
INVITACIÓ A UNA REFLEXIÓ FINAL PRÈVIA A LA VOTACIÓ 

Atesa l'honestedat i independència de pensament que sempre ens ha caracteritzat, i 
conscients dels desafiaments que haurà d'enfrontar la UPC per a mantenir-se competitiva en 
aquest nou escenari post-pandèmia, creiem pertinent fer un últim apel·lo a la reflexió i a la 
consciència individual de cadascun dels membres del col·lectiu UPC de cara a un moment tan 
important i tan crític per al seu futur com és l'elecció a Rector. 

No és el nostre interès, ni forma part de la nostra manera de conducta, fer costat 
expressament a l'un o l'altre candidat. Tan sols: 

1) Hem donat veu als candidats perquè expressessin les seves idees sobre aspectes
rellevants que han de marcar la seva futura gestió. (Respostes dels candidats a Rector.
Del Sr. Daniel CRESPO: email del 6 de maig. Del Sr. Francesc TORRES: emails del 9 i del
10 de maig)
Nota: En aquest punt, és rellevant i oportú realitzar el següent aclariment. Les
preguntes es van enviar simultàniament als dos candidats el dia 3 de maig. Les
respostes del candidat Sr. Daniel CRESPO es van rebre el dia 6 en un únic i complet
document, que es va fer públic el dia 7 al matí. Per part seva, el document amb les
respostes del candidat Sr Francesc TORRES es va rebre en dues instàncies: el gruix de
les respostes, el dia 9 de maig, i una última resposta que manca el dia 10 al matí,
havent-se publicat la totalitat de les respostes el dia 10.
No valorem el contingut dels documents; hem fet referència, “strictu sensu” , a la
cronologia dels fets.

2) Hem exposat algunes de les contradiccions i/o mentides de l'actual Rector, Sr.
Francesc Torres, evidenciades al llarg del seu mandat. (Eleccions a Rector
“Cites Citables, Fi de la Cita”; email de l'11 de maig)

L'elecció a Rector és un fet que es consuma cada quatre anys, però el resultat dels
quals té conseqüències més llarg plaç sobre la vida de la Institució i de totes les
persones que, formant part de la UPC, directament o indirectament, col·laboren en la
seva construcció (o destrucció). Les decisions que es prenen, i les que no es prenen,
tracen una trajectòria inqüestionable en la vida de les organitzacions i de les persones,
i condicionen ipso facto el seu potencial futur -és el que es coneix com “path-
dependency”.

Aquestes línies no són més que una invitació a la reflexió conscient de tots i cadascun dels 
quals tenim una petita part en aquesta Institució. És simplement un anomenat al sentit de 
responsabilitat individual que tots - inequívoca i ineludiblement - tenim, com a partícips 
‘lliures i conscients’ en aquest acte de votació. La UPC no pot ser més un espai fosc, on la 
incompetència, la mentida i la falta de coratge troben sempre un salconduit. És temps de 
canvis. 

http://www.csif-uniscatalunya.org/eleccions/UPC/rector/Escrit_fites_11_05_2011.pdf
http://www.csif-uniscatalunya.org/eleccions/UPC/rector/Escrit_fites_11_05_2011.pdf

