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Debat sobre les eleccions a rector
VotaFerrerVotaGiróVotaBlancVotaGiróVotaFerrerVotaBlancVOTAVOTAVOTA

Eleccions a rector 2006
VOTAA!!!

Aquest dimecres 8 de març hi ha
eleccions a rector/a de l'UPC. Per seg-
ona vegada es decidirà el futur rector de
la UPC per sufragi universal i per tant és
una responsabilitat teva i de tots anar a
votar. És molt important votar ja que és
l'única manera de legitimar el dret que
tenim tot l'estudiantat a decidir qui volem
com a rector/a. Amb aquest fullonero
intentarem crear-te més preguntes i
algunes respostes sobre els dos candi-
dats. Serà feina teva completar els teus
arguments i trobar el criteri que et sembli
més addient a l'hora de decantar el teu
vot. A més a més, per tal de poder
respondre a molts dels dubtes que et
vindran et proposem que vinguis el pro-
per dilluns 6 de març a les 14.00h a un
debat estudiantil sobre les eleccions a
rector a l'aula capella de l'ETSEIB.

De ben segur que de tots dos
sentiràs i llegiràs coses bones i dolentes,
poder hauràs de fer balança, o potser
decidiràs votar en blanc. El que és
important però és que t'impliquis.
Depèn de tu que els estudiants seguim
tenint veu i vot en els afers que afecten
l'escola.
pots visitar les pàgines  
FERRER: www.upc.edu/ferrer
GIRÓ: www.tonigiro.org
Hi ha també una web, on s'està donant
un debat sobre les eleccions. És un
debat obert, creiem que sense mode -
rador. Hi han sortit arguments a favor i
en contra dels dos candidats. 
http://vidabel.blogcindario.com/
http://vidabel.blogcindario.com/2006/
02/00009-eleccions-upc-
2.html#comentarios
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[SabiEsQUè?]
Sabies que pots consultar el pro-

grama de Ferrer a

www.upc.edu/ferrer ??

Sabies que la campanya instu-cional de la UPC per fomentarlaparticipació té els mateixos colors que la campanya delFerrer?

Sabies que el candidat Giró

estava com a director d’uni-

versitats quan es va

aprovar la LOU?

Sabies que pot
Sabies que pots consults consultar elar elprograma de Giró a
programa de Giró awwwwww.tonigiro.org?.tonigiro.org?

Sabies que Josep Ferrer i

Antoni Giró tenen la mateixa

edat?

Sabies que hi ha una web

on s’està donants un debat

sobre les eleccions?

www.vidabel.blogcindario.c
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VOTA FERRER
S'apropen les eleccions a rec-

tor/a. Es diu, s'ha dit i es dirà sobre la
gestió de Josep Ferrer. En qualevol
gestió, i més d'un organisme públic tan
gran, complex i divers com és la univer-
sitat sempre hi haurà mèrits i desmèrits,
encerts i errades. Després de 4 anys de
govern, doncs, és normal que hi hagi
coses a retreure. Però cal tenir clar que
en aquest sentit Giró juga amb avan-
tatge. D'Antoni Giró no en podem
retreure fets concrets, amb actes, noms i
cognoms, perquè no té cap passat
recent com a rector i que ens sigui tan
proper com el de Ferrer. 

Tot i així, Antoni Giró té un cur-
rículum prou prometedor com perquè
ens hagi de fer por que surti elegit rec-
tor el 8 de març. 

Antoni Giró va ser director gen-
eral d'Universitats del Departament
d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació (DURSI) a la Generalitat de
Catalunya entre el 1995 i el 2002 quan
Mas-Culell (CiU) era conseller d'edu-
cació. Durant aquests anys va resultar
impossible per part de les plataformes
d'estudiants reunir-se amb ell, es va
aprovar la LOU (que va portar 100.000
estudiants/es a manifestar-s'hi en con-
tra), i es varen començar les negocia-
cions de la LUC. També es varen apujar
les taxes any rera any per sobre de
l'IPC. 

