
Del seny al deliri
Els desgavells que ha provocat l’actual rector contrasta amb
l’austeritat i l’estil dialogant del seu predecessor, Josep Ferrer
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tingut accés. En aquest correu, Giró re-
clama «un sobreesforç de dedicació i
una bona predisposició en l’adaptació
dels nous llocs de treball» per fer front
a «reajustaments» que, segons assegu-
ra, han de garantir «la sosteniblitat fi-
nancera de la institució», atès el fet
que «la tensió de tresoreria ha suposat
que haguem arribat fins el moll de l’os».

Aquesta anàlisi, que ell mateix va des-
envolupar en el claustre d’aquest prop-
passat dimarts,  contrasta amb la diag-
nosi que fan els sectors crítics de la UPC,
pels qui Giró ha convertit la Politècni-
ca en l’avantguarda de les universitats
catalanes amb més endeutament. 

«En lloc d’amortitzar els 20 milions de
pèrdues heretades de l’època de Josep

Ferrer, ha optar cada any per acomia-
dar empleats amb l’argument d’equili-
brar els pressupostos, una mesura mit-
jançant la qual no ha aconseguit frenar
el dèficit, sinó tot el contrari», comenta
una representant del cos d’interins. 

Per a l’oposició, si bé el forat té a veu-
re amb l’incompliment de la Generali-
tat a l’hora de transferir els deutes con-
trets amb la Politècnica, també s’explica
per la manca de voluntat de Giró de re-
negociar els compromíssos amb el Go-
vern català. «Aquesta onada d’acomia-
daments només equival a reduir el 0,7%
del dèficit acumulat, objectiu que hau-
ria d’haver-se assolit a través de pres-
sionar l’Executiu de Convergència i
Unió perquè agilités les transferències
pendents i que no hagués optat per des-
peses que s’han demostrat totalment
supèrflues i inncessàries», expressen
els estaments més díscols. 

UN MONSTRE SENSE RECURSOS

Entre d’altres operacions inapropiades
de Giró, la majoria de col·lectius es re-
fereixen als milions d’euros abocats per
construir el futur Campus de Diagonal-
Besòs de la UPC, així com altres inver-
sions immobiliàres de dubtosa necessi-
tat. «No només ha optat per acceptar

A
ntoni Giró i Roca és el cinquè rec-
tor de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC). Amb ante-

rioritat, havien ocupat el càrrec el cate-
dràtic Gabriel Ferraté Pascual, rector
en dues etapes (1972-1976 i 1978-1994), el
professor Julià Fernández Ferrer (1976-
1978), Jaume Pagès, que va exercir fins
a l’any 2002, i Josep Ferrer Llop, que va
dirigir la institució fins a les eleccions
de 2006, moment en el qual Giró, cate-
dràtic en Física Aplicada, va sortir ele-
git amb el suport dels estaments més
afins a Convergència i Unió (CiU). Pre-
cisament, durant set anys de govern de
CiU, va ser director general d’Investiga-
ció i vicepresident del CIRIT.

El 10 de març de 2010, i gràcies al ma-
jor coeficient de ponderació que es con-

fereix als professors doctors, Giró va ser
reelegit per un estret percentatge de vots
(51,6%) sobre el seu contrincant, Juan Je-
sús Pérez (48,4%), que tenia el suport dels
estudiants, de bona part dels professors
i del PAS, favorables a un programa que
apostava pel compromís social, la parti-
cipació, el treball en xarxa i mesures con-
cretes amb la estabilitat laboral a la UPC. 

