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Condol
Fer constar el condol de la comunitat universitària de la UPC per la mort de Joan Segarra, qui
va ser director de l’EPSEM entre 1978 i 1983. També fer constar el condol per la mort de
Manuel Martí Recober qui va ser primer degà de la FIB.
Reunió amb la direcció dels centres docents
El 28 d’abril va tenir lloc una nova reunió amb els directors i degans; en aquesta ocasió amb
l’objectiu de fer efectiu el mandat del Claustre Universitari en la línia de millorar el rendiment
acadèmic dels nostres estudiants en els estudis de grau.
Crec que la reunió del Claustre Universitari va ser un bon exercici d'informació de la situació i
de reflexió sobre com cal fer evolucionar la UPC per posar solució a uns resultats que són, en
alguns casos, molt millorables. La reunió amb els directors i degans és un primer pas en
aquesta línia. Els directors van manifestar la seva intenció d’aprofundir en el tema i de
trametre les seves reflexions.
Federacions
En les darreres setmanes, s’ha avançat per constituir una federació a l’entorn de l’Escola de
Camins i el Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental i d’una altra federació en l’àmbit de
l’Arquitectura.
Mocions al Parlament de Catalunya
Recentment, s’han presentat al Parlament de Catalunya sengles mocions sobre els preus de la
matrícula. El 7 d'abril, el ple del Parlament va aprovar una moció presentada per SíQueEsPot
que insta al govern a revertir per al curs 2016/2017 la pujada de preus universitaris que ha
realitzat la Generalitat de Catalunya des de l’any 2011, començant per una reducció d’un 30%
en les taxes universitàries per al curs 2016-2017. La moció aprovada assenyala que la
Generalitat compensarà les universitats d'aquesta reducció de les matrícules augmentat la
transferència pública i que s'avançarà cap a la gratuïtat real en les matrícules universitàries,
començant per aplicar en el curs 2016-2017 un sistema de tarifació social en funció de la renda
que substitueixi progressivament les beques Equitat, que recauen sobre el finançament de les
universitats i no sobre els seus pressupostos. La mateixa moció demana que, en el pressupost
d'enguany, el govern contempli per a les universitats una partida del mateix import que el de
l'any 2011.
El text aprovat també demana que s'aposti per la inclusió de les fundacions d’universitats
privades i els consorcis de la UPC a la xarxa d’universitats públiques, tendint a eliminar aquest
model. (http://www.parlament.cat/document/actualitat/168517.pdf)
D’altra banda, el dia 21 d’abril, la CUP va presentar una altra moció; aquesta vegada relativa a
l’aplicació del 3+2 que insta al govern a garantir la moratòria a l’aplicació del Real Decret
43/2015, de manera que durant la present legislatura no es creïn nous graus de 180 ECTS en
substitució de graus de 240 ECTS. També es pretén avançar per tal que durant la present
legislatura les condicions d’accés dels màsters (preu, taxes, beques coeficient d’ECTS) siguin

equiparades a les condicions actuals dels graus, en el cas dels ensenyaments públics. La moció
insta a no augmentar el preu per crèdit ECTS, ni de grau ni de màster, durant la present
legislatura, a l’espera de mantenir un debat a fons sobre el model universitari català en el
context de Procés Constituent. Val a dir que durant la votació de la moció es va rebutjar un
apartat en el qual es demanava avançar cap a la gratuïtat dels ensenyaments universitaris,
començant per una reducció dels preus de matrícula en un 30% el curs vinent.
La moció també vol garantir la presència de l’estudiantat i dels representants sindicals
membres de la plenària als òrgans que depenen del Consell Interuniversitari de Catalunya
(CIC).
Precisament, a la Junta del CIC, vaig explicar la política de la UPC respecte de la retransmissió
en obert del Claustre Universitari i dels Consells de Govern. En conseqüència vaig intervenir en
la línia de la moció.
Podeu consultar el text de la moció a
http://www.parlament.cat/document/actualitat/169352.pdf

