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Reaccions al número especial de LO CAMPUS 

amb les pàgines temàtiques sobre :  

“A la Universitat de Lleida manen les dones?” 

L’e-mail que l’equip del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportu-
nitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida ha en-
viat a la redacció de LO CAMPUS: 
 
Benvolgut, benvolguda,  
 
Des de el Centre Dolors Piera volem agrair-vos l'interès per 
treballar el tema de la igualtat de gènere en el context 
universitari i visibilitzar-lo en portada, tal com heu fet. No 
obstant això, i lamentant-ho molt, us hem de manifestar 
que la imatge que il·lustra la portada ens ha semblat des-
encertada perquè recau en la projecció d'un determinat 
estereotip de dona que no afavoreix la igualtat i transmet 
una idea frívola que menysté el que som i fem les dones 
universitàries.   
 
Deixant de banda que des de l'àmbit de la salut ja fa anys 
que adverteixen de les conseqüències perjudicials d'aquest 
tipus de sabata, és sabut que els talons d'agulla tenen per 
objectiu ressaltar les formes i la sexualitat i, amb el seu 
ús, consegüentment, es promou una imatge de les dones 
com a objectes sexuals.  
 
És aquesta la imatge que volem projectar sobre les nostres 
universitàries, tant professores, estudiantes i personal 
d'administració i serveis?  
 
Rebeu una salutació cordial. 
Equip del Centre Dolors Piera 
 
 
La resposta de la nostra redacció la publicarem properament, 
però abans volem conèixer i recollir el màxim d’opinions de la 
nostra comunitat universitària. 
 
Que en penseu? 
Aquesta portada de LO CAMPUS és sexista per a les dones univer-
sitàries? 
Opinions a redaccio@locampus.cat Gràcies. 
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La 'Declaració de Poblet' 

En el marc de la segona edició de les Jorna-
des Catalunya Futura, que han organitzat la 
Plataforma Coneixement Territori i Ocupa-
ció i l'Associació Catalana d'Universitats Pú-
bliques (ACUP), els dies 9 i 10 de maig, al 
Monestir de Poblet, i que enguany s'han 
centrat en 'El mercat de treball i el capital 
humà', s'han recollit les següents conclusi-
ons en l'anomenada 'Declaració de Poblet': 
  

 
Declaració de Poblet sobre el mercat  

de treball i el capital humà 
 
 
El mes de març de l’any 2013 naixia la Plata-
forma Coneixement, Territori i Innovació 
(Plataforma CTI), una iniciativa impulsada per 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP), Foment del Treball Nacional, PIMEC, 
la Fundació la Caixa, i un grup d’empreses i 
institucions del país. La seva finalitat princi-
pal és impulsar el desenvolupament social i 
econòmic de Catalunya a partir de l’estreta i 
permanent col·laboració entre les universi-
tats, les empreses i les institucions del país, 
amb una visió estratègica de llarg termini. 
 
En aquest marc, la primera activitat de la 
Plataforma CTI va ser la celebració de les I 
Jornades Catalunya Futura al Monestir de Po-
blet, on es va fer pública la Declaració de Po-
blet que assumeix que una economia basada 
en el coneixement i la innovació s’ha de sus-
tentar en una relació propera i col·laborativa 
entre empreses, universitats, centres de re-
cerca i tecnològics, administracions i la socie-
tat de la que formen part, i estableix com a 
principal compromís el fomentar activament 
una estratègia de competitivitat, progrés so-
cial i econòmic que creï llocs de treball a Ca-
talunya, que es basi intensament en el conei-
xement i la innovació. 
 
Les II Jornades Catalunya Futura, celebrades 
al Monestir de Poblet els dies 9 i 10 de maig 
de 2014, han centrat la seva atenció en el 
mercat de treball i el capital humà a Catalu-
nya, a partir del treball conjunt de prop de 
cinquanta representants de les universitats i 
d’un seguit d’empreses i institucions del país. 
El diagnòstic compartit ens parla d’una reali-
tat econòmica i social complexa, fruit d’una 
estructura econòmica històrica que s’ha vist 
agreujada per la crisi actual, amb una propor-
ció excessiva de mercat de treball de baixa 
qualificació i assentada en sectors econòmics 
d’escàs valor afegit i innovació. D’un sistema 
educatiu que, malgrat els avenços més que 
evidents de les darreres quatre dècades, mos-
tra desajustos significatius en algunes etapes i 
components. D’uns nivells d’atur insosteni-

bles, de forma especial i dramàtica pel que fa 
als joves sense titulació universitària. D’una 
creixent desigualtat en la distribució de la 
renda i d’un creixement alarmant dels nivells 
de pobresa. Tot plegat, en un context econò-
mic de creixent globalització i de terciaritza-
ció de l’economia i del mercat de treball. Ai-
xò ens condueix a afirmar amb rotunditat que 
la societat catalana ha de basar el seu dina-
misme, la seva cohesió i el seu progrés i com-
petitivitat en un sector productiu que generi 
llocs de treball qualificats. I, per tant, apos-
tar pel creixement, la internacionalització i la 
innovació de les empreses existents, i per im-
pulsar noves empreses basades en la innova-
ció. 
 
