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1. ANTECEDENTS

La idea que volem presentar en aquesta comunicaci6 sobre la possibilitat de

creaci6 d'una Universitat de les Ciencies de la Salut de Catalunya no es nova,

malgrat que s'hagi presentat amb altres denominacions i, en alguns casos, amb

objectius diversos als que nosaltres proposem.
La perspectiva d'una Escola de Ciencies dc la Salut va ser ja contemplada

per la Comissi6 d'Ensenyament de Ciencies de la Salut del Congres de Cultura

Catalana, en la Comunicaci6 de la qual podem llegir que:

"Davant la manta d'uns objectius institucionals efectius cal llangar un proces

constituent a nivell de tot l' ensenyament de les Ciencies de la Salut.

El futur professional de la Salut ha d'estar capacitat basicament per:

- actuar dins la comunitat i en funci6 d'aquesta.

- actuar en funci6 de la Salut i de la prevenci6 de malalties.

- treballar en un equip de salut , multidisciplinari,

- utilitzar el recursos de que es disposa de la forma mes efectiva i rational.

- actuar en funci6 de les caracterisquites sanitaries del seu pals.

Corn a soluci6 proposem 1'Escola de Ciencies de ]a Salut, que seria 1'encarre-

gada de formar tots els professionals sanitaris segons la planificaci6 de ne-

cessitate.
L'Escola de Ciencies de la Salut estaria acobiada al Servei Nacional de Sa-

lut, a tots els nivells, amb una estructura descentralitzada i lligada al medi

social, de manera que els estudiants es formarien en contacte amb els proble-

mes sanitaris reals".1

Per altra part , aquesta preocupaci6 ha estat tambe sentida per estudiants de

branques sanitaries com la de Farmacia, que han fet p6bliques les seguents mani-

festacions en aquest sentit:

"...Donat aquest estat de cores , la meva opini6 es que f6ra una sortida

airosa la creaci6 d'una Facultat de Ciencies de la Salut. En aquest mare, el

farmaceutic trobaria el seu autcntic cami d ' especialista del medicament; tota
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l'altra gamma de camps professionals, tots ells d'un marcat caire sanitari, pero
no en el sentit de relacio estricta amb el mon del medicament, trobarien el
seu propi cami d'expressio en aquest TOT global que seria eixa nova Facul-
tat. I el mateix passara amb certes especialitats sanitaries, avui del domini
de veterinaris, metges, farmaceutics i biolegs, alhora que es veurien clarificats
si s'unifiquessin coneixements i titulacio, fent un estudi ampli de necessitats
i disponibilitats que, potser, ens donaria resultats sorprenents, per exemple
en l'aspecte economic, possibilitant una simplificacio i un estalvi de mitjans

2no menyspreable."

Encara que no, doncs, amb el nom que nosaltres proposem, la idea d'una
Facultat o Escola de Cicncies de la Salut es un projecte en el qual s'havia treballat
en el passat, malgrat que de forma certament limitada.

El que, de qualsevol manera, resta bastant clar es que cal anar cap a una
integracio de les professions sanitaries existents, i en aquest sentit recollim els tres
textos seguents:

"...hom creu que al nostre ensenyament li caldria un canvi total que millora-
ria molt la nostra situacio com a professionals en acabar la carrera.

Com a exemples podriem suggerir:

- incoordinacio entre els diferents treballadors de la sanitat en el moment
de llurs formacions academiques". "

0 be, quan podem ] legir en les Conclusions de la Ponencia "Per un nou
model sanitari " del Congres de Cultura Catalana:

"Els problemes mes importants que haura de resoldre una propera i futura
reforma sanitaria a cadascun dels Paisos Catalans creiem que son:

- la coordinacio de tots els tipus d'assistencia sanitaria (educadora, preven-
tiva, rehabilitadora i de reinsercio)." 4

O be, quan mes endavant, en les mateixes conclusions, diu:

"...12. Propugnem ]a integracio de totes les professions sanitaries tradicio-
nals amb aquelles altres que cal crear (urbanistes, enginyers sanitaris, pe-
dagogs, ccolegs, etc.). Aquesta nova organitzacio pluridisciplinaria ha d'in-
tegrar les funcions d'assistencia, docencia i recerca sanitaries i ha de tenir
capacitat de denuncia social." :.