Aquest és el balanç d'aquells
anys amb CiU al capdavant del DURSI.
Tot i que es diu que Giró no té carnet de
Convergència, és indubtable que certa
simpatia deu tenir cap aquest partit, i que
part de responsabilitat va tenir en aque-

lla gestió. Quina? Quanta?
LOU (aprovada el desembre

2001). CiU hi va votar a favor a Madrid.
Giró afirma que ell era partidari de votar
en blanc, i que com que va quedar
descontent amb el resultat final va pre-
sentar la seva dimissió després que
s'aprovés. Afirma, però, que com que no
era un bon moment perquè s'estaven
començant les negociacions de la LUC
es va mantenir en el càrrec fins el juliol
02 (la LUC es va aprovar el febrer 2003).
Pot ser que en quedés descontent, pot
ser que estigués a favor de votar en
blanc...poden ser moltes coses, però res
d'això no l'eximeix de responsabilitat en
l'aprovació de la LOU. Ell era director
general d'universitats llavors, ell la va
negociar, CiU hi va votar a favor. I a
dimitir irrevocablement sempre s'hi és a
temps. Potser és que no li semblava tan
malament. 

Increment de les taxes. Les
taxes universitàries vénen fixades des
de Madrid, que fixa una forquilla de
preus (normalment l'increment de l'IPC
més/menys algun punt) Després aquí
entre la Generalitat i les universitats es
pacten els preus. Les taxes són diners
que van directament a la universitat, que
sempre va faltada de diners (aquí les
polítiques del DURSI i el govern central
hi tenen molt a veure...però no és el
moment). Pot ser que a les universitats
els interessi tant que es pugin els preus
com que sigui la Generalitat la que faci el
paper de dolenta...però el cas és que
Antoni Giró bé que s'hi va avenir, a la
pujada de taxes.

Aquest és el passat com a direc-

tor d'universitats. I el seu present?
En el temps que ha estat mem-

bre del Consell de Govern (CdG) de la
UPC ha donat mostres de no haver can-
viat massa pel que fa a la seva disponi-
bilitat i receptivitat a les iniciatives
sorgides dels estudiants. En aquest
temps no se li recorda que hagi votat
contra decisions de l'actual equip rec-
toral que ara tan critica.

I el seu futur?
La seva campanya es basa en la

crítica absoluta a la gestió de l'actual
rector, però el seu programa electoral
és pràcticament inexistent i el pla d'ac-
tuacions és molt pobre. 

Per exemple, en el seu progra-
ma parla de potenciar l'aprenentatge de
l'anglès. Com? Amb quins professors?
Amb quins mitjans? Aquesta crítica és
extensible a tot el seu -petit- pla d'actua-
cions. Es parla d'objectius generals, però
no s'assumeixen compromisos concrets,
ni es parla de com s'aconseguiran aque-
sts objectius generals, ni res de res. 

Així és fàcil no incomplir
promeses electorals. 

El passat del Giró, doncs, no és
gloriós, i el seu futur no és promete-
dor...més aviat sembla que s'hagi de car-
acteritzar per una continuïtat d'aquesta
tendència de fer poc cas als estudiants
(recordar que a la roda de premsa a l'ini-
ci de la campanya electoral Ferrer va afi-
mar que mantindria el sufragi universal,
cosa que Giró no va fer), i d'unes polí-
tiques si més no, properes a les dretes
pel que fa a la universitat pública. 

I què dir de Ferrer?
L'arribada de Ferrer al rectorat

va suposar un canvi radical pel que fa
a la relació amb l'estudiantat. S'ha

tingut un contacte constant entre el
Consell de l'Estudiantat (CdE) i l'equip
rectoral, que sempre s'ha preocupat de
fomentar la participació entre l'estudi-
antat. 

A les darreres eleccions a rec-
tor/a, ara fa 4 anys, els estudiants
teníem el 29% de pes, però degut a la
ponderació per participació aquest es
va veure reduït al 7%. És per iniciativa
de l'actual equip rectoral que no hi ha
ponderació per participació, i gràcies a
això tenim el 24% del pes. Aquest és
un motiu més perquè votis. 

La LOU ha tret molt de pes
al claustre universitari. Tot i això, i
tot i no estar-hi obligat, Ferrer ha
pesentat a votació l'informe del
rector al claustre.

Amb la LOU el nombre d'es-
tudiants al CdG van passar de 8 a
6, però dels membres de CdG que
el rector pot anomenar a dit Ferrer
ha nombrat 2 estudiants perquè
mantinguéssim el mateix pes que
abans de la LOU, i aquests 2 estu-
diants no els ha imposat ell, sinó
que sempre ha preguntat al CdE
(sense estar-hi obligat).

Hi ha hagut propostes que
han sorgit des de l'estudiantat que
han trobat el recolzament del rec-
torat i gràcies a aquest recolza-
ment han pogut tirar endavant. Per
exemple, un informe sobre el trans-
port públic que es va elaborar con-
juntament entre l'equip rectoral i el
Consell de l'Estudiantat i que s'ha
presentat al Parlament de
Catalunya.



llegeix, informa’t, contrasta, opina....
VOTA

Vota Giró  Vota Ferrer Vota blanc  Vota
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Ferrer també es va reunir amb el
CdE per tenir en compte l'opinió de
l'estudiantat sobre la reforma de la
LOU que ara s'inicia (PSOE vol
reformar-la abans que s'acabi aque-
sta legislatura).

