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 l’eliminació de tots els patiments i la generalització de totes 
les alegries que puguin dependre de la voluntat human ; es la pau entre tots els éssers humans; 
es una nova i millor civilització, una humanitat més digne i feliç. Però creiem que el bé de tots no es 
pot aconseguir realment més que amb la conscient col·laboració de tothom; creiem que no existei-
xen fórmules màgiques capaces de resoldre les dificultats; (...) que la vida social adquireix sempre 
les formes que resulten del contrast dels interessos ideals dels que pensen i volen. Per això con-
voquem a tothom a pensar i a voler. 

Errico Malatesta, a Pensiero e Volontà, 1 de Gener de 1924 
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EPSEB  Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona 
ETSAB  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 
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ETSEIB  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 
FIB  Facultat d'Informàtica de Barcelona 
IS.UPC  Institut de Sostenibilitat de la UPC 
PAS  Personal d’Administració i Serveis 
PDI  Personal Docent i Investigador 

PFC  Projecte Final de Carrera 
STEP  Sostenibilitat Tecnologia i Excel·lència per al 2015 
UPC  Universitat Politècnica de Catalunya 

 

 

Nota respecte als idiomes emprats al text 
Amb caràcter general, s’utilitza el castellà per als texts generats específicament pel present document. 
En quant als documents generats durant el procés i que es recullen al present text, s’ha mantingut l’idioma origi-
nal si no existia versió en ambdós idiomes. 
La intenció en tot moment ha estat mostrar el procés tal i com s’ha desenvolupat.  
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A. PROPOSTES 
 

A.01. PECHAKUCHA 
 

A continuació, s’exposen les presentacions Pecha Kucha que es van fer per al dia 16 de 
octubre de 2009. L’objectiu d’aquestes presentacions, és presentar una iniciativa de canvi o 
millora en els estudis que s’imparteixen a la UPC amb l’objectiu d’implementar el compromís 
social i la sostenibilitat. Aquestes, son un dels eixos centrals del document i pretenen ser un 
primer pas per a la seva materialització a partir del febrer 2010; l’anàlisi de les mateixes es 
troba en el quart apartat del document Propostes i pla d’acció. 

Cal però recordar molt breument el format de les presentacions que està explicat a la valo-
ració de l’esdeveniment i per a la versió en DVD, s’ha afegit com a vídeo a l’annex D.5 – 
Fotografies, vídeos i altres. Una sessió Pecha Kucha és una barreja de festa amb presenta-
cions audiovisuals breus. Aquestes consten de vint diapositives de vint segons cadascuna 
de forma que la gràcia de l’exercici resideix en saber adaptar el que s’estigui dient al avenç 
de les diapositives. Paral·lelament i per a fer-ho menys institucional, hi ha una barra i música 
per als descansos. S’aconsegueix així un ambient de treball però alhora sense estrés. 

El dia de les presentacions es van fer servir tant el català com  el castellà, i en ambdós ver-
sions del document, s’ha mantingut la llengua escollida pel presentador. L’ordre seguit va 
ser: 

Títol Presentador Centre 
Torn 1 
¿De qué va eso de STEPestudiants? STEPestudiants - 
Calefacció Teresa Sanjuan ETSEIB 
Pràctiques pràctiques Manel Romero ETSAV 
Implicació dels estudiants a la universitat Maria Lluis Vinyals + Mariona Gens ETSEIB + ETSAV 
Plans d'estudi alternatius Joan Puigdomènech Director ETSAV 
Model d'universitat Oriol Arcas FIB 
L'escalada a l'ETSEIB Joel Mus ETSEIB 
Torn 2 
Els materials de construcció Montserrat Bosch EPSEB (PDI) 
Casal d'infants Lyzeth Artemisa Máster Sostenibilitat 
Aparcament de bicicletes Guillem Sort ETSEIB 
Canviem el món Joan Agea ETSEIB 
Evolució dels interiors arquitectònics Pol Alonso ETSAV 
Borsa de llibres Oleguer Llimona ETSEIB 
Torn 3 
Mucha Caca C. Claret + D. Calatayud + X. Robledo ETSAV (PDI+est) 
Pràctiques ètiques Gerard Bonvehí ETSEIB 
Educ.acción Maritxu Olazabal ETSAV 
Educación tecnològica Lorena Cárdenas Máster Sostenibilitat 
Col·lapse Alberto Altés ETSAV 
L'educació que Volem STEPestudiants - 
Precs, preguntes i debat 

Taula 1. Torns de presentación en el Pecha Kucha 
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Les dos presentacions a càrrec de STEPestudiants  no s’han inclòs en aquesta part donat 
que no són propostes, es poden trobar a l’annex D.2 – Presentacions. 

