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ESTUDIS DE FORMACIÓ CONTINUADA LES HEURES 

DISCURS INAUGURAL DEL CURS 2002-2003.  9-11-2002 

 
Entre octubre de 2002 i setembre de 2003 el Rector Joan Tugores em va nomenar 
director acadèmic de Les Heures - Estudis de Formació Continuada de la Fundacó 
Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, en substitució del prof. Martí 
Parellada. Ha estat -amb diferència- un dels càrrecs més difícils de gestionar de tots 
els que he ocupat. Vaig presentar la meva dimissió poc abans de fer un any en el 
càrrec, i no donaré detalls dels motius..Hi vaig aprendre molt sobre la naturalesa 
humana, això sí.  
 
Cada any s'inaugurava el curs amb una sessó protocolària, i em va correspondre fer 
el discurs inicial de la inauguració del curs 2002-2003. El reprodueixo aquí. 



 

Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Rector i President de la Fundació Bosch i Gimpera (Joan 
Tugores), Sr. President del Consell Social de la Universitat de Barcelona (Pedro Fontana), 
Honorable Conseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya (Francesc Homs), Sra. 
Directora General de la Fundació Bosch i Gimpera (Anna Ros), Sr. President del ConselL 
Assessor de Les Heures (Rafael Foguet), vicerectors, degans i altres autoritats 
acadèmiques, directors i professors dels cursos, companys i amics de la Fundació Bosch i 
Gimpera, de les Heures o del Centre d’Innovació, senyores i senyors, amigues i amics,  

Quan fa deu anys s’inauguraven els Estudis de Formació Continuada Les Heures, de la 
Fundació Bosch i Gimpera de la UB, qui us parla era Degà de la Facultat de Química i 
membre del Patronat de la Fundació, a proposta de la Junta de Govern de la UB. Per tant, 
coresponsable en alguna mesura de la seva creació. Després n’he estat professor i director 
d’un curs. Les meves primeres paraules han de ser, òbviament, d’agraiment al Sr. Rector i 
President del Patronat, i a la Directora General, per la confiança que m’han mostrat al 
donar-me la responsabilitat de la direcció acadèmica de les Heures. En aquests dies he 
pogut conèixer des de dins amb detall l’enorme tasca de formació a tots els nivells que es 
desenvolupa aquí, i que els detallaré molt resumidament, en el benentès que el mèrit és, 
òbviament, de l’equip que ho ha organitzat o coordinat. 

[Seguia la memòria d'activitats resumida] 

Vistes aquestes magnituts, jo crec que podem estar legítimament satisfets de la tasca feta.  

***** 

Però, com tots sabem i els bancs no paren de dir-nos des de fa uns anys, “rendibilitats 
passades no pressuposen rendibilitats futures”. Hi ha a l’horitzó inmediat diverses 
circumstàncies que fan preveure un futur no exempt de conflictes.  

En primer lloc, els canvis legislatius. La nova Llei Orgànica d’Universitats (LOU), i la Llei 
d’Universitats catalana (LlUC) atorguen a les universitats funcions explícites de formació 
contínua i de transferència de tecnologia. La situació final futura d’entitats com la Fundació 
o les Heures, i altres de similars, dependrà en un grau considerable de la renovació dels 
estatuts de les universitats. 

En segon lloc, una certa saturació del mercat de formació, així com les seqüeles de la 
peculiar crisi que es viu des de setembre del 2001, amb una retracció global de la demanda 
en molts sectors.  

En tercer lloc, una estructura de negoci molt depenent de la cojuntura, i amb excessiva 
sensibilitat a l’èxit o fracàs d’un nombre relativament petit d’activitats clau. 

I, per no atribuir-ho tot a les circumstàncies exteriors, determinades ineficiències 
estructurals i de funcionament internes que caldrà corregir.  



Per fer front a aquest panorama, des de la Fundació s’ha fet –s’està fent- una reflexió 
profunda iniciat el desenvolupament d’un Pla Estratègic amb una àmplia bateria de mesures 
d’ordre intern i extern, que van des d’un pla de sistemes a una nova estratègia de 
màrqueting, canvis estructurals i funcionals, i una reflexió profunda del nostre paper en una 
universitat i una societat canviants.  

