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o al trasllat fan
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activitats cada di
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lts professors
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o al
trasllat"?

Especial eleccions rector 2006

davant o quedar-nos en el prestigi del
passat, en el “som i serem”, en el “sempre ho hem fet així i ha funcionat”.
Aquí ja sabem què hi ha...i, com a estudiantat...ens agrada? On hi haurà més
opcions per a la docència? Per a la vida
d’estudiant? Per a la recerca?? Per a la
UPC? Per a la societat?
I el “prestigi” de l’escola...depèn de si
està a Diagonal 647 o Diagonal 1? És
difícil de defensar....però, de ser així, un
motiu més per repensar-la de nou.
Aquí podem estar molt contents d’on
som i del que tenim al voltant...però no
seria molt millor poder estar orgullosos
del que som i del que tenim a dins?
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No Si LLa al trasllat??
A la Delegació d’Estudiants (DE) no hi
ha hagut consens per fer un posicionament en bloc sobre el tema del trasllat
de l’edifici, i hem detectat que això genera un cert desconcert a molts estudiants.
En no estar posicionats hem cregut que
la millor acció que podíem prendre com
a DE cara a l’estudiantat era informar i

treballar perquè els arguments d’una i
altra opció siguin escoltats.
A continuació es presenten dos articles,
escrits per dos estudiants de l'escola,
un a favor i l'altre en contra del Trasllat
de l'ETSEIB:"
A la web de la DE (www.delegacio.org)
trobareu la NOTA DE PREMSA que
hem fet, i un fòrum on pots dir la teva.

NO AL TRASLLAT
“Està clar que si li demanem a qualsevol Escola de la UPC si vol marxar
al Campus del Besòs, cap hi voldrà
anar. Algú hi ha d’anar, i ens toca a
nosaltres.” Argument d’un alumne, partidari del trasllat de l’ETSEIB, durant la
sessió informativa del 10 de maig organitzada per Delegació d’Estudiants.
“A tu t’ha de ser igual, perquè d’aquí
a cinc anys ja no hi seràs.” Resposta
del Rector de la UPC a una alumna, que
li va demanar quines avantatges
acadèmiques podria tenir el trasllat de
l’ETSEIB al Campus del Besòs, durant la
mateixa sessió informativa.
Aquests dos comentaris són només dos
exemples del que es va sentir a la sessió
informativa del passat 10 de maig. Com
estudiant de l’Escola i com a membre de
la UPC, a mi em semblen lamentables.
Tot i que a la manifestació d’aquell
mateix dia i a la del dijous 17 de maig ja
va quedar més que clara la posició de
molts membres de l’ETSEIB davant de la
proposta del Rector de desterrar-nos al
Campus del Besòs, m’agradaria que la
gent que encara no ho té gaire clar o que
encara pensa que el Rector ens reserva
aquesta meravellosa oportunitat per a
nosaltres pel simple fet de que li caiem
bé, dediqués 5 minuts a donar un cop
d’ull a aquestes línies.
Primer de tot, i abans de començar a
nomenar tots els arguments per als
quals crec que el millor per als alumnes
de l’Escola és dir NO al trasllat,

