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LaUPCpreveuobrir els laboratoris
en laprimera fasededesconfinament
Els estudiants podran anar a estudiar a la biblioteca a finals de maig

CARINA FARRERAS
Barcelona

Els estudiants universitaris de la
Universitat Politècnica de Cata
lunya (UPC) podran tornar al
campus abans que acabi aquest
curs 20192020. No estan previs
tesclassespresencials,peròsíuna
tornadaal campusperacertesac
tivitatscomarapràctiquesd’algu
nes assignatures, activitats en la
boratoris i espais empresarials.
També es podrà estudiar a les bi
blioteques. Tot això forma part
del pla de desconfinament dis
senyat per la gerència de la UPC
per anar adaptantse a una “nova
normalitat” i que està servint de
basealMinisterid’Universitats ia
la Secretaria d’Universitats per
dissenyarplansdedesescaladaen
aquest àmbit. Les mesures estan
tenint la participació dels sindi
cats.
“La tornada als campus està

dissenyada de manera gradual i
en consonància tant amb les nor
matives sanitàries com amb les
educatives dictades pel Govern
espanyol”, explica Xavier Massó,
gerent de laUPC.
Enlafasezero,quearrencaavui

a Catalunya, continuen actius els
serveis crítics i de manteniment,
com es va establir el 14 de març,
però a partir d’avui es permet
l’entrada d’investigadors princi
pals als seus laboratoris si argu
mentenpèrduesocausamajorosi
la sevaactivitat contribueixa llui
tar contra la Covid19. Per això es
donaran accessos personalitzats.
Enlafase1,previstainicialment

l’11demaig,podranaccediracada
laboratori fins a tres treballadors
simultàniament, equipats correc
tament i mantenint a tota hora la
distància social. La UPC calcula
que la distància mínima de 2 me
tres suposa una superfície mitja
nade 15m2perpersona.
També es podrà accedir a es

paisexteriorscomelsquedisposa
l’Escola Superior d’Agricultura
deBarcelona,onfa investigacions
de camp. I els caps de servei po

dran tenir treballadors en funció
de les seves necessitats acadèmi
ques. Finalment, hi haurà algun
conserge ambmampares omesu
res deprotecció.
El gruixprincipalde laplantilla

continuarà teletreballant, però
aquells que siguin requerits hau
ran de portar el material de pro
tecció personal. El temps de tras
llat comptarà coma lectiu.
Així mateix, es procurarà una

heterogeneïtat en l’horari, per

nes alhora si es garanteix el dis
tanciament. S’obriran altres es
pais com l’Espai Emprenedors,
aixícomlesbiblioteques,peròno
mésper estudiar. Les ocupacions
nopodransuperar el terçde la ca
pacitat de les sales.
En la fase 3, quenoarribarà fins

al juliol i amb què, probablement,
s’iniciï el pròxim curs 20202021,
s’ampliarà l’activitatde lespràcti
ques i laboratoris. I les bibliote
ques i sales es podran ocupar fins
a un50%de la seva superfície.
Es preveu l’ús de mascaretes,

guants, viseres i la col∙locació de
mampares de metacrilat a tota la
universitat. Tots els espais se sot
metran a desinfeccions després
de l’ús dels estudiants i empleats.
Elserveidenetejas’incrementarà
duranttotes les fases ihihauràac
césgratuïtagelsd’hidroalcohol.c

El pla de la UPC està
sent valorat per les
autoritats espanyoles i
catalanes com amodel
per a altres campus
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evitar concentracions en el trans
portpúblic i enels espaisde feina.
Una part de la plantilla quedarà
exemptad’anaral llocde treball si
hosol∙licita.Tal comvaaprovarel
Govern central al reial decret del
18 d’abril, es respectaran les pre
ferències entre la població de risc
(gent gran i patologies cròniques)
i els treballadors amb menors de
12 anys o gent gran a càrrec.
A finals de maig podria arribar

la fase 2. En aquesta fase, la UPC
ampliarà la reobertura d’altres
activitats, com ara pràctiques do
centsquenoespodenferadistàn
cia i que són necessàries per als
estudiantsperobtenir les titulaci
onsopercanviardefaseacadèmi
ca. Cada direcció farà el seu pla,
que traslladarà a gerència. En
aquesta fase, els espais podran
ocuparse fins i tot amb 30 perso

