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“Cal acabar amb la discriminació 
dels estudiants catalans”

ta que surtin dones enginyeres, que 
treballen per desenvolupar productes 
d’alt nivell, perquè és important que 
arribi a la societat que una dona ho pot 
fer tan bé com un home.  

Com notaran els alumnes el canvi 
d’etapa a la UPC? 
Tenim molta més experimentalitat 
que altres universitats. Hem de recu-
perar la presencialitat perquè els 
alumnes puguin tornar a fer coses per 
si mateixos als nostres campus. Tam-
bé ens ho demanen ells. Per això, una 
de les coses que demano és vacunar 
els estudiants universitaris, no només 
perquè vinguin a la universitat, sinó 
perquè el jovent és un dels vectors 
principals del covid. Si els vacunem 
tindríem un doble efecte: podem reo-
brir les aules i podem millorar les xi-
fres de la pandèmia en general. És cert 
que hem avançat molt en la digitalit-
zació dels estudis amb la pandèmia, 
però no ens plantegem una universi-
tat no presencial ni semipresencial. 

Aquesta setmana s’ha anunciat la 
nova conselleria d’Universitats, com 
demanava el sector. Què n’espera? 
La primera mesura que demanaré és 
que el preu de tots els màsters baixi 

al nivell dels graus. Apujar les ma-
trícules dels màsters va ser un er-
ror perquè ha fet que els estudi-
ants els vegin negativament. No 
són un extra que les universitats 
volem que facin, sinó que és el que 
marca el límit d’una carrera pro-
fessional. La universitat ha d’ex-
plicar que fer un màster és un be-
nefici per a l’estudiant perquè po-
drà assolir llocs de treball més ele-
vats. La segona mesura que 
demanaré és acabar d’una vegada 
per totes amb la discriminació 
dels estudiants catalans respecte 
als de la resta de l’Estat. Han bai-
xat les taxes però els catalans són 
els que paguen més per estudiar a 
la universitat i això no pot ser. 

I la seva primera decisió com a 
rector, quina serà? 
Vull parlar amb tots els òrgans de 
la universitat, els directors de les 
escoles i dels departaments, per 
prendre el pols de la universitat. La 
presa de possessió serà d’aquí un 
mes i els cent primers dies crearem 
la comissió de política lingüística 
i el delegat del rector per als estu-
diants per facilitar la interacció 
amb els alumnes.e 

UNIVERSITATS

El catedràtic de física Daniel Crespo 
serà el nou rector de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC), després 
d’imposar-se amb el 50,6% dels vots a 
l’actual rector, Francesc Torres. Va 
atendre ahir l’ARA poques hores des-
prés d’haver-se sabut el resultat. 

Per què va decidir presentar-s’hi? 
La UPC és una universitat que té 
molts centres i moltes escoles, i una 
de les coses que em preocupaven més 
era que hi havia una certa descoordi-
nació. També hem centrat el progra-
ma en la renovació generacional de les 
plantilles. Crec que hem guanyat per-
què la gent ha sabut valorar que hàgim 
presentat mesures concretes per ata-
car els problemes de la universitat.  

Quin problema té la plantilla? 
A causa de les retallades, en deu anys  
ha disminuït en 300 professors i en 
150 membres del personal d’adminis-
tració. La nostra plantilla té una edat 
mitjana de 54 anys, i la meitat tenim 
més de 56 anys! Això s’ha de capgirar, 
i encara més perquè s’acosten moltes 
jubilacions. Ara bé, ser professor 
d’universitat no s’improvisa, sinó que 
es necessiten uns deu anys per prepa-
rar-se. Si volem un relleu generacio-
nal s’ha de començar ja.  

Què pot fer des del rectorat per 
solucionar-ho? 
Comptant amb la part proporcional 
del que li toca a la UPC dels diners 
previstos en el programa del nou pre-
sident del Govern, que s’ha compro-
mès a augmentar anualment el fi-
nançament de les universitats en 100 
milions durant quatre anys, contrac-
tarem els professors necessaris per 
cobrir les jubilacions i 75 professors 
més cada any. Revertirem les retalla-
des de professorat en quatre anys i 
farem el mateix amb la plantilla d’ad-
ministració i serveis. Contractarem 
unes 35 persones cada any durant els 
pròxims quatre anys per recuperar 
les més de 140 persones perdudes.  

