Diuen que la Universitat de Barcelona és la millor de l’Estat, segons els famosos “rànquings”; però el que
no surt als rànquings és qui paga el preu d’aquesta qualitat, amb uns sacrificis personals impropis d’una
Universitat Pública, i incoherents amb la funció social i crítica de la Universitat. El professorat laboral
està sotmès a unes condicions de treball i de carrera acadèmica que cal revisar de manera urgent.
L’excel·lència també ha d’estar als contractes. La construcció de la universitat pública també és una
qüestió de dignitat laboral.
Una carrera acadèmica i laboral clara, i sense greuges, garanteix una universitat pública de qualitat. No
és possible que la carrera acadèmica sigui, per al professorat laboral, una carrera d’obstacles decidida
–de manera excloent– per funcionaris, contínuament canviada sobre la marxa, amb arbitrarietats i pressions inadmissibles. Si les acreditacions que el professorat laboral ha hagut de passar són garantia de
qualitat real –de la qual la docència i la recerca se’n beneficia cada dia– haurien de ser també garantia
d’estabilitat laboral. Cal una definició de la carrera acadèmica en què fer les coses bé deixi de portar a un
carreró sense sortida o a la indefinició permanent. Cal un marc legal que reconegui el valor de la feina
ben feta cada dia a la ub.
No és admissible que un professor “associat” que ha hagut de passar un concurs de mèrits duríssim, cobri
menys de 500 euros per fer 3 assignatures i el seu company de despatx pugui cobrar-ne més de 2.000 o
3.000 per 4 assignatures, o 1.300 per 1 assignatura. I en aquesta situació està impartint-se més de la meitat de
la docència en algunes facultats. La qualitat de la Universitat de Barcelona se sustenta sobre una injustícia a la
qual no ens podem resignar. Defensar la dignitat com a treballadors de tot el professorat és defensar la
funció docent, investigadora i social de la Universitat, i també la transformació emancipadora de la societat. Si
tothom fa recerca, tots els contractes l’han de reflectir. Prou de ser “falsos associats”! Cal modificar els contractes dels “falsos associats” per reconèixer la seva dedicació completa a la Universitat, també en recerca.
Perquè tots som Universitat: becaris, ajudants, associats, col·laboradors, lectors, agregats... Han de ser considerats professors universitaris amb tots els drets (els deures, compromís i responsabilitats ja els tenim). Prou
de precarietat a temps complet amb contractes a temps parcial!
El professorat laboral som la generació més avaluada i acreditada de la Universitat catalana; representem la veritable excel·lència a la UB. En canvi, no tenim ni el reconeixement ni el respecte de la
nostra universitat. Cal un replantejament del sistema d’acreditacions, cal el suport de la ub davant les
arbitrarietats d’AQU i d’ANECA, i cal que les acreditacions siguin vinculants. Cal que tothom tingui els
mateixos drets. Cal una carrera acadèmica clara i sense injustícies.
La Universitat pública la fem entre tot el professorat. Tothom: també el laboral. En canvi, les decisions
en aquesta Universitat les pren només el professorat funcionari. Només cal veure la ponderació de vot al
les eleccions al Rectorat, al Claustre i als Deganats per comprovar que la nostra és una institució amb deficiències democràtiques greus. Una persona, un vot! En les actuals condicions, la Universitat de Barcelona està condemnada a un esclat social terrible, un conflicte entre els dos cossos de professorat —funcionari i laboral— que pot arribar a convertir-se en una fractura, social i generacional. El mal ambient que
aquesta injustícia comporta acabarà per passar factura a la qualitat de la docència i la recerca. No es pot
demanar més entusiasme, dedicació, compromís als professors laborals: ja hi són; però tot té un límit. I a
la UB, aquest límit s’ha traspassat fa temps. Un grup de professors crítics amb l’actual model de la universitat de barcelona, com a independents, amb la cgt, ens proposem portar aquests debats al comitè
d’empresa, i us demanem que ens feu confiança per representar-vos.
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