OCTUBRE 2008

Barcelona

E N T R E V I S TA

“Una bona oferta
de postgraus atrauria
talent cap a Barcelona”
Josep Joan Moreso
Rector de la Universitat Pompeu Fabra
Neix a Tortosa l’any 1959 | És catedràtic de Filosofia del Dret
de la Universitat Pompeu Fabra | Ha estat vicerector de professorat
i de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES)

La universitat està vivint una profunda transformació
amb l’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior (EEES). En parlem amb el rector de la UPF,
capdavantera en l’adaptació a l’EEES i que el gener
inaugura el Campus de la Comunicació
Felicia Esquinas
Què s’hi juga la universitat catalana en el procés Bolonya d’adaptació al nou espai universitari europeu?
La universitat catalana és raonablement bona. Però si volem fer un salt
endavant de debò, que situï algunes de
les nostres universitats entre les millors d’Europa, necessitem fer-hi alguns canvis en formació i recerca. I l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació
Superior és una gran oportunitat.
Què s’hauria de millorar?
Tot i que és bona transmetent coneixements, la nostra universitat és menys
capaç de transmetre el que ara s’anomenen competències i habilitats. Un
exemple: els nostres estudiants de dret
en saben com els estudiants alemanys,
italians o francesos. En canvi, no tenen
formació en competències que un jurista necessita en l’actualitat, com ara
treballar en equip, fer un escrit ben articulat, parlar en públic adequadament
o dirigir una reunió en anglès. I això
ens ho diuen les empreses, les administracions... Tothom.
I a l’àmbit de la recerca?
La recerca ha millorat molt a Catalunya
els últims 25 anys. Ara hem de ser capaços de capturar investigadors de primera línia -ja en tenim alguns- i fer un
salt que, si surt bé, repercutirà a mig
termini en la millora del teixit productiu perquè la nostra societat sigui de
debò una societat del coneixement, per
què la innovació es transformi en riquesa i producció per a tothom.

Quin model d’universitat promou l’Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES)?
Això ha preocupat molt un sector de la
nostra societat i alguns estudiants en
concret. Puc garantir que el model de
l’EEES no canvia l’eix central de la universitat a Europa, que és una universitat pública, oberta a tothom. Això ningú no ho ha posat en dubte, ni cap de
les grans universitats europees ni cap
dels països que ja han fet més canvis
que nosaltres. A Europa, gairebé totes
les millors universitats (Oxford, Cambridge...) són públiques. Ara bé, si la
universitat europea vol millorar, cal
millorar-ne el finançament. Hem de
dedicar-hi més diners. Com? Pensemho. Una altra cosa a millorar és l’estructura de govern de les universitats per
fer-les més adequades al present.
Els detractors del procés Bolonya també hi veuen un perill de
mercantilització de la universitat pública, que es posa al servei
dels interessos del mercat. Què
n’opina?
Entenc l’esperit que anima aquestes
crítiques, però crec que no estan justificades. La mercantilització a vegades
s’entén per part dels estudiants com
el fet, diuen ells, que les empreses puguin condicionar els plans d’estudis i
la recerca que es fa a la universitat. Jo
garanteixo que l’autonomia de les universitats, i de la UPF en concret, pel
que fa als plans d’estudis és absoluta, i
també l’autonomia dels investigadors.
No hi ha cap perill al respecte. El que
sí ens donen les empreses és informa-

ció sobre allò que caldria als nostres
professionals i no tenen. Però això és
un input adequat.
Com hauria de ser la relació entre universitat i empresa?
De cooperació intensa i de respecte
mutu. Així és als països on funciona
raonablement bé. El problema, al nostre país, és que històricament havíem
viscut una mica d’espatlles. Si som capaços d’incrementar la relació també
ho serem de produir més riquesa i benestar. Això és necessari, i la situació
a poc a poc està canviant.
Quina mena d’universitat vol
ser la Pompeu Fabra?
Una excel·lent universitat europea,
amb un clar biaix al postgrau i a la recerca. D’això, al món anglosaxó en
diuen una research university, una
universitat capaç de tenir grans investigadors i formar els millors professionals en aquesta línia. Barcelona és
una ciutat amb una qualitat de vida i
una oferta cultural i d’oci molt coneguda al món, que en deu anys podria
esdevenir, si fem les coses bé, una
destinació desitjada per a la formació
de postgrau. Això ajudaria molt Bar-

“Si la universitat
europea vol millorar,
cal dedicar-hi
més diners”

celona, perquè atrauria talent cap a la
ciutat i la ciutat seria capaç de renovar-se. Aquesta ciutat ho vol i està en
la bona direcció, i això és el que podem aportar les universitats.
Què suposa l’entrada en funcionament del Campus de la Comunicació a Ca l’Aranyó?
És un projecte entre la UPF i la ciutat,

que ha creat sinergies molt adequades a
l’entorn del 22@, on es troba. Tant
Joan Clos com l’alcalde Jordi Hereu van
comprendre que un districte del coneixement i la innovació havia de ser capaç d’atreure presència universitària,
estudiants, formació avançada i recerca.
Un altre element de transformació de la universitat són les noves tecnologies (TIC). Com està
afectant la seva introducció a
l’estructura universitària?
Les TIC han canviat la manera de funcionar dels estudiants i dels professors. I tenim molts reptes al davant.
Un dels que estem treballant ara, a
l’UPF, és l’e-administració, la possibilitat que els estudiants facin la seva relació amb la universitat electrònicament. Ja n’estem posant les bases. Als
cursos de segon, tercer i quart, més
del 95% dels nostres estudiants es
matriculen per Internet. Una altra iniciativa ha estat la creació d’un espai al
nostre web que dóna accés a molta de
la producció científica de la UPF. Els
reptes de les TIC seguiran i haurem de
estar-hi tots presents.
I els professors, com viuen tots
aquests canvis?
A l’UPF es viuen bé. Només hi ha una
preocupació, i és que la manera d’impartir la docència que iniciem ara requereix molt més del professorat i
dels estudiants. Per als professors, el
nou sistema podria suposar que consumissin gran part dels seus recursos
en la docència i no puguin dedicar-se
a la recerca. És una cosa que em preocupa i que estem tractant d’equilibrar.
Hem demanat molt en aquesta adaptació a l’espai europeu i les administracions no ho han finançat suficientment. Esperem que ara es faci. p
Podeu veure un extracte d’aquesta
entrevista en format vídeo al web
www.bcn.cat. Cal introduir el cognom
de l’entrevistat al cercador de notícies.
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