Una heura és, deixeu-me fer la metàfora, una planta enfiladissa que requereix, per a la seva 
supervivència, de diverses circumstàncies exteriors favorables: No pot allunyar-se del lloc 
on s’arrela, no pot tenir una estratègia d’allunyament del seu lloc d’origen. Té un arrelament 
definitiu a un lloc, quan més arrelada millor, així podrà obtenir aliment a molts nivells 
diferents i podrà resistir dràstiques situacions de sequera. Òbviament les nostres heures 
estan arrelades a la UB. 

Una heura requereix, també, d’un lloc on suportar-se. Una heura té una gran flexibilitat, pot 
desenvolupar tècniques molt variades de suport segons quina sigui la superfície on s’ha 
d’adaptar, sigui una paret, un arbre o una estructura metàl·lica. Les variades realitats de la 
societat que ens envolta són el nostre suport, siguin la formació personal individual, la 
formació in-company, les solucions corporatives, els programes superiors de formació, o 
qualsevol de les variades fórmules que desenvolupem, sempre intentant adaptar-nos al 
client. 

Però amb un arrelament i un suport adequat no n’hi ha prou. Cal un clima adequat, una 
temperatura, una humitat, una pluja, uns adobs... Un entorn que les diferents 
administracions públiques i organitzacions empresarials i sindicals han de propiciar per tal 
que la formació de les persones, o la innovació a les empreses, siguin alguna cosa més que 
iniciatives individualitzades. La innovació i la formació han de passar a ser activitats 
normalitzades en el centre de les planificacions estratègiques de les empreses de qualsevol 
nivell. I les administracions poden fer-hi molt. 

Però la tasca principal és nostra. Podem i hem d’orientar el nostre creixement, amb els 
nostres sentits podem i hem d’observar els indicis, els canvis subtils, i prendre les decisions 
que els tropismes que posseim – la nostra capacitat de reflexió i d’acció – ens suggereixin, i 
anar cap als llocs on més ens necessitin, llocs on potser ni tan sols són conscients de les 
necessitats que tenen o tindran en un inmediat futur. Hem de ser capaços d’anticipar-nos, 
de donar nom i generar eines de formació a problemes encara no clarament formulats. 
Aquesta capacitat d’anticipació ha de ser la nostra especificitat, el nostre element 
diferencial. 

***** 

Senyor Rector, senyor president del Consell Social, a les Heures voldriem ser una peça 
clau en un projecte engrescador d’universitat al servei del seu entorn social, en el marc d’un 
grup UB que voldriem potent, coordinat i ilusionat. Creieu que ens sentim al servei d’aquest 
projecte, i disposats a treballar-hi.  

Deixeu-me acabar amb dues cites.  



La primera és la següent: “És ben empipador que actualment ja no es pugui aprendre res 
per a tota la vida. Els nostres pares s’atenien a les lliçons que havien rebut de joves; 
nosaltres, a canvi, ara hem de tornar a aprendre cada cinc anys, si no volem restr 
completament passats de moda” 

Aquesta cita és de Johann Wolfgang Goethe, i ho va escriure el 1809 a la novel·la “Die 
Wahlverwandtschaften" (Les afinitats electives). El tema de la formació continuada ve, 
doncs, de molt lluny, ja fa dos-cents anys era un tema reconegut, ja es reconeixia que el 
coneixement era un requeriment estratègic per als líders socials. Però, quin coneixement?  

La segona cita ens ho aclarirà. És de la meva àvia. Quan anavem a qualsevol lloc, una 
excursió, per exemple, ens deia “Vigileu, i sobre tot, tingueu coneixement”. Aquí, la paraula 
coneixement, és molt més que instrucció, més que contingut. La instrucció, el contingut, la 
capacitat tècnica, es donen per descomptats. El coneixement requereix la capacitat d’usar 
adequadament les capacitats tècniques, en la forma adequada, fent-ne un ús racional, i en 
una perspectiva adequada. Requereix, doncs, formació, però també discerniment, i 
capacitat d’acció en el marc d’uns valors previs assumits i compartits. Tot un plantejament 
global, que hem de saber transmetre a aquelles persones que posen en les nostres mans 
els seus diners, el seu temps i, potser més important, les seves ilusions i expectatives de 
futur. Hem de ser capaços de donar-los satisfacció,  a ells i a la societat a la que hi 
aportaran el seu coneixement. És la nostra tasca.  

Moltes gràcies. 

Claudi Mans, Director Acadèmic de les Heures-FBG-UB 

9 de novembre de 2002 

 


