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Brexit: “Les empreses s’han 
de preparar per al pitjor”
>  Chris Dottie, president de la cambra britànica, veu poques opcions per a l’acord

es empreses han de preparar 
plans de contingències pel que 
podria ser el pitjor escenari del 

Brexit, és a dir, una sortida desorde-
nada del Regne Unit de la Unió Euro-

pea (UE) el 31 d’octubre. Ningú vol un 
Brexit dur però és una possibilitat 
molt certa. Així ho va dir Chris Dottie, 
president de la Cambra de Comerç 
Britànica a Espanya, en una sessió a 

Cecot. “Encara que hi hagi altres es-
cenaris possibles, com un acord, que 
és ja molt poc probable, o una pròr-
roga en les negociacions, ens hem de 
posar en el pitjor”, va dir. PÀGINA 42

L

S U P L E M E N T S

El rector de la UPC, Francesc Torres, demana un compromís financer al Govern. NEBRIDI ARÓZTEGUI 

Torres: 
“Només hi 
ha diners 
per tapar 
goteres”
Els rectors tornen a reclamar al Go-
vern que restauri la situació finan-
cera. L’escenari és preocupant. El 
rector de la UPC, Francesc Torres, 
ho ha resumit amb aquesta frase: 
“En aquest moment només podem 
tapar les goteres i poca cosa més”. 
Els temes que més l’inquieten és la 
manca de diners per al manteni-
ment de les infraestructures i per a 
la contractació de personal per co-
brir les jubilacions. PÀGINES 2 A 6 
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FRANCESC TORRES RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

“Tenir un 
pressupost 
estable és 
indispensable”

Francesc Torres. El rector és enginyer de Telecomunicació.  N. ARÓZTEGUI

Mercè Boladeras 

es universitats públi-
ques han obert un 
nou curs amb una 
gran assignatura 
pendent, que és  re-
cuperar l’aportació 

del Govern de la Generalitat que te-
nien abans de la crisi, que eren uns 
900 milions d’euros. El rector de la 
UPC, Francesc Torres,  expressa la 
seva preocupació per aquest esce-
nari. És el punt de partida per valo-
rar també la situació global dels 
campus, entre aquests el de Terras-
sa, del que destaca la seva feina.  

 
Amb motiu de l’inici del curs, el 
rector de la Universitat de Barce-
lona (UB), Joan Elias, ha tornat a 
recordar que s’ha de resoldre el sis-
tema de finançament i proposava 
fins i tot convocar una aturada ge-
neral 
El finançament de les universitats 
és un tema recurrent des de fa ja 
uns anys de tots els rectors, i de mo-
ment per la situació econòmica i 
política, no hem avançat gaire. I 

sonal docent i investigador com de 
suport administratiu.  

 
Quins són els números? 
Doncs, abans de la crisi, hi havia 
per les  7 universitats públiques uns 
pressupostos d’uns 900 milions 
d’euros i han baixat a 700 i escaig i 
ara s’està demanant, amb la infla-
ció, tornar als mil milions d’euros, 
una mica més que abans per com-
pensar la inflació.  

Com ha repercutit aquesta caigu-
da d’ingressos que venien del Go-
vern a la UPC? 
Doncs hem  hagut d’ajustar les par-
tides de personal i d’inversions que 
són les que més han patit. I a més 
ha passat tot en un moment en el 
qual  s’estava desplegant el Pla de 
Bolonya i amb la implantació de 
graus i màsters. Tot plegat ens ha 
obligat a fer una política de mí-
nims.  

L
pre-crisi, i això hauria de ser possi-
ble.   

 
Han demanat hora amb el presi-
dent Quim Torra? 
Sí, ho hem fet. Hem demanat en-
trevista amb el conseller d’Econo-
mia perquè ell és qui té la caixa.Tots   
els rectors anem amb la mateixa di-
recció però encara no tenim ni dia 
ni hora. 

