Carta oberta al Sr. Antoni Giró i Roca
Sr. Giró,
Som un conjunt d’Estudiants, PDI i PAS i ens adrecem a vostè pel seu nom, i no pel seu
càrrec, perquè, en aquests moments, ens fa dubtar si realment exerceix de “Rector
Magnificus” tal i com hauria de ser.
El Rector de la UPC representa la màxima autoritat institucional i acadèmica. En aquests
moments vostè ho és legalment, però, ho és moralment? Té el suport de la comunitat UPC?
La defensa?
El Pla de Viabilitat que vostè presenta al Consell de Govern és un altre de tants pedaços que
no escomet el problema de fons: establir una reflexió profunda sobre el model universitari
públic. Necessitem algú que estigui disposat a liderar aquest debat.
Dubtem seriosament que, amb el seu lideratge, l’equip de govern actual pugui mantenir el
model d’universitat pública i el nivell de qualitat i excel·lència que ens fa sentir orgullosos de
treballar aquí.
Creiem que la UPC necessita un equip rectoral que defensi el model d’educació pública i
s’oposi frontalment a les retallades que promouen tant la Generalitat com el Govern central. Si
vostè fos capaç de fer-ho, no dubti que tindria el suport de la major part de la comunitat
universitària.
En la nostra opinió, senyor Girò, davant la crisi actual vostè no pot seguir liderant la UPC,
• Perquè ni tan sols aquest Pla de Retallades Econòmiques que vostè anomena “Pla de
Viabilitat” disposa de mesures objectives d’estalvi “econòmic”; la majoria són
intencions sense desenvolupar i sense cost econòmic associat (o, en el millor dels
casos, fent prediccions subjectives d’estalvi). Aquestes mesures fan canvis
substancials en el model d’universitat amb significativa activitat externalitzada i
consorciada.
• Perquè enlloc de negociar amb la Generalitat i defensar la seva comunitat, es
posiciona al costat de la Generalitat i en contra de la UPC.
• Perquè no oposa resistència en conjunt, ni busca aliances amb la comunitat
universitària, ni fa esforços de coordinació entre la resta de rectors de les universitats
catalanes per tal de que les retallades no afectin a la plantilla ni als serveis de la
universitat.
• Perquè un rector que no sap perquè el PAS de la Universitat treballa 35 hores enlloc de
37,5 no ens pot representar.
• Perquè ni sap què vol dir negociació col·lectiva, ni sap que la majoria de la plantilla
està molt implicada amb els serveis que oferim i projectes que realitzem.
• Perquè la Gerenta designada per vostè ens menysprea en les negociacions, i no sap, o
no vol, apreciar la nostra professionalitat.
Ni tan sols és un consol que hagi ajornat l’amortització de places i la modificació de places de
catàleg. Sabem que vostè espera que més tard o més d’hora la Generalitat li farà aquesta
feina.
Per tot això li demanem, senyor Giró, que deixi a un costat el paper de “Rector Magnificus”,
només per un moment, obri els ulls i vegi i escolti la Comunitat UPC. I després d’aquest
exercici li preguem que consideri seriosament la opció de dimitir.
Volem una universitat pública, perquè creiem en els serveis públics, en l’ensenyament públic i
perquè volem que els nostres fills hi puguin creure també. Hi creu vostè?
Atentament,
SaveUPC

