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“La universitat ha abusat de 
la figura del professor associat”

sitats espanyoles són semblants. 
Temes de legislació, els contrac-
tes, l’acollida d’estrangers... I en 
totes aquestes qüestions hi ha 
molta sinergia. 

La UPC també ha d’afrontar el pro-
blema de la precarietat del profes-
sorat associat. 
Sí, com totes les universitats és un 
dels temes que hem d’abordar. És 
un problema que està relacionat 
amb la crisi. S’ha abusat de la figu-
ra del professor associat. El que és 
important és agafar investigadors 
joves i que puguin fer una carrera 
acadèmica. A un professor infra -
pagat no se li pot demanar que s’im-
pliqui en projectes a llarg termini de 
la universitat.  

Un altre dels problemes de la uni-
versitat és la poca presència de 
dones en els càrrecs de responsa-
bilitat. Quantes dones hi ha al seu 
equip?  
Tres dones en un equip de deu. 
Justament és la proporció de do-
nes de la universitat, que se situa 
entre el 20% i el 30%. La poca pre-
sència de dones la tenim a tota la 
universitat.  

Què pot fer perquè hi hagi més do-
nes en càrrecs de responsabilitat? 
Posar-ho com una via de promoció 
vàlida per a les dones. Entre d’al-
tres, tenim el projecte de sostre de 
vidre perquè les mares recuperin la 
línia de recerca.  

Veient la presència de les dones a la 
UPC, és evident que no són sufici-
ents... Què fan perquè les noies s’in-
teressin per carreres tècniques? 
Estem fomentant vocacions de do-
nes, que es creen a 1r i 2n d’ESO, i 
és llavors quan hem d’actuar. Hem 
d’oferir models, mostrar que una 
dona pot ser enginyera, mostrar-los 
que és una opció real per a elles.  

La Sindicatura de Comptes va de-
tectar irregularitats financeres a la 
UPC entre els anys 2010 i 2014.  
Jo no en diria irregularitats, sinó re-
comanacions. Tenim un dèficit re-
conegut perquè hi va haver una re-
tallada molt gran, 30 milions d’eu-
ros d’una tacada. Ara el dèficit s’ha 
controlat, però es va generar un pro-
blema en un moment de retallada 
molt gran.  

La Sindicatura és molt dura en l’in-
forme, no sé per què no vol dir-ne 
irregularitats... En tot cas, què 
n’opina del contingut de l’informe? 
Li preocupa? 
Som respectuosos amb la Sindicatu-
ra. I tant que ho tindrem en comp-
te. Estem obligats a ser transpa-
rents. La universitat és molt gran i 
molt complexa. Segur que hi ha co-
ses que es poden fer millor. Totes les 
recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes les anirem millorant. La le-
gislació ha canviat molt els últims 
anys i la universitat s’hi va adaptant. 
Els processos es van adaptant a la 
nova normativa.e

UNIVERSITATS

El catedràtic i enginyer de teleco-
municacions Francesc Torres es va 
convertir en el rector de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) amb el 50,23% dels vots el 
novembre passat. La seva candida-
tura, que es presentava com la no 
continuista, es va imposar amb un 
resultat ajustat. 
 
El sistema universitari català està 
infrafinançat. Com afecta la UPC? 
El 2010 va patir una retallada molt 
forta. Per poder actuar com una uni-
versitat pública hem de recuperar 
els nivells precrisi. S’ha fet un esforç 
de racionalització molt gran, però 
això es pot mantenir durant un 
temps limitat.  

Quan hi hagi Govern, què farà per 
reclamar un finançament millor? 
La situació no és l’òptima. Fer políti-
ques a llarg termini és complicat. Ga-
rantirem els serveis. I els diners que 
tenim els invertirem en una millor 
acollida als estudiants des del primer 
curs. Una societat moderna no s’en-
tén sense una universitat pública de 
qualitat. En aquests temps convulsos 
va bé que la societat tingui instituci-
ons estables i que mantinguin l’acti-
vitat. És la manera de fer país.  

