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El Ministeri d’Universitats és a
punt de publicar un reial decret
quedefiniràquèésunauniversitat.
Per al rector de la UPC, Francesc
Torres (Eivissa, 1962), és essencial
per diferenciar entre un college, on
només s’hi ensenya, i unauniversi
tat, que crea i aporta coneixement.
L’excés de l’oferta no ajuda a en
fortir els campus la reputació dels
qualsdepenend’inversionsestran
geres. “Les empreses avaluen les
universitats del seu àmbit abans
d’invertir i lesentitatsbequenjoves
només en centres ben posicionats
als rànquings”.

La UPC fa 50 anys. Com està
situada?
És la universitat tecnològica de re
ferència al nostre país. Molts dels
150.000 titulats han tingut un pa
per clau en la societat. Gaudeix
de gran prestigi: en el rànquing de
Xangaipuntuaen13àmbitsien8se
situaentreelsprimers100delmón,
i, alguns, entreels50.

S’afegeix a la proposta de Bar
celona Global de convertir Cata
lunyaenunpold’atracció?
Barcelona té una oferta acadèmica
de primer ordre, però cal donar
facilitats pel que fa a visats i re
sidències. Cal una aposta decidi

da per part de les administracions.
Abansdelviruspreparavenun

títol amb 6 politècniques euro
pees perquè un alumne cursés la
carrera a diversos països. Es va
frenaraixò?
En absolut. Unite! és un projecte
europeu de prioritatmàxima per a
la UE i el posarem en marxa així
ques’obri lamobilitat.

Comveuelsgrausdetresanys?
Les politècniques espanyoles
creiem que les enginyeries en re
quereixen quatre. En títols molt
específics podrien tenir sentit els
de tres.

Noveumassaregulació?
Els rectors volem flexibilitat, au
tonomia i rendiment de comptes.
D’altra banda, és bo que l’oferta
universitàrianoesdescontroli .Un
estudi recent indica que alguns

campus privats no poden conside
rarseuniversitats.

Es refereix a l’estudi de l’OSU,
quenosalva lespúbliques.
Després de les retallades, va créi
xerlacontractaciótemporal,peròa
la restad’indicadors sortimbé.

Quènecessitenpermillorar?
Les retallades del 2009 no s’han
revertit i ens estem quedant sense
personal en formació (doctorats i
postdoctorats). Algunes plantilles
tenen una edat mitjana de 60 anys.
Quan un professor es jubila sense
haver traslladat la feina a un jove,
s’apaga una llum a les xarxes inter
nacionals de referència. La reputa
ciódelaUPCnoésalessevesparets.

Quinaés laperspectiva?
L’Administració ho sap. Jo confio
en els fons europeus per afrontar
elsproblemesestructurals.Europa

noméspotsercompetitivasiaposta
per l’educació, el coneixement i la
innovació. Pensi que el 2009 te
níem un pla d’inversions per a la
boratorisde 15milions i l’últimque
vam rebre era de tres. Ni per a les
goteres,n’hiha!

És optimista? Creu que són a
l’agendapolítica?
Soc moderadament optimista. La
pandèmia ha servit per reafirmar
que els problemes complexos s’a
bordenambconeixementiambpro
fessionalsformats.ACatalunyahem
demanat una Conselleria d’Univer
sitats i Investigació. El turisme està
bé, però tenim sectorsmolt compe
titiusquepercontinuarsenthohan
d’incorporartecnologia,coml’agro
alimentari,quemouun20%delPIB.
O tecnologies de la salut, de l’esport
olaindústriacultural.

Quin ha estat l’impacte de la
pandèmiaa laUPC?
Enmetodologia, hem fet un salt de
5 anys sense perdre solvència aca
dèmica. Com a institució hem sor
tit reforçats, s’ha vist la nostra con
tribucióalasocietat. Ihemguanyat
enautoestima.

Vaafectar lamatriculació?
Hembatuttotselsrècords,l’ocupa

ció és d’un 104%. Potser perquè
s’ha vist el seu valor, o perquè un
96%delsnostres titulats treballen.

Vostè és el vuitè rector de la
UPC, tothomes.
Per ser rector cal ser catedràtic i el
nombred’enginyeresfa30anysera
baix.Estem fentungranesforçper
augmentar la incorporaciód’alum
nes, que ja arriben al 30% de ma
triculats.