Pero, com ja hem observat en la citacio anterior, caldra fer un esforg per tal
de complir la necessitat de creacio de noves professions sanitaries que haurien d'in-
tegrar-se en aquest projecte d'Universitat de Ciencies de la Salut de Catalunya;
aixi, i en 1'apartat de Docencia (organitzacions i estructures sanitaries) del Llibre
d'Actes del Xe Congres, llegim:

"13. La formacio dels nous professionals sanitaris no pot oblidar mai:

1) la globalitat de l'home i el seu entorn huma i fisic,
i 2) ]a Metodologia de la Medicina clinica: partir del fenomen per ar-

ribar a la doctrina.
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14. La formacio continuada exigeix:

1) informacio actualitzada i assequible,
i 2) verificacio critica, o sigui que 1'activitat assistencial no es deslligui

mai de la recerca." 6

I si be aixi resten definides les finalitats que ban de seguir els futurs profes-
sionals de la Sanitat, en la Ponencia "La Docencia i la Investigacio" del Congres
de Cultura Catalana es posa de manifest la necessitat de creacio de nous profes-
sionals sanitaris amb les seguents paraules textuals:

" I ... Son del tot ignorats molts tipus de professionals sanitaris que o no
existeixen o es formen fora de la Universitat. Igualment es ignorada la tasca
de culturitzacio sanitaria general." 7

Una altra de les caracteristiques constants en la literatura existent sobre
aquesta tematica es la necessitat de la interdisiciplinarietat, aixi s'afirma que:

"...EI sisterna sanitari no es pot concebre com un sistema de metges i d'aju-
dants de metges, i encara menys com un sistema governat per metges. Els
metges hi tindran un paper molt important, pero at costat d'altres professio-
nals com pedagogs, psicolegs, farmaceutics, veterinaris, biolegs, soci6legs,
urbanistes, ecolegs, economistes, enginyers i altres professionals o especialit-
zacions a crear, tot en permanent collaboracio amb els representants de la
poblacio assistida, de manera que cadascu assumeixi la seva part de respon-
sabilitat en la gestio.
...Caldra remodelar la docencia de les escoles de rnedicina, crear nous tipus
de professionals sanitaris i replantejar la recerca, de manera que la mateixa
realitat sigui mestra dels professionals i objecte de recerca i que, aquesta, per
retroaccid, generi permanentment els canvis adients al sistema."

Mentre que el IIler. Congres Universitari Catala din:

"C. Atacar amb decisio el problema de la interdisciplinarietat. En realitat
aquest no es mes que l'aspecte mes sobresortint de la manca d'adequacio
dell continguts de 1'educaci6 universitaria tant en relacio amb les necessitats
socials com amb el mateix proees de I'evolucio general dels coneixements
cientifics i de llur aplicacio. Donant aqui per acceptada la necessitat d'una
flexibilitat interdisciplinaria, el que pretenem es suggerir el mare d'estruc-
turacio docent mes adient per a dur-la a la practica. Un primer pas seria la
separacio dels departaments de Ilur lligam administratiu amb les unitats d'or-
denacio docent que son les Facultats. Aixo permetria alliberar els departa-
ments de la pressio que sobre ells exerceixen les necessitats dels plans d'estu-
di i, a la inversa, alliberar els plans d'estudi de les exigencies imposades pels
actuals departaments-catedra." 9

De tota manera, tant per a aquest projecte com per a qualsevol altre
sobre els problemes actuals de la docencia, caldra ressaltar la necessitat de canvi
de les cstructures universitaries i, en aquest sentit, cs interessant de reproduir aqui
les paraules del Dr. Antoni M. Badia i Margarit 10, el qual, respecte de la realitat
actual mastodontica de la Universitat de Barcelona, afirmava:
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"Per mi 6s clar que s'han de fragmentar les Universitats (potser sense arri-
bar a 1'extrem de Franca, on avui les Universitats son sinonims de les nos-
tres Facultats)".