Compromís Social: en
aquests 4 anys la UPC ha promogut
mitjançant diversos actes la recu-
peració de la memòria històrica, el
programari lliure, ha elaborat un doc-
ument de referència per a l'elabo-
ració de documents amb un llen-
guatge no sexista, ha allotjat la 2a
Conferència Internacional de
Barcelona sobre Educació Superior,
coincidint amb la trobada de premis
Nobels que també té lloc a la UPC... 

Sostenibilitat: la UPC té
engegat un Pla de Medi Ambient des
de 1996, però aquest equip rectoral
hi ha donat un suport clar i actual-
ment la UPC ha estat cridada per ser
la 5ena universitat en entrar a formar
part de la Xarxa Mundial d'universi-
tats per la sostenibilitat.

Campus de Llevant. Enviar
arquitectura a Diagonal Mar, i que

l'ETSEIB es quedi on està té una
lògica acadèmica: crear a
Pedralbes el campus de l'enginyeria,
i a Diagonal mar el campus de l'edifi-
cació amb les escoles d'arquitectura
i edificació. L'únic problema d'aque-
sta idea és que li faltava el suport de
totes les parts implicades.

Aquests són alguns dels
arguments de perquè votar Ferrer, i
perquè no votar Giró. Especialment
ara que entrem en una època decisi-
va per la universitat pública, amb la
reforma de la LOU i la definició de
graus i postgraus amb Bolònia. Ens
interessa tenir un rector que s'ha
oposat sistemàticament a la LOU, i
no un candidat que no s'hi ha oposat
quan ha pogut i que té un programa
tan diluït que no té ni promeses elec-
torals per trencar. 

Per tot això: vota Ferrer

VOTA GIRÓ
A menys d'una setmana de les elec-

cions a rector, cal recordar alguns aspectes
del que han estat aquests darrers 4 anys de la
gestió del Josep Ferrer. És el moment de fer
balanç i fer balanç vol dir parlar del passat

EDIFICI ETSEIB.
Aquí ve una petita introducció per si ets
nou…si no ho ets, passa al número 2
1. Cap al 2000 va sortir la necessitat de
remodelar els edificis on està l'ETSEIB a
Diagonal 647 (a ningú se li escapa la decrepi-
tud de les instal·lacions de l'escola, la manca
d'espai, el fred a l'hivern, la calor a l'estiu,
etc...). D'aquí va sortir la possibilitat que
industrials marxés a diagonal mar, amb uns
terrenys regalats de 60.000m2, molts diners,
etc, etc…es va generar un debat llarg.
Resumint molt diríem que els arguments a
favor de quedar-nos aquí eren la proximitat
amb altres centres docents, que a Pedralbes
hi ha un gran campus de l'enginyeria, que a
diagonal mar no hi ha res, etc…i a favor  d'a-
nar a Diagonal Mar hi havia el nou edifici,
amb molt més espai, la bona predisposició de
les administracions perquè anéssim allà, i,
també, que quan l'ETSEIB va venir on som
ara, fa 50 anys, aquí tampoc no hi havia res.
(podeu veure les fotografies de l'exposició
"Pla d'actuacions arquitectòniques al recinte
de l'ETSEIB", aula capella)

2. Han passat 4 anys des que va sortir elegit
rector Josep Ferrer Llop, i en aquests 4 anys
l'ETSEIB s'ha quedat amb la goteres, els
passadissos d'estudi, la manca d'espai, les
lluites aferrissades per uns quants metres

quadrats. I Ferrer hi té una responsabili-
tat..Quina? 

Analitzem-ho. 
Punt número 1. La Junta d'Escola (parla-
ment de l'ETSEIB) va votar1 a favor d'in-
tentar anar a Diagonal mar. (Consulteu
els continguts de les paperetes…llegiu,
interpreteu, i si enteneu alguna cosa difer-
ent, digueu-ho). La Junta és el màxim
òrgan de l'escola. El que surti d'allà s'ha -o
s'hauria- de respectar (fins i tot quan s'hi
està en contra. No?)

Abans de ser rector, Ferrer i altres
professors (que ara li donen suport, i que
actualment són del Consell de Govern de la
UPC), s'havien manifestat a favor de
quedar-nos on som 2.