Reunió del Consell de Direcció amb membres de la Secretaria d’Universitats i Recerca
El 12 de maig, el Consell de Direcció va mantenir una reunió amb el secretari d’Universitats i
Recerca, Arcadi Navarro, el director general d’Universitats, Josep Pallarès, la secretària general
del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou, i la cap de Gabinet de la SUR, Cristina
Pastor, en la qual i en termes generals, ens van manifestar una voluntat de continuïtat
respecte a les polítiques aplicades per l’equip de govern anterior. Primer, vam reclamar
autonomia universitària, després vam analitzar aspectes de la política universitària de la
Generalitat de Catalunya que incideixen sobre el sistema universitari, com ara la política de la
Generalitat sobre els centres adscrits, tant pel que fa a la participació del professorat
d’universitats públiques, com al concepte de tutela acadèmica. Altres temes generals van ser la
recuperació dels ajuts a treballadors amb familiars amb discapacitats, la política del Consorci
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i l’excés de burocratització dels processos
universitaris autonòmics i estatals. En un segon bloc, vam considerar l’oferta acadèmica per als
propers cursos, les accions previstes per incentivar la transferència i el retorn per a les
universitats des de les entitats de recerca vinculades. Un tercer bloc es va dedicar a temes
econòmics. En concret, a una revisió del model de finançament que contempli la territorialitat,
la transferència i redueixi el pes dels estudiants; vam preguntar per la inclusió en els
pressupostos d’enguany de la partida de 30 milions d’euros, que els darrers anys ha estat
extraordinària; vam demanar pel deute històric i per si hi haurà, o no, pla d’inversions, tant per
a manteniment com per a reposició d’equipament informàtic. El darrer bloc es va dedicar a la
política de personal, tant acadèmic com d’administració i serveis. Específicament, es va parlar
dels problemes de les convocatòries Serra-Hunter, de la promoció, de la taxa de reposició del
Personal d’Administració i Serveis, de la regularització del personal de capítol VI i de la situació
crítica de la plantilla del PAS a la nostra Universitat.

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
En la reunió del dia 31 de març d’AQU Catalunya, es va presentar l’Informe anual de la
Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador. També es va presentar l’Informe
anual del president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, que presideix el professor Lluís
Torner. Aquesta comissió assumeix també la tasca de les fins ara Comissió de Professorat
Lector i Professorat Col·laborador. Precisament el president d’aquesta comissió va presentar
igualment un informe força crític sobre el programa Serra Hunter. En la sessió es va presentar i
debatre la posició d’AQU Catalunya respecte l’avaluació dels mèrits del professorat contractat
interí de les universitats catalanes.

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
El president de la CRUE, Segundo Píriz, va informar en les reunions dels dies 17 i 19 de maig de
la situació dels acords entre CEDRO i les universitats. Es preveu que signin 75 de les 76
universitats de la CRUE, la qual cosa comporta que el contracte entre la UPC i CEDRO
representi un preu per estudiant lleugerament menor del previst. Així mateix es va informar de
la xarxa Crue-Red de Bibliotecas Universitarias i es va proposar informar desfavorablement del
decret de beques, llevat que es rebaixi l’exigència de tenir una puntuació superior a 5,5 per
poder participar a la convocatòria.

Consejo de Universidades
El secretari d’Estat, que substitueix en la reunió al Ministre de Cultura i Esports, informa de la
publicació del Real Decret del suplement del Títol de Doctor. També explica que es va concedir
el premi Carlos V a Sofia Corredini, impulsora del programa Erasmus, i aprofita l’avinentesa per
comentar que el proper mes de juny una comissió de seguiment analitzarà el programa
d’internacionalització del sistema universitari espanyol. Ens va traslladar l’observació de Sofia
Corredini relativa a la capacitat que hauria de tenir aquest sistema per atreure més estudiants
iberoamericans.
Pel que fa al decret de beques, des de la CRUE, s’informa desfavorablement i es demana que
es revisi la possibilitat que aquells estudiants que estan en la franja del 5 al 5,5 també puguin
participar a la convocatòria. El secretari d’Estat diu que avaluaran el cost d’una actuació en
aquesta línia i esmenta també algunes modificacions que hi ha hagut en l’aplicació dels punts
relacionats amb el cadastre i que perjudicaven els pagesos respecte la gent de ciutat.
A més de diversos temes de tràmit, al Consejo de Universidades s’explica que el 27 d’abril el
president de la CRUE, Segundo Píriz, i el ministre en funcions, Iñigo Méndez de Vigo van
anunciar un acord sobre la prova de la revàlida pel qual el Ministeri d’Educació proporcionarà
el marc legal, disseny i contingut mentre que les comunitats les executaran. També s’informa
de la creació d’una comissió Estat-Comunitats Autònomes-Universitats per al bon
funcionament de les proves. El president de la CRUE informa favorablement de l’esborrany del
Real Decret contextualitzant l’informe i un rector, el de la Universitat de Càdis, ho completa
condicionant l’informe favorable als acords de les comunitats autònomes. El director general

