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Oriol Amat serà el nou 
rector de la UPF

de recerca a la Ciutadella, on 1.200 
investigadors treballaran on hi ha-
via l’antic Mercat del Peix, en un 
dels projectes clau per a la UPF. Se-
gons diversos rànquings internaci-
onals, la Pompeu Fabra és conside-
rada la millor universitat d’Espa-
nya i una de les millors universitats 
joves del món.  

Un altre dels reptes de la UPF en 
particular i del sistema universita-
ri en general, segons explicava l’ac-
tual rector a l’ARA fa unes setma-
nes, és “alliberar de la disciplina bu-
rocràtica” els centres universitaris 
i de recerca. Per això serà clau la re-
lació de la UPF i d’Amat amb el fu-
tur conseller o consellera d’Univer-
sitats –el candidat d’ERC, Pere Ara-
gonès, s’ha compromès a recuperar 
aquesta conselleria– i amb el minis-
tre, Manuel Castells. 

Vinculat a la casa des del 1992 
Amat va estudiar ciències econòmi-
ques a la Universitat Autònoma de 
Barcelona; administració i direcció 
d’empreses i un MBA a Esade i tam-
bé a la Stockholm School of Econo-
mics, i ha fet estades en diverses uni-
versitats de Suècia, Nova Zelanda, 
França i Xile. Des del 1992 està vin-
culat a la UPF, on ha exercit diversos 
càrrecs, entre els quals destaquen el 
de director del departament d’eco-
nomia i empresa (2003-2005); vice-
rector d’economia, sistemes d’infor-
mació i serveis (1997-2001); director 

del Centre per a la Qualitat i In-
novació Docent (2006-2011), i 
recentment degà de la UPF Bar-
celona School of Management 
(2018-2021). Últimament també 
ha format part del grup Catalu-
nya 2022, que dissenya l’estratè-
gia postcovid. 

Entre altres funcions, Amat 
va ser diputat de Junts pel Sí, la 
candidatura unitària de CDC i 
ERC per a les eleccions del 2015, 
i conseller de la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors entre el 
2011 i el 2015.e

Amat és l’actual degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. PERE VIRGILI

El catedràtic d’economia es proposa 
fer una “universitat millor per a tothom”

UNIVERSITATS

Oriol Amat, degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya des de fa tot 
just dos mesos, serà molt probable-
ment el nou rector de la Universitat 
Pompeu Fabra, perquè ha sigut 
l’únic que s’ha presentat al càrrec, 
tot i alguns moviments d’última ho-
ra per promoure una candidatura 
alternativa. En una piulada des del 
seu compte personal, va dir ahir 
que es proposa “escoltar tota la co-
munitat” i “impulsar una universi-
tat millor per a tothom”. Amat és 
catedràtic d’economia financera i 
comptabilitat. 

L’economista prendrà, doncs, el 
relleu al rector actual, Jaume Ca-
sals, que ja ha esgotat els dos man-
dats que marca la normativa i, per 
tant, no podia tornar a presentar-se 
al càrrec. El 22 d’abril es proclama-
rà Amat com a candidat definitiu, i 
l’endemà, el 23 d’abril, començarà 
la campanya electoral, que acaba-
rà el dia 2 de maig. Del 3 al 5 de maig 
es faran les votacions electròniques 
i es publicaran els resultats. 

Els reptes del nou rector 
Amat fa temps que treballa per 
construir el seu equip, que tindrà 
diversos reptes sobre la taula. Un 
dels més importants és aixecar, en 
els pròxims tres anys, el complex 
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Revolta veïnal contra l’enderroc de Sant Isidor

menten, d’una banda, la “despatri-
monialització del barri”, i, de l’altra, 
que no es faci honor al passat coope-
rativista de la ciutat, defensa Xavi-
er Palos, de la Fundació Roca Galés. 
I tot amb el debat d’on s’ha de fer 
l’ampliació del Clínic. Entitats com 
el Casal de Joves Queix o l’ateneu en 
construcció de l’Esquerra de l’Ei-
xample reivindiquen que l’edifici 
s’enfoqui a pal·liar la falta crònica 

d’equipaments del barri i que 
s’explorin fórmules híbrides, com 
la que es va aplicar en la conversió 
de l’antiga seu de l’ONCE del car-
rer Calàbria en el nou espai Calà-
bria 66. El manifest que es llegi-
rà avui en un acte de protesta 
–que també comptarà amb una 
taula rodona sobre com abordar 
la protecció del patrimoni– de-
mana una planificació global dels 
equipaments a l’Eixample.  