Addicionalment es van realitzar unes propostes que no es van poder presentar el mateix dia 
del Pecha Kucha, per una raó o altre: 

Títol Presentador Centre 

Transport sostenible Anna Arnaiz + Adrià Pallejà ETSEIB 

Educación Catalina Castilla Máster en Sostenibilitat 

Comunitats d'aprenentatge Cris Pérez Máster en Sostenibilitat 

Ètica a l'enginyeria Bruno Domènech ETSEIB 

Taula 2. Propostes no presentades en el Pecha Kucha 

 
La presentació de Bruno Domènech va ser presentada i penjada al blog amb antelació a la 
sessió Pecha Kucha, amb la intenció d’incentivar la participació i mostrar als presentadors 
un exemple de Pecha Kucha. 

Per últim, destacar que un dels organitzadors, Juan Gonzalo, va realitzar un “meta Pecha 
Kucha” que va ser presentat a la sessió d’Educ.acció del 1 d’octubre de 2009 y va ser penjat 
al blog juntament amb la presentació de Bruno Domènech. Aquesta explica com s’ha de fer 
un Pecha Kucha i es troba a l’annex D.3 – Eines de treball i participació. Pel que fa als víde-
os, es troben a l’annex D.5 – Fotografies, vídeos i altres. 

 

Per consultar les presentacions, visiteu:  

http://step-estudiants.blogspot.com/2009/10/pecha-kucha-resum-i-valoracio-de-lacte.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://step-estudiants.blogspot.com/2009/10/pecha-kucha-resum-i-valoracio-de-lacte.html�
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A.02. MEMÒRIA 
 

El primer a tenir en compte en la realització de les memòries és que l’ideal seria que aques-
tes fossin una espècie de manual a seguir punt per punt amb les diferents passos que s’han 
de fer per arribar a posar en marxa la iniciativa. Mentre que en la sessió de Pecha Kucha es 
van presentar un seguit d’idees a on només es demanava una primera introducció, una con-
textualització del perquè i el com a grans trets, aquí es demana ja un informe molt més des-
envolupat a on s’especifiqui tot el que s’ha de tenir en compte. Suposadament, amb les me-
mòries acabades el personal que treballi amb STEPestudiants a partir de l’any vinent podrà 
començar a materialitzar els projectes presentats. Per afavorir la participació, no s’han res-
tringit les presentacions a les proposades al Pecha Kucha, sinó que s’ha deixat a la lliure 
elecció dels estudiants, sempre i quan la idea promogui la inclusió dins els estudis de la sos-
tenibilitat i el compromís social. 

La sessió de treball a l’alberg realitzada els dies 13 i 14 de novembre de 2009 va servir per a 
un major aprofundiment de les memòries entre tots els participants, amb la finalitat de polir 
els detalls poc elaborats o les mancances que poguessin sorgir. D’aquesta forma, els tre-
balls finalment presentats a continuació han patit un procés de canvi i confrontació 
d’opinions, essent així molt més complerts i fàcils d’entendre de cara a l’any vinent. 

Per tal de facilitar la tasca als participants i uniformitzar el conjunt de propostes, s’han pro-
posat les següents idees als realitzadors, que no són d’obligat compliment però guien en 
certa mesura cap al que els organitzadors han considerat més adient tractar: 

• Idea: descripció de la idea, l’objectiu principal i els motius que han impulsat a pensar-ho. 

• Objectius: tot allò que es té intenció d’arribar a aconseguir en cas d’implantar la idea. S’aconsella fer tres 
o quatre objectius generals i anar ampliant i desenvolupant cadascun d’ells. 

• Marc institucional: agents implicats (PDI, PAS, estudiants, direcció, etc.), gestions a realitzar,  tant si és 
a nivell d’un centre o a nivell de tota la UPC. 

