació excel·lent, perquè hi ha molta precarietat–, però 
és veritat que en innovació suspenem. No som capaços de transferir aquest conei-
xement, d’injectar aquest coneixement al nostre sistema perquè produeixi serveis, 
millori processos o productes. I aquest és un dèficit que tenim com a país, que, per 
exemple, fa molt millor Alemanya, no?, vull dir que ja ho sabem. I m’ha agradat que 
vostè ens ha portat una gràfica en la que clarament diu: «Escolti’m, això no ho fem 
bé i hauríem de treballar-hi.»

Jo, en aquest sentit..., alguns diputats també me n’han sentit parlar perquè és 
una dèria meva. –no n’ha parlat vostè, evidentment, perquè no li toca, perquè està 
en aquest departament però no a la secretaria–..., que és l’Eurecat. L’Eurecat és el 
Centre Tecnològic de Catalunya que es crea justament per generar això, o sigui, per 
agafar el coneixement i transferir-lo a les nostres pimes, no?, i estar molt a prop del 
territori per veure què necessita la nostra pime i veure com lliguem aquest coneixe-
ment amb aquestes necessitats.

A mi m’agradaria saber, perquè té molt a veure amb la innovació, si realment 
vostès estan treballant o treballen amb l’Eurecat o hi ha alguna línia, allò, doncs, de 
treball conjuntament amb ells, perquè crec que és clau el que ells facin. I no podem 
oblidar que cada any li donem 20 milions d’euros a l’Eurecat. O sigui, són molts re-
cursos –molts recursos– per fer transferència de coneixement i innovar.

Podríem parlar de moltes més coses, com molt bé sap el secretari, però aquesta 
està bé. Només afegir una cosa, trenta segons. Deia el senyor..., el diputat Soler, el 
tema del B2. Al final el B2 va ser una iniciativa nostra que vam portar per intentar..., 
bé, per fer quatre anys més, no?, per tirar la pilota quatre anys més endavant. És ve-
ritat que amb això no arreglem el problema. Si no posem recursos a la primària, a 
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la secundària, és impossible que els nostre estudiants arribin a la universitat amb 
un bon nivell d’anglès o amb una tercera llengua. I, per tant, aquí sí que m’agrada-
ria preguntar-li, perquè aquella proposta també ho portava implícit, si vostès estan 
treballant amb els altres nivells educatius per intentar millorar el nivell de la tercera 
llengua, o de l’anglès majoritàriament, quan s’arriba a la universitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. A continuació, pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies al compareixent. Primer faré 
una valoració una mica més general, i després, si de cas, entro en matèria en la dis-
cussió de pressupostos, que, a més, ja la vam tenir en el seu moment en el depar-
tament perquè el meu grup va participar d’aquesta discussió, i en faré unes línies 
generals.

Jo crec que..., el primer que m’agradaria dir és que les polítiques d’innovació, de 
recerca i de desenvolupament són una responsabilitat de govern, perquè formen part 
del projecte estratègic de país. I crec que aquí hi ha dues o tres coses que caldria po-
sar sobre la taula. Una: la política de desindustrialització que hem viscut en el con-
junt de l’Estat espanyol i també a Catalunya ha sigut un fracàs. Ha sigut un fracàs 
perquè ha desestructurat econòmicament la nostra societat, li ha fet perdre capacitat 
industrial, li ha fet perdre, per tant, estabilitat laboral, i li ha fet perdre capacitat de 
ser motor econòmic a Europa. I no van començar ahir; van començar, com a mínim, 
als anys vuitanta. 

I crec que aquesta primera reflexió l’hem de posar sobre la taula, perquè és una 
reflexió clau, també, per avaluar què volem fer amb la política productiva al nostre 
país. I jo crec que fins que no es posi una política de recuperació de sectors produc-
tius d’alt valor afegit sobre la taula, sigui mitjançant substitució d’importacions o si-
gui mitjançant inversió pública en elements productius que considerem claus –i des-
prés en citaré alguns–, estarem en la mateixa situació.

Segona valoració: les polítiques d’austeritat han sigut també perjudicials per ser 
motor econòmic i motor d’innovació en el nostre país. I ho han sigut a dos nivells. 
I crec que els dos són molt importants i estaran sobre la taula en els propers anys 
a Catalunya. U, convertir Catalunya i la resta de l’Estat espanyol en una economia 
subsidiària i en una economia de serveis respecte a la Unió Europea i sobretot als 
països del nord de la Unió Europea. I ho veurem quan vingui la discussió sobre la 
fabricació del cotxe elèctric a Catalunya i vegem quants llocs de treball perdrem a 
la SEAT o a la Nissan perquè fabriquem components en altres centres logístics, per 
exemple –però jo poso un exemple i sense voler ser catastrofista, però el tindrem–, o 
quan comparem les estadístiques sobre com s’ha reforçat productivament Alemanya 
respecte als països del sud d’Europa veiem també la responsabilitat que han tingut 
les polítiques d’austeritat i de devaluació salarial a l’hora de voler convertir la nostra 
economia en una economia de serveis.

I jo crec que aquesta reflexió també l’hem de fer sobre la taula, per donar impor-
tància sobretot a tres pactes nacionals que tenim sobre la taula: el de la indústria, el 
del coneixement i el de la transició energètica. Sense els tres pactes nacionals i sense 
situar els tres pactes nacionals en el centre de l’aposta política de Catalunya, estarem 
en una situació econòmica de continua degradació. Perquè el problema ja no és que 
tinguem indicadors de recerca i desenvolupament i d’innovació baixos, el problema 
és que tenim indicadors de recerca, desenvolupament i innovació decreixents i que 
la distància entre Catalunya i els motors econòmics d’Europa s’amplifica, i, per tant, 
que no estem en una via pel desenvolupament econòmic, pel salt productiu i per la 
generació de riquesa i de valor afegit, sinó que estem en una via de subdesenvolu-
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pament i de diferenciació del projecte europeu també en matèria productiva. Jo crec 
que aquesta reflexió l’havíem de posar sobre la taula. 

I, després, som conscients de que Catalunya té un teixit productiu particular. 
Catalunya és un país de pimes, i les pimes tenen problemes estructurals per fer 
aposta per la innovació, sobretot perquè tenen un problema fonamental, que és la 
incapacitat de generar prous beneficis com per poder destinar a innovació part del 
seu capital. Empreses que tenen deu, quinze treballadors, és difícil que en puguin 
alliberar dos o tres per fer innovació. Però això no és una excusa, això vol dir que  
el Govern ha de fer un esforç –o inclús un sobreesforç– per ser capaç de construir  
un projecte d’innovació que s’arreli a la realitat productiva de Catalunya. I això és un  
repte que tenim per davant, però és que no canviarà el nostre model productiu en 
els pròxims cinc anys. 

I, per tant, el repte és com construïm polítiques d’innovació que siguin capaces 
de reforçar el nostre teixit productiu i de construir un projecte productiu de futur. 
Perquè el problema que tenim sobre la taula ja no és com reconstruïm els nivells de 
despesa social i de benestar que teníem fa deu anys, abans de les polítiques d’aus-
teritat. El problema és que hem de fer això i alhora assumir que el nostre model pro-
ductiu necessita fer un salt tecnològic i sobretot una transformació energètica que 
ens permeti que sigui un projecte de futur en els pròxims deu, quinze, vint anys. I si 
no fem aquest salt ara, tindrem aquest problema sobre la taula per molt que recupe-
rem nivells de benestar a curt termini a Catalunya. Jo crec que aquesta reflexió un 
govern l’hauria de tenir sobre la taula. 

