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  PER QUÈ EM PRESENTO A RECTOR?

Hola, sóc Josep Antoni Bombí, 
Treballo com a metge, professor, investigador i gestor a l'Hospital Clínic i a la Facultat de 
Medicina de la nostra Universitat . 
El meu tarannà personal és de tracte respectuós i directe, molt accessible, eficient i eficaç .
Estic casat, amb 4 fills i 5 néts i he decidit presentar la meva candidatura a Rector de la 
nostra universitat.

Per què em presento a Rector?

VULL UNA UB DESPERTA, preparada, capaç d'aprendre, crítica, conscient de les seves 
forces, de les seves limitacions a superar i del seu rol de lideratge social i científic al seu 
entorn i més enllà, com correspon a la primera universitat de Catalunya, en antiguitat, en 
nombre d'alumnes i en producció de coneixement. 
Vull un equip de govern de la Universitat de Barcelona que amb imaginació, llibertat 
responsable, transparència i capacitat d'escoltar sigui capaç de despertar la il·lusió i 
les noves idees de totes les seves persones per afrontar els reptes del present i del futur 
que ens exigeix la societat actual.
Vivim un moment molt complicat, potser més que mai, però també molt atractiu, ja que, 
obligatòriament, no només ens hem d'adaptar al present; hem de despertar i ser conscients 
de què ens hem de reinventar i anticipar al futur. I encara més; l'hem de crear TOTS 
PLEGATS. De veritat i més enllà de les paraules.
És evident que en les condicions actuals no podem continuar ni hi continuarem. No 
millorarà el finançament públic a curt termini i haurem de despertar la nostra cultura 
organitzativa cap a una major creativitat i esperit emprenedor de tots nosaltres. 
Segurament els que menys hauran de canviar seran els estudiants, perquè ells són els que 
de veritat estan al dia. El que hem de fer és no adormir-los.
Els professors i les persones d'administració i serveis també haurem d'estar oberts a 
aprendre i entendre que el nostre sentit i nord principal és el servei a la societat amb les 
nostres millors activitats de docència, recerca i gestió. I que el centre del sistema 
correspon veritablement als estudiants. 
Això vol dir que, dins d'una visió positiva, democràtica i realista, és imprescindible la 
participació dels estudiants en el projecte.
Quan parlo d'estudiants vull dir gent desperta, capaç de pensar críticament, compromesa 
amb la societat, amb ideals, que saben que la seva professió actual és formar-se gaudint 
d'una institució pública de gran prestigi i de llarga història, que vol crear futur i que la 
societat subvenciona precisament perquè confia que ells faran bé la seva feina. Tot això es 
el que els professors hem de saber estimular i que les persones d'administració i serveis 
hem de saber facilitar.
En definitiva, pel meu tarannà personal i per la meva i experiència professional com a 
professor, com a investigador i com a gestor, dins i fora de l'àmbit universitari, crec que puc 
liderar amb èxit el procés de despertar de la UB en els propers anys .
Com ho faré? Doncs demostrant amb sobrietat i coherència en el dia a dia el meu 
compromís personal i el de tot el meu equip de govern amb una universitat pública, 
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catalana i democràtica que defensa amb fermesa els seus principis, la seva autonomia, la 
seva qualitat i el seu prestigi i credibilitat.
I a més de tot això, em presento a Rector de la nostra UB perquè l'estimo i perquè poder-
la servir en aquest projecte em fa molta il·lusió. 

Josep Antoni Bombí
www.UBombí.cat
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  VISIÓ ESTRATÈGICA DEL PROGRAMA

Us presentem un programa d'acció obert i participatiu que hem preparat amb molta il·lusió i 
treball, pensant en aquesta UB DESPERTA que volem per poder encarar aquest futur i 
present ambiciós que estic ben segur que TOTS  desitgem.

Si es bueno dormir, mejor es soñar y, 
lo mejor de todo, despertar.
 Antonio Machado

Una organització capaç d'aprendre

Volem despertar la il·lusió cap al futur d'una Universitat de Barcelona capaç d'aprendre. 

Una organització que aprèn és el contrari a una organització rígida, tancada, estancada, 

burocratitzada i ineficient, 

inconscient del seu risc de 

desaparició. 
Així doncs, una UB que aprengui 

serà un sistema obert, viu, que 

respiri, que escolti, que s'atreveixi 

a qüestionar les seves creences i 

límits, que sigui flexible, dinàmica i 

adaptada a les necessitats de tots 

els seus grups d'interès: 

estudiants, professors, personal 

d'administració i serveis, antics 

alumnes, proveïdors, governants 

democràtics i societat en general. 
Els alumnes, els professors i les 

persones d'administració i serveis 

(PAS) de la Universitat de 

Barcelona  ens convertirem en 

una mena de xarxa neuronal viva,  

connectada i desperta, que escolti, 

senti i aprengui i que ho faci amb 

el seu  entorn ciutadà i 

empresarial.
Sabrem evolucionar cap a una triple combinació docent: nous enfocaments didàctics 

d'aprenentatge presencial, facilitació de l'aprenentatge autònom a partir de la xarxa 

informàtica mundial (www) i la realització de pràctiques vivencials en empreses i entitats 

socials. 