2. DEFINICIO

Tot aquest recull de textos apareguts durant els darrers anys posen de ma-
nifest unes necessitate que han expressat els professionals de ]a Sanitat i els uni-
versitaris en el sentit de modificar 1'estudi de les Ciencies de la Salut dins del marc
d'un canvi global de les estructures universitaries a Catalunya. Canvi aquest que
hauria de produir-se amb anticipacio i no amb retard, acomodant-se a les exigen-
cies d'una societat en continua evolucio.

Nosaltres pretenem, en aquesta comunicacio, aportar una proposta de reor-
ganitzacio dels estudis sanitaris en la linia del que hem citat mes amunt.

En primer Iloc pensem que els estudis de les Ciencies de la Salut podrien
estructurar-se en una unica Universitat. Universitat pel fet de descongestionar la
monstruosa Universitat de Barcelona actual, amb 80.000 estudiants, incapac de
governar efectivament. Universitat mes petita, mes practica com ocorre en altres
paisos europeus. Universitat menys burocratitzada i sense els problemes derivats
d'excessives plantilles laborals. Propugnem el terme universitat, en Iloc de Fa-
cultat (per tal com continuen existint arees d'ensenyament o "carreres" ben defi-
nides, susceptibles d'esser organitzades en facultats) o Escola (reservant aquest
terme per a Escoles Universitaries especialitzades o estudis universitaris de grau
mitja). La creacio d'aquesta nova universitat, ultra la desmassificacio i humanitza-
cio de I'actual, significaria una adequada distribucio dels pressupostos (avui massa
dependents de les facultats de Lletres).

D'acord amb la poncncia "Universitat i Societat" del Iiler. C.U.C.'1, pen-
sem que la Universitat ha de ser "... un conjunt interdisciplinari per al desenvo-
lupament cultural, per al foment i 1'exercici de la recerca cientifica i el desen-
volupament tccnic aplicat, i per a la formacio de determinades professions i, a
1'ensems, d'homes capacos del sosteniment i del perfeccionament de la propia so-
cietat democratica, tot aixo amb intima vinculacio a la societat a que pertany".

La Universitat de Ciencies de ]a Salut ha de contemplar una nova concepcio
de l'estudi d'aqu,estes ciencies que doni al pals bons equips professionals a partir
de l'adequada formacio dels especialistes que cis han d'integrar, ja sigui en les
professions tradicionals o en les novel que caldria crear. Aquesta universitat hau-
ria d'atendre tambe la recerca cientifica en el camp sanitari.

Tota la tasca de la Universitat de Ciencies de la Salut de Catalunya que no-
saltres proposem hauria d'estar vinculada a la societat i a les seves necessitats:
reunir en les carreres, facultats o escoles, les especialitats que la societat demana
i el nombre de professionals que aquesta societat, per mitja dels sous representants
lliurement elegits, decideixi.
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3. PLANIFICACIO

La Universitat de Ciencies de la Salut de Catalunya hauria de tenir en compte:

- Una PLANIFICACIO SANITARIA, formant els professionals que demana la
Societat per mitja dels seus representants. Cal desvetllar entre els estudiants
1'esperit de cooperacio on la Sanitat. Cal tambe, al nostre parer, 1'exercici d'un
determinat nombre de mesures tendents a la reduccio-redistribucio del volum
actual d'estudiants de carreres sanitaries. Ates que els recursos que es des-
tinen a l'ensenyament no son suficients per a formar professionals compe-
tents i eficacos, pensem que caldria efectuar un control selectiu dels estudiants
que accediran a la posterior titulacio. Aquesta selectivitat hauria de fer-se
en base a una avaluacio mes o menys continuada durant els estudis primaris
i mitjans, ultra -potser- un primer curs sclectiu i comu. Hauria d'estu-
diar-se a fops aquest problema pero no sembla raonable esmercar els pots
diners disponibles a formar professionals mediocres o estudiants que deixen
la carrera al segon curs. Tanmateix, cal anar amb pens de plom per tal que
aquesta selectivitat no esdevingui un nou element que protenciI les difercncies
socials. Cal, pero, atacar a fons aquest problema que, sovint, amb demagogia
s'ajorna amagant el cap sota 1'ala. En definitiva, cal que aquesta Universitat
estigui en contacte permanent amb els professionals de la Sanitat, la seva
problematica i oberta a la critica que aquests 1i facin.

