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Compareixença dels rectors de la UB i UPC i de la rectora de la UAB per denunciar
l’infrafinançament de les universitats públiques més grans del sistema
Informar que ahir, 22 de maig, el rector de la UB, Joan Elias, la rectora de la UAB, Margarita
Arboix, i jo mateix vam oferir una compareixença als mitjans de comunicació dirigida a
comunicar a la societat la problemàtica comuna de les tres universitats a l’entorn de
l’infrafinançament de les tres universitats més grans del sistema, i que sumen quasi el 70% dels
estudiants presencials. Els rectors i la rectora vam posar l’èmfasi en la necessitat d’acordar un
nou model de finançament suficient per al sistema universitari, en el problema de la manca de
relleu generacional en les tres universitats i en altres aspectes, com ara la necessitat de
garantir les inversions. Els rectors i la rectora vam reclamar un finançament basal públic
suficient, vam recordar que l’actual no paga ni el Capítol 1 en la seva totalitat i vam qualificar
de ‘miracle’ haver arribat als nivells de qualitat actuals en les tres universitats, una situació que
no es pot malbaratar. Vam alertar que un nivell de recursos adequat el grau de qualitat assolit
no es podrà mantenir i vam tornar a reclamar una inversió pública coherent amb les exigències
d’una societat del coneixement de la que tothom en parla al nostre país. En aquest sentit, vam
presentar el cas d’altres països de l’entorn que malgrat un context de crisi han invertit més
recursos en les seves universitats de cara a garantir futur.
Els tres rectors vam quantificar en uns 1000 milions d’euros les necessitats del sistema públic
català.
Programa UPC Senior
Informar també a aquest Consell de Govern que s’està elaborant un Programa de serveis
universitaris per a les persones jubilades de la UPC en compliment del compromís que vam
assolir i com a conseqüència dels canvis que s’han fet en la identitat dels alumni. Les persones
adherides tindran un carnet específic i podran gaudir d’un conjunt de recursos i eines que els
permetin continuar part de la seva activitat acadèmica. Entre els serveis hi ha l’accés físic a les
biblioteques de la UPC i el préstec de llibres i altres documents amb condicions equiparables a
les del PDI i PAS en actiu, així com l’accés al correu i a l’agenda UPC, així com aa la xarxa wifi
europea Eduroam. Properament us informarem de la posada en marxa efectiva del programa.
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)
El 4 de maig va tenir lloc una nova sessió de la Junta del CIC. En aquesta ocasió, l’ordre del dia
incloïa un acord sobre la inclusió dels títols propis en el procés de la preinscripció; un acord
sobre el calendari de la programació universitària i un nou calendari per la programació
universitària pels cursos 2018-2019 i 2019-2020; la presentació d’una iniciativa destinada a
millorar la convivència en el sistema universitari i una altra per analitzar la conveniència de
crear un Comitè per a la integritat en la recerca. Així mateix, es plantejarà un programa de
millora de la formació docent a partir dels programes propis vigents a les universitats.
En aquesta sessió vaig intervenir per constatar a partir de diversos fets concrets la manca de
consideració vers les universitats des de la Direcció General d’Indústria i des d’Acció en tot allò
que respecta a la transferència de tecnologia. Vaig demanar al secretari d’Universitats i
Recerca, Arcadi Navarro, així com al secretari del Departament, Xavier Gibert, que es reconduís
aquesta situació, si així ho creien pertinent.
CRUE
El 9 de maig va tenir lloc una sessió de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles
(CRUE) preparatòria de la reunió del Consejo de Universidades.
El president va informar de les esmenes suggerides per la CRUE a la Llei d’acompanyament

dels pressupostos de l’Estat. Van en la línia d’incorporar el personal de les universitats en les
polítiques de reducció dels contractes interins. També va informar de la inclusió de les places
degudes al pas de lector a titular (s’ha de veure si també a agregat) en el còmput de la taxa de
reposició. I encara d’una altra esmena als pressupostos relativa a autoritzar l’endarreriment de
la quota de ‘’parquetazos’’ de 2017.
