
Notes del Director 

Situació a 26 de juliol de 2021 - COVID-19 (26/07/2021) 

 

Benvolgudes i benvolguts, 

Aquests dies estem tancant el curs acadèmic 2020-21 i crec que tots coincidirem en afirmar que ha 
estat un any “molt estrany”, per dir-ho suaument. Durant aquest curs hem viscut múltiples onades de 
contagis i ens hem adaptat tant sí com no a diferents escenaris de restriccions socials. En definitiva, 
tots plegats hem hagut d’acostumar-nos a gestionar la incertesa, perquè sovint era molt difícil fer 
previsions a setmanes vista.  

Tot i així, aquest curs hi ha un fet diferencial que indubtablement ha estat molt positiu: des de l’inici 
de l’any 2021 s’està vacunant a la població amb un ritme increïble tot just fa uns mesos, vacunant-se 
fins i tot ja a menors d’edat. Aquest fet ha propiciat que, malgrat les noves variants més contagioses, 
la letalitat de la pandèmia s’hagi reduït. No obstant, encara hi ha membres de la nostra comunitat que 
pateixen les conseqüències de la malaltia, de manera que una vegada més el primer missatge que vull 
transmetre és per enviar ànims i molta força a tots ells i totes elles. 

Durant aquest curs l’Escola ha anat recuperant les activitats presencials de manera esglaonada, 
arribant als exàmens finals amb un alt percentatge de presencialitat. Tot s’ha fet sempre amb les 
condicions de seguretat COVID corresponents. Ara toca encarar el proper curs amb força.  

Des de la Direcció hem anat preparant diversos escenaris pel mes de setembre, tot esperant 
indicacions concretes tant del nou Equip Rectoral de la UPC com de la Generalitat. I, finalment, el 
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, en estreta col·laboració amb 
els rectorats de les diferents universitats catalanes, ha redactat un Pla Sectorial d’Universitats pel 
curs 2021-2022 que ha estat aprovat pel Comitè Tècnic del PROCICAT, tot just el passat 21 de juliol. 
Aquestes indicacions ens permeten establir un escenari de treball que hauria de ser el definitiu, a no 
ser que les condicions pandèmiques variïn notablement durant el mes d’agost.  

Concretament, segons el Pla Sectorial aprovat, s’habilita la plena presencialitat a les activitats 
universitàries, sempre que es respectin les limitacions d’aforament i les mesures sanitàries vigents en 
cada moment (actualment, la limitació de l’ocupació és del 70% de l’aforament màxim de cada espai).  

Per tant, si la situació no canvia molt sensiblement, el proper mes de setembre començarem totes 
les titulacions de l’ESEIAAT de manera presencial amb el 100% de l’estudiantat a l’aula, respectant 
que l’ocupació a les aules no superi el 70% de l’aforament màxim. Per ajustar la capacitat de les aules 
a la permesa, aquest quadrimestre, com els anteriors, ens veiem obligats a prioritzar l’equilibri dels 
grups per davant de l’ordre de matrícula. També es podria produir algun canvi en les aules que ara 
consten en els horaris. Si us plau, consulteu l’aula definitiva abans de l’inici del curs. 

Aquest és l’escenari bàsic i si apareixen situacions particulars sobrevingudes actuarem de manera 
diligent i amb coherència, tal i com hem fet anteriorment. Per exemple, en el cas que ens trobéssim 
amb una sobrematrícula per sobre de les previsions en alguna assignatura concreta, estudiarem les 
possibles alternatives. Només com a últim recurs, podríem veure’ns obligats a fer docència híbrida al 
50% per alguna assignatura o curs. Aquesta no és la previsió a hores d’ara però ja hem après que cal 
estar preparats i, com és lògic, donaríem instruccions més precises a mesura que ens anessin arribant 
informacions.  

Certament, tots som conscients que la planificació es pot veure afectada per la situació de la pandèmia 
al setembre o a l’octubre, com va passar l’any passat. Però amb la previsió que es fa ara mateix de 



l’evolució dels contagis i considerant el ritme de vacunació, el conjunt de totes les universitats 
catalanes, el Departament de Recerca i Universitats i el PROCICAT arriben a la conclusió que el curs 
21-22 ha de començar de manera presencial. I la nostra obligació és gestionar-ho de la millor forma 
possible per tal que així sigui. Per aquest motiu ja s’estan fent una sèrie d’adaptacions a l’Escola, entre 
les quals destaco la creació de 2 aules noves. Una d’elles està situada al TR1 on fins ara es trobava el 
FABLAB (que passa a estar a la planta baixa del TR3) i l’altra a la planta 2 del TR5. Aquesta última és 
probable que no estigui completament enllestida a principis de setembre, tot i que les accions 
acústicament més molestes es faran durant l’agost. Demanem una mica de paciència i comprensió per 
si es produeix algun tipus de molèstia. 

Esperem que no s’hagi de modificar l’escenari de treball abans de començar el curs i que pugui ser un 
pas decidit cap a la “tant desitjada” normalitat. Un pas que significaria el tancament d’una etapa de 
docència remota o híbrida que ens ha desgastat a tots de manera evident. Tant de bo que el 
sobreesforç de tothom hagi aconseguit que la formació de les futures enginyeres i dels futurs 
enginyers de l’Escola només hagi patit una afectació mínima. 

