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stem vivint uns 
temps d’extraor-
dinària incertesa. 
La Covid-19 ens ha 
colpejat de ple en 
tots els àmbits: el 

de la salut, el social, el de la con-
vivència i l’econòmic, i ha posat a 
moltes persones enfront de situa-
cions dramàtiques derivades de la 
malaltia.  

Ens ha submergit en uns temps 
de restriccions globals de mobili-
tat, de mesures de distanciament 
físic (prefereixo aquesta a l’ex-
pressió de distanciament social) 
que ens porten a adaptar-nos a 
noves formes de relacionar-nos. I 
no sabem el temps que viurem 
condicionats per la Covid-19. 

Aquest coronavirus ens ha mos-
trat amb tota la seva crueltat la 
importància de disposar d’un sis-
tema sanitari robust. I també ens 
ha posat de manifest la importàn-
cia de disposar d’un sistema de 
coneixement capaç d’aportar so-
lucions en tots els àmbits esmen-
tats en què ens està afectant. 

El conjunt de les universitats 
públiques catalanes, en el que 
està integrada la nostra Universi-
tat Rovira i Virgili (URV), és part 
fonamental d’aquest sistema de 
coneixement. En elles s’integra la 
formació, la recerca, la innovació 
i, fruit de les seves activitats, la 
transferència de coneixement en 
benefici del desenvolupament so-
cial i econòmic de la societat que 
els acull. 

La URV, de la mateixa manera 
que la resta d’universitats, ha fet 
un gran esforç d’adaptació a la si-
tuació sobrevinguda de restric-
cions de mobilitat derivades de la 
pandèmia. L’adaptació ha estat 
ràpida i, al mateix temps, molt efi-
cient. Contínuament s’han estat i 
s’estan atenent les dificultats i in-
conveniències derivades d’aquesta 
situació forçada. Des del Consell 
Social de la URV felicitem i ens 
enorgullim de tota la comunitat 
universitària per la seva capacitat 
d’adaptació gràcies a la qual es 
podrà finalitzar el present curs. 

Però tots sabem que queda 
molt per endavant. Ja ens espera 
el curs vinent i tot apunta que la 
Covid-19 ens vol seguir acom-
panyant i afectant fortament als 
comptes de la universitat. Una 
primera estimació d’aquesta afec-
tació a la URV és de 6,5 milions 
d’euros (pel conjunt del sistema 
universitari públic català s’estima 
un impacte superior als 75,4 mi-
lions d’euros). Aquesta afectació 
vindria d’una reducció dels in-
gressos per, entre altres, una dis-
minució d’estudiants internacio-
nals a causa de les reduccions de 
mobilitat, i de més despeses deri-
vades de la prevenció de riscos 
de la Covid-19 i l’adquisició de 
més recursos tecnològics per re-
forçar la formació a distància i el 
teletreball. 

Aquest impacte econòmic ha 
de ser compensat destinant-hi 
una part dels fons especials per a 
la reconstrucció del país després 
de la Covid-19. Si això no es fa, 
ens podem trobar amb la greu 
contradicció que es posava en re-
lleu en el manifest dels consells 
socials de les universitats públi-
ques catalanes publicat ahir di-
vendres: menys formació supe-
rior i menys transferència de co-
neixement i de tecnologia amb el 
nostre entorn econòmic en un 
moment en què la formació i la 
transferència seran més ne-
cessàries que mai, si volem supe-
rar la crisi amb solidesa. 

Des de l’any 2012, la URV, 
igual que la resta d’universitats 
públiques catalanes, es va veure 

immersa en significatives reduc-
cions de pressupost, tant ordinari 
com d’inversions. Malgrat les 
conseqüències derivades 
d’aquestes reduccions (en activi-
tats, instal·lacions i polítiques 
restrictives de personal), la URV 
ha mantingut, i fins i tot incre-
mentat, els seus posicionaments 
en els diferents rànquings uni-
versitaris mundials. És tota una 
mostra de l’excel·lent tasca que 
duu a terme la comunitat univer-
sitària. Un exemple recent, en 
l’àmbit estatal, és el seu posicio-
nament en el rànquing de la 
Fundació CYD (Conocimiento y 
Desarrollo), que la situa en el 
setè lloc entre les cinquanta uni-
versitats públiques d’Espanya. És 
de destacar també que entre les 
deu primeres d’aquest rànquing, 
sis pertanyen al sistema universi-
tari públic català. 

Però malgrat aquests bons re-
sultats, les reduccions en el fi-
nançament de les universitats pú-
bliques catalanes han fet que ac-
tualment es situï en el 0,39% del 
PIB, quan països similars a Cata-
lunya dins la Unió Europea estan 
en l’1%. Aquestes xifres ens tor-
nen a donar una idea clara de 
l’excel·lent tasca i esforç duts a 
terme per la comunitat univer-
sitària. 

En els pressupostos de la Ge-
neralitat de l’any 2020, aprovats 
finalment el passat 24 d’abril, 
s’hauria de començar a revertir 
la situació de reduccions conti-
nuades de pressupost. Però cal 
destacar l’aprovació aquest pas-

sat 13 de maig, en plena crisi de 
la Covid-19, del Pacte Nacional 
per a la Societat del Coneixe-
ment (PN@SC). Un acord de pa-
ís entre tots els estaments 
econòmics, socials i polítics de 
l’educació superior en què han 
participat els consells socials de 
les universitats. 

El Pacte, que s’ha treballat du-
rant més d’un any, fixa la visió de 
futur de convergir amb l’Europa 
més avançada. Entre els seus ob-
jectius hi ha arribar a una despe-
sa total en R+D a Catalunya del 
2,12% del PIB en cinc anys i del 
3% al 2030 (actualment és de 
l’1,52%). Per assolir-ho inclou 
l’increment progressiu i constant 
del finançament al conjunt de les 
universitats públiques des dels 
880 milions d’euros actuals fins 
als 1.300 en cinc anys i els 1.600 
al 2030. 

Però avançar en aquest projecte 
de país orientat a mitjà i llarg ter-
mini només ho podem fer si te-
nim els peus ben ancorats en el 
present. Per això és totalment ne-
cessari que a curt termini la Co-
vid-19 no malmeti les finances de 
la URV i que les afectacions 
econòmiques que la pandèmia 
provoqui siguin compensades per 
una part dels fons especials per a 
la reconstrucció del país després 
de la Covid-19.  

El PN@SC és una aposta de 
futur que ens ha posat de 
manifest que no hem invertit 
prou en les universitats públiques 
catalanes com per ara 
permetre’ns no invertir-hi.

Aquest coronavirus ens  
ha posat de manifest la 
importància de disposar 
d’un sistema de coneixement 
capaç d’aportar solucions  
en tots els àmbits esmentats 
en què ens està afectant 
 
La Covid-19 ens vol seguir 
acompanyant i afectant 
fortament els comptes de la 
universitat. Un primer càlcul 
d’aquesta afectació a la URV 
és de 6,5 milions, que vindria 
d’una reducció dels ingressos 
per, entre altres, una caiguda 
d’estudiants internacionals i 
de més despeses per reforçar 
la formació a distància
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