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D’un temps ençà han 
anat agafant protago-
nisme, entre l’oferta i 
la demanda educativa 
d’estudis universitaris, 

les titulacions de doble grau que 
combinen dues carreres.  Aquesta 
doble titulació, pionera a Catalu-
nya, dóna l’oportunitat d’obtenir 
una formació àmplia en dues dis-
ciplines complementàries i permet 
assolir competències importants 
atès el seu caràcter pluridiscipli-
nari i global. 

Actualment, un de cada tres es-
tudis de grau que s’imparteixen a 
les universitats catalanes és una 
doble titulació. Sovint es formen 
a partir de dos títols complemen-
taris des de l’òptica de la pràctica 
professional, com ADE + Dret, Far-
màcia + Nutrició Humana i Dietèti-
ca, però també hi ha combinacions 

menys previsibles, com Filosofia + 
Economia o Enginyeria en Tecno-
logies Industrials + Administració 
i Direcció d’Empreses. 

Només cal donar una ullada a 
les propostes de les universitats 
que imparteixen aquest doble 
grau per veure l’engrescador que 
pot ser aquesta formació davant 
de l’apàtica oferta universitària 
tradicional, sovint ancorada en 
metodologies de l’antigor. 

Són molts els que defensen que 
els problemes no es poden resol-
dre només des de la perspectiva 
tècnica, sinó que entra molt en 
joc les humanitats. Fins i tot 
s’afirma que alguns projec-
tes tecnològics fallen per-
què, malgrat que tenen una 
base d’enginyeria potent, no 
tenen en compte el context 
cultural. Aquests projectes, 
en concepte, disseny i exe-
cució, no tenen una pers-
pectiva humana i, per tant, 
fallen.

Aquesta idea no és nova, 

la novetat rau en el canvi de men-
talitat de la societat, que es concre-
ta amb l’alineació de la demanda 
social de formacions mixtes tècni-
ca i humanístiques amb la creació 
d’una oferta curricular important.  

En el fons, i en la forma, és una 
recuperació del concepte de la fi-
losofia clàssica del dignitas hominis, 
que té uns orígens en la filosofia 
clàssica, amb la concepció de l’és-
ser humà, definit com a micro-
cosmos. Això no obstant, la seva 
plasmació renaixentista té unes 
conseqüències diferents. L’ésser 
humà és no sols capaç de modifi-
car el món que l’envolta, sinó tam-
bé la pròpia identitat humana i 
individual. Ambdues qualitats per-
meten nodrir la natura creadora de 
l’ésser humà, fonament mateix de 
la seva dignitat. Condició assolible 
únicament mitjançant l’educació 
centrada en la formació integral. 

Quan encara no tenim clar si 
estem en una situació definitiva 
postpandèmica o senzilla-
ment és un impàs 
i tornarem a 
recau-

re, la situació econòmica mundi-
al mostra una gran inestabilitat i 
fragilitat agreujada per la guerra 
d’Ucraïna. 

Si el darrer trimestre del 2021 
esperàvem un augment de creixe-
ment econòmic sense precedents, 
a hores d’ara, tot i que les previsi-
ons segueixen sent de creixement, 
es preveu a nivell mundial que es 
desacceleri significativament el 
2022. Els costos econòmics de la 
guerra es propagaran a través dels 
mercats de primeres matèries, el 
comerç internacional i, en menor 
mesura, els vincles financers. L’al-
ça dels preus dels combustibles 
i aliments ja es fa sentir al món 
sencer i afecta més que res les po-
blacions vulnerables, sobretot les 
dels països de baix ingrés. Pel que 
fa a Espanya, el creixement també 
es revisa a la baixa fins al 4,1 per 
cent el 2022 i el 3,3 el 2023. 

Poc després que la pandèmia 
esclatés es van adoptar mesures 

excepcionals per preser-
var l’accés privat 

al crèdit, evi-
t a n t 

així una recessió més greu el 2020. 
Si bé van apuntalar molt bé l’eco-
nomia, aquestes polítiques també 
van propiciar l’endeutament de 
consumidors i empreses, que po-
den afectar el ritme de la recupe-
ració. La restricció monetària i fis-
cal futura tendeix a colpir més els 
més vulnerables, i per això cal ser 
prudents al moment de retirar les 
polítiques de suport relacionades 
amb la pandèmia.

A tot això sumem una infla-
ció desbocada que ha arribat al 
10 per cent el primer quadrimes-
tre d’aquest any, al començament 
de la devolució dels crèdits Covid 
i una pujada dels tipus d’interès 
a les portes que encara no sabem 
quant augmentaran i a quin ritme. 

Calen noves idees, noves ma-
neres de veure i afrontar els pro-
blemes per trobar solucions més 

enginyoses i efectives. Aquests 
estudiants, amb formació tècni-
ca i humanística, tot just s’estan 
incorporant o estan a les portes 
d’incorporar-se al món laboral i, 
per tant, encara caldrà esperar un 
temps per veure quina capacitat 
de transformació tindran en el 
món empresarial, social o polític. 
El rellevant és que cada cop es de-
manen més professionals mixtos, 
amb capacitat crítica i analítica 
que entenguin com funciona la so-
cietat i la ciència.

Mentrestant, seguim sota els 
efectes de la pandèmia, que sem-

bla que ens ha deixat es-
tabornits, perquè vivim 
aliens a aquesta situació 
i als efectes que podem 
patir, immersos en una 
cursa frenètica per recu-
perar el temps perdut. I 
sembla que, com a mí-
nim aquest estiu, no dei-
xarem que res ni ningú 
ens aigualeixi la festa, on 
s’imposa el Carpe Diem!

’Dignitas hominis’
MARTÍ SISTANÉ 

Els costos de la guerra 
circularan a través de 

les primeres matèries i 
el comerç internacional

Cada cop es demanen 
més professionals 

mixtos, amb capacitat 
crítica i analítica 


