
LA VEU DELS AFECTATS

MEMBRE DEL PAS-INTERINS

«La principal errada de Giró ha si-
gut l’ambició de crèixer en un mo-
ment que no podia fer-ho. Ha mal-
baratat diners en edificis, personal
de confiança i projectes molt llam-
pants quan tocava ser austers i tre-
ballar d’acord amb les possibili-
tats econòmiques del moment. És
probable que el deute de la Gene-
ralitat amb la UPC hagi agreujat el
problema, però la veritable raó de
la crisi institucional és la seva
obsessió per exhibir una univer-
sitat opulenta. Com a interins, rei-
vindiquem el nostre paper pel bon
funcionament acadèmic, malgrat

que la majoria som mileuristes.
A la meva unitat, continuem fent
la mateixa feina tot i la dificultat
d’assistir els més 4.000 alumnes
matriculats a Enginyeria. Temem
que els acomiadaments perjudi-
quin el funcionament del centre.»

Verònica González

DELEGAT DELS ESTUDIANTS

«L’error més greu que ha comès l’e-
quip d’en Giró és la manca de sen-
sibilitat vers el col·lectiu univer-
sari i una evident falta de previsió
en les mesures que ha pres. Dir que
la culpa de tot és de la Generalitat
o de Madrid no és de rebut. Hauria
d’assumir la seva responsabilitat i
admetre, tal com asseguren alguns
responsables institucionals, que els
132 milions previstos per enguany
no hi seran. Porta una direcció com-
pletament errònia, que es podria
corregir si, per exemple, congelés
l’increment de nòmines entre el

personal de PDI o dels coordina-
dors de facultats, alguns dels quals
cobren a l’ordre 70.000 euros
anuals. Per a l’alumnat, les reta-
llades poden crear disfuncions i
perjudicar projectes en marxa.»

Martí Obiols

PROFESSORA DE MATEMÀTIQUES

«Al rector cal retrure-li que no hagi
reaccionat davant la disminució
de la transferència corrent que la
Generalitat té compromesa amb la
UPC, que en els darrerss dos anys
ha significat un 25%. No ha plan-
tat cara ni va preveure-ho amb an-
telació, mentre que si hagués fet
com la Universitat Complutense
de Madrid, que gràcies a portar els
jutjats els incompliments de la Co-
munitat de Madrid ha sigut indem-
nitzada en 90 milions d’euros,
ara no estaríem parlant d’acomia-
daments. Tampoc no ha estat en-

certat a l’hora de fixar un calenda-
ri de necessitats. Ha seguit crei-
xent quan es veia a venir que no
calia i, sobretot, quan la falta de
liquiditat de la institució li exigien
ser molt cautelós en la despesa.»

Vera Sacristán

Campus Besòs,
l’últim nyap

El projecte estrella de Giró, 
en el qual la UPC ja ha invertit
25 milions d’euros, s’atura 
per manca de finançament
mentre en altres campus 
es lluita pels llocs de treball 

A
ntoni Giró va accedir al càrrec
amb el compromís de convertir
la UPC en un referent de la recer-

ca científica mundial. El seu afany era
elevar el màxim la categoria de la insti-
tució, inclosa entre les 20 més impor-
tants d’Europa quan al seu sistema d’en-
senyament i el règim d’investigació que
practica d’ençà de l’època de Gabriel Fe-
rrater. Amb aquest objectiu, va parlar de
pujar l’excel·lència i sobredimensionar
la seva imatge mitjançant la construcció
de l’anomenat Campus Diagonal-Besòs,
una mena de parc temàtic destinat a
encabir noves facultats i projectes de res-
sò internacional, sobre el principi de si-
tuar la marca Catalunya a l’exterior.

Tot i que aquesta idea havia germinat
l’any 2000, quan la Comissió d’Urbanis-
me de Barcelona va modificar el Pla Ge-
neral Metropolità al front litoral i el mar-
ge dret del riu Besòs, no va ser fins a
mitjans 2007, amb ell de rector, que el pla
va engegar-se definitivament.

L’acord passava per una important in-
versió econòmica, part de la qual vindria
de l’Institut de Recerca en Energia de
Catalunya (IREC). Un fet que va rubri-
car-se l’any 2011 a través d’un acord amb
aquest organisme de la Generalitat i que
avui té en Andreu Mas-Colell, conseller
d’Economia i Coneixement, i Antoni Cas-
tellà, secretari d’Universitats i Recerca,
els seus màxims responsables.

Era l’oportunitat de Giró per aixecar la
joia de la corona de la UPC: 77.332m2 de
sòl edificable que encabiria 12 edificis,
dels quals 7 serien d’ús universitaris i 5
més per a institucions i empreses vin-
culades al Campus. Amb un pressupost
d’uns 115 milions d’euros, aquesta obra

faraònica va generar des del primer
moment molt recel entre el professorat
i el personal d’administració i serveis, que
en diversos comunicats havien mani-
festat la temeritat d’iniciar un projecte
tan ambiciós enmig d’una crisi econòmi-
ca cada vegada més profunda. A tot es-
tirar, algunes veus consideraven priori-
tari condicionar l’Escola d’Enginyeria i
altres centres que encara necessiten re-
formar les seves instal·lacions.

Avui, el Campus Diagonal-Besòs és la
radiografia d’un projecte a mig fer, del
qual se’n desconeix la seva futura utili-
tat però sobretot si podrà obrir les por-
tes en un termini raonable de temps. De
moment, sota el mandat d’Antoni Giró,
la UPC hi ha gastat 25 milions d’euros,
mentre que l’IREC ha assenyalat que «la
situació de dificultat econòmica en què
ens trobem provoca una disminució de
les transferències de capital públic pre-
vistes i dificulta l’execució de l’edifici H,
una de les potes del projecte». 

La paràlisi de les obres del futur Cam-
pus il·lustra la voràgine inversora que
tant s’ha criticat de Giró. Mentre això
passa, als campus Nord i del Vallès de la
UPC, professors i personal administra-
tiu malden per mantenir els llocs de
treball i la qualitat docent que les vel·leï-
tats del rector han posat en perill. �

TEXT À. R.

La manca de finançament ha fet aturar les

obres del futur complex de la Politècnica.
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