Afortunadament l’Escola i els col·lectius que la formen van molt més enllà de limitar-se a fer front a la 
COVID i sobreviure. L’activitat de l’Escola no s’atura i un bon indicatiu és que ens tornem a trobar en 
un nou període de matriculació. L’entrada de nou estudiantat, que accedeix als primers cursos de grau 
i màster, és la sàvia nova que fa funcionar tot el sistema acadèmic de l’ESEIAAT.  

Aquest any voldria destacar tant el notable increment de sol·licituds en primera opció que ha tingut 
la nostra Escola, com l’increment de la majoria de les notes de tall d’accés als nostres graus. Crec que 
aquesta situació és mèrit de tothom i vol dir que continuem millorant constantment. Moltes gràcies 
a tothom per contribuir-hi. 

 

Un altre esdeveniment important que voldria subratllar és l’acte presencial d’homenatge als 
membres de PDI i PAS que s’han jubilat en aquests 2 darrers cursos i que va tenir lloc el passat 29 de 
juny. Als nostres ulls l’acte va ser molt emotiu i més que merescut per totes les persones que durant 
molts anys han format part activa de la nostra comunitat, ajudant a que l’ESEIAAT sigui el centre 
dinàmic que coneixem ara i el que es projecta amb il·lusió de cara al futur.  

I per tal que tothom tingui present aquestes persones tan importants, aquí trobareu els seus noms:  
Jubilacions curs 19-20 

192 ALICIA FUMANAL GABAS 
702 FRANCISCO JIMBEL DOMENECH 
709 ANTONIO FONT PIERA 
717 JOAQUIM MARQUES CALVO 
717 TERESA VIDAL LLUCIÀ 
724 ASSENSI OLIVA LLENA 
724 JOHN HUTCHINSON 
732 RAMON CASABONA FINA 
732 ROSA Mª DRUGUET TANTIÑA 
737 CARLES ROMEA ROSAS 
749 ASSUMPTA SABATER PRUNA 

 
 
 
 

Jubilacions previstes curs 20-21 
192 MARGARITA LUIS LORO 
192 JOANA FERNANDEZ GARRIDO 
192 JOAN PAGES SALOMÓ 
192 JOSEP PLA CARLES 
192 GUSTAVO FLORES RUGGERI 
192 MERCEDES SIMÓ CIMA 
702 FRANCESC XAVIER CAPDEVILA 



707 RAMON COMASOLIVAS FONT 
712 RAFEL SITJAR CAÑELLAS 
713 PILAR CORTES IZQUIERDO 
713 JOSEP GARCIA RAURICH 

724 ALBERT PUIG KOWERDOWICZ 
732 IGNASI ARCUSA POSTILS 
748 JOSEP LLUIS FONT GARCIA 
758 JOSEP MARIA DOMENECH MAS

 

I per últim però no menys important, arrel de la jubilació de la nostra Secretaria Acadèmica, la 
Professora Pilar Cortés (moltes gràcies per tot Pilar!!!), s’ha decidit reestructurar lleugerament l’Equip 
Directiu de l’ESEIAAT: a partir de setembre, el nou Secretari Acadèmic serà el Professor Jorge 
Macanás i el seu càrrec actual al front de la Sotsdirecció de Qualitat serà ocupat pel Professor Jordi 
Voltas, qui actualment és Cap d’Estudis de Graus. Com a nou Cap d’Estudis de Graus de l’ESEIAAT 
incorporem a l’equip al Professor Miquel Mudarra, amb una àmplia experiència prèvia en direcció i, 
en particular, com a Cap d’Estudis. Moltes gràcies a tots per la feina feta fins ara i molta sort per la 
feinada que vindrà!! Ajudeu-los si podeu a les seves noves ocupacions i no oblidem que la seva sort és 
la sort de tots i totes… 

I ja per acabar, de debò, vull dir una gran veritat: a aquestes alçades del partit estem força fatigats, 
física i mentalment. Hem fet entre tots i totes uns enormes esforços d'adaptació continuats i hem vist 
companys i companyes que han necessitat la nostra ajuda de la mateixa manera que, de vegades, a 
nosaltres ens ha calgut la seva. De fet, hi ha persones que encara no s’han recuperat de les seqüeles 
personals i anímiques dels últims mesos. No podem oblidar que portem més d’un any vivint un període 
d’intensa transformació que serà recordat al llarg de la Història.  

Però, sortim o no als llibres de text, no tenim cap més opció que continuar caminant endavant però 
sabent descansar, lluitant contra el virus però fent aliances per defensant-nos, treballant 
individualment però també plegats, fent bandera de la responsabilitat que ens caracteritza i forjant 
noves virtuts col·lectives com la resiliència. La nostra feina és molt important i tots i totes nosaltres 
també ho som. Ho som perquè som responsables de part del futur que viuran les properes 
generacions que, si ho hem fet bé, hauran après que l’adaptació i la superació són 2 valors propis 
fonamentals de l’enginyeria. No hem perdut l’esperança de veure la llum al final de túnel i, si cal, 
l’encendrem nosaltres mateixos.  

Una immensa abraçada per a tothom, descanseu molt, desconnecteu molt i cuidem-nos moltíssim!! 

Molt bon i més que merescut estiu !! 

 

Xavier Roca 

Director de l’ESEIAAT 

 