Un cop va sortir elegit Ferrer, es
va fer una comissió nombrada pel rector
(recordem, que era contrari a que l'ETSEIB
marxés) que va presentar un informe al
Consell de govern (recordem, on hi ha tot
l'equip rectoral i uns quants professors que
donen suport al Ferrer i que també s'havien
manifestat en contra que l’ETSEIB
marxés)3.La comissió va estudiar 3 alterna-
tives, i es va decantar perquè l’ETSEIB es
quedés on està per motius econòmics (i no
acadèmics com diu ara el rector4. S’ha de
també de tenir en compte que el pressupost
per traslladar l’ETSEIB incloïa una partida
per rehabilitar la biblioteca d'arquitectura,
partida que cap de les altres dues opcions
no incloien.)

Així, al final es va decidir que
l'ETSEIB es quedés on està, i que edifi-
cació i arquitectura anessin cap a Diagonal
Mar, opció que Ferrer ja havia defensat en



alguna ocasió abans de ser rector. 
Legal? Sí. Legítim? Utilitzar un

càrrec per imposar la pròpia voluntat?
Ferrer  hauria hagut de defensar la voluntat
sortida de la Junta d'Escola de l'ETSEIB,
encara que fos contrària a la seva. Punt.

Així, el Consell de Govern 5 va
aprovar que a diagonal mar hi anés edificació
i arquitectura (contra la voluntat de la
Junta d'Escola d'arquitectura) i que indus-
trials es quedés on està (contra la voluntat
de la Junta d'Escola d'industrials). I la
política d’esquerres de respecte per les vol-
untats democràtiques?
Resultat: 
Arquitectura es parteix en dos. La meitat se'n
va al Besòs i l'altra meitat es queda aquí. 
La UPC ha perdut 60.000m2 regalats per
administracions.
Industrials es queda on està, amb goteres,
manca d'espai, i una previsió de futur poc
clara. Només podrà construir més metres
quadrats dels que tenim ara si entre mates o
arquitectura es deconstrueixen6 13.000m2. El
rector no ha parlat en cap moment de decon-
struir aquests m2. Per tant, en principi ens
quedarem com estem (edificis nous, però el
mateix espai)

Com a ETSEIB, doncs, Ferrer ens
ha fet molt de mal. I com a ETSEIB hem vist
i patit la manca de sentit democràtic. Però
mirem més enllà. Què s'ha fet a nivell de
tota la UPC? Què s'ha fet en els darrers 4
anys? 

Petites accions n'hi ha hagut, fal-
taria més. Han estat 4 anys de treball intens.
Però potser el que cal d'un rector és que sigui
capaç de convèncer en el dia a dia i en la
visió de futur. En la visió de futur no ho
ha fet. Mirem en el dia a dia.

És cert que en aquests 4 anys ha
fixat la representació dels estudiants per les

eleccions a rector a un 24% i ha tret la pon-
deració per participació. Tot i que seria inno-
cent ignorar que algú que es presenta amb la
bandera d'esquerres té molts números per
aconseguir el suport de l’estudiantatat, el cert
és que ho ha fet i això se li ha de reconèixer,
com també se li ha de reconèixer que ha
fomentat la particpació d'estudiants. Per altra
banda, però, no s'ha fixat el percentatge ni
ha impedit la ponderació per participació
dins del reglament de les escoles (com sí que
s'ha fet, per exemple, a la UB) Justament un
mandat que s'ha caracteritzat per l'intent de
centralitzar-ho tot, d'homegenitzar entre cen-
tres docents, amb un tema tant important s'ha
decidit deixar-ho en mans de cada centre.
Això ha comportat que, per exemple, a tele-
cos tinguin ponderació per participació, o
que industrials l'estudiantat tinguem un
22%, el 2on percentatge més baix de la UPC. 

A nivell de docència s'ha aprovat la
normativa dels compensables. Al final ha
quedat prou oberta, cada centre l'aplica com
vol, o com pot. Recordar el que va costar atu-
rar-la, i que les manifestacions dels estudi-
ants no van servir de massa, malgrat les
reunions contínues amb el vicerrector.

També està bé comentar que el
maig de l'any passat va venir un grup de
vicerrectors europeus de la European
University Association a fer una avaluació de
la UPC. A l’informe, de 19 pàgines, hi ha una
línia prou significativa: “To sum up, a strate-
gy of incitation should take over the policy of
control that corresponds to the old uthoritar-
ian culture that prevailed for so long in
Spain”.7 (vindria a dir: per resumir, una
estratègia d'incitació hauria de prevaldre
sobre la política de control que correspon a
l'antiga cultura autoritària que ha
prevalgut durant tant de temps a
Espanya). Evidentment està treta de context,
(sense que això li faci perdre el sentit origi-

nal), però us animem a que llegiu l’informe
complet, del qual s’ha fet poca difusió.