d’Avaluació Educativa explica el desenvolupament de les reunions amb els responsables de les
comunitats autònomes i no es pot estar d’afegir que ell mateix és el responsable de l’alta
inspecció.

Altres activitats
•

Assistència al Consell de Govern d’AQUCatalunya.

•

Reunió amb el director de l'IaaC-Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Oriol
Soler, amb l’assistència del vicerector de l’Àrea d’Arquitectura Josep Parcerisa.

•

Reunió amb els professors Francesc Roure, Xavier Ramon Roca, Joan Miquel Canet i el
vicerector d’Estudiantat Sisco Vallverdú.

•

Assistència a la clausura de l’Olimpiada Matemàtica de Secundària.

•

Impartició d'una sessió de promoció dels estudis de la UPC als estudiants de l'Institut
Abad Oliba de Ripoll.

•

Visita a l’empresa Comforsa, amb l'assistència de la cap del Gabinet del Rector,
Annarosa Cánovas.

•

Visita a la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollés, amb l'assistència de la cap del
Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.

•

Reunió amb el president de la UiER i els membres de la seva junta, amb l'assistència de
la cap del Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas. Posterior dinar amb empresaris de la
comarca.

•

Visita a la Fundació Eduard Soler, amb l'assistència de la cap del Gabinet del Rector,
Annarosa Cánovas.

•

Conferència al Rotary Club del Ripollès.

•

Inauguració del XI Fòrum de la Plataforma Tecnològica de la Construcció.

•

Reunió amb el director de l’ESERP Business School, José Daniel Barquero.

•

Reunió amb la degana del FIB, Núria Castell, i el director de l’ETSETB, Ferran Marqués.

•

Reunió amb el director del Departament d'Enginyeria Elèctrica, Samuel Galceran.

•

Reunió amb professorat dels departaments d'Enginyeria Mecànica, de Màquines i
Motors Tèrmics, de Mecànica de Fluids, de Resistència de Materials i d'Estructures a
l'Enginyeria, amb l'assistència del vicerector de Política Universitària, Antoni Ras.

•

Reunió amb director de l’ETSAB, Jordi Ros, i el director de col·leccions del MNAC,
Juanjo Lahuerta, amb l'assistència del vicerector de l’Àrea d’Arquitectura, Josep
Parcerisa.

•

Reunió amb el director de la Fundació Politècnica de Catalunya, Benjamín Suárez.

•

Reunió amb el CEO de BCN Tech City, Miquel Martí.

•

Reunió amb el president del Consell Social, Carbonell , i amb president de UPC Alumni,
Josep Maria Vilà.

•

Assistència a la sessió constitutiva del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i
Tecnologia (CAPCIT).

•

Assistència a la Junta Directiva d’UPC Alumni.

•

Reunió amb el director de l'EUETIB, Luis Llanes, am l'assistència de la gerent, Olga
Lanau i membres de l'staff tècnic de la gerència.

•

Reunió amb el president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals.

•

Assistència a la reunió del patronat de la Fundació CTM Centre Tecnològic.

•

Reunió amb el professor Xavier Roca.

•

Reunió amb el delegat KIC, Francesc Guinjoan, la directora de l'ETSEIB Neus Consul i els
professors, Josep Bordonau i Enric Velo.

•

Reunió amb el president del Consell Social, Carbonell, i amb el professor Joaquim
Minguella.

•

Reunió amb el professor Xavier Roca.

•

Reunió amb el director de CIT UPC, Antonio Àlvarez.

•

Reunió amb el director de l’ETSAB, Jordi Ros, amb l’assistència del vicerector de
Política Universitària, Antoni Ras, i el vicerector de l’Àrea d’Arquitectura, Josep
Parcerisa.

•

Reunió amb la degana de l’ETSEIB, Neus Consul , amb l’assistència de la gerent, Olga
Lanay.

•

Reunió amb el director de la Fundació ICREA, Antonio Huerta.

•

Assistència a la inauguració del Fòrum TIC.

•

Assistència a l’homenatge al professor Martí Vergés Trias.

•

Reunió amb el comissionat d’Educació i Universitat de l’Ajuntament de Barcelona,
Miquel Àngel Essomba amb l'assistència de la gerent, Olga Lanau.

•

Assistència a l'acte d'aniversari del Barcelona Breakfast.

•

Reunió amb el director de CIT UPC, Antonio Alvarez, i la vicerectora de Transferència,
Esther Real.

•

Reunió amb el CEO de Bcn Tech City, Miquel Martí, amb l'assistència de la gerent, Olga
Lanau.

•

Reunió amb el president de l’EURECAT, Xavier Torras, el director general de Negoci de
l’EURECAT, Miquel Rei, i el director general Corporatiu i d’Operacions de l’EURECAT,
Xavier López.

•

Reunió amb el professor Francesc Vilamajó.

•

Assistència a l’acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi.

•

Reunió amb el secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, amb l'assistència de
la gerent, Olga Lanau.

•

Reunió amb el professor José Mª Cabrera.

•

Reunió amb el degà de la COIEC, Jordi Guix, i el director de Desenvolupament
Corporatiu dels Enginyers Industrials de Catalunya, Antoni Mª Grau.

•

Reunió amb el deputy secretary general for Higher Education and Research de la Unió
de la Mediterrània, Ilan Chet, Programme Manager del Departament d’Educació
Superior i Recerca, Emmanuelle Gardan, i la Project Analyst del departament, Núria
Jové, amb l’assistència de la vicerectora de Relacions Internacionals, Lourdes Reig.

•

Reunió amb la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de Huawei Espanya,
Mª Luisa Melo, i el director de l’àrea de negocis d’Empreses de Huawei España,
Enrique Pérez, amb l’assistència de la vicerectora de Relacions Internacional, Lourdes
Reig, i la vicerectora de Transferència del Coneixement, Esther Real.

•

Reunió amb el director de l'ETSAB, Jordi Ros, i el director de l'EPSEB, Francesc Jordana.

•

Reunió amb el vicepresident de Recursos Humans, Xavier Ros, la gerent de Formació,
Laura Carnicero, i la Manager Desarrollo Personal, Esther Fernández, amb l’assistència
de la vicerectora de Transferència del Coneixement, Esther Real, i la directora de
l’ETSEIB, Neus Cónsul.

•

Reunió amb els advocats Débora Quintero i Javier del Coso, amb l’assistència del
vicerector de Recerca, Fernando Orejas, la directora de l’àrea de Serveis Jurídics, Gloria
Matalí i la gerent, Olga Lanau.

•

Reunió amb la Fundació i2Cat amb el director de la Fundació, Joan M. Martín Almansa,
el professor Josep Paradells, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau, el vicerector
de Recerca, Fernando Orejas, i la directora de l’àrea dels Serveis Jurídics, Gloria Matalí.

•

Assistència a la inauguració del World Manufacturing Fòrum, amb l'assistència de la
cap del Gabinet del Rector, Ana Rosa Cánovas.

•

Reunió amb el director general Leitat, Joan Parra, i el director desenvolupament
corporatiu, Sergi Artigas, amb l'assistència de la vicerectora de Transferència, Esther
Real.

•

Reunió amb la directora de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació de l’Ajuntament
de Barcelona, Marta Comas, el cap d’Acció Educativa del Consorci d’Educació de
Barcelona, José Antonio Martín i els membres dels equips directius dels Instituts
d’Educació Secundària: la directora de l’INS l’Alzina, Isabel Balaguer; el director de l’INS
Príncep de Girona, Felix García; la directora de l’INS Les Corts, Annabel Forner; la cap
d’estudis de l’Institut Salvat Papasseit, Anna Graell; el professor del departament de
Tecnologia de l’INS Sant Andreu, Oscar Amorós; el director de l’Institut Fort Pius,

Xavier Biosca, el director de l’Institut Lluís Vives, Agustí Rubio, i el director de l’Escola
d’Art La Indústria, Xavier Aguado, amb l'assistència de la cap del Servei de
Comunicació de la UPC, Encar Mulero, el director de la L&T Fundació CIM, Joaquim
Minguella, i la cap del Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.
•

Assistència a la clausura del World Manufacturing Fòrum for Schoolars, amb
l'assistència de la cap del Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.