I per mi això són tres coses: pressupostos expansius que prioritzin també el co-
neixement com un element fonamental, i assumir els tres pactes nacionals que he 
dit abans com a pactes estratègics. I jo..., la meva opinió és que, més enllà dels en-
certs i els desencerts que hi ha hagut en el desenvolupament de tots els plans, ni els 
pressupostos que s’han posat sobre la taula són expansius ni el desplegament dels 
tres plans ha sigut ambiciós. I crec que això, més enllà de la crítica que sempre fem 
d’un govern que no governa i que té un impacte aquest desgovern sobre la vida ac-
tual de la gent, té un impacte també sobre la vida futura i sobre les perspectives fu-
tures de benestar, de creixement i de desenvolupament de Catalunya. I jo crec que 
això ho hem d’assumir. 

És a dir, no és baladí passar-se dos o tres anys més, o quatre, sense assumir com 
a prioritat estratègica el Pacte nacional per a la indústria. I no és baladí no fer-ho 
sobre el Pacte nacional per al coneixement. I no només perquè estem excloent i ex-
pulsant i dificultant l’accés a la universitat de forma injusta per motius econòmics, 
no ho és tampoc perquè estem embargant el futur productiu i de benestar del nostre 
país. I jo crec que aquesta reflexió, avui que parlem d’innovació i, per tant, de futur, 
és la primera que volia posar sobre la taula. 

Perquè quan mirem el gràfic que vostè ha posat sobre si Catalunya és una so-
cietat del coneixement..., ha dit: «Estem bé en aquells elements» –diguem-ne, per 
dir-ho sistemàticament– «vinculats al coneixement; estem malament en aquells ele-
ments vinculats a la innovació.» I jo crec que això és relativament preocupant. 
Primer, perquè jo tinc una valoració particular sobre com estem en nivells de co-
neixement; és a dir, els indicadors de recerca i desenvolupament a Catalunya han 
baixat en els últims anys. I jo crec que això també ho hem de posar sobre la taula. 
El model universitari que tenim sobre la taula ha fet fallida a nivell de ser capaç de 
generar coneixement, però també de generar igualtat d’oportunitats i condicions la-
borals dignes al personal universitari. Jo crec que això també ho hem de posar so-
bre la taula. Però a més és incapaç de fer el següent exercici que justificava les po-
lítiques d’austeritat, que és: retallem en despesa social, perquè la despesa social és 
un obstacle per dinamitzar l’economia. I jo crec que els resultats que tenim sobre la 
taula són que la despesa social no només és un obstacle per dinamitzar l’economia 
i per contenir el deute públic, sinó que hem doblat el deute públic d’aquest país des 
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de l’inici de les polítiques d’austeritat i hem enfonsat la capacitat de generar innova-
ció, recerca i desenvolupament, i de ser motor, ja no de creixement econòmic, sinó 
d’un creixement econòmic vinculat a un creixement del benestar en aquest país. Jo 
crec que en això..., n’hauríem de ser conscients.

I, per tant, vaig directament a la que ha sigut la discussió d’aquests mesos en 
matèria pressupostària. Vostè ha publicat un gràfic sobre el finançament basal de les 
universitats. Crec que reflecteix bé el que ha passat en aquest país. Jo tinc un dubte, 
perquè jo el miro i..., o sigui, és pràcticament un dubte tècnic, però crec que no està 
a preus corrents, el gràfic. Crec que si actualitzem aquest gràfic, que ja en si és una 
davallada força gran i l’actualitzem a preus corrents, les retallades en universitats 
públiques d’aquest país són del 30 per cent i no del 20 per cent. Ho dic, perquè quan 
nosaltres diem «hem de recuperar el finançament de les universitats del 2010», en 
el fons el que estem assumint és una congelació en la inversió pública en universi-
tats durant nou anys en les universitats d’aquest país, i, per tant, unes retallades del 
15 per cent. 

I ho dic perquè després hi ha discussions com «”hosti”, és que hem d’actualitzar 
salaris». I tenim un dèficit estructural universitari de 42 milions, si no ho recordo 
malament ara de cap, pel fet d’actualitzar salaris. És que és fàcil no actualitzar sa-
laris, però els salaris s’han d’actualitzar. És que congelar pressupostos..., que ni tan 
sols hem arribat a congelar els pressupostos respecte al 2010, perquè estem un 20 per 
cent per sota sense comptar la inflació. És que congelar pressupostos provoca una 
tensió estructural en tot el sistema universitari de recerca que és evident. I crec que 
fins que no fem aquesta reflexió, deixem de fer propaganda sobre lo socials que són 
els pressupostos o no, i assumim una discussió seriosa sobre com construïm pressu-
postos expansius a Catalunya, serem incapaços de no generar una tensió estructural 
en els serveis públics, en els treballadors dels serveis públics i en la ciutadania, que 
es tradueix en pitjors serveis públics i en més desigualtat i en menys oportunitats de 
futur. I fins que no assumim aquesta discussió seriosament i us seguiu refugiant en 
la propaganda de pressupostos, que a més és repetitiva, no avançarem.

I només trenta segons per fer-li una pregunta sobre una taula. Entenc que aquesta 
taula –jo no l’havia vist abans– reflecteix l’estructura, diguem-ne, socioeconòmica 
de les universitats. Així, quan diu «baixes, mitjanes i altes», són criteris socioeco-
nòmics. Ho dic, perquè em sembla peculiar que incloure els trams de renda mitjana 
suposi una despesa d’1 milió d’euros, i incloure també els trams de renda alta suposi 
una despesa de 57 milions d’euros. Crec que aquí hi ha un engany. I és la diferència 
que hi ha entre la tarifació social i convertir la política de beques en política de be-
neficència. I la diferència que hi ha de 56 milions és la gent a la que se li denega un 
preu de beques, però se la sotmet a un sistema de taxes abusiu.

La presidenta

Ha d’anar acabant, diputat.

Lucas Silvano Ferro Solé

I crec que això també ho hauríem de posar sobre la taula. No tots els estudiants 
que tenen dret a beca la sol·liciten, i no tots els estudiants que es mereixerien tenir 
dret a beca, amb aquest sistema abusiu de taxes la tenen. I la diferència són 56 mi-
lions. I crec que quan es parla de tarifació social també s’hauria de parlar...

La presidenta

Acabi, si us plau.

Lucas Silvano Ferro Solé

...amb propietat i no utilitzar termes enganyosos. I amb això acabo. 
Moltes gràcies, presidenta.
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La presidenta

Gràcies, senyor Ferro. Pel Grup Republicà, té la paraula el diputat Antoni Cas-
tellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, presidenta. Gràcies per comparèixer. I també, en nom del grup, do-
nar la benvinguda al secretari i a la directora general, al president de l’AQU i al di-
rector i a tot l’equip que acompanya avui el secretari d’Universitats i Recerca. Vagi  
per endavant la felicitació. Jo crec que, com a grup parlamentari, l’hem de felicitar per  
la seva exposició. Moltes vegades estem acostumats a compareixences que entren 
probablement –i han de ser així– massa en les polítiques concretes –que ho ha fet 
també vostè–, però és molt rellevant, abans d’entrar-hi, poder justificar quin és el 
marc global.

I, per tant, m’ha interessat tot, però probablement a aquest diputat el que l’inte-
ressa més és el debat sobre quina és la missió global, quina és l’estratègia i els ob-
jectius que planteja. I en això coincidim. Ens coneixem vostè i jo de fa molts anys 
ja, i algunes discrepàncies podem tenir, però en termes generals coincidim. Crec 
que ha estat un molt bon exercici de quin potencial té Catalunya i cap a on podem 
traslladar-lo. Crec que ha estat un bon exercici de situar el fet de que les polítiques 
en coneixement –i això es deriva al final al pacte– són nuclears a nivell de país. I no 
és retòrica. I a cada comissió, depèn del tema, tothom acabem dient que és el més 
important, però crec que en aquest cas sí que és el nucli, al final, o el motor de quin 
model de país volem, com vostè ha dit, no en termes només de creixement econòmic 
sinó de benestar social, que, al cap i a la fi, és l’objectiu en una societat benestant i 
equitativa, eh?