 
Quina és la situació actual de la 
UPC. Quin era l’escenari abans de 
la crisi i quin és el d’ara? 
En el conjunt del sistema universi-
tari hi ha hagut amb la crisi una re-
tallada del 30% i això ha afectat a 
diverses partides, essencialment  a 
infraestructures. Ara mateix només 
poden tapar les goteres i poc més. 
També afecta els laboratoris. I és 
molt important també poder do-
nar relleu al personal. Cada vegada 
que es jubila un catedràtic, es va 
cobrint amb personal eventual. Fan 
bé la seva docència però ni ells ni  
la universitat pot comptar amb ells 
a llarg termini. És molt necessari  
donar sortida al relleu tant de per-

E
L’ENTREVISTA

cada vegada es fa més necessari 
abordar problemes com les infra-
estructures, de relleu generacio-
nal... No podem esperar més. I, per 
tant, tenim una preocupació real.  

 
Vostè donaria suport a aquesta 
aturada liderada per rectors?  
La vaga és l’últim recurs. D’alguna 
manera el que hem de fer és posar 
davant el Govern aquestes necessi-
tats i veure si els propers pressupos-
tos poden atendre unes demandes 
que són de mínims, perquè el que 
demanem és tornar als nivells de 

RADIOGRAFIA DE LA SITUACIÓ UNIVERSITÀRIA 
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Aquesta retallada del Govern, tam-
bé s’ha donat en ajudes per la in-
vestigació? 
En alguns casos també ha passat i 
passa. El Ministeri donava ajudes 
per fer les tesis doctorals i també 
s’han reduït, la qual cosa ha fet que 
el talent jove s’ha vist afectat. Aquí 
el que hem fet ha estat que, quan 
han caigut les subvencions de les 
administracions estatal i autonò-
mica, hem mirat cap a Europa i a la 

UPC ens ha anat força bé. Som la 
primera universitat de l’Estat amb 
fons europeus del programa TIC 
però en canvi no arribaven ajuts per 
doctorands. Per això, els temps de 
les universitats són lents, perquè en 
un moment donat pots tenir diners 
però no gent jove formada, no es 
pot fer res.  

 
Li preocupa la situació política? 
Em preocupa que anem a pressu-

postos prorrogats des de fa dos 
anys. Em preocupa per la nostra ac-
tivitat, per atendre coses que van 
sorgint i per  nous projectes, el fet 
de tenir uns pressupostos és abso-
lutament indispensable. Ens preo-
cupa, doncs,  tenir una estabilitat 
de govern i poder abordar les ne-
cessitats amb tranquil·litat aquí i a 
Madrid.  
 
Nou curs. Està satisfet de la matrí-
cula d’entrada a la UPC a Barcelo-
na i als seus campus com el de Ter-
rassa 
Estic força content perquè amb la 
majoria de titulacions hem cobert 
amb la matrícula de juliol, la prime-
ra, el 92% de les places d’accés. Això 
vol dir que omplim amb estudian-
tat vocacional i que, per tant, co-
mencen amb ganes. El de Terrassa 

Passió per les 
matemàtiques       
i la novel·la negra 
 
> Francesc Torres (Eivissa, 
1962) és catedràtic i enginyer 
de Telecomunicació (1988) per 
l’Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria de Telecomunicació 
de Barcelona (ETSETB) de la 
UPC, on desenvolupa docèn-
cia i recerca en l’àmbit de les 
radiocomunicacions i l’obser-
vació de la Terrassa.  Al mes de 
desembre de 2017 va pendre 
possessió del càrrec de rector 
per un primer mandat de qua-
tre anys. Abans d’incorporar-
se a la UPC, va estar a l’Agèn-
cia Europea de l’Espai a Holan-
da. Explica que va triar aques-
ta carrera perquè li agradaven 
les matemàtiques i la física 
aplicada. A la tauleta de nit hi 
té “Sapiens”, un assaig de la 
humanitat,  i novel·la negra. 

segueix sent un dels campus que va 
molt bé i té molta bona acceptació 
per a nous estudiants.  
 
El 12 de desembre farà dos anys de 
la seva presa de possessió. Arriba-
rà a la meitat de l’equador del seu 
mandat. Quina valoració en fa de 
tota la UPC i en especial de Terras-
sa?  
Bé, nosaltres, el meu equip i jo, ja 
van dir a l’inici del mandat que la 
UPC és una universitat desplegada 
al territori i que cada campus té la 
seva identitat. El més important és 
que cada campus tingui un arrela-
ment al seu entorn, tant en el teixit 
productiu com en el social i ciuta-
dà. I  Terrassa ha entrat en una di-
nàmica molt bona. Tenen molts  
projectes amb l’entorn en molts 
sectors, des del tèxtil, que és una 
marca, fins a la mobilitat, energia, 
electricitat...La feina que fa és molt 
bona.  
 
Vostè creu que la fusió de les dues 
escoles d’enginyeria  de Terrassa 
era imprescindible? 
Jo, quan vaig arribar, ja estava fet i 
ha anat evolucionant bastant bé. 
Això venia imposat una mica pel 
Pla de Bolonya amb tota la reforma 
dels graus, màsters i doctorats. Es 
feia difícil justificar, des d’un punt 
de vista econòmic, tenir dues esco-
les amb la mateixa oferta. Amb la 
fusió, el campus i l’Esiaat han pres  
una dimensió diferent. Ara tenim 
una de les escoles d’enginyeria més 
grans de l’Estat espanyol, això li 
dóna molt capacitat a economia 
d’escala. I amb aquests anys, la ve-
ritat és que la dinàmica de les dues 
escoles ha interrelacionat molt bé. 
La transitorietat ja ha passat i  ara 
funciona molt bé.  

 
El campus de la UPC a Terrassa té 
llarga història i en destaca la for-
mació superior en enginyeries. S’ 
hi ha sumat Òptica, Aeronàutica, 
Multimèdia... Vostè creu que es PASSA A PÀGINA 4
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pot incorporar alguna titulació 
més? 
Segurament, sí. Tenim peticions 
però no seria prudent. En aquests 
moments, tenim a tots els directors  
alliçonats  que si no hi ha més pres-
supost, difícilment podrem abor-
dar noves demandes. I, per tant, el 
que hem demanat és que es con-
centrin en mantenir la qualitat del 
que està fent.  
 
S’han cercat alternatives? 
Sí. A través d’optatives i de màsters 
i programes específics podem aten-
dre aquesta demanda canviant que 
tenen les empreses. En aquest sen-
tit hem apostat per les pràctiques 
que fan els estudiants a les empre-
ses, i també molt  pels projectes que 
fan els estudiants per les empreses; 
per  la transferència de tecnologia 
d’innovació, per la creativitat ... I 
aquí el campus de Terrassa és pun-
ter. I defensem això perquè nosal-
tres com a universitat tecnològica 
de referència, creiem que aquest lli-
gam amb l’entorn productiu, és la 
manera d’aconseguir que els nos-
tres estudiants es formin amb allò 
que demana l’entorn i es fomenti  
l’ocupació de llocs de treball que 
donin valor afegit.  

 
Malgrat la crisi i les retallades, el 
campus de Terrassa ha aconseguit El rector de la UPC complirà dos anys de mandat al desembre. 

mentació és una formació comple-
mentària ideal pel creixement per-
sonal i professional. Tota 
 aquesta activitat té molta empen-
ta i està molt valorada per les em-
preses. Perquè els alumnes disse-
nyen i construeixen un cotxe o una 
aeronau però a més aprenen a bus-
car recursos, a promocionar-se, a 
competir, a organitzar i  fer rodes 
de premsa.... També vull dir que, a 
banda, d’aquest espai a Terrassa, la 
UPC inaugura aquest curs un pro-
grama vinculat a les arts, UPC 
ARTS, amb el doble objectiu de te-
nir més presència social en la xar-
xa d’equipaments culturals i d’al-
tra, que els nostres estudiants pu-
guin fer formació i investigació.   

 
Serà l’oportunitat per trobar-se 
amb l’alcalde, Jordi Ballart? 
Encara no ens hem vist i, per tant, 
serà el primer cop però sé que ens 
coneix bé. Amb l’alcalde anterior, 
Alfredo Vega, sí que havíem parlat i 
manteníem una bona relació. Nos-
altres crèiem que el lligam dels 
campus universitaris amb la ciutat 
són molt necessaris. De fet, ja và-
rem fer una activitat pionera que 
era la primera trobada UPC de ciu-
tats universitàries.. Cada any gra-
duem uns 6.000 estudiants. És bo 
tenir implicació al territori.   

 
Té carta als Reis per l’alcalde? 
Doncs, mantenir l’entesa i la bona 
relació que hi ha hagut fins ara. El 
campus de Terrassa, realment, està 
dins la ciutat.Tenim 4.000 estudi-
ants i  cal tenir una bona relació.  

 
La UPC ha fet una aposta clara els 
últims anys per captar noies a les 
enginyeries. Ha tingut resultats 
positius? 
Tenim la sensació que anem pel 
bon camí. Aquí hem trobat molta 
col·laboració de pràcticament to-
tes les administracions en fer pro-
grames per promoure vocacions 
STEM en les dones. Això és una car-
rera de fons però anem a la bona di-
recció. De fet, hem pujat un 5% en 
el global de les matrícules de les 
carreres tecnològiques. Encara hem 
d’intentar corregir algunes coses  i 
aconseguir l’equilibri. A Informàti-
ca, la presència femenina  està per 
sota del 10% i a Arquitectura per so-
bre del 50%. És dispar. Amb engi-
nyeries industrials, les noies estan 
per sota del 20%. Tenim marge per 
créixer. És una tasca que hem de 
continuar fent i de fons. En defini-
tiva es tracta de trencar tots els es-
tereotips socials i anar de bracet 
amb tothom.  

 
La millor campanya seria fer un 
programa per televisió?  Una sèrie?  
Pot ser... No ho sé. Crec que la mi-
llor manera és posar referents fe-
menins  i sobretot que les noies que 
estudien ho expliquin a les noies de 
batxillerat i ESO. Per exemple, hi ha 
noies de la UPC que han explicat 
projectes sobre cotxes i motos  a les 
aules de batxillerat. Això va molt bé 
perquè el llenguatge és proper per  
l’edat i perquè veuen que hi ha en-
ginyeries que poden ser un model 
per elles. 

RADIOGRAFIA DE LA SITUACIÓ UNIVERSITÀRIA 

algunes inversions per millorar es-
pais i nous projectes. Abans d’es-
tiu van començar les obres de l’es-
pai Emprèn per l’estudiantat 
És un nou espai  que inaugurarem 
el pròxim 16 d’octubre.  La idea és 
potenciar més les activitats de les 
associacions d’estudiants del cam-
pus de Terrassa que, de per si, ja són 
molt actives i és bo donar suport. 
Hi ha les associacions en els àmbits 
del cotxe i moto de competició i 
també les relacionades amb l’aero-
nàutica i l’espai. Una oferta com la 
nostra que és tan presencial, la ini-
ciava d’obrir espais per l’experi-

VE DE PÀGINA 3

ftp@diarideterrassa.es - 05/10/2019 04:17 - 181.118.155.98



 Opinió 25

Opinió

Diari de Terrassa  Dissabte, 5 d’octubre de 2019  

EDITORIAL

Compromís 

L
a crisi econòmica ha deixat moltes ferides que es-
tan tardant molt a cicatritzar. La sanitat, l’ensenya-
ment i, dintre de l’ensenyament, la universitat. La 
reducció de les dotacions pressupostàries a allò pú-

blic s’ha deixat notar i no sabem durant quant de temps 
encara. Francesc Torres, rector de la UPC, parla avui de la 
crisi de les universitats, mantenint la reivindicació dels vuit 
rectors catalans que reclamen al govern de la Generalitat 
una aposta clara per la formació universitària. El discurs 
és eloqüent i il·lustratiu: la universitat catalana rebia abans 
de la crisi 900 milions d’euros i ara en són 700. Els rectors 
reclamen a la Generalitat, almenys, tornar a aquells estàn-
dars d’inversió pública i establir un marc legislatiu que afa-
voreixi l’autonomia universitària. Volen garantir la viabi-
litat del funcionament i la inversió en els àmbits de la do-
cència, la investigació i la transferència, segons deien al 
comunicat que van fer públic l’estiu passat, en què recla-
maven el compromís ferm de la Generalitat amb la uni-
versitat.  

La sortida de la crisi, que diuen que ara està seriosament 
en qüestió com a conseqüència d’un nou període de re-
cessió, no ha arribat de la mateixa manera a tots els sec-
tors, és cert, però també hem de tenir en compte l’estat 
d’excepcionalitat política que es viu a Catalunya i també 
a la resta de l’Estat espanyol. A Catalunya, la pròrroga dels 
pressupostos provoca un bloqueig polític que té conse-
qüències evidents a la universitat o a la sanitat i és evident 
que no es pot allargar més la situació. La paràlisi política 
del Govern de la Generalitat només és comparable amb el 
bloqueig que es dóna al Congrés dels Diputats de Madrid 
i que ha provocat la convocatòria d’unes noves eleccions 
generals.  
Sembla que vénen temps especialment complicats tant en 
allò polític com en allò econòmic. La crisi, si ve, ens aga-
farà més febles, perquè encara no ens hem refet de l’ante-
rior i, a més, amb una greu crisi política a l’Estat si les elec-
cions generals no ho solucionen o no es produeixen acords 
d’estabilitat i amb una situació de provisionalitat i inope-
rància a Catalunya. Seria una autèntica barbaritat que la 
Generalitat no tingués pressupostos per a l’any que ve però, 
encara que els tingués, el rector Torres no s’ha de crear 
grans expectatives.  

Alegries i penes de la C-58 i la B-40
SALVADOR CARDÚS 
I ROS

RRAN de l’obertura del tercer 
carril -en alguns trams, quart 
carril i tot- de la C-58 en di-
recció a Sabadell, tenia pre-

vist escriure un article més que optimis-
ta: entusiasta. La C-58 -primer B-29 i des-
prés, encara, A-18- es va inaugurar el juli-
ol de 1975, just quan em faltava un curs 
per acabar Econòmiques a la UAB. El cas 
és que, pràcticament sense canvis, així 
s’havia quedat durant aquests quaranta-
quatre anys. I, de ja fa molt temps, les cues 
en aquest tram han estat constants, amb 
un cost econòmic que sense cap mena de 
dubte haurà superat en molt el que hagi 
costat l’actual ampliació. Però, gràcies a 
les gestions del conseller Josep Rull, final-
ment s’ha aconseguit aquest tercer carril, 
de moment en direcció Barcelona, i aviat 
en direcció Terrassa. S’han acabat les cues 
matinals. Al·leluia, al·leluia, al·leluia! 

L’article volia ser entusiasta perquè ja 
havia donat per fet que em jubilaria com 
a professor de la UAB sense veure inaugu-
rada aquesta ampliació. I, tot i que s’ha 
produït just l’estiu que he fet els 65 anys, 
com que a les universitats ens jubilen als 

A

EMÀ es solapen dos esde-
veniments de molta fon-
dària a la vila: la Romeria 
de Montserrat i la Cursa de 

la Dona. Ambdós certifiquen que el cor 
de la vila batega, ple d’empenta i trem-
pera. No podré ésser a missa i repicant. 
Per tant, tot i conformar-se en àmbits 
ben diferents, em tocarà decidir i optar 
per un dels dos. 

De la romeria, m’emociona el fet de 
pensar que som a tan sols tres anys d’as-
solir-ne el mil·lenari. Això parla molt bé 
de tots aquells que, any rere any, tenen 
cura del seu “management”. Una tasca 
discreta, anònima i silent, atorgant el 
màxim protagonisme a una parròquia 
diferent en cada edició. Per pura rota-
ció. Aquest cop anirà a lloms de la par-
ròquia del Carme. Allí, mossèn Gaspar 
Borda, el seu rector, ja ha demostrat que, 
d’això, en sap un pou.  

Cenyint-me al tema dels romeus, cal 
recordar que enguany s’acompleixen se-
tanta-un anys de l’ofrena de la llàntia de 
la ciutat de Terrassa a la basílica del mo-
nestir. Tot plegat palesa el sentiment i 
l’espiritualitat que brolla del cor i l’es-
perit de tots ells. Alhora -parlant d’anys- 
en fa noranta que els carmelitans arri-
baren a Terrassa. 

Pel que fa a la Cursa de la Dona, es 
consolida com a plenament popular i, 
alhora, “fent ciutat”. L’organitza perfec-
tament l’Associació Esportiva Mitja Ma-
rató de Terrassa. La cursa serà d’uns cinc 
quilòmetres, amb punt de sortida i ar-
ribada al parc dels Catalans. Una part 
important de les quotes d’inscripció es 
destinarà a Oncolliga, en mostra de re-
colzament social envers aquest món. 
Hom preveu arribar gairebé a la xifra de 
3.000 participants (on prop d’una cin-
quena part solen ésser homes). 

El simbolisme que hi ha al rerefons 
d’aquest acte pren, cada cop, més em-
branzida. En ple segle XXI, hem de fer 
per tal de refermar el conjunt dels va-
lors inherents al respecte i la plena igual-
tat de gèneres. Sense cap embut. Més 
encara, quan, enguany, el nom de Ter-
rassa s’ha vist tacat i malmès per dues 
notícies ben luctuoses. No s’hi val que 
ens coneguin -més enllà del nostre ter-
me- per successos tan repel·lents, ma-
cabres i inacceptables. No es tracta de 
sortir a la foto. Cal ensenyar les dents. 
“No és sempre no.” La vida és un tresor 
que ningú no ens pot prendre.

D

70, encara podré gaudir-ne una tempora-
da. Ara bé, també aquesta setmana s’ha 
tornat a posar damunt la taula la qüestió 
de la B-40, un afer que, ho he de confessar, 
cansa molt i emprenya encara més. El mal-
tractament fiscal i polític dels catalans -in-
dependentistes o no- explica a bastament 
els quaranta-quatre anys d’autopista C-58 
sense adaptar a la realitat d’una ciutat que 
ha passat dels 157.000 habitants als gaire-
bé 220.000, afegits als gairebé 212.000 de 
Sabadell, i amb una N-150 que no ha dei-
xat mai de ser un camí de carro asfaltat.  

I, és clar, explica les dècades de retard en 
la construcció de la B-40 –“B” de brevíssi-
ma, pels pocs quilòmetres que tindrà-, 
amb infinits ajornaments de les obres. Cap 
altra concentració urbana tan poblada i 
industrialitzada com la del Vallès Occiden-
tal no està tan mal comunicada com la 
nostra a tot Europa. El càstig polític i eco-
nòmic és una obvietat, i el perjudici soci-
al i econòmic que ha suposat per a la co-
marca és, a hores d’ara, incommensura-
ble.  

Però també és cert que l’actitud política 
i social d’alguns sectors de la comarca i el 
país no ha ajudat a acabar l’obra. Jo ma-
teix em vaig oposar públicament, al seu 
moment, al projecte inicial de Quart Cin-
turó perquè tenia unes característiques 
mastodòntiques i inadequades pensades 

no pas per a la comarca sinó al marge de 
la comarca. Però ara, amb les proporcions 
adequades, aquesta via de comunicació, 
com ha recordat Miquel Sàmper de JxT, és 
d’una necessitat peremptòria per connec-
tar-nos amb el Baix Llobregat -port i aero-
port- i, lògicament, amb Sabadell.  

Tanmateix, l’obstinació política d’ERC, 
ara a l’equip de govern municipal, pot fer 
que la B-40 acabi -quan s’acabi!- en una 
rotonda a la carretera de Matadepera, res-
tant-li bona part del sentit que té com a 
ronda del Vallès Occidental. Tampoc hi han 
ajudat determinats posicionaments des de 
Sabadell, és cert. Però costa molt d’enten-
dre què pot justificar aquest final abrupte 
d’una ronda que quedarà estúpidament 
tallada en sec, provocant moltes molèsti-
es a la ciutat.  

No es vol reduir el trànsit urbà? Doncs 
facilitem, com a mínim, el de les rondes! 
Un partit que vol ser de govern ha de tenir 
sentit pràctic a l’hora de relacionar-se amb 
la realitat.  