L’abandonament, en enginye
riaésalt.Comhoaborden?
Faunsanyshoera(un30%),peròja
no. Als estudiants de primer els
faltava acompanyament per adap
tarse a un entorn universitari.
Ambmentories i cursos zero, la ta
xahabaixatun17%.

No topen amb una exigència
excessivaa lasevaformació?
Els estudiants són els que són. I
nosaltres hem de formarlos i ob
tenirneelmillorquepuguem.

Està en contra d’unbatxillerat
i selectivitatcompetencial?
No, però un mínim de matemà
tiques, física i químican’hihad’ha
ver. Són coneixements que mo
delen la ment. Si l’ensenyament
competencial no els ho proporcio
na, caldràallargar lescarreres.

Com ha estat l’experiència
d’UPCarts?
Molt interessant.Demoment,hem
descobert moltes sensibilitats ar
tístiquesen l’alumnat, cosaqueens
ha portat a crear el doble títol de
Matemàtiques i Música (Esmuc) i
unmàsterdeTecnologiaIndustrial
i Humanisme. Ens hem acostat
més a la indústria cultural, per a la
qual la tecnologia és bàsica. I hem
guanyat ja dues subvencions eu
ropees, juntament amb el Sónar i
elCCCB.c
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Torres al costat del colossal cap olmeca donat per la Universitat de Veracruz deMèxic i instal∙lat als jardins del rectorat de la UPC

“No s’ha de descontrolar
l’oferta de graus”

BATXILLERAT COMPETENCIAL

“Uns coneixements
mínims han d’estar
garantits o caldrà
allargar els graus”

COMPETITIVITAT

“Jo confio en els fons
europeus per afrontar
els problemes
estructurals”

ENTREVISTA

Francesc Torres, rector de la UPC
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La Siri és l’assistent personal in
tel∙ligent d’Apple que pot respon
dre preguntes (“¿qué hora es,
Siri?”; per ara no està disponible
en català), fer recomanacions i
delegar accions cap a un conjunt
de serveis web que ha anat aug
mentant amb el temps. Segons la

companyia, contesta o gestiona
més de 25.000 milions de sol∙li
cituds al mes en més de 500 mi
lions de dispositius... I la majoria
de respostes tenien timbre feme
ní, comamínim, fins ara.
La veu que apareixia per defec

te al dispositiu era de dona, tot
i queels usuaris podiencanviarla
per una de masculina. Les noves

versions d’iOS 14.5 que es llança
ranbenaviatacabaranambaques
tasituació.Elsclientspodrancon
tinuar triant la veu que més els
agradi, però janoenvindràcapde
preestablerta. Això significa que
“cadapersonaqueconfiguri laSiri
triarà la veu que millor s’adapta
alsseusgustos”,segonslapublica
ciódigitalTechCrunch.
La companyia també afegirà

dues noves veus i ha millorat les
que s’escoltaven a països com
Itàlia o Rússia, que ara semblen
menysmecàniques. Segons Apple,
es tracta d’un avenç molt positiu,
jaque“ésunacontinuaciódelnos
tre vell compromís amb la diver
sitat i la inclusió perquè els nos
tres productes i serveis reflectei

xinmillor la diversitat delmón en
quèvivim”.Applebrillaa l’horade
convertir les seves novetats em
presarials en notícia.No és casua
litat que aquestes innovacions es
produeixin quan encara es fan
notar els efectes del tsunami pro
vocat per campanyes com les del
#MeToo. Donar per descomptat
que la veu d’aquests dispositius
sigui la d’una dona enfortia la
imatge de la submissió femenina,
deien les feministes.
Malgrat que les noves veus es

tan disponibles per als clients de
parla anglesa de tot el món, els
usuaris podran seleccionar les
seves preferències personals fins
a16 idiomes.Semblaprobableque
aquestes dues noves veus siguin

només l’avançada dels nous can
vis. “Una diversitat més impor
tant en la veu, el to i el dialecte re
gional noméspot serunavençpo
sitiu per a la sensació d’inclusió
delsdispositiusintel∙ligents”,afir
maTechCrunch.
Les noves veus sonen més na

turals i aporten més matisos, fet
queobre la porta, enun futur prò
xim, a incloure no nomésmatisos
regionals, sinó més llengües. De
moment, tot i això, les novetats
més importants se circumscriuen
al mercat anglosaxó o als an
gloparlants, però els tècnics de la
multinacional insisteixen que la
idea és avançar en la millora d’un
altre dels seus grans mercats: el
castellanoparlant.c

Apple decideix que la Siri
no surti, per defecte de
fàbrica, ambveudedona