Crec..., i des del nostre grup parlamentari fer..., jo crec que hem de fer una pri-
mera referència –i vostè la feia– de que tenim un sistema mot molt sòlid d’univer-
sitats i recerca en el nostre país. I ho dic, perquè al final, en un model d’economia 
basada en el coneixement, hi ha condicions necessàries i suficients. La necessària és 
un sistema sòlid de generació de coneixement, i a més de coneixement en general i 
de frontera. I aquesta és la necessària; si no, és impossible anar cap a aquest model. 
I aquesta la tenim. Crec que ha estat fruit de diverses coses, però tenim un siste-
ma d’universitats orientades a recerca de qualitat; tenim un model propi de centres 
de recerca amb autonomia plena –ja ens agradaria, jo crec, tenir el mateix nivell 
d’autonomia a la governança universitària que el que té un centre de recerca– que 
ha donat, que ha tingut els seus fruits, que ha tingut èxit; un model, també, propi 
a Catalunya de captació i retenció de talent, amb diferents programes, que també 
ha estat exitós; el concepte de finançament lligat més a persones que no a projectes 
–probablement a l’inici una mancança, però que ens ha donat, jo crec, un avantatge 
competitiu. 

I, de fet, això que estic llistant pot ser una opinió pròpia, però reiteradament 
l’interessant és que revistes com Nature han fet diversos articles definint quin era el 
model d’èxit en termes de generació de coneixement a Catalunya. Però sobretot una, 
i molt important, que és exactament igual que totes les altres, deixin-m’ho dir així, 
l’estabilitat política en termes del «pacte» –entre cometes– relativament important 
que, en funció de diferents governs i diferents colors, més o menys el llistat que he 
fet de model, amb els seus matisos, s’ha anat mantenint en el temps. Crec que això 
és un valor afegit que tenim. 

I, a partir d’aquí, una altra referència que crec que la podríem posar en relleu..., 
i, lògicament, quan donem dades i el temps és limitat d’una compareixença..., però 
després d’una situació de restricció i de retallades pressupostàries i dura, quan mi-
rem els resultats actuals del nostre sistema universitari de recerca segueixen sent 
espectaculars. I parlo de dades –i parlo de dades. I crec que seria bo que en una co-
missió com aquesta –o en totes, eh?–, on es parla de coneixement, parléssim amb 
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coneixement o amb més de base científica. I, per tant, en els rànquings universitaris, 
en els rànquings de centres de recerca..., em mirava fa poc les últimes dades d’Ho-
ritzó 2020, la captació de fons dels IRC. Però és que ho poso en valor, i acabo de dir 
el que he dit abans: en una situació de restricció. Per tant, en les comparatives que 
posem d’inversió, crec que hem de poder estar orgullosos –orgullosos, vull dir dels 
resultats del sistema–, en funció de que si féssim una comparativa d’inversió respec-
te a resultats del sistema probablement són molt espectaculars, a més.

Per què dic això? Perquè això té una limitació en el temps, lògicament. Això ha 
estat l’esforç potentíssim del sistema. I aquí sí que estic completament d’acord que 
això té una limitació en el temps del tema restrictiu. I ho dic amb valor de que si 
aquest és el nostre sistema, imaginem quin seria el resultat, en tot cas, amb un altre 
tipus d’injecció en termes pressupostaris. I aquí és, com vostè ens presenta, més o 
menys les prioritats del pressupost per al 2019. I he sentit moltes intervencions fins 
ara. Bé, doncs, si tots estem d’acord amb la prioritat, potser el millor és posar-se en 
disposició d’aprovar uns pressupostos.

Perquè la responsabilitat d’aprovar els pressupostos és d’aquest Parlament. I es pot 
fer retòrica, però quan un govern no porta uns pressupostos al Parlament és perquè 
no es donen les condicions, perquè no hi ha la majoria suficient i perquè els grups no 
estan disposats a donar suport als pressupostos. Avui estem parlant d’això. Doncs jo 
crec que és bo, secretari, que agafi la paraula de la preocupació de tots els grups per 
la necessitat d’uns pressupostos. Després arribarem al plenari i el discurs serà un al-
tre, però en tot cas aquesta és una prioritat que és important.

Vostè ha parlat del finançament. Hi ha un dèficit estructural molt lligat sobretot 
als increments salarials, especialment als 42 milions. En qualsevol dels casos, el sis-
tema ha aguantat fins ara, i sobretot en les restriccions pressupostàries, diguem-ne, 
per un equilibri entre l’increment d’ingressos, en el seu moment, per la presa de 
decisions dels preus universitaris, la retallada de sous del personal del sistema tant 
PDI com PAS i la congelació del pla d’inversions. Això ha fet que el sistema aguan-
tés, però probablement, ho torno a dir, això només pot ser conjuntural. 

Li faig una primera aproximació, independentment de l’exposició que em fa de la 
possibilitat. Probablement té a veure amb el pacte. Hauríem de tenir –i ho hem dis-
cutit moltes vegades– quina és la dimensió del finançament basal del nostre sistema 
universitari, que en aquests moments està sobre els 800 milions i que probablement 
hauria d’estar sobre els 1.000 milions en termes de basal. Altra cosa és les polítiques 
que fessin en termes de fons competitius.

Celebro i celebrem, des d’aquest grup parlamentari, la iniciativa del concepte de 
beques salari. De fet, ha donat dades reiterades que hi ha una barrera d’entrar a la 
universitat que no només és econòmica; que ho és també, però que és sociocultu-
ral, té moltes més connotacions. I, per tant, la beca salari és un bon instrument en 
aquest sentit.

Agraeixo les dades que ha donat sobre el sistema de tarifació. Les agraeixo, a 
més, perquè jo crec que és bo debatre sobre model, però és bo debatre sobre dades. 
I hi han uns quants tòpics en retòrica, que senzillament, des del punt de vista d’apro-
ximació científica –deixin-m’ho dir així–, en una comissió com aquesta, els hem de 
deixar de banda. És a dir, el primer són els preus –preus–; preus, perquè no són taxes. 
No sé quina mania tenim de parlar de taxes, sempre són preus. «Els preus públics a 
Catalunya són els més cars.» Fals. Quin preu? No hi ha preu públic –no hi ha preu 
públic. I, de fet, els diputats saben perfectament que, com que la legislació espanyola 
no permet fer preus diferents, es va utilitzar un mecanisme de bonificació i en diem 
«beques», però no són beques. No són beques directament, és un sistema de bonifi-
cació de preus que trasllada preus diferents.

Per tant, la primera aproximació lògica hauria de ser: quin preu és més car?, quin 
preu no ho és? Perquè en funció de les rendes, com vostès saben, hi han preus i hi 
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han estudiants que paguen molts menys que a tota la resta de l’Estat espanyol. I n’hi 
han altres que paguen molt més. Però ho dic senzillament per situar les coses on són.