- Una PLANIFICACIO DOCENT. Son constants les refcrcncies que pertoquen

a la necessitat d'una planificacio de 1'ensenyament:

"El Cataleg de les Facultats i dels Centres d'ensenyament superior a Cata-
lunya hauria d'esser of resuitat d'un pla de conjunt curosament estudiat." 1'
"...pensem, que la necessaria planificacio de l'ensenyament no pot esser obra
duns quants estudiants, ni d'un grup de professors, sing de la uniO de tots
els sectors implicats en el seu funcionament." 13

D'altra banda, aquesta Universitat hauria de vetllar per un adequat nivell
de formaciO per a tothom en els estadis inferiors de l'ensenyament (EGB, Batxi-
lierat, Formacio Professional sanitaria, etc...) en coordinacio amb les altres Uni-
versitats Catalanes, en el mare del Consell Interuniversitari Catala.

- Una PLANIFICACIo TERRITORIAL, com una eina mes per a una politica
global d'ordenacio del territori, en la linia de la "Universitat de Catalunya"
territorialment planificada que assenyalava el 1IIer CUC:
"Una planificacio eficac exigeix, previament, estudiar les caracteristiques i
necessitate, la situacio d'oferta i demanda (social, no conjuntural) de serveis,
la tradicio i vida cultural de cada unitat de territori".14

Caldria aprofitar les extensions ja existents (Lleida, Mataro, Tarragona, etc...)
i solucionar els preocupants problemes que avui pateixen, do mancra definitiva.
Caldria resoldre el problema de 1'emplacament de la Facultat do Veterinaria
(Lleida o Girona?) i descentralitzar, per exemple, Infermeria, els cursor comuns
i algunes especialitzacions. En definitiva, cal que la planificacio territorial de ]a
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Universitat no respongui als actuals criteris de centralisme, improvisaci6 o con-
cessio graciosa, sing com a factor de reequilibri del territori, tenint en compte els
problemes de tot el pals.

4. ORDENACIO

evident que la futura organitzacio d'aquesta Universitat i, sobretot, les
noves professions que ban de sortir i el remodelatge de les tradicionals, ha de ser
el fruit d'un estudi o debat ampli entre tots els sectors implicats. Tanmateix, ofe-
rim un projecte esquematic d'alternativa com a element de discussio per tal d'im-
pulsar aquest debat a fons, que creiem imprescindible i immediat.

El proces que caldria seguir per a 1'estructuraci6 de les arees de 1'ensenya-
ment creiem que hauria d'abandonar factual organitzacio gremial i partir de les
especialitats que ]a societat demana i nomes despres d'aquest estudi honest agru-
par-les en "Facultats" o "Carreres" dins de ]a Universitat de Ciencies de la Salut
de Catalunya, trencant l'esquema actual d'autodidactisme i de controversia entre
diverses "titulacions" que accedeixen o competeixen per accedir a una determi-
nada placa professional.

A titol indicatiu, i potser corn a formula transitoria, podria organitzar-se aixi:

Carreres:

Medicina (5 anys + 1 practic).
Farmacia (5 anys + 1 practic).
Veterinaria (5 anys + 1 practic).
Infermeria-ATS (3 anys).
Optica i Acustica (3 anys).
Analista clinic (5 anys + 1 practic).
Tecnic en Nutrici6-Dietetica-Alimentaci6 (5 + 1).

Tecnic en Sanitat Ambiental (5 + 1).

Postgraduacio:

Professorat (1 any).
Educador Sanitari (1 any).
Tecnic en Salut Publica (2 anys).
Arquitectura Sanitaria.

Aquest esquema podria concretar-se en:

a) Carrere.r Cldssiques

Caldria redefinir-les i omplir-les de nou contingut. Respecte a aixo, vegeu
1'apartat dedicat a Farmacia, que es el cas que, obviament, coneixem millor.
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Potser s'hauria de reduir el seu ambit, concretament a nivell de les analisis
cliniques, per tal coin aquest camp professional es veuria cobert per especialistes
analistes que es formarien durant tota la carrera, at temps que s'evitaria 1'est6-
pida pugna actual entre metges, farmaccutics i biolegs que es disputen 1'exercici de
les analisis, especialment en la S.S. Al mateix temps caldria que prengues cos un
enfocament de la medicina basicament preventiu i humanitzat que substituis l'ac-
tual, Iinicament curatiu.