Per això, la Plataforma CTI treballarà en es-
treta col·laboració amb tots els agents del 
país per a fer efectius els següents objectius: 
 
1. Transitar cap a un model productiu que es 
fonamenti en una economia intensiva en co-
neixement innovadora i internacionalitzada. 
Per fer-ho cal incentivar una estructura pro-
ductiva que basi la seva competitivitat en la 
creació de llocs de treball qualificats. 
2. Garantir l’accés equitatiu a l’educació per 
a la cohesió social i un aprofitament òptim 
del talent. 
3. Activar programes formatius específics que 
permetin l’evolució de la població activa amb 
baixos nivells de formació cap a nivells inter-
medis (batxillerat o cicle de formació de grau 
mitjà). Aquests programes són especialment 
necessaris atesa la reconversió d sectors com 
la construcció. 
4. Facilitar la creació de noves empreses i la 
consolidació i el creixement de les PIMES ja 
existents. 
5. Prestigiar en tots els nivells formatius el 
paper de l’empresa com a instrument de co-
hesió social i creació de riquesa. 
6. Dissenyar i executar polítiques públiques 
estretament interrelacionades entre forma-
ció, mercat de treball, sistema productiu i 
polítiques actives d’ocupació, la qual cosa re-
quereix de majors graus de col·laboració en-
tre els diversos nivells de govern i la seva co-
ordinació amb els agents del sistema d’inno-
vació. 
7. Potenciar la formació professional i incre-
mentar la seva interrelació amb la formació 
universitària, afavorir mesures orientades a 
certificar habilitats i competències per reco-
nèixer la pràctica professional i facilitar la 
integració laboral i la promoció professional 
de les persones joves. 
8. Impulsar decididament la contractació de 
graduats, enginyers i doctors per part del tei-
xit productiu com a factor clau per a la trans-
formació i incorporació del coneixement en 
l’activitat econòmica. 

9. Fomentar la formació al llarg de la vida i 
l’actualització permanent per a millorar les 
competències bàsiques i esperonar en totes 
les etapes educatives la formació en habili-
tats transversals, per a treballadors i empre-
saris. 
10. Millorar els serveis d’ocupació i d’inter-
mediació laboral, incrementant els recursos i 
facilitant serveis d’informació i atenció adre-
çats a la població jove que en garanteixin un 
seguiment així com potenciar la integració 
dels diferents observatoris permanents de l’o-
cupació que permetin agregar informació i 
dades. 
11. Generar accions per fomentar i afavorir la 
iniciativa empresarial i l’esperit emprenedor 
dels joves i la creativitat. Especialment d’in-
terès aquelles de caràcter integral que com-
binen la formació lligada a sectors en creixe-
ment amb suports econòmics; sistemes d’as-
sessorament i acompanyament per desenvolu-
par projectes empresarials entre els universi-
taris; facilitar accés a capital i fonts de finan-
çament i oferta d’espais de treball. 
12. Invertir en les persones a través de les 
mesures per reforçar les seves competències i 
capacitats i per permetre-les participar ple-
nament al món del treball i a la societat. Les 
àrees prioritàries són l’educació, els serveis 
de llars d’infants de qualitat, els serveis de 
salut, la formació, l’ajut a la cerca de feina i 
reinserció. 
13. Impulsar una millor alineació, coherència 
i seguiment de les actuacions adoptades pel 
creixement de la productivitat, de l'ocupació i 
dels salaris que sorgeixen de l’administració i 
del diàleg social. 
14. Fomentar decididament els programes de 
formació en alternança o duals i els progra-
mes de doctorats industrials, cercant la màxi-
ma col·laboració entre empreses i institucions 
acadèmiques. 
15. Potenciar el prestigi i reconeixement de 
les universitats catalanes a nivell internacio-
nal, com a factor implícit de la valorització 
de la formació dels estudiants i titulats del 
nostre país i com a font d’atracció de talent. 
16. Promoure la inversió privada en R+D+i fins 
assolir l’objectiu del 2% del PIB i en aquesta 
línia potenciar les estructures de transferèn-
cia de coneixement del país en el marc favo-
rable de l’Estratègia 2020 i el RIS3. 
Per tot això, proposem mesurar com a indica-
dor clau l’evolució de l’estructura formativa 
de la població ocupada, per tal que s’apropi a 
un model 20-50-30 [20% primària,  50% se-
cundària i 30% terciària] l’estàndard centre-
europeu. ■ 
  

 
 

Monestir de Poblet, 10 de maig de 2014 
  