La segona, un mantra de «deu mil estudiants expulsats del sistema universitari». 
Bé, això tampoc és veritat, quan vostè ensenya avui les dades de que, en termes ge-
nerals, si el percentatge de natalitat baixa –per tant, dels estudiants amb edat d’es-
tudiar–..., i en general ha pujat el nombre d’estudiants, per tant, la proporció ha estat 
més elevada. Per tant, quan juguem amb les dades dels deu mil, el primer que un 
ha de mirar –el primer primer primer– és: estem en la mateixa proporció en funció 
de la taxa de natalitat que hi havia en el seu moment, sí o no? Perquè, si no, es fan 
trampes. I estic segur que no es volen fer trampes, eh? Jo crec que senzillament hem 
de fer una..., vostè ha fet una aproximació rigorosa i s’agraeix en aquest sentit.

Més enllà de la filosofia o no, a vegades contradictòria, de que crec que podem 
convenir tots que precisament les imposicions indirectes si són lineals són injustes 
–són injustes. I un preu públic és una imposició indirecta. I, per tant, és mes justa si 
és equitativa. Altra és la discussió de si, diguem-ne, la diferent estratificació que es 
fa de preus i en les franges que van és prou equitativa o no és prou equitativa i s’ha 
d’avançar cap aquí.

Per cert, que reitero que crec que el Govern ha anat complint amb l’obligació que 
té d’una llei d’acompanyament en funció de la reducció del 30 per cent en els trams 
1 i 2. Es va complir des del Govern i vostès compleixen, i celebrem que es pugui 
ampliar al 3, 4 i 5. 

Com que suposo que he d’anar acabant... (Veus de fons.) Sí? El temps és reduït. 
Per tant, tenia diferents coses a posar sobre la taula, però acabo, per tant, amb una 
reflexió global que els deia, la més rellevant, respecte al pacte i al model en general. 
Nosaltres compartim que al final, probablement i llastimosament també, les tendèn-
cies a nivell del món són països competint en termes de l’organització del treball 
–i vostè ho concretava molt més– i països competint amb valor afegit i que, per tant, 
la productivitat és molt més alta, eh? Això directament té una conseqüència en el 
benestar de les persones. Per tant, en aquest sentit creiem que aquest és el gran rep-
te que tenim. 

I aquí li faig una última pregunta, una reflexió final. Si això és així, i sabem que 
tenim un bon sistema de generació de coneixement, el que no és tan evident és com 
s’aconsegueix que aquest coneixement impacti. Hi han diferents models al món. 
Probablement estem en el nivell de generació de coneixement de Dinamarca, nos-
altres, posava vostè a l’exemple, quan Dinamarca ja hi era als anys noranta i, per 
tant, ja hi ha un recorregut també. I aquest és el que hem de fer si l’encertem o no. 
Per poder-ho fer, vostè hi implica institucions governamentals, agents econòmics, 
els generadors de coneixement, el territori. La pregunta és: de la ronda de converses 
que ha tingut vostè, quina és la implicació que vostè percep real, en global, de tots 
els agents? En aquest país tendim molt...

La presidenta

Acabi, diputat, si us plau.

Antoni Castellà i Clavé

...a qualsevol iniciativa, diguem-ne, a estar molt d’acord, però aquesta requereix 
un canvi de mentalitat i d’accions de tothom. I, per tant, quina valoració en fa en 
una primera aproximació?

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Castellà. Pel Grup de Junts per Catalunya, té la paraula el dipu-
tat Lluís Font.
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Lluís Font i Espinós

Gràcies, presidenta. Benvingut, secretari; benvinguda, directora, i tot l’equip de 
la secretaria que els acompanya. Els faré quatre comentaris. El primer és felici-
tar-los pel que ens han explicat, que és producte –m’imagino– del treball de tot un 
equip. Ens agrada que sigui una persona que no fa concessions a allò que és fàcil 
o a allò que està de moda, sinó que diu les coses pel seu nom. Tampoc vol cons-
truir un relat, perquè els relats tenen un punt de fantasiós, sinó que ens ha ofert una 
diagnosi acurada sobre la realitat. El diputat Jorge Soler sap, com a bon metge, que 
és molt important fer diagnosi. Ell potser retreia que faltaria més compromís en la 
teràpia, però sense una bona diagnosi, sense saber exactament d’on partim, difícil-
ment avançarem.

En aquests moments, a vegades, que en general es tendeix a la pressa, tenir un 
equip que sap analitzar bé la realitat, processar-la i alhora tenir una visió de futur, 
un projecte que suscita un consens, crec que és molt rellevant. I, per tant, jo me’n 
vaig amb aquesta bona notícia: partim de la realitat, som capaços de processar-la, 
no ens autoenganyem i tenim un projecte. I quan parlem d’aquest projecte les forces 
polítiques representades aquí al Parlament, amb matisos, podem coincidir que és un 
bon projecte i que permet un salt qualitatiu per al nostre país quant a universitat i 
quant a recerca.

Segon comentari. En moltes comissions i en molta activitat parlamentària ens 
adonem que necessitem tractaments globals als problemes, perquè la societat d’ara 
és més complexa, i, a vegades, com l’Administració està organitzada, que tendeix 
a la fragmentació, dificulta aquest tractament. En el seu cas ens sembla que això és 
diferent, perquè precisament hi ha un departament que implica la part d’empresa i 
la part de coneixement. I, per tant, li voldríem demanar que ens pogués ampliar una 
mica la reflexió en aquest sentit, en quina mesura podrem afrontar i aprofitar-nos 
d’aquestes estructures per tirar endavant aquest projecte que ens ha anticipat. Per-
què en el seu cas les condicions van en aquesta direcció. Deixo al marge la reflexió 
de si convindria o no un departament específic, però atès que tenim aquest aquí i 
que aquest està compost de les dues potes, doncs, com fem aquest tractament holís-
tic que ens reclama la societat, que nosaltres mateixos volem en el cas concret, per 
transferir el coneixement a l’empresa i convertir-lo en innovació, etcètera?

El tercer tema fa referència a aquest binomi, que no està contraposat, entre equi-
tat i excel·lència. Em sembla, com ha dit vostè, que hem de seguir aprofundint en 
l’equitat. Nosaltres el que li demanem és que en equitat, sense contemplacions, però 
que les mesures que adoptem efectivament afavoreixin aquesta igualtat d’oportuni-
tats. I no sempre algunes mesures que són populars i són compartides com un man-
tra afavoreixen aquesta efectiva igualtat d’oportunitats. És evident que les famílies 
i els mateixos estudiants han fet un esforç contribuint a pagar els estudis universi-
taris. I és clar que ho hem de reduir. Però la manera de reduir aquesta aportació té 
diverses opcions. Doncs aprofitem per fer-ho d’una manera que reforci la igualtat i 
l’equitat.

I alhora parlem d’excel·lència. El nostre sistema segueix sent excel·lent, gràcies 
sobretot a l’esforç de les professores i els professors, de les investigadores i els in-
vestigadors, que a vegades han suplert, amb un plus de talent, d’esforç, d’entrega, les 
dificultats econòmiques i pressupostàries. Per tant, no podem allargar, òbviament, 
més aquest esforç i partim d’una realitat per mantenir i sostenir l’excel·lència. Si ens 
pogués parlar de en quina mesura aquest binomi equitat-excel·lència segueix sent 
important.

I, per últim, animar-lo en aquest Pacte nacional per a la societat del coneixement, 
perquè ens sembla que és un bon instrument efectiu, perquè reconeixem que han fet 
un esforç d’integrar tots els sectors. I ara el que caldrà és dinamitzar-lo perquè real-
ment doni els fruits, perquè les condicions de possibilitat ja hi estan posades.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor Font. Per donar resposta a les preguntes dels grups, té un temps 
màxim de quinze minuts.