A la reunió també es va aprovar una proposta de les Gerències sobre la gestió de continguts
digitals. Per l’acord amb CEDRO, cal disposar d’una plataforma pròpia de gestió de drets sobre
els continguts digitals abans de final d’any. S’utilitzarà la plataforma anomenada T-REX. En
paral·lel, algunes universitats constituiran una societat anomenada UNIDA, que serà una
gestora col·lectiva dels drets d’autor. A mitjans de 2018 es valorarà a partir de l’ús real que fan
les universitats dels continguts digitals si la plataforma UNIDA entra en funcionalment
definitivament.
La CRUE juntament amb el Ministeri estan analitzant la creació d’un ‘’sexenni’’ de
transferència.
Finalment, informar que la CRUE ha acordat crear un comissió de treball que ha de realitzar
una proposta per crear títols de disseny integrat i de la qual en formo part.
Aprofitant la reunió de la CRUE es va celebrar la Junta d’accionistes d’Universia on van quedar
palesos els canvis en la direcció. Es va aprovar la justificació del pressupost de 2016 amb una
aportació extraordinària del principal accionista per uns 600.000 euros. Es van nomenar els
nous membres del consell d’administració d’aquesta societat, entre ells aquest rector. La Junta
es va complementar amb un col·loqui sobre transferència de tecnologia.
Consejo de Universidades
El 10 de maig va tenir lloc una reunió del Consejo de Universides en la qual, entre altres, es va
presentar un document sobre els llindars de renta i patrimoni i les quanties de les beques i
ajudes a l’estudi per al curs que vé. També es van acordar canvis en l’ordenació de les
tiulacions de grau. El document presentat recomana que un gran nombre de graus tinguin 240
ECTS i constitueix, de facto, un pas enrere respecte del 3+2 promogut pel ministre Wert. El
document aprovat ara especifica que qualsevol grau amb la paraula o continguts
"d’enginyeria" ha de tenir 240 ECTS, així com qualsevol grau "igual o semblant" a algun del
catàleg de títols pre-EEES. El tema, però, no queda tancat perquè, en cada proposta conflictiva
de grau de 180, s’haurà de decidir si hi ha "semejanza, en la denominación o en las
competencias que se adquieren con los estudios que se relacionan en los anexos I y II".
Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF)
El 12 de maig em vaig traslladar a Fez per mantenir una sèrie de contactes amb responsables
de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, orientats a tancar les negociacions sobre la
participació de la UPC en el projecte, en el qual estan treballant l’EEBE, l’ETSEIB, l’ETSECCPB i
l’ETSAB.
Global 3D Printing Hub
El 3 de maig, el president de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, ha presentat el
Global 3D Printing Hub, un projecte que segons va anunciar s’ubicarà al Campus Diagonal
Besòs. El hub, d’una banda, ha de connectar els proveïdors de solucions i el coneixement
d’aquesta tecnologia amb la indústria interessada en iniciar projectes en el camp de la
impressió 3D i, de l’altra, ha d’esdevenir un laboratori públic, on les empreses puguin fer
recerca i testar aplicacions.
El projecte preveu una inversió important, d’uns 28 milions d’euros fins a l’any 2020.
Creiem que per a la UPC és una bona oportunitat per impulsar un àmbit en el qual ja

disposem d’un ampli reconeixement a través de la Fundació CIM, i és en aquesta línia que
hem començat ja a treballar.
Altres activitats
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Reunió amb els professors de la University of California Irvine, Roger Rangel i Henry
Semueli, amb el representant de la Fundació Balsells, Josep Viñeta Balsells, amb el director
de l’EEBE, Luis Llanes, i amb el sostdirector de l’EEBE, Raúl Benítez.
Assistència al Consell de Govern de l’AQU.
Reunió amb la directora de l’àrea de Serveis Jurídics, Glòria Matalí, amb l’assistència del
vicerector de Recerca, Fernando Orejas, i la gerent, Olga Lanau.