Un dels reptes que té la UPC és incre-
mentar la presència de dones. Qui-
nes propostes té per fer-ho? 
Fa molts anys que lluitem per incre-
mentar aquests percentatges, però 
ens és molt difícil d’arribar-hi, tot i 
que ho intentem. Hauríem de tenir 
més referents: estaria molt bé que la 
rectora de la UPC fos una dona, però 
això no passa perquè el percentatge 
de catedràtiques és molt petit. És per 
això que és molt important que es vi-
sualitzi la feina de les investigadores 
que tenim a la UPC i que fan feines 
tècniques. Les dones científiques ja se 
sap que existeixen, però encara fa fal-
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■ Aparten el professor d’hípica 
denunciat per abusos sexuals 

La direcció del centre hípic Mas Batlló, a Vilallonga 
de Ter (Ripollès), ha apartat de qualsevol funció el 
professor Xavier P., denunciat per tres dones el 13 
d’abril per abusos sexuals. Fonts del centre han 
explicat a l’ARA que han enviat un correu a famílies i 
usuaris per informar d’aquest canvi, sobretot a qui 
havia apuntat els fills a les colònies d’aquest estiu. 
A partir d’ara, tot el monitoratge el faran noies.

■ El govern de Colau reconeix que està 
dividit sobre l’ampliació de l’aeroport

La comissió d’economia i hisenda de l’Ajuntament de 
Barcelona va arribar ahir a la conclusió que cal un 
debat municipal sobre l’ampliació de l’aeroport. 
Però els comuns no veuen necessària l’ampliació i 
els socialistes la defensen. Els comuns opten per 
“substituir els vols curts” que ja es poden fer amb 
tren, va dir el regidor de Presidència, Pressupost i Pla 
de Barris, Jordi Martí, mentre que el primer tinent 
d’alcalde, el socialista Jaume Collboni, va defensar 
que “no es poden deixar passar les oportunitats”.
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El cas d’abusos de poder i  
assetjament sexual des-
tapat per l’ARA a l’Insti-
tut del Teatre de Barcelo-
na continua el seu curs. 

La institució afectada ha donat a co-
nèixer els primers resultats de la fei-
na duta a terme per la comissió de 
prevenció i investigació activada per 
un afer que ha sacsejat la professió i 
l’opinió pública, i que va portar a la 
dimissió en bloc de l’equip directiu 
del centre. Les conclusions 
d’aquesta comissió de segui-
ment afecten tretze profes-
sors, dels quals tres seran ex-
pedientats i un serà portat a 
la Fiscalia per indicis d’asset-
jament sexual. De les deu 
instàncies rebudes de dinou alumnes 
i exalumnes, la comissió només s’ha 
centrat en els casos d’alumnes o exa-
lumnes que faci com a màxim un any 
que hagin deixat el centre. El depar-
tament de recursos humans del ma-
teix Institut s’haurà d’ocupar de la 
resta. Queda molt per aclarir. I és im-
portant que es vagi fins al fons, per 
respecte tant a les víctimes com a la 
mateixa institució. 

El millor per a l’Institut del Tea-
tre és no deixar les coses a mitges, si-

nó anar fins al final sobre els fets de-
nunciats per abordar el futur amb ga-
ranties, per recomençar amb la màxi-
ma confiança. Una institució educa-
tiva d’alt nivell com aquesta  no es pot 
permetre –de fet, no s’ho pot perme-
tre cap centre educatiu– ni la més mí-
nima ombra de sospita en qüestió 
d’abusos. S’hi juga la supervivència i 
la credibilitat. L’Institut del Teatre, 
amb un segle d’història al darrere, ha 
estat i ha de continuar sent una ins-

titució d’excel·lència que forneixi de 
bons professionals un sector teatral 
català que ha demostrat també, du-
rant dècades, la seva capacitat creati-
va. Cal recuperar la confiança ciuta-
dana en un sector respectat i alta-
ment valorat. Els primers interessats 
a fer que això passi són els mateixos 
actors i actrius, i tot l’entorn profes-
sionals teatral. 