• Recursos: ordre de magnitud del cost econòmic i del cost temporal. Material necessari tan abans com du-
rant la implantació de la idea. Avaluació, si és possible, d’altres costos com el social o l’ambiental. 

• Valoració: anàlisi dels impactes positius i negatius, es recomana fer servir l’eina DAFO (per més informa-
ció, veure http://www.guiadelacalidad.com/analisis-dafo.php). 

• Perspectives de futur: seguiment i avaluació del projecte, possibles escenaris de futur i conseqüències 
que se’n poden derivar de cadascun d’ells. Anàlisi de la viabilitat dels objectius plantejats inicialment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiadelacalidad.com/analisis-dafo.php�
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A.02.01. UNA UNIVERSITAT PARTICIPATIVA I CRÍTICA - ORIOL ARCAS (AEP) 

 

Introducció 
Comparada amb la medieval, la Universitat contemporània ha complicat enormement 
l’ensenyament professional que aquella en germen proporcionava, i ha afegit la in-
vestigació traient gairebé per complert l’ensenyament o transmissió de la cultura. 

José Ortega y Gasset, La reforma de la Universidad, 1930 

 

La universitat com a escola de valors 

L'ensenyament superior, de la mateixa manera que el primari i secundari, és una escola de 
ciències, tècniques i arts, però també una escola de formació de ciutadania on els i les joves 
desenvolupen parts molt importants de la seva personalitat i pensament en els anys 
més intensos de la seva joventut. 

La societat actual mostra un decepcionant desinterès per la majoria d'assumptes, fins 
i tot per aquells que els afecten més plenament. Els joves són un reflex de la societat on 
viuen, i en aquest cas sembla que l'únic interès que predomina és el que es té per un ma-
teix. Cal buscar les causes de molts dels problemes de la societat actual en l'educació que 
rebem: uns joves que mai han participat en les eleccions de la seva facultat o la seva univer-
sitat no tenen cap experiència personal ni cap estímul que els faci entendre la importància 
d'anar a votar. 

Enlloc de reconduir aquesta tendència veiem com a l'ensenyament actual no està orientat a 
la formació humanista de les futures generacions d'arquitectes, enginyers i matemàtics, sinó 
que es supedita a les necessitats laborals de la societat. Aquest objectiu és, com s'ha dit en 
l'inici, una de les funcions  de  la  universitat,  però  no  es  pot  reduir  l'educació  a  una  
simple  fàbrica  de  personal qualificat. 

En les darreres reformes que s'han aplicat a la institució universitària sovint, a banda de les 
referències obligades als valors humanistes com intrínsecs de la universitat (sostenibilitat, 
igualtat, etc.), no trobem en l'articulat cap actuació concreta per fonamentar-los. Ja en els 
darrers temps s'ha deformat els conceptes de “societat”, com en l'informe “Una universidad 
al servicio de la sociedad” del Círculo de Empresarios; o de “social”, com en les declaraci-
ons de Berlín de 2003 i de Bergen de 2005 sobre l'EEES dels ministres europeus, on es 
parla de la “dimensió social” de la universitat referint-se a la mobilitat o l'aprenentatge al llarg 
de la vida. Altre cop, no es pot reduir la dimensió social i humana de la universitat en les 
seves implicacions econòmiques. 

Ara bé, la incorporació de valors socials als estudis no només es pot fer de forma explícita 
en assignatures o temaris concrets. Com deia Manuel Sacristán en el seu assaig “La univer-
sidad y la división social del trabajo”, el mateix marc cultural de la disciplina més “apolítica” –
com la mecànica, per exemple– pot ser suficient per carregar ideològicament el seu ense-
nyament. Per exemple, no serveix de res tenir assignatures dedicades a la sostenibilitat si a 
la resta dels continguts docents  no  s'introdueixen  també  aquests  valors.  Anàlogament,  
un  professor  o  professora  que fomenti,  per  exemple,  la  participació  i  el  debat  a  l'aula  
està  contribuint  a  la  formació  de professionals dotats d'opinió pròpia i de pensament crí-
tic, que es qüestionin la realitat on viuen i que intentin millorar-la. 
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La participació com a expressió del compromís social 

Quan parlem de responsabilitat social o valors socials, ens referim a valors relacionats amb 
la societat, la col·lectivitat d'individus. La manca de valors socials dels plans d'estudi, reflex 
directe de la manca de valors de la societat actual, està directament relacionada amb la 
manca de pensament col·lectiu, solidari, o el que és el mateix, del predomini de l'individua-
lisme. Per això la participació institucional a la universitat, l'associacionisme universitari i 
altres formes de d'organització que trobem als campus, on diverses persones es troben per 
participar d'un objectiu comú de forma altruista, són la màxima expressió del compromís 
social. 

