
Al portal UPC en lliuta, aquest alumne
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginye-
ria Industrial de Barcelona (ETSEIB)cul-
pabilitza el rector Antoni Giró de l’ac-
tual atzucac. «Vostè és el responsable
de la pèssima gestió i del dèficit demo-
cràtic que ha experimentat la Politèn-
cia, en haver ajornat les eleccions del
claustre i la seva constitució. No s’es-
tranyi, senyor Giró, que tingui la comu-
nitat educativa en contra i que exigim
la seva dimissió», diu Albert Delgado. 

Fruit d’aquest malestar, el proper dia
24 d’abril, coincidint amb el Consell de
Govern, tots els sindicats d’estudiants i
els representants del professorat han
convocat una jornada de protesta con-
tra la paràlisi dels òrgans de la univer-
sitat i l’escanyament financer en què es
troben avui les arques de la Politècnica,
que durant els sis anys de mandat d’An-
toni Giró ha acumuat un dèficit de 110
milions d’euros. Una protesta en la qual
exigiran que retiri els 340 acomiada-

ments previstos, entre personal docent
i d’investigació (250 a temps complet o
parcial) i els interins que fan tasques
d’administració i serveis (PAS i PDI),
que suposaran un total de 90. 

La convocatòria serà el colofó a tres
setmanes de mobilitzacions a les facul-
tats i centres depenents de la UPC, que
ha inclòs la tancada al rectorat de mig
centenar d’interins des del passat dia 11.
«Amb aquestes accions, instem el rec-
tor a paralitzar unes retallades que po-
sen en perill la imatge, el funcionament
i la qualitat del sistema universitari pú-
blic», afirmen en un manifest.

POLÍTICA MEGALÒMANA

En les seves últimes compareixences,
Antoni Giró s’ha escudat en la «difícil si-
tuació» que travessa l’ensenyament pú-
blic a Catalunya, del qual la UPC no n’es-
tà al marge, per justificar el seu pla. Així
ho explica en una missiva dirigida a tot
el personal i a la qual EL TRIANGLE ha

El pressupost de 2013, en el
qual es preveu l’acomiadament
de 340 empleats a partir de 
l’1 de maig, ha sublevat tots 
els sectors de la universitat

Després de rebre 6.000
signatures dels col·lectius
afectats, Giró s’ha compromès
a fer un claustre per debatre
convocar eleccions anticipades

L
a Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC) ha entrar en una cri-
si de conseqüències imprevisibles.

El pressupost de 2013, presentat per
l’actual equip rector, en el qual es pre-
veu l’acomiadament de 340 empleats a
partit del proper 1 de maig, ha sublevat
el conjunt d’estaments de la històrica
universitat. Fins ara, 13 dels 16 centres
docents de la Politècnica han rebutjat
els plans del rector, Antoni Giró, a qui
una majoria del claustre celebrat aquest
dimarts passat, dia 16, va comminar a
suspendre els pressupostos, a revocar
els acomiadaments i a anul·lar els
acords amb la Generalitat perquè la
transferència que té contreta amb la
UPC preveu ser molt mínima. 

També en el claustre, els col·lectius
afectats per les retallades van lliurar a
Giró 6.000 signatures per demanar-li
un claustre extraordinari on es decidei-
xi la convocatòria d’eleccions anticipa-
des a rector, aspecte que ell mateix s’ha
compromès a tractat en el pròxim Con-
sell de Govern del dia 24 d’abril.

PACIÈNCIA AL LÍMIT

«M’indigna veure com es desmantella
el model d’universitat pública amb re-
tallades que comporten la massificació
de les aules, la reducció dels horaris de
les biblioteques i la supressió de profes-
sorat». Així comença la carta amb què
Albert Delgado denuncia la deriva que
ha portat la Univeristat Politècnica de
Catalunya (UPC) a una situació límit.

El conjunt d’estaments de 
la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) exigeixen
la dimissió del rector Antoni
Giró, a qui responsabilitzen
d’una gestió ineficaç que ha
deteriorat la qualitat docent 
i els serveis de la institució  

La Politècnica es rebel·la
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