Assistència al Consell d’Administració de PMT.
Assistència a la Comissió d’Accés i d’Afers Estudiantils.
Assistència a l’acte de graduació del curs acadèmic 2015-2016 de l’EUETIB.
Visita a les instal·lacions de Grífols, amb l’assistència de la vicerectora de Transferència de
Coneixement, Esther Real, el president del Consell Social, Ramon Carbonell, i el director de
CIT UPC, Antonio Àlvarez.
Reunió amb el meteoròleg i divulgador Tomàs Molinas amb l’assistència de la cap del
Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas. Visita posterior a les instal·lacions del Laboratori
d’Apliocacions Bioacústiques, Michel André.
Reunió amb el delegat del rector al Campus del Baix Llobregat, José Manuel Yúfera.
Reunió amb la directora del Departament d’Enginyeria Química, Adriana Farran, i el cap de
secció del Departament a l’EEI, Josep Maria Morera, amb l’assistència del vicerector de
Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano.
Assistència a la Comisión de Trabajo de Ingenirías de la CRUE.
Assistència al Fòrum TIC.
Assistència al Consell de Govern del CIMNE.
Reunió amb el director de la Càtedra Gaudí, Juanjo Lahuerta, i el director de l’ETSAB, Jordi
Ros, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb el director del CFIS, Miquel Angel Barja.
Assistència a la velada-debate del Observatorio Colón sobre “Universidad: factoria de
talento”.
Assistència a la presa de possessió del director del Departament de Ciències de la
Computació, Jordi Cortadella.
Reunió amb el director del Departament de Ciències de la Computació, Jordi Cortadella,
amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb el director general d’Universitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Pallarès,
amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau, i del vicerector de Personal Docent i
Investigador, Miquel Soriano.
Assistència a la reunió de la Mesa del Claustre.
Assistència a la Comissió Permanent del Consell de Govern.
Reunió amb la diputada del Partit Popular al Parlament de Catalunya, M. José Garcia.
Reunió amb el director general d’UPCnet, José M. Ciervo.
Visita a Mercabarna i reunió amb el seu director general i membre del Consell Empresarial
de la UPC, Josep Tejedo, amb l’assistència de la vicerectora de Relacions Internacionals,
Lourdes Reig, i la cap del Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.
Reunió amb el vicepresident de RR.HH de Seat, Xavier Ros, el responsable del
Departament de Desenvolupament de Personal, Ismael Lara, la responsable del
Departament de Formació, Laura Carnicero, i la manager de Desenvolupament Personal,
Esther Fernández, amb l’assistència del vicerector d’Ordenació Acadèmica, Xavier
Cañavate, la directora de l’EPSEM, Rosa Argelaguet, el coordinador del Grau d’Automoció,
Juan José de Felipe, i la cap del Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.
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Reunió amb el president del CEUCAT, Oriol Rivera.
Reunió amb el director i sotsdirector del Departament d’Organització d’Empreses, Rafael
Pastor i Antonio Cañabate.
Reunió amb el rector de la Universidad Politècnica de San Petersburg, Andréi Rudskoi, el
vicerector de Cooperació Internacional, Dmitri Arseniev, el vicerector de Relacions
Públiques, Dmitri Kuznetsov, el cap del Gabinet del Rector, Vladislav Zhivulin, i el president
de la Fundació d’Educació i Cultura de San Petersburg, Guennadi Popov, amb l’assistència
de la vicerectora de Relacions Internacionals, Lourdes Reig, i la cap de Relacions
Internacionals, Helena Martínez.
Reunió amb el coordinador pel Pacte Nacional pel Referèndum, Josep Manel Sabaté.
Reunió amb els directors i degans de centre.
Reunió amb el director del CIMNE, Eugenio Oñate.
Reunió amb el director del CRM, Lluís Alsedà.
Reunió amb el professor Joseba Quevedo, i el professor Xavier Sánchez Vila.
Reunió amb el director del CSIC, Juan Andrade, el professor Alberto Sanfeliu, i la
professora Carme Torras.