Seguint amb el text de Sacristán, no es pot esperar introduir valors socials, col·lectius, com 
la solidaritat o la igualtat, si abans no existeix un sentiment de col·lectivitat, de participació, a 
les universitats. Aquest teixit el creen les associacions de tot tipus, des de les culturals, de 
representació o esportives, fins les ONG que tan presents són a la UPC. Els valors que 
poden enriquir els estudis ja es troben a les universitats des de fa anys, però sempre a fora 
les aules i estrictament separats de les activitats acadèmiques, en la feina d'estudiants i 
professors compromesos que acaben treballant més de cara enfora, resolent problemes de 
la societat i el món, que de cara endins. 

Juntament amb l'associacionisme trobem els canals institucionals de participació democràti-
ca, ja sigui en delegacions, juntes o el Claustre, on l'estudiantat treballa per millorar la 
universitat en el que és una forma més de voluntariat. En una universitat on es dificulta la 
participació dels seus membres en el govern de la mateixa s'està fomentant el clientelisme, 
un model de persona passiva que no es qüestiona la realitat on viu i que accepta que altres 
prenguin decisions per ella. 

 

Objectius 

L'objectiu d'aquesta proposta és introduir una dimensió vertaderament social als plans 
d'estudis de la UPC per contribuir a formar una societat més justa i compromesa. Podem 
classificar els valors en explícits, dotats d'un cos teòric i pràctic en forma de continguts, i 
implícits, que s'aprenen i es practiquen de forma transversal en la forma d'exercir la docència 
o altres activitats que es desenvolupen als campus. 

• Objectiu 1:  introducció  de  valors  de  responsabilitat  social  en  els  continguts   
dels  plans d'estudis. 
o Formació explícita (en assignatures dedicades) i implícita (en la forma en què s'exerceix la docència  i  

la  recerca)  de  valors  com  solidaritat,  pacifisme,  sostenibilitat,  ecologisme, igualtat d'oportunitats entre 
persones i laïcitat. 

o Foment de la cultura i l'art per evitar formar tècnics molt especialitzats però incultes. 

• Objectiu  2: foment de la participació estudiantil en els òrgans de govern de la uni-
versitat. 
o Millora dels canals de participació, fent que siguin més efectius, i afavorint la presència d'estudiants en els òr-

gans de govern de la universitat. 
o Formar  i  informar  a  l'estudiantat  sobre  el  funcionament  de  la  institució  i  dels  seus mecanismes de par-

ticipació. 
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• Objectiu  3: foment del teixit associatiu de la UPC. 
o Donar facilitats com infraestructures i finançament a les associacions que treballen pel foment de valors com-

promesos. 
o Millorar la difusió de les activitats que es desenvolupen a través de les eines de què disposen els centres de la 

UPC, i en especial a través de l'Univers. 
o Creació  d'un  òrgan  de  coordinació  de  les  associacions.  Un  bon  referent  és  el  Consell d'Associacions 

com el que existeix en la Universitat de Barcelona, que vindria a complementar el Consell de l'Estudiantat i el 
Consell de Delegacions. 

• Objectiu  4: foment d'espais de trobada entre els diferents agents implicats. 
o Afavorir la coordinació dels agents que ja treballen temàtiques de responsabilitat social per crear sinergies i 

complicitats que potenciïn la seva feina, per exemple en fòrums i trobades. 
o Alhora, facilitar la comunicació amb altres òrgans institucionals de govern i representació, tant d'estudiantat 

com de professorat. 

 

Actors implicats 

Els valors al voltant dels quals s'articula el model de universitat que es proposa aquí en gran 
mesura són presents a la UPC, ja sigui en associacions, centres i plans d'estudis que els 
treballen, o en iniciatives institucionals que els promouen, però no apareixen amb la suficient 
nitidesa en els plans d'estudi. 