L’actual directora interina de 
l’Institut, Núria Plana, reconeix que 
cal “construir un nou paradigma en 

un entorn segur i protegit” dins del 
centre. Per fortuna, en qüestions 
d’abusos, la sensibilitat social ha can-
viat molt en pocs anys, i conductes 
que en el passat eren silenciades i fins 
i tot tolerades avui ja no ho són. L’Ins-
titut del Teatre, com ha passat en 
molts casos en altres entorns labo-
rals, religiosos o esportius també des-
tapats i denunciats per aquest diari, 
arrossegava pràctiques que cal des-
terrar d’arrel i d’una vegada per totes. 

Per fer-ho, esclar, no n’hi ha 
prou amb girar full: cal acla-
rir de debò el que ha passat. 
I a partir d’aquí, en efecte, hi 
ha l’oportunitat de recomen-
çar a partir de noves bases 
una relació de respecte entre 

tots els integrants de la seva comuni-
tat, de manera que els llocs de poder 
no serveixin en cap cas per facilitar 
assetjaments psicològics o sexuals. 
Ha de quedar clar, per tant, que al si 
de l’Institut del Teatre no es repeti-
ran males praxis a les aules, cosa que 
sens dubte no té per què anar en de-
triment ni de la llibertat de càtedra ni 
de la creativitat i sensibilitat artística 
de professors i alumnes. De fet, un en-
torn més respectuós no farà sinó po-
tenciar tots aquests aspectes.

El futur  
de l’Institut del Teatre

L’EDITORIAL

El millor per a la institució, per al 
teatre i per a les víctimes és aclarir 

de debò tots els possibles abusos

L’economia comença a recuperar-se a 
mesura que avança la vacunació gràci-
es a la força de la indústria i el sector pú-
blic, mentre s’espera també la reactiva-
ció del turisme durant l’estiu. P. 19

La recuperació econòmica 
agafa embranzida

Creixen les veus dins del Japó que s’opo-
sen a la celebració dels Jocs Olímpics 
aquest estiu pel risc sanitari que supo-
sa que a hores d’ara només s’hagi vacu-
nat un 5% de la població. P. 33

Dubtes sobre els Jocs per 
la baixa vacunació al Japó

NO T’HO POTS PERDRE

LES CARES DEL DIA

El catedràtic de física Daniel 
Crespo serà el nou rector de la 

Universitat Politècnica de Catalu-
nya després d’imposar-se per un es-
tret marge de vots a Francesc Tor-
res. En una entrevista a l’ARA, Cres-
po explica quins són els seus plans 
per rejovenir la plantilla de docents, 
millorar la relacions amb els estudi-
ants i crear una comissió de política 
lingüística. P. 18

La dreta espanyola va intentar 
aprofitar ahir la crisi migratò-

ria de Ceuta per erosionar el govern 
de Pedro Sánchez amb arguments 
tan ridículs com que les seves alian-
ces amb partits independentistes el 
fan menys respectable en l’àmbit 
internacional. Des de la victòria 
d’Ayuso, Casado s’escora cada cop 
més a la dreta. P. 06

Pablo Casado

Daniel Crespo

El retorn d’Antònia Font, pre-
vist per al Primavera Sound de 

l’any vinent, és una de les grans no-
tícies musicals dels últims temps, i 
arriba vuit anys i mig després que el 
grup s’acomiadés dels escenaris. 
Pau Debon, Pere Debon, Jaume 
Manresa, Joan Miquel Oliver i Joan 
Roca van revolucionar la música en 
català des de Mallorca. P. 28

Pau Debon

01 
Seguiu a l’Ara Mateix el debat 

d’investidura de 
Pere Aragonès (ERC) a partir 

de les 16 h de la tarda 
 

02 
Mireu els vídeos, reportatges 

i fotografies dels enviats 
especials de l’ARA a Ceuta, 
Cristina Mas i Pere Tordera 
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Consulteu el vídeo amb 
la previsió meteorològica 

de Miquel Bernis

I TAMBÉ A L’ARA.CAT