Reunió amb el director de la Fundació UPC Benjamín Suárez, amb l’assistència de la gerent,
Olga Lanau.
Assistència al Consell d’Administració UPCnet.
Reunió amb el professor Josep Font, i la professora Dolors Grau.
Reunió amb el professor Jordi Quer.
Reunió amb els professors Jordi Quer, Oriol Serra i Marta Casanellas.
Assistència a l’acte de presentació de la Biblioteca Oriol Bohigas. ETSAB, en homenatge a
l’arquitecte barceloní.
Reunió amb l’estudiant Alejandro Adán, amb l’assistència del secretari general, José Mª
Sallan.
Assistència al Claustre Universitari.
Assistència a l’acte de signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels.
Assistència a la presa de possessió del nou degà de la FNB, Agustí Martín Mallofré.
Assistència a la Junta CIC.
Assistència a la presa de possessió del rector de la UPF, Jaume Casals.
Assistència al Ple del Consell Social.
Assistència a l’Assemblea General de la CRUE.
Assistència a la XVII Junta General d’Accionistes d’Universia Espanya.
Reunió amb el president del Consell Social, Ramon Carbonell, la directora de l’EPSEM, Rosa
Argelaguet, el president de la Cambra de Comerç de Manresa i membre del Consell Social
de la UPC, Pere Casals, el director del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC,
Pere Palà amb l’assistència de la cap del Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.
Assistència a l’acte de signatura de conveni de col·laboració amb DENSO.
Reunió amb el conseller delegat del PMT, Joan Ramon Rosell, amb l’assistència de la
gerent, Olga Lanau.
Reunió amb el director general del CSUC, Miquel Puig, amb l’assistència de la gerent, Olga
Lanau.
Reunió amb el director de l’ETSAB, Jordi Ros, i la directora de EPSEB, Inma Rodríguez, amb
l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Assistència a la presa de possessió del director del Departament de Teoria i Història de
l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació, Fernando Álvarez.
Visita a la Université Euro-Méditerranéenne de Fès i als seus laboratoris de recerca. Reunió
amb el rector de la Université Euro-Méditerranéenne, Mostapha Bousmina, amb
l’assistència de la vicerectora de Relacions Internacionals, Lourdes Reig.
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Benvinguda als assistents a la reunió de les sectorials de docència i recerca de la xarxa
CINDA.
Reunió amb el professor Josep Simó, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb el director de la Fundació Politècnica de Catalunya, Benjamín Suárez, amb
l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, i l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent.
Assistència a la inauguració del Seminari CINDA.
Assistència a la inauguració del III Seminari de la Xarxa Telescopi.
Reunió amb la CEO de Tataj Innotavion, amb l’assistència de la vicerectora de
Transferència del Coneixement, Esther Real.
Entrevista amb la periodista Carina Farreras de La Vanguardia, i el director del CFIS, Miguel
Angel Barja, amb l’assistència de la cap de Premsa, Blanca Veciana, i de la cap del Gabinet
del Rector, Annarosa Cánovas.
Reunió amb el director general d’Aqualogy, Manuel Cermerón.
Reunió amb el professor Felip Fenollosa.
Assistència al sopar institucional de CINDA.
Assistència a la reunió del comitè executiu de CINDA.
Reunió amb el rector de la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), Galo Naranjo, i el
director de Relacions Nacionals e Internacionals, Pablo Ulloa.
Reunió amb el director del CIMNE, Eugenio Oñate, el director de l’ETSECCPB, Pedro Díez, i
el director del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA), Alejandro Josa, amb
l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb el cap de l’Oficina d’Accés a la Universitat, Jesús Mª Prujà, amb l’assistència de
la vicerectora d’Estudiants, Marisa Zaragoza.
Reunió amb el director de l’ETSAV, Víctor Seguí.
Reunió amb el director de l’ETSAV, Víctor Seguí, amb l’assistència del vicerector de
Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano, i de la gerent, Olga Lanau.