• Associacions, ONG i altres 
Com ja s'ha dit, la UPC disposa d'un ric bagatge en compromís social especialment relacionat amb la 
cooperació i la solidaritat, com les associacions i ONG, les càtedres UNESCO. Tot aquest en-
tramat d'entitats poden aportar (com es fa en aquesta iniciativa de STEP Estudiants) els valors que ne-
cessaris per enriquir els plans d'estudis. També cal incloure altres associacions encara que no treballin  
temàtiques  de  contingut  social,  ja  que  per  la  seva  tasca  associativa  en  sí  també contribueixen a la 
formació de persones implicades i participatives. 

• Institució 
Cal comptar amb el suport de la institució per introduir canvis en el model d'ensenyament i de participació. 
Tant els canals institucionals (juntes d'escola, claustre) com reunions amb els càrrecs de direcció (rector, 
vicerrectors i directors de centre o departament) poden ajudar a sumar a favor. 
També cal comptar amb els diversos òrgans i comissions de què disposa la UPC, com la Comissió per la 
Igualtat d'Oportunitats. 

• Professorat 
El professorat és una peça central en el camí per introduir valors de compromís social, no només perquè 
vehiculen el coneixement sinó perquè són un referent per als estudiants. Cal fer-los comprendre la neces-
sitat de que transmetin valors de caire humanista, però també que fomentin l'interès per la participació es-
tudiantil. 

 

Recursos 

Gran part de les mesures proposades aquí no requereixen recursos addicionals, sinó fomen-
tar estructures i organismes ja existents en al universitat. Aquesta proposta pretén reformar i 
millorar el funcionament de certes parts de la universitat. 
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Valoració 

Fortaleses Debilitats 
Tradició de cooperació de la UPC. Teixit associatiu. 
Estructures de participació (delegacions i òrgans de 
govern). 

Poca participació de l'estudiantat i professorat. 
És difícil dur a terme projectes a llarg termini perquè 
els estudiants passen uns pocs anys a la universitat. 

El contingut tècnic de les carreres de la UPC fa que 
sigui difícil introduir valors socials. 
Els  estudiants  tenen  poca  incidència  en  els 
òrgans de govern de la universitat. 

Oportunitats Amenaces 
Amb l'EEES s'ha obert la porta a reformar els plans 
d'estudis. 
Es poden estructurar els continguts en forma de 
competències. 

La participació institucional serveix d’aprenentatge de 
moltes competències incloses en els plans d’estudi 
(parlar en públic, treball en equip, etc.) 
Les  professions  tècniques  poden  transformar molt 
ràpidament la realitat, i per tant la posada en pràc-
tica del compromís social resulta més gratificant. 

Marcs legislatius que limiten la participació i els con-
tinguts de compromís social. 

 

 

Perspectives de futur 

Les imminents reformes a que s'enfronta la universitat en els propers anys apunten a un 
aprofundiment del seu paper com a simple fàbrica de personal qualificat, i en una progres-
siva retallada dels mecanismes democràtics (veure les propostes sobre la governança del 
Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya de l'Associació Catalana d'Universitats Públi-
ques). Sembla cada cop més difícil incidir en el funcionament de la universitat, i la partici-
pació i l'interès de l'estudiantat i professorat continua disminuint. 

D'altra banda, iniciatives com STEP Estudiants poden ajudar a invertir aquesta situació. Per 
tant, caldrà que els agents interessats en un canvi comencin a desenvolupar estratègies 
conjuntes. Només una xarxa de col·laboració i l'existència d'un sentiment de comunitat per-
metran aconseguir certs canvis que creiem necessaris. 

Algunes  de les propostes  anteriors  són  difícilment mesurables  (com la  millora  dels  
canals de participació estudiantil), mentre que d'altres es basen en mesures concretes (la 
creació d'un Consell d'Associacions, la creació d'espais de trobada, etc.). Cal realitzar una 
correcta repartició entre els diferents agents perquè els desenvolupin de la millor manera i 
els incloguin en els seus plans de treball propis. 
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A.02.02. PFCS TRANSFORMADORS - JOAN AGEA (ESF-UNI, DELEGACIÓ ETSEIB) 

 

Proposta Transformadora 

La meva proposta consisteix en la creació d’una comissió dins la UPC per avaluaria viabilitat 
de projectes de final de carrera transformadors dins d’aquesta i en el cas de que siguin 
viables,  dur-los a terme.  