En aquest sentit, Sandra Bes-
traten, del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, que està a favor de 
protegir l’Escola Industrial de la 
possible ampliació hospitalària, 
diu que se’n mantenen al marge 
perquè no volen posar bastons 
a les rodes al nou centre d’inno-
vació. Des de l’Ajuntament de-
fensen que no es concedirà cap 
llicència sense la valoració favo-
rable de la comissió de l’Eixam-
ple, i que demanarà la docu-
mentació històrica i arquitectò-
nica necessària abans de pren-
dre cap decisió.e

Façana de la 
parròquia de 
Sant Isidor,  
a l’Esquerra  
de l’Eixample 
de Barcelona. 
FRANCESC MELCION 
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La parròquia de Sant Isidor, al car-
rer Urgell de Barcelona, ja no té cap 
ús religiós. I ara l’edifici ja espera 
l’enderroc. És el que van acordar 
l’arquebisbat de Barcelona i l’Hospi-
tal Clínic, que es quedarà el terreny 
en dret de superfície durant 75 anys 
a canvi del pagament d’un cànon 
amb l’objectiu de convertir-lo en el 
Centre d’Innovació en Tecnologia 
Sanitària: un nou edifici de vuit 
plantes i dues de subterrànies. El 
Clínic impulsa aquest projecte  amb 
el centre tecnològic Leitat i  vol que 
serveixi per acollir centres de recer-
ca i desenvolupament de grans com-
panyies referents del sector sanitari 
i tecnològic. La iniciativa, però, ha 
topat amb el rebuig de part del mo-
viment veïnal i també d’entitats que 
critiquen la “falta de transparència” 
sobre el futur d’un edifici que va ser 
la seu de la Unió Cooperatista Bar-
celonesa, la més gran de la ciutat. La-
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Trajectòria  
L’economista 
va ser diputat 
de JxSí 
al Parlament 
i conseller 
de la CNMV

Bombers amb veïns de l’immoble 
cremat, ahir. MARINA LÓPEZ / ACN

Dos morts  
en l’incendi  

d’un pis a Cassà 
de la Selva

SUCCESSOS

Dues persones van morir ahir en 
l’incendi d’un bloc de pisos a Cassà 
de la Selva, segons van informar els 
Bombers de la Generalitat. El foc 
es va originar poc abans de les 9 del 
matí al número 51 del carrer del 
Raval, i va afectar parcialment un 
habitatge situat als baixos que es-
tava ocupat. Les causes del sinistre, 
en què van resultar ferides quatre 
persones més, encara s’estan in-
vestigant però el conseller d’Inte-
rior, Miquel Sàmper, va avançar 
com a possible origen una “mani-
pulació de la instal·lació elèctrica”. 
Fonts municipals van subratllar 
que recentment es va tallar la llum 
a l’habitatge i tot apunta que s’ha-
via obtingut de nou una connexió 
fraudulentament. 

El cap de l’àrea bàsica del Giro-
nès Pla de l’Estany dels Mossos 
d’Esquadra, l’inspector Xavier Do-
mènech, va explicar que els cosssos 
de les dues persones mortes es van 
localitzar prop del celobert del pis 
en molt mal estat i va apuntar que 
això farà que segurament calgui re-
córrer a l’ADN per poder confir-
mar-ne la identitat.  

Un pis ocupat 
“El que ha passat avui és una desgrà-
cia, però era previsible”, va afirmar 
l’alcalde de Cassà de la Selva, Robert 
Mundet, que va lamentar que la lo-
calitat gironina té “un problema 
amb els pisos ocupats”. La Policia 
Local feia setmanes que seguia la si-
tuació del bloc afectat perquè l’ocu-
pació del pis cremat va generar 
queixes i conflictivitat amb els ve-
ïns. Als pisos ocupats, les companyi-
es elèctriques no hi donen servei 
perquè no hi ha cap contracte. Això 
obliga les persones que ocupen “a 
punxar la llum o viure amb espel-
mes”, segons lamenta Maria Cam-
puzano, portaveu de l’Aliança Con-
tra la Pobresa Energètica.e
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