ElsMossos
s’estimen
més advertir
abans de
sancionar
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Dissabte,primerdiaqueesper
metia als ciutadans sortirdeca
sa per passejar i fer esport, els
Mossosd’Esquadravanaixecar
590 actes administratives per
incompliment de les normes
que regulaven aquestes activi
tats.
Durant aquesta primera jor

nada de desescalada, la policia
catalana també va fer un 10 per
cent més d’identificacions que
els caps de setmana anteriors
per no haverse seguit les nor
mes.
ElsMossoshanoptat aquests

dosprimerscapsdesetmanaen
què s’ha permès una mobilitat
més gran de la població per ad
vertir els ciutadansqueestaven
incomplint les normes abans
quesancionarlos.
D’altra banda, i des de l’inici

de l’estatd’alarma, laPoliciaca
talanahadetingut441persones
i han aixecat un total de
60.638 actesadministratives.
Al conjuntd’Espanyaels cos

sos de seguretat van detenir
dissabte 119 persones i van ai
xecar 16.490 propostes de
sanció, davant els 93 arrestats
i les 16.108 actuacions del dia
anterior.
Per cossos policials, el nom

bremés elevat d’arrestos els ha
fet la Policia Nacional (3.288),
seguida de les policies locals
(1.976), laGuàrdiaCivil (1.069),
els Mossos (441), l’Ertzaintza
(292), laPoliciaForalnavarresa
(9) i laPoliciaCanària (1).
Dissabte va ser també laPoli

cia Nacional qui va practicar
mésdetencions, amb37,davant
de les 53 de les policies locals i
les21de l’institut armat.
Segons ha informat elMinis

teri de l’Interior, des de l’inici
del confinament els diferents
cossos policials han arrestat
7.073 persones i han aixecat
786.323propostesdesanció.c

Protestes
dels nens
per la

teleescola

L’última setmana han augmentat de
manera important les trucades al
telèfon d’assistència de la nostra

Unitat en les quals les famílies expressen a
parts iguals preocupació i impotència per
què els seus fills s’estan negant cada vegada
més a fer les tasques escolars. I en algun cas
tambéhemdetectatquealgunsalumnes, so
bretotelsméspetits, esneguenafer lesvide
oconferènciesamblaclassequelasevaesco
la programa. Avui miraré de fer més com
prensible aquesta actitud i demà intentaré
oferir alguna ideadecomposarhi remei.
El tancamentde lesescoles, amb l’aturada

de les activitats docents presencials, possi
blementhaestat i ésunade lesconseqüènci
esmés greus del confinament. Està sent una
sobrecàrregapera les famílies,ques’hanha
gutde convertir sensepreparació i possible
mentsensevocacióenunaespèciedeprofes

sors improvisats, combinant demanera poc
avantatjosaelseurolambeldesupervisorde
fer les tasques. Està sent una sobrecàrrega
peralsdocentsque,d’undiaperl’altreisense
mitjans, han hagut de transformar les seves
classes en educació a distància amb la pres
sió de mirar de continuar amb els aprenen
tatges, amb els seus alumnes fora de l’aula, i
coneixentlesdificultatsdecadaun,sensere
alment poder atendreles. I està sent un so
breesforç molt important per als nens, que
s’han quedat amb “el pitjor” de l’escola, que
és la relació directa amb els seus mestres i
amb els seus companys, que són les tasques,
sense poder gaudir “del millor”. Recordem
queper amoltsnens i alguns adolescents les
tasquesescolarssónelpeatgeapagarperpo
der jugarambaltresnens.
Entencquel’esgotamentpertotaquestso

breesforç pot ser una de les raons per les

qualsalgunsalumness’estannegantaseguir
el pla de treball. Un altre motiumolt potent
és que des de fa una setmana poden sortir al
carrer. Mentre tots estàvem tancats a casa,
amb els consegüents moments d’avorri
ment, les tasques escolars podien servir en
certamanera comaentreteniment. Però ara
que ja pot sortir, aquest argument ja no ser
veix.
Tot i això, crec que el motiu últim de les

negatives iprotestesd’aquestsdiesésunque
alguns nens verbalitzen amb claredat: “Per
quèhemde fer tot això, si l’escola que estem
fentdesdecasanoésdedebò?”.Eldiagnòstic
se centra, doncs, en la motivació. Com po
dem transmetre als nostres fills per què han
de fer tasques escolars en lloc de viure unes
vacancesanticipades?
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