 

Objectius 

Aquesta proposta té múltiples objectius; per una banda, la implicació per part de l'estudiantat 
en el desenvolupament i transformació de la universitat mitjançant les seves idees i esforços. 

La universitat ideal per la qual lluita aquesta proposta és una on l'estudiant en sigui partícip 
en tots els sentits, en el de formar-se, però alhora en el de construir-la, l'estudiant no només 
té el poder democràtic representatiu, sinó que si té iniciativa i aquesta és aprovada per una 
comissió objectiva també podrà participar de la construcció de la universitat. 

Un altre objectiu és el de reformar la universitat i fer-la un lloc capdavanter i exemple per a la 
resta de la societat en tots els sentits; des de la seva organització, eficiència, les seves ins-
tal·lacions… En general tenir una universitat que estigui a la última en nous descobriments, 
en sostenibilitat i en compromís amb la societat. 

Això sembla molt obvi però si analitzes la majoria d'equipaments universitaris, funciona-
ments de la universitat i un llarg etcètera et trobes que realment està completament desfa-
sada, el sistemes d'il·luminació completament desfasats, sistemes de climatització més que 
deficients en tots els sentits; ni funcionen correctament, ni són gens sostenibles. 

També servirà per a que l’estudiant pugui dur a terme una part importantíssima de la educa-
ció, l’execució del projecte. Ell mateix hauria d’encarregar-se de la realització del projecte 
amb la ajuda i recolzament del professorat i la universitat. Un cop acceptat el projecte i reto-
cat tot el que es cregui necessari per part del professorat amb el vist i plau de la comissió, 
l’estudiant s’encarregarà de presentar la obra a concurs (si és una obra) o de parlar amb qui 
calgui si són reformes de funcionament, o d’implementar el programa si és un programa etc. 
Aquesta formació addicional de ben segur que li serà molt més útil que moltes hores lecti-
ves, ja que com a treballadors el més probable és que acabin realitzant tasques d'aquest 
tipus i més avui en dia. 

Amb la proposta també aconseguirem reduït la despesa de la universitat en projectes ja que 
no s’hauria de pagar a empreses subcontractades per a poder realitzar idees que ja estan 
dins la universitat i que probablement són igual o més bones. Això ajudaria a alleugerar el 
problema econòmic que actualment tenen la majoria d'universitats públiques inclosa la UPC. 

 

Viabilitat del projecte 

La viabilitat del projecte ha de ser en tres sentits, viable socialment; que vol dir realment útil i 
transformador per a la societat. 

Viable ambientalment, ha de ser una proposta que tignui en comte aquest aspecte molt espe-
cialment, i que avaluï la despesa ambiental o estalvi depenent de les millores que suposarà. 
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I finalment viable econòmicament, en aquest cas ha de ser factible per a la universitat, i 
també s'ha de correspondre la despesa pecuniària amb el poder transformador. 

 

La comissió 

La comissió podria ser directament la comissió acadèmica que fes una reunió extraordinària 
a principi de curs per tal de decidir quines propostes són viables, i de les que no ho són mi-
rant si retocant-les podrien esdevenir propostes transformadores. 

Proposo la comissió acadèmica perquè compleix les tres condicions que m'havia marcat; 
que hi hagués participació dels tres estaments representatius de la universitat, PDI, estudi-
antat i PAS.  

També compleix que aquests són representatius de la comunitat universitària ja que han 
estat escollits democràticament, i que són en general gent més motivada i receptiva per 
aquest tipus de propostes ja que participen de la vida universitària voluntàriament. 

La comissió també s'hauria d'encarregar d'assignar professors a les propostes que surtin 
escollides com a viables i que es vulguin dur a terme per a assessorar al estudiant a l'hora 
d'implementar el projecte. 

 

Pressupost del projecte 

Inicialment molt probablement la única manera de fer funcionar la idea seria dedicant una 
partida del pressupost anual de l'ETSEIB a aquest fi.  

Però l'objectiu al llarg dels anys seria aconseguir que no hi hagués pressupost i que simple-
ment s'avalués la utilitat dels projectes i el poder transformador d'aquests sense límits, qual-
sevol proposta que fos realment innovadora tingues la seva partida. 

