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Des del CAU-UB iniciem aquesta intervenció amb una crítica al procés 

electoral del que es deriva la composició d’aquest claustre que avui es 

constitueix. La responsabilitat del procés electoral recau directament en el 

Consell de Govern, però aprofitant que avui el Claustre designarà una part 

important de la composició del Consell, creiem important que tothom 

reflexioni sobre la necessitat de realitzar convocatòries electorals que 

prioritzin els interessos majoritaris de la comunitat universitària per sobre 

d’interessos polítics supeditats al compliment de terminis per aconseguir 

reformes estructurals de molt calat. Calen processos electorals que 

facilitin la participació mitjançant la tranquil·litat necessària que donen 

uns terminis adequats, i no processos fets amb precipitació i en dates que 

no ajuden a que la comunitat universitària participi àmpliament l’elecció 

dels seus representants en el Claustre. En aquest sentit cap col·lectiu ha 

arribat al 50 % de participació. Són molts els agents externs que pretenen 

que els claustres universitaris es redueixin a la mínima expressió o que 

desapareixien, per tant no els ajudem des de dintre donant-los arguments 

com la poca participació o “interès” que demostren els diferents sectors 

de la comunitat universitària. 

 

 

No podem valorar positivament la gestió de l’Equip de Govern en els 

últims temps. Des de l’òptica del col·lectiu del PAS veiem com els 

incompliments reiterats de determinats acords es generalitzen, i el pitjor 

és que no es veu l’horitzó per al seu compliment. Són massa els arguments 

que es donen per no arribar a materialitzar els acords, massa les 

declaracions de voluntat política d’acomplir-los i massa les peticions de 

paciència. En aquest sentit arrosseguem un munt de temes importants 

que no troben la sortida i que preocupen a la majoria del col·lectiu del 

PAS, com per exemple l’adequació de la RLT, els concursos, la inestabilitat 

laboral, la manca de promoció o la promoció desordenada, les jornades i 

horaris, la roba de treball, etc. etc. La darrera argumentació per no 

avançar és la reforma d’estructures docents i administratives. 
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En relació a la proposta que l’Equip Rectoral està explicant en determinats 

àmbits, manifestem el nostre desacord amb els termes amb els que es 

defineixen els objectius i els mecanismes que el faran possible. Massa 

conceptes lligats al llenguatge de l’economia capitalista a la que 

considerem la màxima responsable de la situació actual, tant a nivell social 

com a nivell universitari. Modernització, internacionalització, 

productivitat, competitivitat, eficiència, transferència del coneixement, 

economia d’escales i altres termes, calen definir-los adequadament 

perquè tothom sàpiga a què estem jugant, i sobre tot si el model 

d’universitat pública que es pretén aconseguir compleix amb els criteris de 

servei públic amb gestió pública i transparent adreçada als sectors 

populars o només es vol una universitat on l’adjectiu pública signifiqui que 

una part dels ingressos provenen de les ajudes públiques, com passa amb 

les universitats i empreses privades, la banca inclosa. 

 

 

Creiem que cal un debat tranquil, seriós i profund, amb el temps necessari 

perquè la comunitat universitària conegui, opini i participi en la necessitat 

d’una reforma d’estructures. Proposem que es facin reunions obertes a 

tots els centres de la UB en les que s’expliqui amb detall la proposta de 

reforma, en les que es debati sobre les necessitats reals i es recullin les 

propostes de millora de la universitat. Posteriorment hauria de ser el 

Claustre de la UB el que defineixi les línies generals del model d’universitat 

pública que millor s’ajustin a les seves necessitats, fugint de criteris 

mercantilistes oposats al concepte de servei públic. I finalment, si escau, 

realitzar els canvis que siguin necessaris prioritzant les persones de dintre i 

de fora de la UB per sobre d’interessos polítics i econòmics. Demanem a 

l’Equip Rectoral una reflexió seriosa sobre els terminis que proposa per 

aprovar les línies generals de la reforma d’estructures acadèmiques i 

docents, i la reforma d’estructures administratives i de gestió. No tornem 

a caure en les precipitacions amb l’argument d’haver d’agafar el tren de la 

modernitat, ja que potser hi ha trens que no val la pena agafar. Busquem 

el màxim consens entre tota la comunitat universitària de la UB, que ha 

demostrat sobradament la seva capacitat intel·lectual. No llencem encara 

la tovallola sobre les possibilitats de donar-li la volta a les imposicions dels 

que pretenen que la UB es converteixi en el seu feu i les persones en els 

seus serfs. 
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Per últim manifestar el nostre recolzament a totes els membres de la 

comunitat universitària (estudiants, PAS i PDI) que en aquests moments 

no tenen garantida la seva continuïtat voluntària en la UB. Reclamem a 

l’Equip Rectoral la garantia perquè no es perdi el potencial humà del que 

disposa actualment la Universitat de Barcelona. 

 

Barcelona, 28 de maig de 2014 

 