m’agradaria remarcar que la proposta
del Rector Giró no és ni de bon tros una
“alternativa” a l’opció de quedar-se, ja
que la construcció dels nous edificis L i
C’ ja ha estat aprovada per la Junta
d’Escola vàries vegades i portem més
d’un any patint les molèsties de les
obres.
Necessitat
de
renovar
les
instal•lacions actuals.
Està ben clar que tant les sales d’estudi,
moltes aules, els locals de les associacions, el bar i un llarg etc. d’instal•lacions
necessiten esser renovades urgentment.
A l’Escola fa anys que no s’hi fa cap
inversió seriosa en renovacions per part
de la UPC: primer els hi va tocar als del
Campus Nord, després als de
Castelldefels... I nosaltres què?? Ara
que demanem que s’inverteixin diners
aquí, l’única opció que ens donen és la
d’anar allà baix! No senyor! No ens hem
d’oblidar que l’ETSEIB ha estat una de
les Escoles creadores de la UPC. No pot
ser que ara ens donin l’esquena.
Conclusió: Algú em pot explicar perquè
no ens podem quedar aquí i gaudir de
les noves aules, les noves sales d’estudi
i tots els nous espais que es faran a l’edifici L, del qual ara n’estem patint les
obres NOSALTRES??
Hi ha diners per al que es vulgui.
Totes les vegades que he sentit al Rector
Giró intentant vendre’ns la seva operació
ha començat fent un extensíssim anàlisi
de costos i pressupostos comparant les
dues opcions, amb gran nombre de
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passat fora de l’escola, al campus nord,
arquitectura, o física, i quantes a dins,
en els passadissos d’estudi deficients,
els laboratoris ronyosos fent pràctiques
precàries? Ens interessa més tenir el
campus nord a prop o un campus nostre
on s’hi pugui estar? Una illa universitària
o un campus universitari –amb platja o
sense, és igual-. Altres centres a prop
–on no anem mai- o empreses amb laboratoris per fer pràctiques?
Aquí podem fer pràctiques a altres centres de la UPC. Quin percentatge d’estudiants en fan? I, sobretot, és millor això
o tenir l’oportunitat de fer-les en centres
de recerca al costat mateix de l’escola,
com podria ser allà?
Aquí podem fer titulacions compartides;
quanta gent en fa? Però, sobretot, fent
titulacions compartides amb altres països, pretendre que si anem al Besòs
perdrem irremeiablement els vincles
amb la resta del món és difícil de defensar.
I si ens quedem aquí...quin futur ens
espera?? Quanta gent està contenta
d’estudiar a l’ETSEIB?? la meitat de
l’edifici
H
seguirà
sent
de
l’escola...Compteu goteres, aïllaments
deficients, rajoles que cauen...algú creu
que quedarà com un edifici nou??
Parlem de fer tota la vida universitària a
una illa de la Diagonal. Parlem d’arreglar
un cotxe vell i atrotinat o de tenir-ne un
de nou, més eficient, més adaptat als
nous temps...i que nosaltres podem
escollir com volem que sigui.
Si ens quedem aquí hi haurà dues
escoles d’enginyeria a Barcelona que
oferiran un grau de 4 anys: l’EUETIB (la
tècnica) i l’ETSEIB. D’aquí a uns anys
competiran per estudiants. L’EUETIB en
unes instal•lacions i laboratoris nous,
amb centres de recerca al costat, i total-

que fa demagogia a classe

ment adaptada a Bolònia (ells passen
de 3 a 4 anys. Es veuen obligats a
adaptar-s’hi no només en façana-).
L’altra, l’ETSEIB. Amb la docència de
sempre, els laboratoris de sempre
–millorats- ...no sembla prepotent
creure cegament que nosaltres en sortirem més ben preparats, que els estudiants voldran venir a l’ETSEIB??
Però, sobretot...té sentit, ara que cada
cop hi ha menys estudiants, duplicar
una mateixa carrera dins de la ciutat??
I el futur?
Passaran 30 o 50 anys abans l’ETSEIB
no es pugui tornar a plantejar una
reforma d’aquesta envergadura. On
estem no queda ni un pam per edificar.
Quines possibilitats tindrem de créixer,
aquí? Podríem aprendre dels errors
aliens: l’escola de Madrid, (UPM) fa
anys van rebutjar l’oferta d’anar fora
del centre de la ciutat perquè on estan
(Nuevos Ministerios) tenien un entorn
privilegiat. Ara volen créixer i no poden,
i com que Madrid ha crescut l’única
opció que tenen és anar a Guadalajara
–sinó literalment, quasi-.
No es pot posar en dubte que Diagonal
Mar d’aquí a uns anys serà on focus
tecnològic important. Hi anem o no, hi
haurà un campus universitari, centres
tecnològics, una zona rehabilitada i
dinàmica... ajuntament, diputació i
totes les administracions així ho volen,
i ja ha començat la rehabilitació (aneuhi, sinó). Podem veure com es dinamitza una zona i es crea el centre de
recerca més important de Barcelona, o
formar part del procés. Podem posar
“parxes” al que tenim o apostar per una
escola nova en un entorn on tot serà
nou. En resum, podem agafar aquesta
oportunitat de futur que ens passa pel