Per tant el pressupost aproximat és impossible de fer, pot ser que surtin propostes de caire 
organitzatiu que no tinguin cost per a la universitat, com obres innovadores cares, com pro-
postes d'eficiència i reducció del consum que també reduirien la despesa. Per tant és impos-
sible determinar el que valdria la seva implantació. 

 

L'anàlisi DAFO 

• Oportunitats 
Començaré per les Oportunitats, ja que el que vull és engrescar-vos amb la idea. 
Aquesta idea obre moltíssimes oportunitats importants, per començar  tenim la oportunitat de crear una 
eina de constant renovació i transformació d'idees en la universitat, no estem parlant només d'un moment 
puntual en el temps, sinó que si la idea surt endavant, els estudiants s'aniran prenent el relleu per a trans-
formar la universitat en tots els sentits. 
Les altres oportunitats les esmento perquè ja les he explicat 

o Oportunitat d'aprenentatge per part dels participants. 
o Oportunitat per estalviar pressupost. 

o Oportunitat d'implicar els estudiants en la construcció de la universitat. 
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• Fortaleses 
Les principals fortaleses és que una part de la idea ja s'està realitzant; ja hi ha molts estudiants de la uni-
versitat que fan projectes transformadors dins d'aquesta. Només caldria canalitzar tot aquest coneixement 
cap a alguna cosa útil com seria reformar la UPC per ser un referent a nivell de sostenibilitat dins la uni-
versitat i fins i tot la societat en general. 
Una altra fortalesa és que de ben segur que una part del professorat s'implicarà en la consecució d'a-
quests objectius. 
També és una fortalesa del projecte el fet que la universitat tingui greus problemes de diners ja que això 
podria propiciar que veiessin amb millors ulls la proposta ja que amb aquesta molt probablement acabaran 
podent retallar pressupost de mà d'obra que dissenyi i implementi idees. A part s'ha de valorar que aques-
ta mà d'obra al ser qualificada és especialment cara per a la UPC. 

• Amenaces 
Les amenaces són múltiples, però poden solventar-se amb molta dedicació i implicació.  
Bàsicament de totes les amenaces caldria remarcar que podria ser que els òrgans de direcció i govern no 
veiessin la necessitat d'implementar un projecte com aquest, ja que podrien no valorar la innovació i trans-
formació que aquest aporta i veure només una despesa més a curt termini oblidant que previsiblement a 
mitjà i llarg termini aquesta idea pot acabar sent beneficiosa fins i tot pecuniàriament. 

• Debilitats 
Crec que el que es podria millorar és el tema de com implementar-lo, en el fons és totes les votacions i les 
relacions directes amb direcció són una mica complicades, caldria buscar alguna manera per tal de maxi-
mitzar les possibilitats d'èxit de la empresa. 

 

Passos a seguir per tal d'implementar la idea 

Hi ha vàries maneres d'arribar a assolir l'objectiu, i no n'hi ha crec jo cap de clara.  

Una opció seria la de convèncer al Consell d'Estudiants de la UPC de la necessitat d'aques-
ta idea i de la transformació que suposarà i aquest com que ja té dret a proposta en els 
claustres universitaris que ho proposi en un Claustre.  

El mateix és pot aplicar a nivell ETSEIB o qualsevol altra escola, la idea és que els delegats 
presentin la moció a la junta d'escola i que llavors es valori i deliberi. 

També es podria intentar anar a parlar amb en Rafael Ruiz Mansilla que és Sotsdirector de 
Política Acadèmica i intentar convènce'l de la importància. 

Un cop que la direcció de la ETSEIB o de la UPC hagi acceptat la proposta cal posar-nos a 
treballar, s'han de promocionar els PFC's amb temàtiques de la facultat i com millorar-la. Cal 
pressionar perquè hi hagi una partida pressupostària per a la realització dels projectes, so-
bretot al principi i anar pressionant més endavant per a que la partida sigui el més gran pos-
sible, atenent també al nombre i qualitat dels projectes. També cal parlar amb professors 
compromesos que donguin idees des dels seus departaments per a fer PFC's transforma-
dors. 

Cal assegurar que és constitueix la comissió i pressionar-la per a que dediquin una reunió 
sencera a aquest afer, ja que cal avaluar bé els projectes. 

