
Qui som? 
Som el personal precari de la Universitat de Barce-
lona, professorat associat, doctorandes (becaris de 
recerca), professorat col·laborador, lectors i exlec-
tors degradats a associats, investigadors postdocto-
rals, professorat agregat interí i agregat permanent, 
aquells a qui la UB maltracta any rere any, majoritàri-
ament amb condicions laborals de misèria i sense 
possibilitats d’estabilització.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS, CONCILIACIÓ I DIVERSITAT DE GÈNERE

Què preveu el nostre programa respecte a la Igualtat d’Oportunitats, la Conciliació i la 
Diversitat de Gènere?

+ Treballar pel reconeixement de la igualtat de gènere a la UB. Advoquem perquè la UB desenvolupi 
polítiques per aconseguir les mateixes oportunitats per a tothom, i per facilitar la compaginació dels temps 
i la mobilitat que exigeix el desenvolupament de la carrera acadèmica amb els temps de vida que exigeixen 
les cures de l’entorn afectiu i personal. Les dones tenen més dificultats per a fer carrera acadèmica, i 
mostra d’això és que a la UB els alts càrrecs  estan ocupats majoritàriament per homes, tan sols el 37% 
dels càrrecs de l’equip rectoral actual són dones, i –segons les dades del 2015– només hi ha un 20.8% de 
catedràtiques d’universitat.  

+ Per contribuir a la conciliació familiar de les treballadores i estudiants de la UB, demanarem la imple-
mentació en tots els campus de serveis de ludoteca (per a infants grans) i de bressol (per a més petits) 
per hores i abonaments, a preus populars, per donar servei al PDI, PAS i estudiants que ho necessitin o 
ho vulguin i que podria estar obert també a la gent del barri. Demanem una sala de lactància i banys amb 
canviadors per a nadons a cada facultat.

+ Acabar amb les discriminacions envers les professores associades que volen ser mares, que veuen 
en risc el seu lloc de treball en el moment en què es queden embarassades. Exigir la renovació dels seus 
contractes i la contractació de professorat substitut durant la baixa per maternitat (un dret que actualment 
no tenen reconegut). També que les professores que tenen infants menors a 5 anys, tinguin prioritat d’es-
collir horaris de docència. 

+ Vetllar perquè la UB no permeti cap agressió masclista en aquesta institució. El CE s’ha de compro-
metre a donar suport i acompanyar a aquelles persones en situació de violència. El CE s’ofereix a treballar 
conjuntament amb la Unitat d’Igualtat i a vigilar el compliment del Protocol de la Universitat de Barcelona 
per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe o 
d’orientació sexual. Si és instrumentalment possible que el CE es personi com a acusació en aquells casos 
que arribin als jutjats, ho farem. 

+ Treballar perquè es respecti la diversitat de gènere a la col·lectivitat UB. La universitat ha de ser un 
lloc en el qual totes les opcions d’identitat de gènere, lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, transexuals 
i intersexuals, hi tinguin cabuda.  Les bones pràctiques impliquen també el respecte dels drets humans, 
l’ètica en la convivència sobre la base de principis d’igualtat i la responsabilitat a l’hora de defensar el dret 
de la llibertat d’expressió i del respecte per la allò que classifiquem com a “diferència”.

+ Posar en marxa programes de formació per al PDI per tal d’oferir-los eines per dur a terme una 

docència i recerca amb perspectiva de gènere.

PER FER-HO, EL 27-O VOTA TRANSFORMEM UB 
AL COMITÈ D’EMPRESA DE PDI-L DE LA UB!

  >Trans>
  ———— 
  <formEm
   ————
  >ub
  

COS | CGT 
Plataforma Professors
Associats
Assemblea Professorat
Reclamant

 