Comunicacions: Intercanviador de la
Sagrera amb una parada de l’AVE (parada Clot), metro, tramvia, busos, bona
xarxa de carrils bicis, Ronda Litoral per
cotxe.
Opcions de futur: zona en creixement,
amb una clara i forta intenció de les
administracions per rehabilitar-la i convertir-la en un altre focus universitari, i
focus de recerca de la ciutat.
Transitori: les obres al pàrking s’acabarien quan s’arribi al nivell 0 (cap el
2009), no hauríem de patir tot el procés.
D’aquí uns 5 anys podríem anar a
Diagonal Mar.
Finançament: L’acord de les administracions perquè hi anem pot facilitar-lo, i
com que és a St. Adrià del Besòs es
podria disposar d’uns fons europeus no
disponibles aquí Pedralbes.
Contra: incertesa. No existeix un projecte encara
I davant d’això...
Per la UPC, la decisió és força òbvia. Si
l’ETSEIB marxa amplia el patrimoni al
mateix temps que resol el problema
–greu i urgent- de millorar les
instal•lacions de l’escola, i evita que es
creïn 2 escoles d’enginyeria industrial a
Barcelona, duplicant laboratoris docents,
etc...i competint per estudiants.
Per la societat, sembla que també. Totes
les administracions, i el Consell Social
de la UPC, estan d’acord perquè anem a
Diagonal Mar, cosa que permetria consolidar el focus tecnològic que s’hi està
creant, així com el procés de rehabilitació de la zona (mireu, sinó, les
declaracions dels diferents alcaldables).
I per l’ETSEIB???
Depèn de què pesi més a la balança de
cadascú. Simplificant es diria que els
partidaris de quedar-se valoren més

l’entorn universitari, mentre que els
partidaris de marxar consideren que l’entorn a Diagonal Mar també serà privilegiat quant a la recerca, i que les
instal•lacions allà seran millors (i amb
possibilitat de compartir laboratoris amb
empreses)
És interessant veure quins departaments
defensen cada opció. P.ex. mates (té la
facultat de mates darrera, i uns quants
professors hi donen classe) és
majoritàriament favorable a quedar-se, i
química (que fa recerca aplicada) és
majoritàriament favorable a anar a
Diagonal Mar. A l’engròs podríem dir que
els departaments de “pissarra” són més
favorables a quedar-se, mentre que els
més “enginyerils”, els que fan recerca
aplicada, són majoritàriament favorables
a marxar per les oportunitats per a la
recerca que hi haurà allà (tot i que
alguns tinguin aquí importants centres
de recerca, com és del de materials,
majoritàriament partidari del trasllat).
I com a estudiantat??
Per començar, el 95% de nosaltres ja
haurà acabat d’estudiar al final del
procés. Som l’únic col•lectiu que pot
deixar de banda els “arguments” de “és
que visc aquí al costat”, com s’ha sentit
a la Junta d’Escola i passadissos per
membres del professorat i PAS. Deixemlos de banda, siusplau (un debat
paral•lel seria si és respectable posar
l’interès personal per davant del bé
“col•lectiu”, en una institució d’educació,
pública... a més, es clar, que hi ha gent
que ve de Mataró, o Sagrera...però
aquest debat el deixarem per avui).
Com a estudiantat, doncs....què ens
proporciona aquest entorn “universitari privilegiat”? Quantes hores hem
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xifres i amb l’únic objectiu de poder
acabar concloent que ens ha d’enviar al
Parc del Fòrum i deixant per al final un
breu intent de justificació racional de la
seva proposta. Perquè no ens hem
d’oblidar, que si el Rector ha aconseguit
que s’aprovés la seva proposta en el
Consell de Govern de la UPC és, entre
d’altres coses, pel fet que ha promès a
d’altres centres que es podran repartir el
nostre edifici, una vegada estiguin
acabades les obres que ara estem patint
NOSALTRES. És meravellós això!
Conclusió: Com que és el Rector l’encarregat de trobar els diners per a dur a
terme qualsevol de les dues opcions,
només en buscarà per a la que a ell li
convingui.
Anant allà baix no hi guanyem res.
Instal•lacions noves? Més espai? En
primer lloc, tots els laboratoris i tot el
material docent serà el mateix que
podem tenir aquí, ja que l’únic que es
faria és traslladar-lo. A més, totes les
instal•lacions també seran noves si ens
quedem aquí, ja que la proposta aprovada per la Junta també contempla la rehabilitació de tots els pavellons i tot l’edifici
H. En segon lloc, actualment l’ETSEIB
és un dels centres de la UPC amb més
m2 per estudiant i anant allà no en guanyaríem cap ni un, més aviat hi hauríem
de restar els que perdríem compartint la
sala d’actes, el menjador, la biblioteca,
les aules i totes les altres instal•lacions
comunes. “Ets un egoista, perquè no
vols compartir els espais.” Jo crec que
simplement sóc realista i punt. Una altra
promesa del seu projecte són els nous
centres de recerca com l’ITER, el
CETAQUA i l’AGBAR. Però, no ens
enganyem, l’ITER només hi té una dele-