La reelecció de Giró va fer visible la
fractura existent amb una part signifi-
cativa de la comunitat universitària, que
ja aleshores criticaven l’hermetisme en
la seva gestió, l’increment dels salaris als
seus càrrecs de confiança i grans inver-
sions que han hipotecat el futur de la ins-
titució. Els 100 acomiadaments decre-
tats el 2011 van marcar un punt d’inflexió
determinant per a la crisi actual. �
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Per l’oposició, si bé el forat 
té a veure amb l’incompliment
de la Generalitat a l’hora de
pagar els deutes, el rector no 
ha lluitat per renegociar-los  

Denuncien que Giró ha tancat 
contractes que no reporten 
cap benefici a la UPC i ha creat
una estructura insostenible
de càrrecs de confiança

BALANÇ ECONÒMIC: va deixar un
dèficit de 20 milions d’euros.

CÀRRECS GESTORS: la seva
estructura es limitava a 4 càrrecs.

POLÍTCA SALARIAL: els sous van
respectar criteris d’austeritat.

ESTIL: va crear mecanismes de
d’interlocució amb els estaments.

BALANÇ ECONÒMIC: el dèficit s’ha
elevat fins als 110 milions.

CÀRRECS GESTORS: ha inflat
l’estructura en 20 noves càrrecs.

POLÍTICA SALARIAL: els salaris
d’alguns càrrecs han pujat un 70%.

ESTIL: la manca d’informació i de
diàleg han presidit la seva gestió.

JOSEP FERRER ANTONI GIRÓ

Antoni Giró veu com és qüestionat pel conjunt de la comunitat universitària.
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un nova minoració de l’aportació eco-
nòmica de la Generalitat, sinó que, mit-
jançant un Consell de Govern convocat
a corre-cuita el 15 de març passat, ha
decretat els acomiadaments de profes-
sorat i auxiliars administratius sense
donar-nos el període suficient per de-
batre’ls amb calma», expliquen Carme
Codina i Israel Saeta, delegades dels
consells d’estudiants d’Arquitectura i
d’Informàtica de la UPC. 

Concretament, els pressupostos de
2013, que pugen fins els 278,4 milions
d’euros, fixen una retallada del 6,5% per
a personal, l’equivalent a rebaixar una
part molt ínfima dels 110 milions de dè-
ficit. D’aquesta manera, en lloc de con-
servar la part més sensible per a la qua-
litat docent, com són els professors i els
serveis d’atenció bàsics a l’alumnat, «ha
tirat pel dret sense valorar ni plantejar-
se que hi havia altres alternatives», co-
menten els sindicats i col·lectius de pro-
fessionals de la UPC.

Un dels professors funcionaris assis-
tents al darrer claustre ho resumeix
amb aquestes paraules: «Abans que
lluitar pels seus estudiants i pels treba-
lladors, s’ha llançat a projectes mega-
lòmans on s’hi aboquen ingents quan-
titats de diners sense cap control de
l’impacte que suposen per a l’economia
de la institució». Aquesta font cita,
igualment, els contractes amb organis-
mes externs de la UPC, els quals no han
generat cap benefici econòmic, i l’es-
tructura de càrrecs que governa la ins-
titució, la qual s’ha incrementat de for-
ma escandalosa en nombre de
vicerectors, comissionats, vocals, dele-
gats o coordinadors (antics vicege-
rents), fet que «ha convertit la UPC en
un monstre burocràtic, ineficient i ex-
tramadament car», critica una delega-
da del PAS. Tan és així, que la majoria
dels membres d’aquests càrrecs han
vist augmentar els seus emulents en-
tre un 70 i 80% els darrers dos anys,
«una irregularitat que ja apareix en la
autoditoria de comptes encarregada a
un organisme independent», indica.

Aquest abús en la despesa, sumat a
una manca de diàleg amb els alumnes,
el professorat i el personal administra-
tiu, ha confrontat Antoni Giró i el seu
equip de govern amb tota la comunitat
educativa. Un divorci que ha acabat
d’esclatar amb l’anunci dels 340 aco-
miadaments previstos per l’1 de maig.

El Consell de Govern del proper dia
24 podria fer un tomb a aquest des-
propòsit, que pels diferents estaments
ha de conduir a un nou rector que ges-
tioni la Politècnica a través del diàleg,
la transperència i l’equitat. �


