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fictícia.

13. El pressupost de la UPC és
de 6 Milions d'€ actualment.

14. Segons el rector Giró, el
pressupost de l'edificació és de
96 milions d'€ aproximadament.

15. Actualment especialistes
estudien quin seria el cost del
trasllat al campus del Besós per
poder comparar amb el pressu-
post de quedar-se a Diagonal
647.

16. Actualment, els estudiants
sofreixen unes molèsties amb les
obres de l'aparcament, del qual
no se'n sap ni quin serà el seu
ús (si anèssim al Campus del
Besòs, no l'utilitzaríem nos-
altres). A més, és l'únic que es
pot construir amb els diners actu-
als.

Una vegada vistes certes infor-
macions (i en falten moltes, lògi-
cament), què és el més clar que
podem extreure? Doncs que no
hi ha res clar. 
No hi ha diners, però si hi fossin,
quan s'acabarien les obres? 
Però, més confusions: si fos mil-
lor anar al campus del Besós
degut a que hi ha millors

infraestructures; laboratoris... i a
més, és més barat, què es faria? 
Bé, més preguntes a l'aire: si és
millor anar al campus del Besós,
però s'ha de decidir abans del
març del 2007 (degut als plans
de la Generalitat), hi serem a
temps? 
Si és millor quedar-se a
Diagonal, haurem d'estar durant
de 10 o 15 anys amb les
molèsties de les obres (que per
parar, no paren ni durant exà-
mens)¿?

Com pot ser que l'estudiantat,
professorat o PAS puguin saber
què és el millor per a l'escola si
hi ha més interrogants que
respostes? Com es pot recolzar
qualsevol decisió en aquestes
condicions?

O senzillament, com podem for-
mar una opinió?

Com estudiants que som de
l'ETSEIB ens agradaria estar
més informats, i no només aixó;
també poder opinar al respecte. I
potser seria demanar massa, que
a més se'ns escoltés...

Obres ETSEIB : making...off?

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell

FULLONERO:  Dit de la persona que critica a esquenes dels demésP A S S A  E L  F U L L  !

25

www.delegacio.org  / fullonero@delegacio.org

Abans de tot: 

És mentida que delegació d'estu-
diants estigui defensant que
l'escola se'n vagi a Diagonal Mar
(Campus del Besòs), tal com
algun professor ha dit a classe.
El que membres de la delegació
han defensat , i el que els i les
representatns de l'estudiantat
van defensar a la darrera Junta
d'Escola (14/12/06) va ser que
abans de posicionar-se a favor
de qualsevol opció cal estudiar
les possibilitats que es plantegen
ara com ara. El  rector afirma
que no hi ha prou finançament -
ni n'hi haurà!- per acabar les
obres a Diagonal 647. Volem
quedar-nos a Diagonl 647 encara
que les obres no s'acabin fins el
2014? I fins el 2024? Sense
saber si s'acabaran? I si l'alterna-

tiva d'anar al besòs presenta
menys molèsties -no hauríem de
patir les obres-, es disposa del
finançament per acabar-les i en
el resultat tenim més metres
quadrats que quedant-nos aquí? 
No sabem què implica anar al
Besòs. Tot això són especula-
cions. De moment només sabem
que, segons el rector, no tenim
diners per acabar les obres aquí
i que de moment tenim 8 anys
per endavant (fins 2014) d'obres.

Doncs cal estudiar-ho, no?
Defensar això no vol dir posi-
cionar-se a favor d'anar a diago-
nal mar. Prou calúmnies, sius-
plau. 

Com que cada any hi ha gent
nova que entra a l'escola, ens
remontem al passat per fer un



[SabiEsQUè?]
L'escola ha canviat de local-

ització tres cops.

Actualment només hi hafinançament per fer l'aparca-ment.

Els nous pàrquings bici s'han

gestionat des de l'escola.

S'ha format una associació deEnginyers Químics

Hi ha tres franges horàries

d'exàmens. Els primers

comencen a les 8h i els últims

acaben a les 21h. 

resum del que tantes vegades ja
s'ha explicat. Si ja t'ho
saps...passa al número 7.

Tot comença l'any 2000 quan
s'ha de remodelar l'edifici de
l'ETSEIB degut a les seves
precàries condicions. Surt la pos-
sibilitat de que Industrials marxi
al futur Campus del Besós o de
remodelar d'edifici.

1. El Novembre del 2001 la Junta
d'Escola aprova per majoria (74
vots a favor; 63 en contra (acta
Junta d'Escola 30/11/2001)):
"preveure la construcció de nous
edificis per a l'escola a les par-
cel·les ofertes per els ajunta-
ments de Barcelona i St. Adrià a
Diagonal Mar".

2. El Desembre del 2001 acord
de la Junta de Govern pel cual
s'encarrega al Rector que faci les
gestions necessàries per crear
un nou campus en els terrenys
anomenats "Campus de Llevant"
que pugui acollir a l'ETSEIB i el
parc tecnològic associat.

3. El Gener del 2002  hi ha un
Conveni entre el Rector de la
UPC i el President del Consorci
Interuniversitari de Llevant on es
cedeix sòl edificable fins un total

de 63.290 m2, ampliables fins a
82.277 m2.

4. El Març del 2002 hi ha un con-
veni entre la Diputació de
Barcelona, la UPC i el CEIB que
compromet a la UPC a dur a
terme les obres necessàries per
traslladar l'EUETIB al Campus de
Llevant i compromet a la
Diputació a aportar 21 milions
d'euros.

5. El 19 de Març del 2002 es
celebren eleccions a rectorat i
surt Josep Ferrer, que es mostra-
va partidari que l'escola és
quedés a la seva ubicació actual.
Poc després hi ha eleccions
anticipades a direcció on surt
Ferran Puerta, també partidari de
quedar-se a  Diagonal 647.

6. Un any més tard de l'elecció
del nou equip directiu es va pre-
sentar a Junta d'Escola un pla
funcional per quedar-se a
Diagonal 647 (el pla funcional és
una distribució de metres
quadrats que es tindrien amb els
nous edificis, tants metres
qudrats per tal deparatament,
tants metres per tal altre departa-
ment, per aules, etc.). 

Situació actual:

7. L'estiu 2005 es comença el
desmantellament del reactor
Argos.

8. El Març del 2006 surt elegit
Toni Giró Rector de la UPC.

9. L'estiu del 2006 es comencen
les obres al pàrquing.

10. El Setembre del 2006 el
Rector fa unes declaracions en
diferents mitjans de comunicació
i altres entorns on afirma que no
hi ha finançament per acabar les
obres en l'emplaçament actual.

11. Es comencen les obres a
l'edifici. Segons el cronograma
de les tres empreses involu-
crades, les obres acabaran el
2014.

"Segons les converses amb el
Rector que es van tenir durant el
ple del Consell de l'Estudiantat el
13/12/06, aquesta és la situació
actual:

12. Tenint en compte que actual-
ment no es disposa del finança-
ment necessari ni es té clar d'on
s'obtindrà, és fàcil imaginar un
retard i que el 2014 és una data

jtacatacatcatactactactactact.... brbrbrbbbrbrbr .... tutututututututututu... jabadabadabadu

Durant els parcials no es vanaturar les obres.

Es vol fer una avaluació de les

proves pilot amb crèdits ECTS

(electromagnetisme, tecn.

energètica, electrònica...) cap al

febrer. Si tens alguna cosa a dir-

hi, passa per delegació, ara o

quan vulguis