Es pot discutir si la B-40 podria haver es-
tat una altra cosa des del principi. Però els 
fets són que hi haurà, tard o d’hora, una 
connexió amb Abrera cap al Baix Llobre-
gat que cal acabar amb la màxima racio-
nalitat, ni que s’hagi de renunciar a posi-
cionaments ideològics, d’altra banda, dic-
tats des de fora de la ciutat.

Terrassa,               
ben viva
JOSEP BALLBÈ 
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Com valora           
la situació de  
la universitat 
pública? 

Dotze estudiants    
de la UPC opinen 
sobre el finançament 
de la universitat a 
Catalunya i les 
instal·lacions i els 
serveis del Campus 
de Terrassa

ls rectors de les uni-
versitats públiques ca-
talanes demanen un 
millor finançament. 
Alerten que la situació 

del sistema universitat públic és crí-
tica i que la desinversió pública en 
universitat i en recerca a Catalunya 
en els darrers anys comença a afec-
tar el funcionament ordinari i els 
resultats de l’activitat universitària. 
En paral·lel, molts estudiants de-
manen una rebaixa de les taxes 
universitàries. La majoria dels 
alumnes del campus de la UPC a 
Terrassa entrevistats aquesta set-
mana opina que “estudiar en una 

universitat pública catalana és car”. 
“L’escola pública és assequible per 
a tothom però la universitat públi-
ca, no”, comenta una de les noies 
preguntades. “L’Administració hi 
hauria de dedicar més recursos i 
oferir més ajudes i beques per als 
estudiants”, diu un altre noi. “És 
cert que paguem molt menys que 
els estudiants d’universitats priva-
des però tot i això són molts diners”, 
comenta un altre. Tot i que molts 
estan contents amb els serveis que 
els ofereix la UPC i les seves ins-
tal·lacions, altres demanen millo-
res, sobretot en els laboratoris i 
quant als sistemes de climatització.

E

MARTÍ GABARRÓ SOLANO 
Estudiant del grau en Eginyieria Me-
cànica, 18 anys 
“Els graus són molt cars. Suposo 
que si l’administració dediqués més 
recursos a la universitat, seria mi-
llor. És cert que paguem molt menys 
que els estudiants d’universitats pri-
vades però tot i això són molts di-
ners. No obstant això, penso que els 
serveis que ofereix la universitat es-
tan bé. Jo vaig decidir estudiar a Ter-
rassa perquè soc d’aquí i l’escola em 
quedava a prop de casa.” 
 
PAULINO GIL MORA 
Estudiant del màster en Enginyeria 
Aeronàutica, 21 anys 
“Quant al Campus de la UPC a Ter-
rassa, penso que s’haurien de mi-
llorar les instal·lacions en alguns 
edificis. És una vergonya que en al-
gunes aules de l’Eseiaat, una esco-
la d’enginyeria, no hi hagi endolls 
per poder connectar els ordinadors 
portàtils. La UPC té diversos cam-
pus i penso que alguns estan millor 
que altres però la relació quali-
tat/preu és millor que en altres pa-
ïsos.” 
 
DAVID BEURNIO GÜELL 
Estudiant del grau en Enginyeria en 
Tecnologies Aeroespacials, 18 anys 
“Jo crec que estudiar en una univer-
sitat pública catalana és car si ho 
comparem amb la resta de l’estat. 
Penso que l’Administració hi hauria 
de dedicar més recursos i oferir més 
ajudes i beques per als estudiants. 
D’altra banda, de moment, l’estat 
de les instal·lacions de la UPC a Ter-
rassa em sembla correcte. Jo vaig 
decidir estudiar aquí perquè és l’úni-
ca universitat catalana on s’impar-
teix el meu grau. He llogat un pis i 
faig vida a Terrassa.” 
 
NADIA FISCHER CARLES 
Estudiant de la Fase Inicial dels 
graus d’Enginyeria Industrial, 18 
anys 
“Jo considero que la universitat pú-
blica a Catalunya és molt cara però 
almenys les instal·lacions de la UPC 
estan molt bé i els serveis que ofe-
reix la universitat també. He decidit 
estudiar a Terrassa perquè és l’únic 
lloc on fan el doble grau en Enginye-
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ria Electrònica i Mecànica, que és el 
que vull fer. Visc aquí però no faig 
gaire vida a Terrassa.” 
 
