pobresa energè�ca, evasió d’impostos, contaminació, guerres i un llarg
etcètera.
Per altra banda, en el programa es poden llegir altres propostes que ens
agraden força i mo�ven a coordinar-nos per millorar la nostra Escola. Com
ara:
- Promoure les associacions i les ac�vitats culturals (tot i que quan en
Fossas era rector els esforços van anar més enfocats a carregar-se-les)
- Assegurar que l’Aula Lliure segueixi funcionant (ja de pas que els mentors
cobrin una mica més que la misèria d’ara)
-Un xic de millorar qualitat i canviar metodologies d’aprenentatge
-Vetllar pel compliment dels objec�us de desenvolupament sostenible i
potenciar l’impacte social (estaria bé que es miressin tots els objec�us,
no només uns pocs)
-Garan�r la inclusió de la competència de gènere a totes les �tulacions.
-Garan�r l’atenció a la diversitat
Tot i que no especiﬁquen com pensen fer-ho, conﬁem que serà amb
l’opinió i par�cipació de l’estudiantat, i que no es quedi en una espècie de
“derogarem la reforma laboral”.
Tot plegat ens porta a plantejar-nos quines enginyeres i persones volem
arribar a ser. I tu, quines eines vols que et facili� la nostra Escola? Amb
quins coneixements, experiències i aprenentatges, tant acadèmics com
personals, vols sor�r un cop acabis els teus estudis? Què esperaves de la
Uni quan hi vas entrar? Vols treballar i viure pel capital o pel bé comú?

Sona Txarango de fons mentre una veu diu:
“si volem anar lluny, hem d’anar-hi plegats”
Nelson Mandela
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d’un tros de paper escrit amb mala baba, en va sortir ell

Privatització... Un altre cop?
Ja ha arribat la tardor “democrà�ca”
a l’ETSEIB! Aviat podreu fer gala del
vostre millor navegador per fer click
i elegir la nova direcció de l’Escola, i
les opcions són:
Enric Fossas Colet
I ja està? Doncs sí; pel bé de la
Pàtria, el professorat presenta
aquesta candidatura d’unitat, de la
gent amb seny, que sap el que es fa,
que buscarà el millor per l’ETSEIB,
on tots els profes en formen part,
que sap el que ens convé; o potser
no…
Perquè us feu una idea de per on
van els trets en aquesta renyida
campanya, una cerca ràpida entre la
seixantena de punts i paràgrafs de
les propostes proporciona el
següent recompte de paraules:

Igualtat: 1
Llengua catalana: 1
Inclusió: 2
Gènere: 3
Social: 3
Empresa: 17
Les darreres direccions han
tendit a obrir les portes de la
nostra Escola a grans empreses i
mul�nacionals com si fos casa
seva. Això s’ha traduït en
càtedres d’empresa, xerrades
que poc tenen a veure amb els
àmbits tècnics o acadèmics i un
Fòrum que fa fàs�c. Fent això
s’aconsegueix que allò que tu
estudiïs i aprenguis no serà el
que interessa a la societat i en
l’àmbit acadèmic, sinó que et
transformaran perquè encaixis
perfectament en l’estructura
d’una gran empresa, eliminant

FULLONERO: Dit de qui no ve a la Fira d’Associacions

qualsevol pensament crí�c.
Una altra conseqüència directa
d’aquesta entrada d’empreses a la
nostra Escola és la priva�tzació
dels serveis (copisteria, bar,
manteniment…), amb la reducció
de qualitat i dels drets de les
treballadores i l’increment de
preu que això comporta.
I la nova direcció... què creus que
farà? Buscaran formar-nos posant
la vida i els interessos col·lec�us al
centre, i que així el benestar social
es�gui per sobre del capital i del
beneﬁci d’uns pocs accionistes?
Doncs bé, la resposta d’això la
trobem al programa electoral
(h�ps://candidatura-enricfossas.etseib.upc.edu/). En ell, es pot
llegir:
“Vinculació: Treballar per vincular
el màxim nombre d’empreses en
ac�vitats de l’Escola [...] i en
ampliar les càtedres i aules d’empresa i aconseguir vincular-hi el
màxim nombre de professorat.”
1

Traducció: Que no hi hagi cap
ﬁltre per entrar a l’ETSEIB. Això
expulsa a aquelles empreses de
l’economia social i solidària, que
poc tenen a fer contra aquelles a
qui no els dona la gana de preocupar-se per la societat ni pel medi
ambient. A més, que l’actuació
dels profes sigui deﬁnida pel que
vulguin les empreses.
“Transferència: Orientar les
empreses sobre la recerca feta a
l’Escola per tal de facilitar convenis entre empreses i grups de
recerca.”
Traducció: Que siguin les empreses qui elegeixin què s’inves�ga i
que, així, es puguin beneﬁciar de
la recerca. Per tant, encara que la
uni sigui un servei teòricament
públic, no es pretén que el
coneixement arribi a la societat
sinó a les empreses.
Després d’això, podríem començar
a parlar de la deriva neoliberal
que ha pres Europa o de les

conseqüències del pla Bolonya,
bla bla bla, però hem volgut que
l’escrit sigui bàsic. Per tant,
simplement, explicar que aquestes propostes no ens sorprenen
en excés. Recordem que va ser
precisament el magníﬁc rector
Fossas (si encara no us n’havíeu
assabentat, sí, va ser rector, li
encanta recordar-ho cada dia) qui,
ara fa 4 anys, va iniciar el grau
d’EcoIndus1. Aquest grau estava
impulsat per Barcelona Global, un
lobby liderat, entre d’altres, per
CaixaBank, Banc de Sabadell,
Agbar, AndBank, Aber�s, Repsol,
Santander i unes quantes perles

més. Perles que, com és conegut,
treballen únicament per la societat del benestar i que en cap cas
farien res per guanyar diners si no
fos è�c. HA HA HA, NO. Són
responsables de desnonaments,

Això no és un atac contra els que feu ecoindus. De fet, animem a tothom a par�cipar a l’Assemblea i altres moviments guaxis, per lluitar
contra aquest Lobby que decideix què estudies i què aprens.

FULLONERO: Dit de qui prefereix les classes en línia que presencials
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