Una de les banderes del ferrer ha
estat el seu compromís social, permetent
l'entrada de treballadors immigrants a la
UPC, promovent la recuperació de la
memòria històrica, l’activisme en les mobil-
itzacions contra la guerra d'iraq...Això se li
ha d'agrair, admirar, i aplaudir .Sense dubte
(com també se li pot criticrar la desaparició
del pla de voluntariat). Però compromís
social implica millorar la universitat per
posar-la a un millor servei de la societat. Si
els estudiants no surten més ben preparats,
si la docència i la investigació no milloren, si
la democràcia interna no és respectada,
només amb aquests actes institucionals no es
millora el compromís amb la societat. I que
aquests aspectes hagin millorat és, com a
mínim, dubtós. 

I del Giró, què dir-ne?
S'han compromès a fer reunions

periòdiques amb els estudiants (cosa que el
Ferrer ja ha fet, cal dir-ho), inclou l'aprenen-
tatge de l'anglès com a una de les prioritats
del seu programa, assegura que també creu
en la universitat pública (amb el seu passat,
cal que ho afirmi)….Però, tristament el seu
punt més fort és que és una alternativa. 

Si l'esquerra basa la seva política en
fer actes institucionals d'esquerres i a l'hora
de veritat té tan poc respecte per les volun-
tats democràtiques, potser provem amb el
Giró, que té un equip rectoral molt interes-
sant (entre ells el que ha estat director del
Centre de Cooperació pel Desenvolupament
durant més de 10 anys, o el professor d'aque-
sta escola, Xavier Gil, la també professora
Anna Sastre), i mirem a veure si ara sí les
voluntats democràtiques passen per
davant de les opcions personals.

Ferrer i entorn volen identificar el

vot a favor del Giró com el vot de dretes.
Això està per veure, però el que sí que
sabem és que segur que serà el vot desen-
ganyat dels que van creure en el Ferrer
(potser per dir-se d’esquerres) i s’han vist
decebuts per aquests 4 anys d’una esquer-
ra només de façana.
Per tot això, vota Giró

NOTES
1Es varen votar 2 paperetes, que deien el següent
La Junta d'Escola de l'ETSEIB (...) acorda encarregar
a l'equip directiu de l'escola que emprengui les nego-
ciacions (...) a fi i efecte d'establir les condicions amb
les que es podria (...) 
Papereta 1: preveure la construcció de nous edificis
per a l'escola a les parcel·les ofertes per els ajunta-
ments de Barcelona i St. Adrià a Diagonal Mar
Papereta 2: preveure la reforma funcional dels edifi-
cis actuals de l'Escola i la seva eventual ampliació en
la zona de Pedralbes.
I acabaven: “en cas que a 28 de febrer de 2002 les
negociacions no haaguessin arribat a un nivell adequat
(...) es convoacria la Junta (...) per a un nou debat.
(acta Comissió Permanent 27/11/2001)
74 vots a favor de la papereta 1. 63 vots a favor de la
papereta 2. 10 vots en blanc. (acta Junta d'Escola
30/11/2001) La papereta 1, doncs, va guanyar per una
majoria tan ajustada com absoluta. 
2 Acta de la Junta d'Escola del 30/11/2001
3 Podeu consultar la composició del Consell de
Govern a la web de la UPC
4 “(...)es van constatar les dificultats de viabilitat i de
finançament , especialment (...), ja que comprometien
la totalitat de disponibilitats pressupostàries per a la
inversió fins el 2012(...)” Acord del Consell de
Govern  núm. 35/2002, 11/7/2002. Es pot consultar a
la web de la UPC 
És interessant saber com va viure la presa de decisions
en aquesta comissió l’únic estudiant que hi havia.
Sense caràcter oficial, però sí formal i rigurós, l’
Article aparegut al Posa-t’hi Fulles núm.9, “Novel·la
curta: crònica d’una imposició”, Bernat Agulló
6 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
20/1/2006 Núm. 17 Pàg.38 "La modificació proposa-
da contempla l'assignació d'un sostre edificable
màxim addicional respecte el plantejament vigent per
la parcel·la B de 13.700 m2, i l'afectació de 13.700m2
en làmbit de titularitat de la UPC"
7 Final Report presented to the Technical University
of Catalonia, pàg.10 http://www.upc.edu/avaluacio/