JOSEP VIDAL PÉREZ 
Estudiant del grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials, 19 anys 
“Jo l’únic que conec és el que pa-
guem els estudiants. Són uns 1.500 
euros per quadrimestre i si no tens 
cap bonificació, acabes pagant una 
barbaritat per estudiar. A l’estiu pas-
sem molta calor a les aules i a l’hi-
vern, fred. Jo vaig decidir estudiar 
aquí perquè soc de Terrassa.” 

IVET SALA SAMARRA 
Estudiant del grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials, 19 anys 
“El que paguem és una mica exage-
rat. L’escola pública és assequible 
per a tothom però la universitat pú-
blica, no. Les instal·lacions no estan 
malament però fan falta més ser-
veis i pel que paguem, els professors 
podrien posar-hi més ganes.”  
 
MARIA MAIQUES GARCIA 
Estudiant del grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials, 19 anys 
“La situació no és la millor. Paguem 

moltíssim i per a la gent que no dis-
posa de gaires recursos econòmics 
és difícil plantejar-se estudiar a la 
universitat. S’hauria de dotar de 
més finançament a les universitats. 
No valoro malament els serveis que 
ofereix la UPC a Terrassa però podri-
en ser millors.” 
 
MIQUEL ALTADILL LLASAT 
Estudiant del màster en Enginyeria 
de Vehicles Aeroespacials, 21 anys 
“Hi ha estudiants d’altres universi-
tats espanyoles que paguen molt 
menys que nosaltres. Això no em 

sembla just. Tinc entès que en al-
tres llocs paguen a la gent per estu-
diar; és el que haurien d’acabar fent 
aquí. Terrassa, per dir-se Terrassa 
Ciutat Universitària, deixa molt a 
desitjar.” 
 
PAU COSTA GRAELL 
Estudiant del grau en Enginyeria 
Mecànica, 18 anys 
“No hi entenc gaire però suposo que 
amb una millor organització es po-
drien treure més beneficis per als 
estudiants i els professors. La uni-
versitat és cara. Quan passes d’una 
escola pública a una universitat pú-
blica es nota en la butxaca. No obs-
tant això, valoro molt bé els serveis 
que ofereix el Campus de la UPC a 
Terrassa. Les instal·lacions són una 
mica antigues però entenc que re-
modelar-ho tot és molt car.” 
 
PERE CANALS NEVADO 
Estudiant d’Enginyeria Industrial, 19 
anys 
“El material de laboratori és bastant 
antic i fem pràctiques que ja es fe-
ien fa molts anys, sense tenir en 
compte l’evolució tecnològica. El 
preu del crèdit em sembla prou bé, 
comparant-lo amb el d’altres uni-
versitats. Vaig decidir estudiar aquí 
per proximitat. Soc de Caldes de 
Montbui i l’any passat anava i venia 
cada dia. Ara visc a Terrassa però no 
hi faig gaire vida.” 
 
ORIOL CONTRERAS PÉREZ 
Estudiant del grau en Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica, 
20 anys 
“Els laboratoris estan mancats una 
mica de material nou però la uni-
versitat intenta donar bastants ser-
veis (biblioteca, gimnàs...). Està prou 
bé, veient el panorama actual. El 
preu també és raonable.” 
 
IVÁN PRETEL RODRÍGUEZ 
Estudiant del grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials, 22 anys 
“La matrícula és una mica cara però 
els serveis que ofereix la universitat 
estan bé. L’estat de les instal·laci-
ons és correcte però potser caldria 
alguna millora, sobretot quant a sis-
temes de climatització. Jo no faig 
gaire vida a Terrassa.”

Martí Gabarró Paulino Gil David Beurnio Nadia Fischer

Josep Vidal Ivet Sala Maria Maiques Miquel Altadill

Pau Costa Pere Canals Oriol Contreras Iván Pretel
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