
MANIFEST DEL COL·LECTIU DE LECTORS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

El professorat investigador lector de la Universitat de Barcelona som un col·lectiu que compaginem la docència i 
la recerca, i també la gestió universitària, amb una formació que ens prepara per ser el relleu generacional que la 
nostra Universitat necessita. 
 

Ara, quaranta-un lectors som a punt d’acabar el nostre contracte i sempre hem confiat, perquè així se’ns va 
transmetre, que l’etapa de lector era una preparació per optar a l’estabilització a la Universitat. Tal com defineix 
l’AQU Catalunya, “la figura de professorat lector obre les portes de la carrera acadèmica a través de la via 
contractual i permet accedir més endavant a categories superiors amb contracte indefinit de professorat 
agregat”. La majoria de lectors que acabem el contracte hem complert i estem avaluats favorablement per les 
agències de qualitat per concursar per una plaça de professorat agregat o titular. 
 

Enguany, l’equip de govern de la UB ha decidit canviar la seva percepció del professorat lector, i està considerant 
que les acreditacions i el compliment amb escreix de les tasques encomanades no siguin requisits suficients per 
garantir el dret d’optar a una plaça permanent. És des d’aquest marc que, com a col·lectiu, volem exposar els 
eixos argumentals per defensar la nostra continuïtat a la Universitat de Barcelona: 

1. Coherència: del programa electoral a les accions polítiques. El rector, a l’anterior legislatura i en el darrer 
programa electoral, es va comprometre a defensar fins on fes falta l’estabilització d’aquells lectors acreditats, 
tal com estableix la LUC. És més, se’ns han fet exhaurir els nostres contractes fins arribar a la situació 
“terminal” amb la promesa que, quan arribés aquest moment, es generaria una plaça que estabilitzés la 
nostra situació dins de la Universitat. Dir ara que “no se’ns fa fora sinó que simplement finalitza el nostre 
contracte” i que, per tant, s’ha acabat el compromís i la vinculació amb la Universitat de Barcelona, és un joc 
de paraules que no amaga que se’ns està dient just el contrari del que s’havia promès anteriorment.  

2. Les persones, primer. El rector, en el seu programa, subratllava que “la nostra prioritat continuen sent les 
persones”. Recentment, va tornar a utilitzar aquesta fórmula en una carta adreçada a la comunitat 
universitària (15 d’abril de 2013). Ara resulta que està considerant prescindir d’un capital humà, format a la 
UB, en els millors grups d’investigadors del país i a nivell internacional, al voltant del qual s’han invertit uns 
diners públics perquè assolís la seva màxima qualitat. Dilapidar aquesta formació en temps de crisi no ens 
sembla una opció encertada. Caldria tornar a recuperar l’aposta per les persones, que són les que conformen 
la UB. 

3. Compromís, qualitat, excel·lència. Hem estat un col·lectiu compromès, tal com demostren els nostres 
currículums i el PDA, que ha aportat qualitat en el coneixement científic i transferència a la societat. La nostra 
trajectòria investigadora al servei de la UB ha contribuït, juntament amb altres investigadors, a portar-la a ser 
líder entre les universitats públiques i a posicionar-se en els rànquings d’excel·lència.  

4. Mirar horitzó 2020. A curt termini, sembla que la situació té poques possibilitats, però si ens situem en 
l’horitzó de l’any 2020, tots i cada un dels lectors UB som encara més necessaris per a la qualitat de la 
Universitat. La Universitat de Barcelona està en fals davant del relleu generacional a què s’ha d’enfrontar en 
els propers anys. Som un col·lectiu jove, competent i qualificat per impartir docència i impulsar la recerca, i 
implicat en la transició dins dels departaments i els centres. El relleu generacional és una necessitat prioritària 

per a la Universitat de Barcelona i el nostre col·lectiu s’ha estat preparant per a aquest relleu. 

5. FAREM (Finançament, Autonomia, Responsabilitat, Excel·lència i Model). El rector es va presentar a 
aquesta nova legislatura sota l’eslògan FAREM i per això encara confiem en la seva capacitat per trobar una 
via de Finançament dins dels pressupostos per l’estabilització, per actuar amb Autonomia i Responsabilitat, 
per comptar amb nosaltres per continuar contribuint a l’Excel·lència de la millor Universitat del país i per ser 
un Model en la seva acció rectoral per al conjunt del sistema universitari. 

Amb voluntat d’aclarir la situació, el nostre col·lectiu ha demanat una reunió conjunta amb el Rectorat i la 
Generalitat de Catalunya. Confiem que el nostre rector defensarà fins on calgui els seus professors, oferint-los, si 
no és possible la creació de places, alternatives dignes, com han fet altres universitats catalanes. També confiem 
que la Secretaria d’Universitats de la Generalitat concretarà la voluntat de flexibilitat que en més d’una ocasió ha 
manifestat per defensar el futur del nostre col·lectiu i el de la resta de la comunitat de la UB. 

Aquests arguments ens porten a demanar al Sr. Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona, 
que sàpiga respondre en temps difícils. Esperem que davant de moments històrics i institucionals 
excepcionals trobi respostes també excepcionals que garanteixin que TOTS els lectors i TOTES les 
lectores que hem complert amb les exigències institucionals i estem acreditats podrem accedir a un 
concurs per una plaça que ens estabilitzi. Ens sembla que és just, alhora que coherent i necessari per 
a la nostra Universitat. 


