que està sotmès a criteris de patrimoni. Són factors que s'haurien de tenir en
compte.
Quin pes tindran el professorat, els estudiants i el PAS?
Hem demostrat que hem tingut una relació molt fluida amb el professorat
(Personal Docent Investigador), estudiants i el PAS (Personal Administratiu
Serveis). Evidentment, no sempre estem d'acord perquè els recursos són escassos i
hi ha normatives generals que fixen i condicionen el nostre marc de maniobra.
Pensem mantenir aquests canals d'informació amb tota la comunitat tenint en
compte que en el consell de govern, que és on confluïm, una majoria de decisions
es prenen per unanimitat i si no recordo malament no hem perdut cap votació.
L'única manera de no equivocar-se és no fent res. Hem fet moltes coses i hi ha
molta gent que no està d'acord, però sempre hem mirat pel bé de la casa, la qual
cosa no detreu que ens hàgim equivocat.
La UB té el Parc Científic amb un deute elevat. Quina proposta té per aquest?
El que és cert és que el Parc Científic té dos grans deutes: un amb la Generalitat i
l'altre amb el Ministeri. El primer, ja està refinançat amb un pla viable després d'un
acord amb la Generalitat. El segon, ha inclòs dins dels Pressupostos Generals de
l'Estat per 2021, que s'estan discutint a les Corts, una addicional que permetrà el
refinançament dels deutes vençuts dels parcs científics. Aquest acord polític ja
figurava en els pressupostos 2020 que van decaure. Els partits catalans n'estan
plenament informats, per la qual cosa confio que s'aprovin aquests pressupostos i
això ens permeti fer efectiu el nostre pla de viabilitat.
La recerca sempre ha d'anar vinculada a la rendibilitat econòmica?
Hi ha molta mena de recerques. Ara fa 100 anys de la teoria general de la
relativitat. Gràcies a aquesta geometria de l'espai-temps sorgida d'una ment d'un
geni com la d'[Albert] Einstein, ara existeixen els GPS, per exemple. Què vull dir?
Doncs la recerca bàsica, potent i bona al final té repercussions. No sols és ciència
bàsica. També hi ha la ciència aplicada. La recerca cal transferir-la i amb això anem
molt endarrerits. La recerca sempre té impacte econòmic en un futur, per a
vegades no sempre és immediata.
Quina és la seva posició davant l'assetjament?
És inadmissible. Tolerància zero davant l'assetjament. Dit això, la UB tenim un
protocol, que durant el meu rectorat ja s'ha actualitzat i modificat i si cal ho
tornarem a modificar. Malgrat tot, hem de ser garantistes perquè hi ha dues
víctimes quan hi ha una denúncia.