•

Assistència a la XXI Diada dels Arreplegats de Zona Universitària.

•

Assistència a la clausura de la trobada anual Indústria i Innovació IND+I a Viladecans.

•

Visita a la fundació centre CIM amb el diputat al Parlament de Catalunya, Germà Bel,
amb l’assistència del director de la Fundació CiM, Felip Fenollosa, i la cap del Gabinet
del Rector, Annarosa Cánovas.

•

Assistència a un dinar de treball amb Javier Placer, CEO de Telefònica Open Future,
Carlos Barrabés, consultor estratègic i conseller independent del Banc de Santander, el
president del Consell Social, Ramon Carbonell, la gerent, Olga Lanau, i el professor
Francesc Solé Parellada.

•

Reunió amb la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Global, FemCat i la consultoria
Trans. Per part de la UPF assisteix el rector, Jaume Casals, el gerent, Jaume Badia, la
vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, Mireia Trenchs, i el professor del
Department of Economics and Business, Antoni Bosch; per part de Barcelona Global
assisteix el president, Marian Puig, i el CEO, Mateu Hernández; per part de FemCat
assisteix el president del Consell Social, Ramon Carbonell, i la secretària tècnica, Teresa
Navarro; per part de la consultoria Trans assisteix el director, Francesc Solà, i
l’assessor, Josep M. Clotas; i, per part de la UPC, la gerent, Olga Lanau, la vicerectora
d’Ordenació Acadèmica, Maribel Rosselló, i la directora del ETSEIB, Neus Cónsul.

•

Reunió amb el director de l’ESEIAAT, Miquel Mudarra, el delegat del rector al Campus
de Terrassa, Xavier Cañavete, el delegat del rector a l’Àrea Acadèmica de l’ESEIAAT,
Xavier Roca, el sotsdirector de recursos i planificació de l’ESEIAAT, Joaquim Marqués, i
la cap de la UGT, Mercedes Jiménez.

•

Signatura de l’spin off Termofluids.

•

Assistència a la presentació als mitjans de comunicació de la Plataforma per la
Mobilitat del Baix Llobregat.

•

Reunió amb la directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Mercè Rius, la sotsdirectora de Qualitat
Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Isabel Hernández, amb l’assistència del professor, Xavier Roca Mussons, i la cap del
Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.

•

Assistència a l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2016.

•

Dues reunions amb el director del International Center for Numerical Methods in
Engineering (CIMNE), Eugenio Oñate.

•

Reunió amb la rectora de l’Aalto University, Tuula Teeri, amb l’assistència de la
vicerectora de Relacions Internacionals, Lourdes Reig, i el vicerector de Recerca,
Fernando Orejas.

•

Assistència a la 14à edició de la Festibity.

•

Reunió amb la directora de l’ESAB, Anna Maria Gras.

•

Assistència a la inauguració de la reunió del Cluster Steering Committee 2016.

•

Assistència a la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de
Catalunya en qualitat de president de la comissió.

•

Assistència a la reunió de la Junta Directiva i a l’Assemblea General de Red Emprendia.

•

Assistència a la Junta d’Accionistes d’Universia.

•

Assistència al sopar organitzat per l'Associació de Professionals de Gabinets de
Comunicació de les Universitats Espanyoles i Centres d’Investigació, AUGAC.

•

Assistència al Consell de Govern del CIMNE.

•

Assistència a l'esmorzar de treball amb el secretari d’Universitats i Recerca de la
Generalitat de Catalunya, Arcadi Navarro, organitzat per la Fundació per a la Recerca.

•

Assistència al lliurament dels 13è Premi Abertis de Recerca en gestió d’infraestructures
del transport i dinar de treball amb el president d’Abertis Salvador Alemany amb
l’assistència del director de l’ETSECCPB, Sebastià Olivella, i la vicerectora de
Transferència, Esther Real, entre altres persones.

•

Assistència a l’acte de creació de la Taula Estratègica Catalana del Corredor
Mediterrani.

•

Assistència a l’Assemblea General de l’ACUP i participació en el dinar-homenatge al
rector de la UAB, Ferran Sancho.