VOLEM DESPERTAR A LA PRIMERA UNIVERSITAT    
PÚBLICA DE CATALUNYA:

La imaginació col·lectiva
La llibertat de pensar i d' actuar 
L' aprenentatge significatiu i aplicat a la millora 
de la realitat
La investigació aplicada a la creació del futur
La participació activa dels estudiants, dels 
professors i de les  persones d'administració i 
serveis
La iniciativa creativa de tots per eliminar la 
burocràcia
El nostre gran potencial de coneixement 
multidisciplinar
La iniciativa emprenedora conscient
L'autèntic compromís social. 
El sentit de Comunitat UB i l'orgull de 
pertinença
La il·lusió per la feina amb sentit
Un futur d'empleabilitat per als nostres 
estudiants

Paper de lideratge per a reinventar el sistema

Volem començar a assumir un paper de lideratge amfitrió per a impulsar la construcció d'un 
nou paradigma local i global d'intel·ligència col·lectiva basat en nous valors emergents  
d'imaginació, llibertat, col·laboració i iniciativa emprenedora al servei del bé comú. 
Volem despertar en els alumnes, no només la seva capacitat intel·lectual, sinó també els 
seus valors ètics i emocionals necessaris per a un bon funcionament de la seva futura 
funció professional. I ho farem amb independència del seu nivell econòmic de partida, 
actuant així com a un elevador social.
Volem ensenyar als alumnes, als docents i a les persones d'administració i serveis (PAS) a 
pensar creativament, a formular preguntes adequades en el moment precís i de la forma 
adequada, a comprendre el món actual, a organitzar la informació de manera eficient, a 
aprendre, a formar-se tècnicament en alguna àrea específica, a aprofitar oportunitats de 
mercat i a detectar, analitzar i solucionar problemes socials dissenyant nous productes, 
nous serveis o nous models amb esperit emprenedor. 
Volem aportar a la societat noves propostes de models educatius d' aprenentatge 
significatiu, de noves  formes democràtiques de representació i presa de decisions 
col·lectives i de nous models econòmics i de lliure iniciativa emprenedora orientades al be 
comú.

La qualitat del nostre servei públic

L'objectiu principal de la universitat es el servei a la societat amb la transmissió del 
coneixement. Si volem ser una universitat de qualitat hem de fer una transmissió de 
coneixements de qualitat i això implica la creació i millora d'aquest coneixement i per tant 
una recerca de qualitat que sovint va junta amb la innovació. 
La societat ens reclama la transferència dels resultats de la recerca precisament com a 
marca o senyal de la nostra eficiència. Per tant les activitats pròpies d'una universitat com 
la UB han d'orientar-se  avui en dia cap a la docència, la recerca, la innovació i la 
transferència amb la màxima qualitat. Buscarem i defensarem la qualitat a tots els nivells de 
l'activitat universitària, tant en recerca com en docència i en l'administració.
Per millorar i demostrar la qualitat de la UB, de la mateixa manera que en qualsevol 
institució o empresa, és imprescindible la internacionalització. Aquesta ha de mirar cap al 
món europeu i anglosaxó,  que fins ara són els nostres referents, però incorporant també 
tot el món hispanoamericà i oriental, que en un futur més o menys llunyà estaran també 
molt desenvolupats.
Un tema relacionat amb el govern es la gestió. Defensem una gestió econòmica i dels 
recursos professionalitzada al màxim nivell, que ha d'estar sota la direcció de la gerència. 
Però la gestió ha d'estar al servei dels objectius i dels valors que prèviament hagi 
assenyalat l'equip de govern que està format per l'equip rectoral  amb la gerència.
Si volem fer una bona gestió és imprescindible donar transparència total de la situació 
general de la UB per poder desenvolupar entre tots expectatives de futur que siguin 
ambicioses i realistes.
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Tota l'administració pública ha de ser exquisidament rigorosa amb el control de la seva 
activitat econòmica, que en gran part prové del sistema públic de finançament. Això implica  
l'optimització dels recursos i transparència de tota l'activitat econòmica i de la gestió per 
recuperar la credibilitat que en general ha estat perduda a tots els nivells, al mateix temps 
que obliga a obtenir-ne la màxima eficàcia i eficiència. 