Constaria d'un esquema basic de cinc anys teorics i un de practic, essent els
dos primers teorics, comuns a les altres professions sanitaries. Els tres restants
correspondrien a les especialitats que d'aquesta manera s'anirien perfilant ja at
llarg dels quatre darrers cursos de la carrera.

a.2. FARMACIA

Restringida a l'ambit concret del medicament i separant-la de les moltes altres
connotacions que avui to (sanitat ambiental, analisi, eosmctica, optica, etc...) per
tai que els llicenciats es trobessin, at final de la seva formacio, amb els coneixe-
ments concrets que necessiten en hoc de l'amplia i difusa amalgama que reben
avui.

Es cursarien els dos primers nivells comuns sanitaris, amb orientacions de
tres anys en els camps seguents:

a.2.1. Tccnologia Farmaceutica Industrial.

a.2.2. Oficina de Farmacia amb una nova orientacio: les Farmacies esde-
vindrien Centres de Salut als barris, pobles, comarqucs, concentrant tres o quatre
farmaccutics per Oficina, amb tasques de vigilancia i control farmacologic (Carnet
Sanitari per a ]a Poblacio) i d'informacio sanitaria.

a.2.3. Productes primaris (Branca importantissima per al futur del pais, per
a eliminar la dependcncia de 1'exterior, com a a.2.1. Tenint com tenim clima, sol,
flora, etc., caldria especialistes en el desenrotllament d'hibrids, races riques en
principis actius, etc. Tambe fora important la branca de sintesi organica aplicada
a la recerca de patents).

a.2.4. Farmacologia (Orientacio basica de la carrera: en l'Oficina, control,
economia i eficacia; en el vessant de Farmacologia experimental i clinica, en grups
comuns als metges d'avui -farmacolegs del dema. Aquesta orientacio podria evi-
tar-se aixi en a.1.

a.3. VETERINARIA

Seria l'ocasio d'installar ]a Facultat de Veterinaria a Catalunya. Tanmateix
es discutible la inclusio dell estudis de Veterinaria en una Universitat de Cicncies
de la Salut. Pels mateixos motius i per la mateixa relacio amb la salut (I'alimcn-
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tacio) hi hauria d'haver estudis d'Agricultura. Potser fora millor incloure els as-
pectes sanitaris d'ambdues en els coneixements dels futurs "Tecnics en alimenta-
cio". Tindria tambe els dos primers cursos comuns i tres anys d'especialitzacio
amb un darrer curs practic.

a.4. INPERMERIA-ATS

Estudis de grau mitja, equiparant ATS i infermers, superant les actuals dife-
rencies. Pensem que la titulacio seria indispensable tambe per als actuals "practi-
cants" que ja sigui treballant individualment o en Centres de Salut han d'actuar
com a difusors d'informacio sanitaria i amb unes `responsabilitats que requercixen
una formacio adequada. Carrera de tres anys de durada, amb esquema diferent
de les anteriors pero amb certes assignatures comunes, es clar. Aixo establiria una
convivcncia entre futurs professionals (metges-ATS, per exemple) que accedirien
al mon de la Sanitat parlant un mateix llenguatge, coca que avui no es dona. Ben
al contrari, ens trobem amb unitats tancades hermeticament en elles mateixes.

a.S. OPTICA I ACUSTICA

Potser caldria una nova estructuracio d'aquests estudis que actualment es
fan durant un any com a especialitzacio de la carrera de Farmacia. Constarien
de tres anys d'estudis, simultaniament comuns i d'especialitzacio en una Escola
que podria existir per transformacio de factual (existent a Barcelona).

b) Carreres Noves

S'hauria de tendir a una especialitzacio, cada cop mes gran, en els estudis per
a augmentar 1'eficacia professional i, per tant, disminuir el cost social. Aixo fa
pensar que certs camps professionals que han anat adquirint farmaceutics i met-
ges, i posteriorment biolegs, veterinaris, quimics i enginyers, han ates un grau de
desenvolupament que els fa ja dificilment englobables en els esquemes d'aquestes
carreres classiques i que per elles mateixes tenen entitat suficient per a formar els
especialistes que hi treballaran sense dispersio. t s a dir, si s'ha creat una necessitat,
cal cobrir-la inmmediatament com sigui (estat actual), pero cal, al cap d'un temps,
integrar la nova professio en l'organitzacio sanitaria.