El secretari d’Universitats i Recerca

Moltes gràcies, presidenta. I moltes gràcies a tots els grups per les considera-
cions que han fet. Miraré d’agrupar temàticament les diferents respostes. Hi ha te-
mes que s’han tret en les preguntes que no havia jo tractat en la presentació i que, 
per tant, mereixen resposta específica, i d’altres que són aclariments sobre el que ja 
hem parlat.

Hi ha una qüestió que m’agradaria abordar de cara al començament, que té a 
veure amb una pregunta feta pel grup..., pel senyor Castellà, sobre les percepcions 
en les que hem viscut aquests últims temps en què preparem precisament el pacte, 
com ha estat rebuda –i que d’alguna manera ha estat reflectida en alguna interven-
ció– la idea de com de compartit és el convenciment de que cal arribar a un pacte. 
Jo diria que és molt compartit. Al mateix temps, però, que diria que el gat està es-
caldat, que hi ha una sensació, d’alguna manera, una vegada més..., o un cert escep-
ticisme, o un cert fins i tot diria «fatalisme». Jo crec que és la primera qüestió que 
hem de combatre, perquè no ens porta enlloc. Ens porta a no fer, quan necessitem 
fer, necessitem acordar. Per tant, una batalla, que crec que és compartida, contra 
l’escepticisme i el fatalisme. Només a traves d’un acord que porti en la línia, per 
exemple, que deia la senyora Romero, de consagrar que hi hagi uns acords; coses 
pràctiques i pragmàtiques: uns increments determinats en inversió en aquest àmbit, 
durant tant temps; això ho podem acordar?, ho podem fer? Si estem tots d’acord es 
podrà fer. Aquest és...

I només estant d’acord potser es podrà fer. Si no es fa estarem igual. Per tant, una 
necessitat, crec que és primera –i gràcies per preguntar-ho directament. A tot arreu 
he trobat acord. És a dir, és veritat, necessitem fer, potser, detall, donar un èmfasi a 
una cosa o una altra, però la diagnosi és molt compartida. El que cal és acabar-nos 
de convèncer, a través de l’evidència de la urgència, que no pot ser la no acció, eh? 
Cal executar. I en aquest executar, hi ha diferents coses. Aquí potser hi han detalls, 
però essencialment hi han veritats fonamentals, que són les que hem d’acordar. 

I són veritats fonamentals les línies que es proposen en els grups de treball; allà 
on arribem és el que crec que podrem fer. Per exemple, crec que serà fàcil de tornar a 
acordar que hauríem de tenir una inversió en recerca com la mitjana de la Unió Euro-
pea. Això ja ho vam dir quan vam signar el Pacte nacional per a la recerca i la innova-
ció. Si ho miren, a la segona pàgina hi ha la meva firma. Per tant, sé que ho vaig firmar 
com a rector en aquell moment. No ho hem complert. És fàcil firmar-ho.

Necessitem convenciment. És que és de veritat que..., perquè, si no, el nostre país 
continuarà amb una dinàmica que, mutatis mutandis, en el fons estàs perdent posi-
cions si no ho fas. Per tant, aquesta és la qüestió que crec, primera, que hem de tenir. 
Hi ha, en aquesta qüestió, doncs, un clima polític al nostre país que no és procliu a 
l’optimisme. I no sé com, però necessitem superar aquesta situació.

Per la banda dels que estem a la Secretaria d’Universitats i Recerca, estem per 
treballar i per fer-ho. I per això ens hi hem involucrat. Al contrari, no ens hi ha-
guéssim involucrat si no hagués sigut per això. Per tant, comptin que aquesta serà la 
nostra feina, i en aquesta direcció i en les direccions que estan marcades i no en cap 
altra. Això també era una qüestió que el senyor Soler em plantejava, no?

Volia ensenyar, en la mateixa presentació –i torno enrere una mica, o una mi-
queta endavant–, un parell o tres de coses que ajuden al posicionament. A veure si 
ho trobo... Compromís de futur –compromís de futur. Coses concretes que hauríem 
de fer, que connecta les qüestions de la senyora Romero amb el que m’ha plantejat 
també el senyor Castellà. Hem de ser concrets també. Aquí tenim –a veure si ho 
poso bé...– un gràfic, que agafa una part... Agafem uns quants països i la mitjana 
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de la Unió Europea. Tenim –a veure si ho recordo bé, perquè no ho veig molt clar– 
aquí la mitjana d’Espanya, la mitjana de Catalunya, la mitjana de la Unió Europea i 
França, com un dels països que tenim més propers en els paràmetres, amb les esta-
dístiques més properes a nosaltres. 

Aquesta és l’evolució de GERD, és el global d’inversió en recerca del país, com a 
percentatge del PIB. No convergim, eh? No estem convergint. Què hem de fer? És ve-
ritat que arribem a l’objectiu del 3 per cent? Sí, al 3 per cent s’hi arriba amb un 1 per 
cent públic i un 2 per cent privat. Si estem al 0,6 plantejar-nos l’1 per cent i dir que hi 
arribarem en quatre anys no es realista –no és realista. Seria fàcil de posar-ho sobre el 
paper, però no seria realista. Per tant, ens hem de plantejar quelcom que amb ritmes 
aplicables hi puguem arribar.

Quants anys podem plantejar-nos? Actualment estem a 0,6 i 0,8; 0,6 públic i 0,87  
privat; 59 per cent del component privat, 41 per cent del component públic. La recep-
ta ens donaria 33 per cent públic; 66, 67 per cent privat. Al mateix temps que hem 
de fer l’esforç d’incrementar l’esforç públic, que sabem quantificar quant és, hem de 
promoure que per interès propi creixi el privat –per interès propi. Per tant, hi ha d’ha-
ver alguna política que promogui això, al mateix temps que s’incrementa l’esforç 
públic. 

D’una altra manera, no tindria sentit tenir més esforç públic, si no hi hagués un 
increment de l’esforç privat. Perquè si no hi ha demanada de coneixement en el sec-
tor privat, per què necessitem fer créixer el sector públic? Aniríem malament com a 
país, però no tindria sentit fer aquest esforç només a la banda pública. Per tant, ha 
de ser al mateix temps.

Plantegem-nos un escenari de cinc anys. Amb cinc anys, arribar no a l’1 per cent, 
sinó al 0,75. Del 0,60 al 0,75 és un increment del 0,03 anual. Jo crec que és assu-
mible, eh? Això és una proposta a fer en el grup de treball, però us ho poso com a 
exemple de com de concrets hauríem d’arribar a ser.

I, al mateix temps que fem això, passar de la ràtio del 0,41 al 0,35. Jugant amb 
aquestes dues xifres, ens dona que, si féssim això, en cinc anys arribaríem a la mit-
jana europea; és a dir, tindríem aquesta trajectòria. És factible? Perquè sigui factible 
cal que el global dels recursos que el país posa a disposició del sistema universitari 
i de recerca passi de 1.050 a 1.550; un increment de 500, que, per a cinc anys, són 
una mitjana propera..., la que hem parlat.

Per tant, és un compromís assumible per totes les forces polítiques que...? Doncs 
si ho és, ho posarem en marxa. I posant-ho en marxa sense polítiques d’innovació 
no servirà; sense que al mateix temps no promoguem un increment de la inversió 
privada, això no tindrà sentit. Però hem de fer les dues coses, eh? Aquest és un dels 
elements que mostra cap a on hauríem d’anar. Hauríem d’anar amb passes assumi-
bles en la direcció de convergir.