En qualsevol dels casos és possible que es presentés la proposta de que fos una empresa 
la que financiés la execució d'aquestes idees. Si així fos, intentaria per tots els mitjans d'arri-
bar al finançament amb fons públics, en comtes de privats, condicionats i mai donats com-
pletament altruista-ment. 
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A.02.03. APARCAMENT PER A BICICLETES ALS CAMPUS UPC - GUILLEM SORT (ESF-UNI) 

 

Idea 

La idea principal que defensa aquesta memòria és la implantació d’aparcaments per a bici-
cletes a tots els campus UPC. Es pretén que aquests espais habilitats siguin de qualitat i 
puguin garantir un mínim de facilitats com ara la seguretat, el bon manteniment de les bici-
cletes i la certesa per l’usuari de que hi haurà espai per estacionar pràcticament sempre. 

Aquesta és la idea com a cosa material per la qual s’haurà de treballar. L’aplicació d’aquesta 
aportaria un seguit d’externalitats positives que complirien tots els objectius previstos pel 
programa STEP. L’objectiu principal de la creació d’aquest espai per aparcar bicicletes seria 
augmentar la sostenibilitat dels voltants dels campus de la UPC per mitjà dels estudiants. A 
la vegada, aquests estudiants acabarien sensibilitzant i aportant coneixement sostenible dins 
de la mateixa UPC. D’aquesta manera, el transport sostenible passaria a ser una fet habitual 
a les aules, biblioteques, espais de descans, bars... en resum, estaríem parlant de fer del 
transport sostenible una competència transversal dintre de l’àmbit universitari. 

Aquesta idea va aparèixer arran de la construcció del nou pàrquing per a cotxes que s’està 
construint a l’ETSEIB. Intenta fer una reflexió sobre si una petita part d’aquesta gran obra 
podria estar dedicada al aparcament de bicicletes ja que, entre molts altres avantatges, 
aquestes ocupen menys espai. 

 

Objectius 

• Promocionar l’ús de la bicicleta com a transport urbà 
Aquest objectiu intenta resumir el fet de que la bicicleta és el transport més eficient per a distàncies urba-
nes. Amb l’aplicació de la idea que defensa aquesta memòria es preveu que molta més gent faci ús de la 
bicicleta i per tant, les principals vies d’accés a la universitat quedarien més descongestionades. El nom-
bre de gent que faria ús del cotxe disminuiria i no existiria aquesta sensació d’invasió per part de motos i 
cotxes que acaben aparcant a l’acera, limitant el pas de vianants. Val a dir que segurament en altres fa-
cultats que no estiguin dins de nuclis urbans no és una situació tant exagerada. 

• Permetre que qualsevol persona pugui fer ús de la bicicleta 
Aquest objectiu és bàsic i molt important. Hi ha un nombre important de persones que tenen voluntat per 
fer ús de la bicicleta, persones que són conscients dels avantatges que presenta respecte altres sistemes 
de transport, però que per diferents motius no poden ser usuaris de la bicicleta. Caldria impulsar iniciati-
ves com el bicicampus o el bicing  per tal de que tothom tingui accés a una bicicleta i garantir la seguretat 
als aparcaments d’aquestes. Hi ha casos de gent que no s’atreveix a dur una bicicleta massa “nova/bona” 
per por a que li robin, en aquest cas només cal pensar en els cotxes: una persona que té un cotxe de ga-
ma alta no deixa d’agafar-lo per por a perdre’l. Bàsicament es tractaria de garantir aquests punts. 

• Fer de la universitat un ambient més saludable i sostenible 
L’acompliment d’aquest objectiu seria l’èxit absolut de la proposta. Aconseguir disminuir la contaminació 
ambiental, però sobretot acústica de les zones universitàries milloraria molt la qualitat de vida università-
ria. A més a més, el fet d’anar en bicicleta té la component individual de fer exercici que també milloraria 
la sensació de benestar entre els que facin ús de la bicicleta. Finalment i com ha estat introduït al punt an-
terior, l’assoliment d’aquest objectiu representaria una petita empenta endavant al objectiu final del pro-
grama STEP de fer de la sostenibilitat i del compromís social una competència transversal a la UPC. Po-
dríem dir que indirectament apareixeria a través del moviment social una educació pel transport sosteni-
ble. 