D'aquestes branques d'especialitzacio, algunes es podrien fer com a carreres
completes (dos anys comuns i tres d'especialitat) i d'altres n'hi hauria prou amb
una postgraduacio en certes arees.

b.1. ANALISTA CLINIC

Seria el tecnic-especialista en agents de diagnostic (deixant els raigs X, pot-
ser). La seva formacio constaria de dos anys comuns a la resta de professions sa-
nitaries, amb tres anys d'especialitat en tecniques instrumentals, analisi quimica,
manipulacio i anatomia-fisiologia d'animals de laboratori, manipulacio i control de
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materials radioactius, analisi de productes organics, Jlematologia, microbiologia,
parasitologia, etc. I un any final practic.

b.2. TECNICS EN NUTRICIO + DIETETICA-ALIMENTACIO

El camp de l'alimentacio (control de fabricacio, requeriments nutritius, in-

vestigacio, etc.) haurien d'elevar-se a nivell de carrera universitaria, amb J'es-

quema 2 + 3 + 1 any.

b.3. TECNICS EN SANITAT AMBIENTAL

Per tal d'avancar en el camp de la prevencio i de la Medicina Social, cal un
medi ambient controlat i teenics que coneguin aquest camp cada dia mes evolu-
cionat i amb mes empenta: estudis de contaminacio (efectes i control), radiations,
abocadors d'escombraries, transports, etc., ,en tint anys i un practic.

c) Postgraduacio

Una postgraduacio mes o menys llarga, ultra diferir 1'augment del nombre

de parats, possibilita una formacio mes colnpleta dels llicenciats en certes arees
concretes que no son abastades pels coneixements que s'imparteixen en a) i b).

C.1. PROFESSORAT

No compensant el darrer any practic (corresponent a 1'especialitat practica)
sing afegint-hi un altre de formacio pedagogica, tecniques (audio-visuals, etc.,
psicologia...) amb practiques i inici a la docencia universitaria. Un any de durada.

c.2. EDUCADORS SANITARIS

Un curs d'un any per al coneixement de la sociologia, psicologia, tecniques
publicitaries i mitjans de comunicacio per tal d'arribar a amplies capes de la po-
blacio.

c.3. TECNIC EN SALUT PUBLICA

Dos anys per a Metges i Farmaceutics, b.2, i b.3 despres de la carrera. Es-
tadistica, Sociologia, Legislacio, etc., per a formar un cos dependent del Servei
Nacional de Salut.
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c.4. ARQUITECTURA SANITARIA

Creiern que mig any de coneixements de conditions sanitaries que han de
complir els habitatges son imprescindibles a tot arquitccte, pero el disseny de la
construccio d'cdificis sanitaris (hospitals, etc.) exigeix que els arquitectes especia-
listes en aquesta branca passin un cert temps en la Universitat de Ciencies de la
Salut per a completar la seva formacio en aquest camp.

L'esquema d'aquestcs carreres seria el seguent:

- Dos cursos basics comuns per a tots, amb coneixements de Quimica ge-
neral, Bioquimica, Fisiologia, etc...

- Tres cursos d'especialitzacio, a cursar en Departaments units que servei-
xin de nexe de reeacio entre estudiants, professors, professionals, etc., que
constarien d'unitats centrals, auxiliars i especialitzades sota una direccio
democratica i revocable.

- En acabar la carrera, un any obligatori de practiques o d'estatge en un
centre (universitari o no) on pugui perfeccionar-se 1'especialitat cursada
o be una tesina d'un any de durada. Per a l'obtencio de la titulacio caldria
la presentacio d'una memoria de l'un o l'altra.