I de què serviria això? Doncs serviria, en l’àmbit universitats i recerca..., una 
cosa també semblant a la que ha dit el senyor Castellà. Tenim avui un finançament 
estructural que és de l’ordre de 800 milions en transferències a les universitats, i és 
de l’ordre dels 100 milions en transferències als centres de recerca, i a zero pràctica-
ment en inversions en infraestructures, quan hauríem... Aquests 500 milions, quins 
destins podrien tenir? Aquests: normalitzar el finançament estructural de les univer-
sitats, treure-li el dèficit estructural, portant-ho a l’ordre de 900 milions; normalitzar 
les inversions universitàries, portant-les a l’ordre de 100 milions –ja en són 200–; 
fer créixer i normalitzar i fer sostenible el sistema de recerca, portant-lo a l’ordre 
dels 300 milions –ja en són cent més–, i introduir una cosa que no existeix, que té a 
veure amb les qüestions relatives al talent, que té a veure amb les qüestions relatives 
a l’excel·lència: un paquet de finançament basal de l’activitat de recerca del sistema, 
que és atracció de talent a nivell predoctoral i a nivell postdoctoral. Això podria te-
nir una dimensió global de 200 milions; una meitat dedicada simplement a progra-
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ma FI i Beatriu de Pinós; una segona meitat dedicada a la promoció de l’excel·lència, 
a fer créixer ICREA, a fer créixer aquests programes.

Per tant, això és un panorama que requereix, finalment..., sí que és el Govern 
que finalment ha de posar els programes en funcionament, però requereix un acord 
global de l’ordre d’uns 100 milions anuals, que són del mateix ordre dels que estan 
previstos al pressupost del 19. Vull dir, el 19 en poses 72 –72; 72, no cent–, però està 
en aquesta dimensió i crec que per aquí hauríem de seguir. Aquesta és una qüestió.

Una altra, sobre trams i finançament. És a dir, estem plantejant que l’acord de 
reducció del 30 per cent sigui progressiu. És a dir, al final..., perquè sigui assumible 
també. És a dir, si agafem tot l’esforç necessari i el posem en un sol any, no podrem 
fer la resta de coses, tindrem un sistema insostenible per l’altra banda. Per tant, en 
aquest escenari, és practicable comprometre una quantitat anual fins arribar a asso-
lir l’objectiu progressivament.

Enguany ens plantegem, en el 19, dedicar-hi 15 milions d’euros. Pensem 15, 20..., 
que aquests 15, 20 puguin aplicar-se any rere any. Si fem això, en tres anys tindrem 
tot el sistema a uns preus que d’alguna manera són aquest objectiu que estàvem plan-
tejant d’estar més en mitjanes europees sobre aquest àmbit, sobre aquest concepte. 
Fer-ho tot de cop és el que des de la secretaria sempre hem dit que no ho trobem 
raonable. Es pot fer si hi dediquem..., dels 72 milions, si en dediquem 60 a aquest 
concepte es podrà fer, però no podrem fer re de la resta.

Per què no més milions en el sistema? Doncs probablement perquè el país no els 
té; probablement perquè no estan en disposició d’estar com a recursos públics dispo-
nibles. Hem de fer créixer també els recursos públics disponibles. On són els recur-
sos públics d’aquest país? Doncs hem de posar-los, perquè, com a país normal que 
volem ser en aquest context europeu, hauríem de tenir, amb relació al nostre PIB, 
els mateixos que tenen els altres països.

I això ens porta a una qüestió una miqueta difícil. No hi ha una corba aquí per a 
Catalunya, hi ha les corbes de tots els països de la Unió Europea occidental, la Unió 
Europea dels Quinze. Tenim la despesa pública com a percentatge del PIB, i l’ingrés 
públic com a percentatge del PIB. La mitjana europea de despesa pública és el 46,4 
per cent del PIB; la mitjana espanyola és del 41 per cent del PIB.

Si ens mirem l’ingrés, l’ingrés mitjà a Europa és 45,4 –molt a prop del 46,4–; un 
dèficit d’un 1 per cent que és assumible amb el creixement –està bé. El dèficit en 
el cas espanyol és més gran, la diferència és més gran: de 45,4 a 37,9. Estem en un 
37,9 d’ingressos, un dels països..., tret del cas extraordinari d’Irlanda, que és un cas 
anòmal en el panorama europeu, estem sent un dels països que té un nivell d’ingres-
sos públics més baix. I no és que siguem un dels països que té un nivell d’impostos 
més baix; és un dels països que té un nivell d’IRPF, comparativament, més alt. Això 
és el que diuen tots els diaris; els diaris diuen que tenim un dels països amb l’IRPF 
més elevat.

I, llavors, ens hem de preguntar com és que tenim ingressos públics tan baixos 
quan, en teoria, una part dels impostos són elevats? Doncs perquè, efectivament, 
com diuen els tècnics d’hisenda, hi ha un nivell de frau que no és tolerable; que to-
lerar-lo, tolerar el nivell de frau que existeix és tolerar que no tinguis els ingressos 
públics que et tocaria tenir. Una estimació d’això..., bé, sabem que tenim un proble-
ma a Catalunya afegit, que és el denominat dèficit fiscal: qui diu menys diu 8.000 
milions, qui diu més diu 16.000; en algun lloc entre 8.000 i 16.000 es deu trobar.

Però també tenim un frau fiscal i una economia submergida que diuen que és del 
25 per cent del PIB, els tècnics també. Si poséssim que és del 20 per cent, si consi-
deréssim que és del 20, i penséssim un objectiu practicable de reduir-lo a la meitat 
–és a dir, reduir que el frau fiscal arribi a ser el 10 per cent del PIB en lloc del 20–, 
això representa, en la mitjana d’ingressos públics que hi ha, uns ingressos que avui 
no existeixen de 8.300 milions; 8.300 milions representen el 30 per cent de la des-
pesa de la Generalitat. El 30 per cent de la despesa del SUR són 400 milions. És a 
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dir, tots aquells 500 que hem de construir i hem de fer créixer, resulta que existirien 
només amb l’emergència de la meitat dels recursos públics que haurien d’emergir si 
el frau no fos del nivell...

Per tant, per plantejar-nos aquestes qüestions, per dir-nos «necessitem posar-hi 
més diners»..., sí, clar que sí, i a sanitat també, i a l’escola també, i al tercer sector 
també. Tots els sectors necessiten més recursos. Uns recursos que haurien d’estar 
en els comptes públics. I si hi fossin, probablement les urgències que detectem no 
serien tan urgents, eh?, podríem parlar més de millora.

Sobre els preus, volia dir que sí que és cert que una part de la societat està pagant 
el 25 per cent; però és una part de la societat. Aquí tenim un gràfic on es veu com, 
per a una família de quatre membres –agafant uns estudis molt comuns, com són 
ADE–, a Catalunya, com que es paga diferents preus en funció de la renda, només 
a partir d’uns ingressos nets –després d’impostos– de més de quaranta mil euros, 
només a partir d’aquí les famílies paguen més que a Madrid; paguen menys que a 
Madrid per tot el que va entre trenta mil i quaranta mil euros. Això és els preus que 
tenim sota les fórmules alambinades que s’han posat en marxa, però és la realitat 
del pagament dels preus.

Per tant, dir que es paguen els preus més elevats ha d’anar acompanyat amb dir 
«per alguns»; per d’altres es paga menys. I en global es paga menys. I el que estem 
fent és abaixar aquests llindars. Ja han baixat l’1 i el 2, per això aquestes distàncies 
són més grans. I diem d’abaixar el 3, 4 i 5. I després també abaixar el sisè, però pro-
gressivament. Aquest és el nostre compromís.

Em queda una qüestió que volia tractar, si tinc... El tema dels idiomes és una pre-
ocupació nostra, també. És cert. I aquesta és una qüestió en la que també he estat a 
l’altra banda i penso el mateix que... Tenim una realitat. Necessitem que, en el nos-
tre país, la tercera llengua sigui una llengua emprada majoritàriament a la societat. 
Tenim un problema estructural en aquesta banda, i no podem carregar la solució per 
a un 40 per cent de la població, només en la tasca dels divuit als vint-i-tres anys. 
Necessitem que aquest sigui un projecte compartit, com bé ha estat assenyalat, amb 
actuacions en primària, secundària.

