
Benvolgut Rector,

ens  dirigim  a  vostè  en  relació  a  la  seva  carta  adreçada  a  la  Comunitat
Universitària de 15 d’abril de 2013, recollint el seu encoratjament «a romandre
units i crítics en la resposta en aquests temps difícils» i la seva afirmació que el
gran esforç fet pels col·lectius que integren la Universitat de Barcelona ens dóna
les raons per mantenir vigents unes reivindicacions de millora.  La retòrica dels
temps durs i de les dificultats econòmiques no cal que ens sigui transmesa per
carta; la vivim cada dia i des de fa temps.

En un moment com aquest, en què molta gent veu perillar el seu lloc de treball a
la principal universitat pública de Catalunya, la confusió i la manca de concreció
en la transmissió de la informació generen malestar i manca de confiança. La
mala gestió de la informació, via comunicacions orals en reunions amb uns i
altres col·lectius, opinions contradictòries i balls de xifres transmeses sense cap
suport escrit; així com afirmacions tan vagues com les que apareixen a la seva
carta: «anirem fins on faci falta per defensar allò que considerem just», «seria
irresponsable no fer tot el possible per traspassar el límit de l’irreversible», o que
«aquestes amenaces ens afectin el mínim possible», no contribueixen a pal·liar
aquest malestar, sinó que més aviat l’accentuen.

Afirma també que «la proposta de pressupost per al 2013 recull el manteniment
de les places necessàries en contractes renovables, la convocatòria del màxim
nombre de noves places permanents de professorat». Voldríem que especifiqués
què  entén  per  «necessàries»  i  quins  seran  els  criteris  per  convocar-ne.
L’acomiadament de prop de la meitat dels lectors que acaben contracte enguany i
d’un nombre indeterminat d’associats  no respon a aquest desig de mantenir les
places necessàries. Aquesta amenaça és la principal font del malestar patent entre
el professorat laboral.

Estimem que la millor manera d’evitar la proliferació de «rumors, insídies i tota
classe de desinformacions que circulen en el nostre àmbit i que no ajuden gens a
tenir  un  clima propici  per  desenvolupar  la  nostra  feina» és  que  el  Rectorat
trameti,  amb claredat  i  per escrit,  les  dades objectives (xifres  inherents  a
l‘estat econòmic de la Universitat, als estudiants, a les necessitats de personal) i
l’avaluació que l’equip rectoral en fa, juntament amb una clara enunciació de la
política  que  es  pensa  dur  a  terme,  evitant  abstraccions  verbals,  expressions
ambigües, i romanent en un pla d’extrema concreció. 

Des  del  convenciment  que  la  política  d’aquest  equip  rectoral  no  és  la  de
l’opacitat  i  els  fets  consumats,  demanem que amb la major  brevetat  possible
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s’informi per escrit al Comitè d’Empresa o bé en assemblea de tota la plantilla
UB de la posició de l’equip rectoral en relació a aquests temes tan candents.
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