En aquest sentit d'ordenacio de tots els coneixements teorics i practics en De-
partaments, recollim:

"Davant d'aquesta tendencia (...multiplicacio del nombre de catedres, una

per assignatura...) s'ha produit a tot arreu una altra a favor de la concentracio

que s'ha plasmat en els Departaments. Un Departame'nt agrupa les assignatures

relacionades amb una mateixa disciplina fonamental, tant pel que fa a la inves-

tigacio corn a la Doccncia. Aquesta agrupacio es pot fer a nivell de tota la Uni-

versitat, un departament d'Estadistica responsable, per tant, de 1'ensenyament

de 1'estadistica als matematics i tambe als biolegs, als met-es o als psicolegs. Mes

que la creacio de noun departaments, caldria encoratjar la integracio d'alguns dels

existents." '''
"Creiem que s'ha d'avancar cap a la creacio de Departaments amplis, a partir

de la integracio d'alguns dels existents, agrupant les assignatures relacionades amb
una mateixa discipline fonamental, tant pel que fa a la investigacio corn a la do-
cencia; dins d'aquest mare convindria considerar la possibilitat de superar l'es-
tructura de Facultats i Escoles".16

"Es imprescindible la creacio, adequacio i manteniment d'una infrastructura
de serveis comuns atesos per professionals adients. Serveis tals corn biblioteques
i centres de documentacio, informacio i comunicacio cientifica, Centre de Calcul,
serveis de reparacio i disseny d'instrumental cientIfic, estabulari, servei d'espec-
troscopia, microscopia, electr6nica i d'altres serveis comuns".11
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5. POSSIBILITATS EFECTIVES

Es del tot dificil imaginar un cami per a fer realitat aquesta idea . Tanmateix
cal fer un esforc entre totes les parts implicades en 1'ensenyament de la Sanitat
si volem aconseguir una dignificaci6 de les estructures universitaries . En aquest
sentit varem entrevistar-nos amb el Conseller d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya , Sr. Guitart , el qual ens manifests la seva voluntat que sigui ]a pro-
pia Universitat qui promogui els canvis necessaris . Altrament, una reforma promo-
guda des dels poders administratius seria totalment inaplicable si la Instituci6
universitaria no hi fos receptiva o no 1'acceptes . Aixi, doncs , 1'impulsor del pro-
ces de canvi ha d'esser la Universitat (de vegades massa 11igada a formes tradicio-
nals) i encara els elements mes dinamics, estudiants i professionals . Una impor-
tant dosi d'autocritica es necessaria per a ]a lucidesa que cal per a crear un futur
millor.

La via que nosaltres proposem hauria de passar , doncs, per Punic organisme
que es interlocutor valid, a mig cami entre Universitat i Administraci6 , que es el
Conseil Interuniversitari Catala.

L'actual situaci6 dels trapassos de serveis en materia d'ensenyament univer-
sitari es d'aturada total . En principi no hi ha res previst mentre no s'hagi pro-
mulgat la Llei d'Autonomia Universitaria , de la qual nomes coneixem l ' avantpro-
jecte. D ' altra banda, la legislaci6 actualment vigent es totalment inaprofitable.
Tanmatcix , la proposici6 de Llei de la L.A.U. pot indicar alguns camins, sempre
indicatius per tal com encara ha de passar pet Parlament espanyol. La via d ' entrada
podria ser:

L'Estatut de Catalunya preveu competencia exclusiva de la Generalitat
de Catalunya en materia de:

- Investigaci6 ( art. 9,7).

- Higiene (9.11).

- Ordenaci6 Farmaceutica 9.19).

- Collegis professionals i exercici de professions titulades (9.23).

- Fundacions i Associacions de caracter docent (9.24).

- Assistencia Social (9.25).

- Estadistica (9.33),

- etc.

que permeten una planificaci6 de les necessitats de la societat catalana
en materia de Sanitat. Es logic, per tant , que tingui tambe la competencia
de la formaci6 dels professionals que reran els responsables d'aquesta
sanitat. 1, en efecte, "Es competencia plena de la Generalitat la regulaci6
i administraci6 de 1'ensenyament en tota ]a seva extensi6, nivells i grans,
modalitats i especialitats " ( art. 15 ). Aleshores , si I'Estat central tras-
passa els serveis d ' ensenyament superior , la Generalitat tindra les matei-
xes competencies que l'Estat. Per tant, la Generalitat podria crear una
Universitat per a satisfer les necessitats que el Parlament de Catalunya
observes . Com que, d' altra banda , 1'article 15 de I'Estatut indica alto de
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"...sens perjudici del que disposa fart. 27 de la Constitucio", cal tenir
present la L.A.U., que es basa precisament en aquest article 27.

