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Josep Joan Moreso catedràtic de la Filosofia del Dret i rector de la Universitat Pompeu Fabra

“El sistema de
beques és molt
insuficient”
AJUTS · “A Catalunya haurien d’existir les beques salari per als qui
no poden pagar-se els estudis i han de treballar” MODEL · “La
universitat pública forma part de l’ADN d’Europa”
la UPF és que està situada al
centre de Barcelona perquè té
una clara vocació urbana.

Maria Sistachs
BARCELONA
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l 18 de juny la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) va fer20 anys.
El 1990 el Parlament
de Catalunya va aprovar-ne la creació i per celebrar
l’aniversari es va inaugurar una
exposició d’art. Coincidint amb
aquest esdeveniment el rector
de la UPF, Josep Joan Moreso,
parla de les conseqüències de la
crisi en el món universitari.
Quines són les diferències entre
una universitat com la UPF,
creada pel govern i controlada
des d’aquí, i la UAB, que va néixer el 1968 per instàncies estatals.
Ara legalment no hi ha cap diferència. La competència per
crear universitats és de les comunitats autònomes i des del
punt de vista administratiu ens
autoregulem en molts àmbits
com la política de professorat, la
forma d’impartir la docència o
les titulacions que volem oferir.
Però una aposta diferencial de

La UPF està pendent d’ampliar
campus. ¿Amb la crisi heu frenat alguna obra?
Per fortuna la crisi ens ha agafat després d’inaugurar un dels
projectes més importants que
teníem, el campus de Comunicació del Poblenou. Ara hem
d’acabar el projecte de Ciutadella, on s’ha de construir un
Campus de Ciències Socials i
Humanes i créixer en centres
de recerca i altres especialitats
docents. En aquest cas, les
obres no s’aturaran, sinó que
s’alentiran.
Com ha encaixat la crisi la universitat pública amb la implantació del pla Bolonya?
Totes dues coses s’han ajuntat i
alguns nuclis estudiantils han
vinculat el pla Bolonya amb la
mercantilització i la privatització de la universitat. Aquest és
un judici d’intencions que no es
pot saber amb seguretat. De fet,
històricament la universitat pú-

blica forma part de l’ADN d’Europa, mentre que les universitats privades en són una excepció. Però un altre debat és quina
contribució han de fer els estudiants per sostenir la universitat pública. N’hi ha que consideren inequitatiu el model actual,
on tots els alumnes paguen
igual, tant si tenen molts diners
com pocs, excepte alguns becaris. Per exemple, a Catalunya és
molt insuficient el sistema de
beques universitàries i caldria
adoptar un bon model per als
qui no poden pagar-se els estudis i han de treballar. Per a
aquestes persones haurien
d’existir les beques salari i si
s’introduïssin aquests canvis hi
hauria altres models possibles.
Una dada positiva és que enguany s’han matriculat un 7,2%
més d’universitaris. Els joves
volen estar més preparats per
encarar un món laboral difícil.
Sí. I l’augment també té a veure
amb la pujada de l’atur i la manca d’ofertes de treball. Si un jove
pot guanyar 800 o 1.000 euros,
la temptació d’anar a treballar

Josep Joan Moreso en un moment de l’entrevista al seu despatx del
rectorat situat a la plaça de la Mercè ■ CRISTINA ÁLVAREZ

és molt gran. Però com més
gent vagi a la universitat, millor,
perquè viurem en una societat
més ben formada i tindrem una
democràcia de més qualitat.
Però si els més preparats marxen a l’estranger per trobar una

oportunitat laboral...
Seria dolent si els de fora no
vinguessin aquí. Però si uns
marxen i els altres vénen estem
construint Europa. De fet, la
UPF som la universitat que tenim més gent de fora i és molt
positiu. ■
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Detingut un ‘skin’ a
Tortosa per muntar
una trobada nazi
TORTOSA

Els Mossos d’Esquadra
van detenir fa una setmana un jove de Tortosa que
havia organitzat una trobada de skinheads d’ideologia nazi al municipi en la

qual van participar quasi
vuitanta persones de diferents països. Durant la
trobada es van exhibir
símbols feixistes i xenòfobs i objectes originals del
III Reich. El detingut, de
29 anys, va quedar en llibertat amb càrrecs. ■
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Part del material que tenia el jove ‘skinhead’ de Tortosa
detingut pels Mossos ■ AVUI

