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Empresa i universitat s’alien  
per formar l’enginyer-gestor

Malgrat que és un grau públic i l’ac-
cés és igual que a la resta de carre-
res, el format de la titulació és for-
ça inèdit, donada la forta importàn-
cia del teixit empresarial que l’im-
pulsa. Es finançarà a través de la 
fundació privada Best –formada 
per la UPC, la UPF, Barcelona Glo-
bal i Femcat–, que canalitzarà les 
aportacions d’un grup d’empreses 
que participaran directament en el 
grau perquè el preu de la matrícu-
la sigui igual que el cost d’uns estu-
dis en una universitat pública. En-
tre d’altres, hi ha Repsol, Cellnex, 
Agrolimen, HP, Banc Sabadell, Ac-
ciona o Doga. “Demostrarem que la 
universitat pública i l’empresa po-
den parlar i col·laborar”, afirma Te-
resa Navarro, directora general de 
Femcat.  

Una demanda de les empreses 
Segons explica Navarro, la idea va 
sorgir perquè les mateixes empreses 
reclamaven un perfil d’enginyers 
“menys tècnic”. “De tecnologia en 
saben molt, però no prou de la part 
d’economia”, apunta Navarro, que 
lamenta que a vegades falta “madu-
resa laboral” i coneixements sobre el 
món de l’empresa. L’objectiu és do-
nar valor afegit a l’enginyeria indus-
trial, però també oferir un perfil més 
tècnic als estudiants que en principi 
només pensaven fer economia. “Sa-
bran perfectament què vol dir ser 
enginyer i què vol dir ser economis-
ta”, resumeix Navarro.  

Això és, precisament, el que va 
convèncer Isabel Zaldua per apun-

tar-s’hi. “Volia fer enginyeria, 
però a les jornades de portes 
obertes de la UPC ens van expli-
car aquesta possibilitat i vaig 
pensar que eren estudis comple-
mentaris”, explica. Uns dies 
abans de la selectivitat, una pro-
fessora la va acabar d’animar: 
“Em va dir que tenia el perfil per 
estudiar això”. La Isabel compa-
ginarà els estudis amb la seva car-
rera com a jugadora d’hoquei 
herba –té una plaça reservada a la 
universitat com a esportista 
d’elit–. “Els dos estudis són una 
bona combinació i això em pot 
garantir un bon futur”, explica. 
Tot i portar només tres dies de 
classe, la Isabel creu que serà 
“una mica dur”. “Alguns profes-
sors no són natius i n’hi ha que es 
fan entendre molt bé i d’altres no 
tant”, lamenta.  

Els impulsors del projecte cre-
uen que incloure la part d’econo-
mia ha estat clau per atraure no-
ies al grau, com la Isabel o Rita 
Martí, que al juny va treure la mi-
llor nota de la selectivitat a Bar-
celona. “No tenia gaire clar què 
volia estudiar i vaig veure que el 
grau combinava els dos estudis i 
feia bona pinta”, explica. Si de 
mitjana hi ha un 25% de dones a 
les carreres d’enginyeria, a In-
dustrial engineering and econo-
mic analysis són el 36%.  

El pròxim pas és incorporar al 
projecte una tercera universitat 
estrangera, per poder fer estades 
fora de Catalunya.e

El nou grau de la UPC i la UPF rep 139 sol·licituds per 40 places

Estudiants al Saló de l’Ensenyament, en un estand tecnològic. La combinació de coneixement tecnològic 
i econòmic ha tingut èxit amb el nou grau Industrial engineering and economic analysis. PERE TORDERA

UNIVERSITATS

Un enginyer és, per definició, algú 
que es dedica a aplicar els seus conei-
xements científics i tècnics per millo-
rar les necessitats de les persones. Pe-
rò si es busca la màxima eficiència, hi 
ha un factor fonamental: fer-ho amb 
el mínim cost possible. Amb la idea de 
formar enginyers especialitzats en 
gestió que puguin adaptar-se a una 
indústria en plena transformació, la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) s’han aliat amb un grup d’em-
preses per impulsar un grau univer-
sitari nou, que combina les matèries 
pròpies de l’enginyeria industrial 
amb els fonaments de l’economia. 

Només hi ha 40 places, però el nou 
grau en tecnologies industrials i anà-
lisi econòmica ha rebut una allau de 
sol·licituds. Fins a 139 persones van 
demanar cursar el grau, de manera 
que només tres de cada deu aspirants 
han començat la carrera, que té una 
nota de tall d’un 11,9 sobre 14 i que 
s’impartirà en anglès. Amb el nom 
d’Industrial engineering and econo-
mic analysis, el nou grau forma part 
de la cinquantena de títols de les uni-
versitats catalanes que tenen l’anglès 
com a llengua principal.  

La titulació, de quatre anys de du-
rada, s’impartirà als campus de les 
dues universitats, cosa que perme-
trà que els alumnes interactuïn amb 
estudiants d’enginyeria industrial (a 
la UPC) i d’economia (a la UPF). 

BARCELONA
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■ Dos detinguts per abusos sexuals 
durant el Mercat de Música Viva de Vic

Dos joves d’entre 25 i 30 anys van passar ahir al matí 
a disposició judicial acusats de presumptes abusos 
sexuals a dues noies durant un concert del Mercat de 
Música Viva de Vic. Els fets van passar divendres a les 
2.50 h quan diverses noies van denunciar al Punt Lila 
que havien patit tocaments durant un dels recitals. 
Gràcies a les descripcions facilitades, la Guàrdia 
Urbana i els Mossos van identificar els dos agressors.

■ Moren quatre persones a la carretera 
en un nou cap de setmana negre

Nou cap de setmana negre a les carreteres catalanes, 
on s’han registrat quatre víctimes mortals en dos dies. 
Una conductora de 50 anys i veïna d’Amposta va morir 
dissabte a la nit a la T-340, a Deltebre, en una sortida 
de via. Aquesta també va ser la causa de la mort d’un 
home de 53 anys a Tortellà (la Garrotxa) divendres a la 
nit. A Barcelona, ahir a primera hora del matí, va morir 
un home de 56 anys que va caure de la moto a la C-31, al 
districte de Sant Martí. És el novè motorista mort a la 
ciutat el 2018, després que dissabte un home de 59 
anys va xocar amb un turisme i va morir. 
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