Tot el titol primer de la L.A.U. (projecte de Llei) tracta de les Universi-
tats i Bur creacio, les possibilitats reals de la qual es el que ens inte-
ressa: "Las Comunidades Autonomas (...) podrein crear Universidades",
pero "asumiendo integramente su financiacion" (Art. 11). )vs del tot
lamentable que aquest projecte gravi d'aquesta manera les institutions
autonomiques. De qualsevol manera, no sembla que pugui passar enda-
vant sense esmenes. Tanmatcix, aquest es Punic cami quo sembla obert
a la creacio d'una nova Universitat, si no es cl traspiis total de compe-
tencies.

Existeix una altra via que deixa entreveure aquest projecte do la L.A.U.,
pero sembla molt mes dificultos. Aixi "Las Comunidades Autonomas (...) podran
tarnbien adquirir la titularidad de las Universidades del Estado" (art. 12.1). Pero
si aixo no va acompanyat d'una autentica Autonomia Universitaria, el remodelat-
ge de les Universitats es una autentica cursa d'obstacles, ja que la "creation y
supresion (...) sera aprobada por Decreto" i, a mes, "a propuesta del Ministe-
rio" (art. 16.1) i tot un seguit do disposicions restrictives.

Tanmateix si s'aconsegueixen veneer aquestes contrarietats, es complira Par-
ticle 13 (on diu que caldria "como minimo, el establecimiento imnediato de tres
Facultades (...) y tres Escuelas Universitarias".)

En definitiva, hi ha camins dificils, pero cami:ns, que s'han d'estudiar mes
detingudament. El nostre proposit ha estat nomes de recordar als poders publics
que el projecte d'Universitat de Ciencies de la Salut de Catalunya no es impos-
sible si s'hi treballa i, d'altra banda, que pot oferir una serie d'avantatges sobre
l'organitzacio actual dels estudis de les Ciencies de la Salut.

6. DBSTINACIO

Pretenem aportar un element de discussio que serveixi d'empenta al proces
de debat per una futura Universitat de Ciencies de la Salut de Catalunya. El Con-
sell Interuniversitari de Catalunya, la Conselleria d'Ensenyament, la Conselleria
de Sanitat, els professionals i sobretot els universitaris haurien d'iniciar un proces
de reflexio que cristallitzds en la creacio d'una comissio que estudids a fons les
possibilitats de formacio de la Universitat nova.

Fora important for davant aquest pas endavant i crear una Universitat nova,
pctita, practica i professional davant do les estructures napolconiques avui impe-
rants. Tindria una gran importancia per a tota la societat, puix que ultra la funcio
do formadora de professionals (d'elevada eficiencia i baix cost social relatiu), tindria
la funcio de formadora de persones, ja que podria impartir cursets de capacitacio,
formacio sanitaria (curscts d'un any), o be per mitja dels educadors sanitaris: i
descentralitzant per barris i comarques la Universitat de Ciencies de la Salut de
Catalunya, actuaria com a expansora de cultura sanitaria i, amb una adequada
ordenacio, collaboraria en el reequilibri territorial del pais.

Caldria avancar en aquest caml des d'ara mateix, incrementant els contactes
amb Hospitals, Oficines de Farmacia, Industries, etc., per a comengar estades d'un
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any, per exemple, i tota una serie d'accions encaminades que, quart politicament
sigui favorable, pugui trobar-se tota una feina feta que faci possible aquesta Uni-
versitat.

A tots els congressistes, doncs, el prec que difonguin en les seves arees de
treball aquesta proposta global i que estimulin els debats. En especial, als univer-
sitaris, docents i discents que iniciin un proces d'autocritica i estudiin apassiona-
dament ics reformer que caldria fer a l'estructura actual. I als professionals, les
gracies per l'empenta que sempre han dut en aquest terra, i el prec que participin
en la construccio de la nova Universitat de Ciencies de la Salut de Catalunya, a fi
que no ens trobem e.n el XIle Congres amb la mateixa situacio d'ara.
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