I, en aquest sentit, sí que estem plantejant aquest treball en el si del Govern, per-
què és un problema que és global, no és un problema només d’universitats. No el 
resoldrem, com no s’ha resolt en el passat, només actuant, posant-hi una línia admi-
nistrativa dient: «Vostè no té el títol si no té això.» Cal abordar-ho també progres-
sivament. Entenem que cal fer aquesta feina també progressivament, involucrant-hi 
diferents nivells d’exigència en primària, secundària, l’ESO, batxillerat, i després la 
universitat.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies, senyor Grau; moltes gràcies, també, a la directora ge-
neral.

Sense més... No sé si algun grup vol fer alguna intervenció, algun aclariment... 
(Alícia Romero Llano demana per parlar.) Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Sí, jo volia, sí, dir alguna cosa, per no quedar-me amb la sensació de que hem 
encetat molts debats i molt interessants, però jo..., sobre el tema dels recursos pú-
blics, perquè..., potser perquè com que també porto els temes econòmics, no em puc 
estar de fer algunes reflexions. I no és per contradir en si el senyor Grau, no? És a 
dir, a Catalunya i a Espanya la pressió fiscal és molt més baixa que a la mitjana dels 
països de la Unió Europea. És a dir, aquest mantra que també hi ha de que paguem 
molts impostos..., doncs si els comparem amb la Unió Europea resulta que no, no 
són tants, perquè la nostra pressió fiscal està per sota.
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Quan analitzem els impostos a Catalunya, resulta que qui més paga són les ren-
des més baixes, i qui menys paga, amb relació a altres comunitats autònomes, són 
les rendes altes. I la proposta que hem fet reiteradament el Grup Socialistes des de 
fa uns quants anys al Govern és: si us plau, abaixi les rendes baixes, que són les que 
realment estan fent uns esforços més elevats des de la crisi, i augmenti les rendes 
altes, perquè aquí és on hi ha les injustícies. No ens n’hem sortit en això; és a dir 
que..., també, normalment ens atrevim amb els més vulnerables. I no l’hi dic a vostè, 
senyor Grau, però crec que també s’ha de dir. 

És a dir, amb qui ens hem atrevit? Amb els funcionaris, a qui hem reduït els re-
cursos; ens hem atrevit amb les famílies, a través de l’augment dels preus públics de 
les universitats; ens hem atrevit amb les rendes més baixes. Però no ens hem atrevit 
a demanar un esforç més gran a aquells qui més tenen. I nosaltres ho hem reiterat 
moltes vegades. Perquè és veritat, per tenir més recursos públics s’han de fer diver-
ses coses. Nosaltres creiem que..., fer una certa reforma fiscal que generi més pro-
gressivitat i més justícia social. Això, una, per començar.

I amb el frau, evidentment. Gesta va valorar el frau a Catalunya en 16.000 mi-
lions d’euros. En canvi, això del dèficit fiscal, podríem anar des de valoracions de 
Mas-Colell de 3.000 milions fins més endavant; no vull entrar en aquest debat. Però, 
en tot cas, hi hauria... (Veus de fons.) Sí, sí, Mas-Colell ho va fer en seu parlamentà-
ria. Però és igual, no vull entrar en tres mil, quatre, o setze o quinze. El tema és que, 
si ara necessitem més recursos públics, hi hauria possibilitat de tenir-ne més amb 
una reforma fiscal, amb la capacitat que tenim a les nostres mans. I, per tant, això 
crec que estaria..., m’agradaria que quedés clar.

Després, sobre el tema dels trams i tot això. El senyor Navarro va venir a una de 
les últimes...

La presidenta

Ha d’acabar, diputada.

Alícia Romero Llano

...–sí, acabo, però és que és important això–, a una de les últimes compareixen-
ces –i en guardo els papers. Ens va fer, també, un quadre sobre trams que estava 
molt bé, no? Clar, al final jo no estic gens d’acord amb aquesta tarifació social, que 
em sembla també, en part, una certa beneficència, com deia el senyor Ferro. Ho dic, 
perquè al final el que està passant en aquests moments és que estem bonificant per 
trams algunes famílies, segons la seva renda. Però, clar, quan mirem l’aportació 
mitjana que estan fent és del 20 per cent; o sigui, molt per sobre de la mitjana de la 
Unió Europea, que és el 14. I quan ho mirem per trams, l’únic tram que realment 
està per sota d’aquest 14 per cent és el tram 1; la resta estan per sobre. Si ens posem 
en aquesta cosa que diu el senyor Castellà, que jo podria...

La presidenta

Ha d’acabar, diputada.

Alícia Romero Llano

...–sí–, que jo podria compartir... Ja, però és que això és molt important.

La presidenta

Ja, però no faci comentaris, centri la pregunta, si us plau.

Alícia Romero Llano

Bé. El que jo podria compartir amb el senyor Castellà és dir: «Escolti, i per què 
hem de subvencionar el 77,5 per cent els del tram 5? Potser els hem de subvencionar 
un 30.» Clar, és a dir, si entrem en això, doncs podríem entrar molt a parlar sobre 
les bonificacions, i aquí és on nosaltres estem en contra del que vostès plantegen.
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En tot cas, dir-li que es van abaixar el tram 1 i 2 gràcies a una moció que es va 
aprovar en aquest Parlament, i, per tant, hem avançat. Però no és el nostre model. El 
nostre model és abaixar els preus. I això significaria...

La presidenta

Se li ha acabat el temps, diputada.

Alícia Romero Llano

...una aposta clara per part del Govern, que està clar que no està disposat a fer-la.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. Algun altre grup té... (Lucas Silvano Ferro Solé dema-
na per parlar.) Senyor Ferro, té dos minuts.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, però abans de que comenci a comptar el cronòmetre...

La presidenta

Té dos minuts.

Lucas Silvano Ferro Solé

...és una compareixença, jo crec que...

La presidenta

I tant –i tant. Té dos minuts.

Lucas Silvano Ferro Solé

...hem sigut flexibles amb els temps de tots...

La presidenta

Però té dos minuts, sí, sí.

Lucas Silvano Ferro Solé

Bé, d’acord.

La presidenta

Gràcies.

Lucas Silvano Ferro Solé

Primera cosa, tòpics sobre la universitat. «No ha baixat la població università-
ria, perquè el que ha baixat és la població jove a Catalunya.» Des del 2012, els es-
tudiants universitaris respecte a la població total de divuit anys –és a dir, la que ac-
cedeix a la universitat– ha baixat cinc punts, des de l’augment de taxes –cinc punts. 
Però és que són dades del seu mateix departament que estan publicades a l’Idescat; 
jo les miraria. Catalunya era la cinquena comunitat autònoma de l’Estat amb més 
estudiants respecte a la població de divuit anys, i avui és la novena; està sota de la 
mitjana de l’Estat espanyol. És que no és cert. És a dir, les dades que publica el seu 
propi departament són diferents. Jo els diria que les revisessin. Però és que, a més, 
ha baixat. Els estudiants, respecte a la població de divuit anys, eren el 48,2 per cent 
el 2012, i avui són el 43,5 per cent, el curs 2017-2018.