Quin és el rol que ha de tenir la uni-
versitat en el moment actual?  
La situació actual és molt complexa 
i la universitat reflecteix el que és la 
societat. Creiem que el nostre projec-
te ha de ser estrictament acadèmic. 
La nostra manera de fer país és for-
mar les generacions futures, és el que 
ens toca com a universitat pública. 

¿Una universitat s’ha de mullar a 
favor del referèndum o dels presos 
polítics?  
Cada professor té la seva posició, 
però no és el rol de la universitat en-
trar en temes que han de resoldre 
els polítics. No és el rol de la univer-
sitat –i encara menys de la UPC– fer 
pronunciaments polítics, que cor-
responen als polítics.  

¿L’article 155 està afectant el fun-
cionament de la UPC? 
Ho notem amb l’endarreriment 
dels pagaments i amb el fet que l’ad-
ministració no és tan fluida, entre 
altres coses. Volem tornar a la nor-
malitat democràtica com més aviat 
millor.  

Quina relació hi ha amb les altres 
universitats de l’Estat? ¿La situa-
ció política ha fet que empitjori? 
Els ritmes polítics ho afecten tot, 
però els problemes de les univer-
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El campus de Burjassot de la Universitat de 
València en una imatge d’arxiu. DANIEL GARCIA-SALA

La vaga de professors 
a la Universitat de 

València s’enquista

El professorat associat de la Universitat de Va-
lència (UV) prepara aquest dilluns la tercera set-
mana de vaga indefinida per exigir una millora de 
les condicions laborals després de rebutjar l’ofer-
ta de la institució acadèmica d’incrementar el seu 
sou en 1.800 euros anuals però renunciant als tri-
ennis. L’Assemblea de Professorat Associat de 
la UV assegura que la protesta “no ha perdut for-
ça” i que en la segona setmana ha afectat les clas-
ses d’entre 12.000 i 15.000 alumnes, és a dir, al 
voltant del 30% dels 45.000 estudiants de la uni-
versitat. La UV en rebaixa la incidència i afirma 
que el seguiment ha disminuït, ja que “ha passat 
del 19,6% inicial al 15% pel que fa a les classes, i 
del 15,62% al 8% pel que fa a les tutories”. 

L’última proposta, que l’assemblea va rebut-
jar dijous, i que demà els sindicats traslladaran 
a la direcció de la universitat en la taula de nego-
ciació, ofereix l’equiparació salarial amb els do-
cents de la Universitat d’Alacant (UA). La mesu-
ra suposaria un augment salarial de 1.800 euros 
anuals en els casos dels ensenyants amb més ho-
res de classe, però estaria acompanyada de l’eli-
minació dels triennis que el professorat de la UV 
sí que acumula, a diferència dels seus homòlegs 
de la UA. Per al portaveu del comitè de vaga, Vi-
cent Monroig, l’oferta és a “anys llum del que es 
reivindica”. 

L’objectiu dels docents associats de la UV és 
que se’ls equipari amb la categoria de titular 
d’escola universitària, la qual cosa suposaria un 
increment del sou de prop de 5.000 euros anu-
als. Monroig destaca que aquesta petició és “la 
mateixa” que reivindiquen des de fa mesos els 
sindicats en la negociació del conveni col·lectiu. 

Un altra pedra en el camí de l’acord és el 
“menyspreu” que el comitè de vaga considera 
que està rebent, ja que no va ser convocat a la 
taula de negociació i únicament hi estan repre-
sentats pels sindicats. “Tenim plena sintonia 
amb ells, però reclamem ser-hi presents tal com 
fixa la legislació sobre conflictes laborals”. 

Per recollir suports, els docents es van reu-
nir aquesta setmana amb la directora general 
d’Universitats, Josefina Bueno, a qui van recla-
mar que el govern valencià fixi un “salari mínim 
digne”, petició davant la qual, segons el profes-
sorat associat, Bueno va “tirar pilotes fora”. 
Mentre el comitè de vaga amplia els seus contac-
tes, des de la Universitat de València han optat 
per mantenir silenci i declinen fer declaracions 
als mitjans de comunicació, una decisió que pot 
obeir al fet que el 22 de febrer hi ha convocades 
les eleccions per renovar la direcció.e
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