‘si wuana’ a tot

gació administrativa allà, igual que
l’AGBAR, i les pràctiques que podran
oferir als estudiants seran de caire
administratiu. Una mica més i me’n
oblido de l’edifici de la Telefònica...
D’aquesta manera tot l’alumnat que
farà Enginyeria de Telecomunicacions
a la nostra Escola (o sigui, ningú)
podrà gaudir-ne.
Conclusió: Anant al Besòs l’Escola no
hi guanya absolutament res en comparació amb el que té aquí.

Perdríem tot el que tenim aquí.
Vens en bus, en metro o en tramvia?
Fas servir alguna vegada les
instal•lacions esportives que tenim al
Campus Nord, aquí al Campus Sud o
el propi gimnàs de l’Escola? Fas o
t’agradaria fer pràctiques o fer de
becari en qualsevol dels centres de
recerca que tenim al costat (Centre
CIM, Centre de Recerca en Enginyeria
Biomèdica, Centre de Disseny
d’Equips Industrials, Parc científic de la
UB, Centre Internacional de Mètodes
Numèrics a l’Enginyeria, Centre de
Tecnologies de Transferència de Calor,
Institut de Robòtica i Informàtica,
Institut de Tècniques Energètiques)?
Fas o t’agradaria fer una titulació compartida amb altres centres universitaris
d’aquí a la vora? Ets alumne de la Merit
o soci de l’Abacus que hi ha al Campus
Nord? O simplement, et mola anar a
les festes de Bio, d’Informàtica, de
Telecos, de Químiques, etc.? Doncs
pensa que si es trasllada l’Escola al
Besòs tot això desapareixerà o es
reduirà increïblement! Que a tu potser

no t’afectarà?? Cert, però creus que els
hi agradarà als alumnes que vinguin
d’aquí uns anys estar marginats en un
Campus sense tot això??
Conclusió: No tan sols no hi guanyem
res anant allà, sinó que perdem tot el
que ha costat tant de tenir on estem ara.