«No ha augmentat el preu.» No, miri, «no ha augmentat el preu», per això el fi-
nançament de taxes el 2010 era de 229 milions en total, i avui és de 367, un 60 per 
cent més de recaptació via taxes; però no ha pujat el preu. Clar, no va pujar un 60 
per cent el preu de taxes perquè tampoc es va retallar un 20 per cent del finançament 
universitari i es necessitava maquillar aquestes dades. Home, jo crec que dir que en 
aquest país no han pujat els preus de taxes és una mica de broma.

Sobre el gràfic entre la comparativa del preu de matrícula a Catalunya i a Ma-
drid. Una pregunta molt senzilla: no hi ha política de beques a Madrid? Home! Una 
altra cosa és que es construeixin de forma diferent i es construeixin mitjançant la 
col·laboració amb les universitats i no mitjançant un sistema de taxes, però dir que 
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a Madrid tots els estudiants paguen el mateix, podent pagar la matrícula o no, no és 
cert. És que, home, potser ens ho hauríem de fer mirar, també, això, eh? O és que no 
hi ha beques universitàries a la comunitat de Madrid? És que jo la convocatòria de 
beques que tinc, per trams de renda, de la Universidad Complutense de Madrid no 
és certa, no s’hi pot accedir? És que no és cert. És que assumim-ho una mica, tam-
bé. És a dir, no passa re; jo entenc que es va prendre una decisió, la que fos. Econò-
micament, jo tinc la meva posició...

La presidenta

Vagi acabant, diputat.

Lucas Silvano Ferro Solé

...–i amb això ja acabo–, però, home, després no ens inventem estadístiques i 
gràfics i comparatives per negar que en aquest país ha augmentat les taxes universi-
tàries, ha exclòs universitaris per capacitat socioeconòmica, i que això ha tingut un 
impacte en el finançament de les universitats públiques.

La presidenta

Se li ha acabat el temps, diputat.

Lucas Silvano Ferro Solé

Si ja no assumim això, no entenem res del que està passant a la comunitat uni-
versitària.

La presidenta

Gràcies, senyor Ferro. Algun altre grup? (Antoni Castellà i Clavé demana per 
parlar.) Senyor Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí.

La presidenta

Té dos minuts.

Antoni Castellà i Clavé

He de fer comentari, perquè he estat al·ludit directament. És a dir, diria que el de-
bat sobre pressió fiscal és molt interessant, senyora Romero, però, en tot cas, direm 
que, sobre les rendes més altes o baixes d’IRPF, estic d’acord amb vostè, però aquí 
no està el problema, eh?, i ho sap. No, no, el problema està amb l’impost de societats, 
amb les patrimonials i altres. (Veus de fons.) No, no, només dic que és responsabili-
tat de governs que no han pres cap decisió en aquest sentit.

Però, en qualsevol dels casos, crec que el debat de preus públics és molt relle-
vant. No l’hem tingut mai, jo crec, amb profunditat profunditat. És a dir, els impos-
tos lineals són més justos els indirectes que els tarifats, sí o no? Però és que, a partir 
d’aquí, jo els diria..., opinió personal amb un model a Catalunya? Sí: preu zero. Però, 
llavors, jo vull el debat honest de que no hi ha ni un sol país de la Unió Europea que 
tingui aproximació zero i, per exemple, sanitat universal com tenim. I aquest és un 
debat molt rellevant, per no frivolitzar amb els recursos públics.

I en última instància recomanaria –i crec que seria saludable per a tots nosaltres– 
que, amb referència a conseqüències dels preus públics i de beques i altres a Catalu-
nya, ens llegíssim tots –si no ho hem fet, que estic segur que sí– l’informe que va fer 
el doctor García Montalvo, que va tindre el Premi Economia Catalunya l’any passat, 
i discutim sobre allò. Quan jo deia «discutim sobre dades». Doncs almenys agafem 
algú –reconegut, suposo, per tothom en termes de prestigi científic– que contradiu 
absolutament algun dels tòpics que hem posat avui sobre la taula.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor Castellà. Algun altre grup vol la paraula? (Pausa.) Doncs té tres 
minuts per contestar aquests aclariments.

El secretari d’Universitats i Recerca

Molt bé, molt breument. Aquest gràfic l’he fet jo mateix amb les dades que són 
disponibles, i no li puc admetre que em digui que no és veritat. En tot cas, vostè faci 
un gràfic amb les dades completes. Aquest gràfic conté les dades completes de grau 
i màster. Si agafa una part petita del sistema i em diu «em miro només els graus», 
llavors potser sí que tingui fluctuacions, però és el total d’estudiants del sistema. 
I en aquest període hi ha hagut evolució entre graus i màsters, perquè hi ha hagut 
intercanvi, perquè s’ha anat desenvolupant una oferta global. Aquí tenim les dades 
globals del sistema, les dades globals de la població de divuit. Es veu clarament com 
disminueix la població de divuit - vint-i-quatre, i es veu clarament com creix lleuge-
rament el total d’estudiants. Per tant, no és veritat que hi hagi hagut una desaparició 
de deu mil estudiants en aquest període entre 2006 i 2017.

I sobre..., quina era la...? Ah, sí, Madrid. Si mira bé el..., bé, potser he anat molt 
ràpid, però aquí el que hi ha és una comparativa en la zona de pagament, no en la 
zona de no pagament, eh? És a dir, és des de trenta mil euros. Per sota de trenta mil 
sí que hi han beques; sí que hi ha un sistema de beques, sí que hi han beques, però 
aquesta és la zona en la que es paga. I, en la zona que es paga, hi ha una part a Ca-
talunya que, malgrat no tenir dret a la beca general, hi ha reducció de preu, que és 
el tram primer; cosa que no succeeix en altres comunitats. I, per tant, aquesta com-
parativa sí que és justa: comença a trenta mil, no comença a zero. Potser és això el 
que no ha observat.

La presidenta

Gràcies, senyor Grau. Donem, doncs, per acabada la compareixença. (Veus de 
fons.) Ha tingut el seu temps d’intervenció i de rèplica. Vol..., algun comentari?, fer 
algun comentari? (Pausa.) No, no?

Lucas Silvano Ferro Solé

Dues qüestions, i amb això ja acabo.

La presidenta

Té deu segons.

Lucas Silvano Ferro Solé

L’accés a la universitat, segons el meu parer, no s’ha de calcular amb la població 
de divuit a vint-i-quatre anys, sinó amb la població de divuit anys, que és la que té 
accés per primera vegada al sistema universitari.

Segona cosa: crec que quan calculem el nombre d’estudiants hem de calcular 
també el nombre d’estudiants amb matrícula completa, perquè el preu de la taxa tam-
bé té una incidència sobre aquest aspecte.

La presidenta

D’acord, senyor Ferro, ha dit dos coses.

Lucas Silvano Ferro Solé

I tercer element, i amb això ja acabo: amb les dades de l’Idescat de les universi-
tats públiques catalanes, el nombre d’estudiants ha descendit en deu mil, i el nombre 
d’estudiants...

La presidenta

Senyor Ferro, ha acabat el temps.

Lucas Silvano Ferro Solé

...respecte a la població de divuit anys, en cinc punts.
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La presidenta

Se li ha acabat el temps.

Lucas Silvano Ferro Solé

I són les dades de l’Idescat.

La presidenta

Gràcies, senyor Ferro. Vol fer algun comentari al respecte?

El secretari d’Universitats i Recerca

És difícil de veure si no veig la taula, però jo intueixo que la qüestió està en que 
es calcula un nombre parcial d’estudiants; el d’estudiants de grau pot haver dismi-
nuït, el de màster ha incrementat, perquè hi ha transvasament entre els dos.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Donem, doncs, per finalitzada la compareixença. Agrair 
la presència al senyor Grau i a la senyora Girona. Fins a la propera. Gràcies.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i catorze minuts.
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