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Jordi Iglesias, Andreu Rami, Quim Codina i Àlex Martínez al hall del Lliure de Gràcia ARXIU

Anna Cabanillas

A
mb més de 560 anys
d’història, 48.000
alumnes de grau,
5.000 de màster i
5.000 doctorands

que cada dia recorren les au-
les, així com més de 7.000 tre-
balladors, entre professorat i
personal d’administració i ser-
veis, la Universitat de Barcelo-
na (UB) és avui l’única univer-
sitat de l’Estat que figura entre
les 100 millors del món segons
el National Taiwan University
Ranking del 2013, que analitza
la productivitat i l’impacte de
les publicacions científiques
de les 500 millors universitats
del món durant el període
2002-2012.
Una dada interessant que va

en la línia del que acaba de fer
públic la Cambra de Comerç
de Barcelona, que, en un estu-
di recent sobre la universitat
barcelonina, calcula que gene-
ra un impacte de 323 milions

d’euros en el PIB català. Dit
d’una altra manera, el 0,2% del
PIB de l’any 2012. Amés, aques-
ta xifra augmenta fins al 0,3% si
s’hi afegeixen els resultats obtin-
guts pel Grup UB, entitats amb
autonomia jurídica i patrimoni-
al comel ParcCientífic deBarce-
lona, la FundacióBosch iGimpe-
ra –dedicada a la promoció i la
gestió de la transferència de co-
neixement i de tecnologia– o la
Fundació de Formació Continu-
ada IL3, entre d’altres.
L’informe també comptabilit-

za que l’impacte de la UB sobre
el mercat laboral de Catalunya
assoleix els 7.600 llocs de tre-
ball directes, i uns 13.749 llocs
de treball indirectes, atribuïbles
als efectes de la despesa de la
mateixa Universitat, de manera
que l’impacte total sobre elmer-
cat de treball català és de 21.349
llocs de treball. “Aquestes xifres
tan positives reiteren una vega-
da més que el finançament pú-
blic de les universitats és una in-
versió i mai una despesa, tal

Les Ciències
de la Salut

Enric Bonet

D
esprés de l’especta-
cular pujada de
l’IVA cultural –del
8% al 21%– i un des-
cens del 28%dels es-

pectadors i el 25 % de la factu-
ració durant el curs 2012-2013,
el teatre català no passa per un
bonmoment. Hi ha solucions a
aquesta situació tan crítica? En
Jordi, l’Àlex, en Quim i
l’Andreu, creadors delwebTea-
trebarcelona.com, consideren
que sí.
Teatrebarcelona.com és un

dels pocs webs, per no dir l’únic,
que inclou informació i valoraci-
ons contrastades i independents
de tota la cartellera teatral de
Barcelona. “Som un web que no
existia. En altres grans ciutats
amb molta activitat cultural sí
que hi havia unmitjà digital com
el nostre, però aquí no”.
A més, disposa d’un peculiar

sistema de finançament, ja que
la seva principal font d’ingres-
sos no és la publicitat ni les sub-
vencions, sinó la venda d’entra-
des. Actualment té acords amb
diferents plataformes de venda,
com Atrápalo i Ticketmaster,

que li paguen una petita comis-
sió per operació (prop del 3%), i
està en fase de negociació amb
les sales de teatre. “Defensem
aquesta fórmula, ja que serem
viables en la mesura que siguem
útils per als espectadors i per al
sector”.
De totamanera, aquesta inicia-

tiva no ha estat fruit d’un delimi-
tat pla de negoci. Grans aficio-
nats al teatre –l’Àlex integra el
duet humorístic Los Martínez–,
els creadors volien impulsar un
mitjà digital dedicat en exclusi-
va a les arts escèniques, i un dels
primers dominis que van provar
si estava disponible era teatre-
barcelona. I curiosament sí que
ho estava. Una casualitat que, se-
gons els creadors, “va influir
absolutament en la creació del
projecte”. “És un domini que
ens permet situar-nos en una po-
sició avantatjosa en els motors
de cerca”, reconeixen.
Per dur a terme aquest pro-

Una esquerda
molt perillosa

La UB és l’única universitat de
l’Estat que és entre les cent mi-
llors en l’àrea de Clínica, Preclíni-
ca i Ciències de la Salut, en la
qual ocupa el 90è lloc en el ràn-
quing de la revista britànica The
Times Higher Education

OPINIONSDE TOTA LA CARTELLERA TEATRAL DE LA CIUTAT

Crear nous espectadors
Teatrebarcelona.com informa, promou i agilitza la venda d’entrades

MÉS ENLLÀ DE LA FORMACIÓ

La UB genera un
impacte directe en
la riquesa catalana
La universitat aporta 323milions al PIB i 21.000 llocs de
treball –directes i indirectes–, i demana un finançament
públic similar al del 2010 permantenir aquestes xifres
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Les universitats públiques catala-
nes passen el pitjor moment des-
prés de les retallades pressupostà-
ries sofertes des del 2009, que,
de mitjana, han estat del 30%.
Una complicada situació que la
UB ha afrontat reduint hores de
dedicació en lloc d’acomiada-
ments i augmentant l’oferta de
cursos privats propis, com ara
postgraus i altres formacions. Des
de la UB es reclama a l’adminis-
tració unes xifres de finançament
similars a les del 2010. “Si les
prioritats dels nostres governants
no van en aquesta línia, s’obrirà
una esquerda que pot trencar la
dinàmica positiva de millora cien-
tífica i acadèmica que ha repre-
sentat la universitat pública du-
rant les últimes dècades al nostre
país", afirma Dídac Ramírez, rec-
tor de la UB.