I encara més...
Per últim m’agradaria destacar un parell
de coses que afirma el Rector Giró a la
seva presentació. “L’alternativa de crear
un nou campus al Besòs és positiva,
perquè permet un creixement patrimonial net de la UPC.” Molt bé! En primer
lloc, perquè hem de pagar nosaltres les
ganes d’expansió que té la UPC? I, en
segon lloc, si la UPC no té prou pressupost per a mantenir el seu patrimoni
actual en bon estat, perquè c#ll#ns vol

ampliar el patrimoni?? “Execució de l’alternativa del nou campus al Besòs en el
període 2007-2012.” Com?? Un campus
de 80.000 m2 en menys de 5 anys?
Sense ni tan sols tenir un avantprojecte?
Sense saber encara amb certesa d’on
traurà els diners? Sí, home!
Conclusió: El Rector s’ha compromès a
portar-hi alguna cosa al Fòrum i ha
decidit que nosaltres hem de ser aquesta “cosa”.
En fi, jo crec que si fem prou enrenou no
podrà tirar endavant la seva operació i
d’aquí a uns anys, quant tinguem una
Escola renovada, amb instal•lacions
modernes i en el cor del campus científic més important a nivell estatal, a la
Zona Universitària, podrem dir ben
orgullosos: “Jo hi era quan l’ETSEIB va
dir NO al trasllat!”.

SI AL TRASLLAT
Des de 2001, a l’escola hi ha hagut 2
votacions en referència a la seva ubicació. En una es va decidir quedar-se
(2001) i en una altra marxar (2007).
Aquestes votacions han coincidit amb 2
rectors diferents, que sempre han estat
contraris a les votacions de l’escola. El
que està passant ara (una decisió de la
UPC contrària a la de l’escola) és el
mateix que va passar fa 5 anys, però
abans es queixaven els partidaris de
marxar –que ara no es queixen- i els
partidaris de quedar-se ara es mostren
“indignats per la falta de sentir
democràtic”, cosa que no els indignava
quan aquesta “falta” els era favorable.
Recordar, també, que decidir la ubicació
de l’escola es és competència de la
Universitat, atorgada per uns òrgans i
estatuts aprovats democràticament.
Prou d’utilitzar la paraula “democràcia”
en va. I més val que no parlem del
procés que ens ha dut fins ara, ni de fets
“sense precedents” quan fa tant poc que
es van donar...
Deixant de banda el procés, per tant....
què dir??
DIAGONAL 647
Instal•lacions: construcció de nous edificis al pàrking, i utilització de mig edifici
H rehabilitat. Mateixos m2 de pàrking
que al Besòs+8370 m2 per interacció
universitat-empresa
Entorn, comunicacions: molt bo.
Opcions de futur. Les obres actuals ja
han requerit un permís especial de l’ajuntament perquè es sobrepassava l’edificabilitat de la parcel•la. Creixement difí-

cil.
Transitori: entre 10 (direcció) i 13 anys
(rectorat)
Finançament: només es disposa dels
plans plurianuals d’inversions de la
Generalitat, cosa que explica que les
obres no es puguin acabar fins el 2020
(rector dixit)
A DIAGONAL MAR (Besòs)
Instal•lacions: uns 5000 m2 més dels
que tindrem aquí + 4000m2 de residència universitària + 59.660m2 per interacció universitat-empresa... Totes les
instal•lacions de nova construcció,
campus universitari (no una illa universitària) amb més de 6000 estudiants
(nosaltres + els Eng. Tècnics, amb qui
farem un grau comú de 4 anys quan
arribi Bolònia).
En compartir espais es poden fer
instal•lacions més potents (biblioteca,
bar, residència...)
Allà no tindrem l’obligació de créixer en
vertical degut a les limitacions d’espai
(edificis
al
pàrking
preveuen
instal•lacions planta -1.(amb pati
anglès, etc...si en voleu veure un
exemple aneu al consell d’estudiants,
on sempre s’ha d’estar amb la llum
encesa)
Entorn: oficines de l’ITER, centre tecnològic de l’aigua, Centre de realitat
virtual, centre universitari UPC-UB,
Fundació UPC, 59.660m2 destinats a
la transferència de tecnologia. Zona en
creixement, platja, espai, centres comercials, barri dinàmic en ple renaixement

