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Benvolgudes i benvolguts, 
 
Divendres passat tancàvem la setmana en el marc d’una vaga contra el canvi climàtic promoguda 
pels joves del planeta. Uns joves que reivindiquen una societat més ètica, sostenible i justa. Ho 
celebràvem en el marc de la festa del Campus Diagonal-Besòs, en què vam tenir la possibilitat 
de conèixer millor les associacions de l’entorn i com de profitós és el temps extraacadèmic dels 
nostres estudiants: des dels vincles amb el Consell de Cooperació i Desenvolupament, passant 
per la robòtica, el teatre, les noves energies... 
 
I aquesta setmana la iniciem presentant un programa que ens acosta a aquesta línia de fer que 
el procés formatiu d’una persona sigui integral. 
 
UPCArts pren volada aquest curs acadèmic amb un doble objectiu: d’una banda, impulsar la vida 
cultural de tota la comunitat acadèmica (això inclou estudiants, PAS, PDI i Alumni) amb una oferta 
ad hoc per a aquesta nova comunitat cultural, i, de l’altra, descobrir i fer valer les actuacions 
culturals i artístiques de la nostra universitat. Volem que es conjugui millor el binomi cultura i 
tecnologia. I per fer-ho hem trucat a les millors portes del país. 
 
Avui vull donar les gràcies a moltes persones. Aquí al meu costat, a la taula rodona, penso que 
és la primera vegada a la història de la Universitat que hi tenim asseguts tants directors i 
directores d’institucions culturals de relleu. Gràcies, Judit Carrera, directora del CCCB; Xavier 
Albertí, director del TNC; Ricard Robles, director del Sónar BCN, i gràcies, Pepe Zapata, director 
del TRESC. Tots han acceptat col·laborar amb la UPC en aquesta idea de desmuntar el tòpic 
que la tecnologia i la ciència no casen amb la cultura, i ja estan treballant per tenir-nos en compte 
en la seva programació i la resolució de necessitats tècniques. En el cas del TRESC, l’aliança és 
estratègica, atès que la nostra comunitat ja pot gaudir dels diferents avantatges d’aquesta 
comunitat cultural, amb la qual s’està treballant de costat. 
 
A la primera fila hi trobem també dos representants d’unes altres institucions imprescindibles: 
Lluís Farrés, de la Fundació Catalunya La Pedrera, a qui volem agrair el conveni de col·laboració 
i el patrocini del projecte, i també Magda Puyo, directora de l’Institut del Teatre, amb qui hem 
signat fa una estona un conveni de col·laboració per posar rúbrica a una relació que ja està en 
marxa, tant amb l’Escola de Telecomunicació de Barcelona com amb el Campus de Terrassa. 
Aquest projecte tindrà èxit en tant que estudiants, associacions i gent engrescada se’l facin seu 
i el facin créixer. Moltes escoles, començant per la d’Arquitectura, que va tenir molts anys una 
càtedra d’estètica, tenen programes culturals que encaixen perfectament amb aquesta filosofia. 
Els demanarem a tots que sumin els seus esforços. 
 
Volem ser un precedent per a altres universitats i hi estem molt engrescats.  
 
Així doncs, UPCArts serà la nostra nova plataforma per donar veu a les propostes per trencar el 
mur entre les humanitats i la tecnologia, per fer evident com el talent UPC ajuda a resoldre els 
reptes tecnològics d’aquestes institucions i per fer-ho més explícit. També és un programa que 
ens vol obrir a la societat: volem tenir-hi més presència. 
 
Però no em vull allargar més. A la taula rodona, que ens moderarà la cap de gabinet, Carme 
Fenoll, ja es donaran més detalls de com vehicularem el projecte. Ella ha aconseguit engrescar 
un grup nombrós de professors, bibliotecaris i amics (ella en diu la secta) que no defalliran fins 
que UPCArts agafi volada. 



 
Quan acabi, Museless ens farà un concert de petit format en què podrem gaudir de música i 
tecnologia. I aprofito també per convidar-vos a una cita important: el proper divendres, dia 4, 
inaugurarem el curs acadèmic de la UPC i hi hem convidat la Sra. Ulrike Felt, doctora en Física i 
científica social, que posarà l'accent en el vessant ètic de la tecnologia. 
 
Moltes gràcies per la vostra assistència i els millors desitjos per a UPCArts! 
 
 