S'ha de procurar que les diferents activitats siguin sostenibles de forma individual o 
col·lectiva perquè és clar, i cada vegada més, que la gestió econòmica global de la UB ha 
de ser autosostenible amb un total equilibri pressupostari. Ens hem d'acostumar com a 
institució pública que som a retre comptes a la societat de la nostra activitat que ha 
d'avaluar-se,  no únicament des del punt de vista econòmic, sinó també respecte als 
serveis que dóna a la societat.

L'autonomia del nostre servei públic

La UB, primera universitat pública de Catalunya en antiguitat i nombre d'alumnes, ha de 
reivindicar i recuperar el sentit i la il·lusió pel seu compromís primigeni de que “la llibertat ho 
ompli tot amb la seva llum”: Libertas perfundet omnia luce, com indica el seu lema 
original.

Farem una defensa aferrissada del servei públic en general i de la universitat pública en 
particular, com a promotors de la cohesió social, motor del progrés econòmic i garantia de 
l'equitat i la igualtat d'oportunitats, amb el màxim respecte, però, a l'activitat privada, que 
ens ha de servir d'estímul per continuar demostrant la nostra competència i millorar-la.

És obvi que també s'ha de dir alguna cosa respecte a les propostes de canvis en el govern 
de les  universitats. La UB ha elaborat un informe sobre el tema i a nivell oficial i 
interuniversitari hi ha una ponència que és a punt de concloure. Mantenim discrepàncies 
amb l'informe de governança promogut a la UB, no només per aspectes importants del 
contingut, sinó també perquè no ha estat prou democràtic el procés de designació pel 
Rector de  la comissió elaboradora i de discussió àmplia, estructurada al si del Claustre i de 
tota la comunitat universitària. De la ponència oficial, hi ha algunes coses que hem llegit i 
que es poden discutir, però d'altres no. És un debat ampli, complex  i profund que hem de 
fer entre tots i no ens en podem sostraure. 

És indiscutible que la universitat pública ha de ser autònoma i  democràtica; els dos 
valors formen part del patrimoni de la UB que sovint n'ha fet una defensa aferrissada. 
També ha de ser una universitat vertebrada amb el país i servidora de la societat 
catalana. Això vol dir que acceptant que es puguin proposar noves estructures de govern 
mixtes universitat–societat, amb participació de persones representatives de la diversitat 
social, cal garantir que aquests representants hauran d'actuar com a independents i ser 
anomenats per la seva vàlua i prestigi ja sigui social, en el camp científic, econòmic  o fins i 
tot polític, però sense una visió partidista (no es pot caure en la trista imatge de les quotes 
per als diversos càrrecs de vocals en alguns dels màxims òrgans de la justícia o de 
diverses agències). 

La nostra autonomia s'ha de preservar, de la mateixa manera que la volem per al nostre 
país, i això vol dir que s'haurà d'estudiar un sistema per aconseguir una participació activa 
dels diversos estaments universitaris en el sistema. Una altra qüestió indiscutible és que el 
Rector ha de ser un professor universitari i ha de ser el màxim representant de la institució, 
i també el màxim responsable executiu. La mateixa cosa que hem dit per al rectorat ho 
extrapolem a les facultats, escoles i departaments. També ells han de tenir una participació 
autònoma i democràtica en l'elecció dels seus representats. Autonomia, que defensarem a 
tots nivells però al mateix temps la respectarem als diferents centres de la UB. Lògicament 
no pot haver-hi autonomia sense responsabilitat i rendició de comptes, que exigirem a tots 
els nivells.

Un programa desenvolupat de forma oberta i participativa

El nostre programa per una UB desperta no pretén ser exhaustiu ni tancat. Tot el contrari, 
és un punt de partida en el qual toquem els punts que creiem més candents amb propostes 
concretes d'acció perquè TOTS els 
membres de la comunitat UB puguin 
confiar en el nostre equip de govern. 

Hem de fer la UB de TOTS i TOTES per 
a TOTHOM,  i per això mateix entenem 
que en el futur immediat el desplegament i 
aplicació del programa s'ha de fer de 
forma obertament creativa i 
participativa, de manera que cada un de 
vosaltres hi pugui donar la seva opinió i 
idees.

Pensem que la participació i implicació de 
tots passa per trobar vies i mètodes per 
expressar idees, i per això impulsarem 
una plataforma web col·laborativa 
(“Col.laUBora”) que modernitzi i desenvolupi les tradicionals “bústies d'idees”. En 
aquesta, a més de poder intercanviar temps I serveis i generar accions de finançament 
col·lectiu (crowfunding) per a la dotació de beques d'estudi i d'investigació, inclourem 
mètodes d'intel·ligència col·lectiva virtuals i presencials (“Open Space”, “World Café”, etc.) 
convocats per a tota la Comunitat UB. 
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  POLÍTICA ACADÈMICA I DOCENT

En el moment actual cal continuar amb el desenvolupament de les nostres titulacions en el 
marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), malgrat que la insuficiència de 
recursos econòmics, d'infraestructures i humans amb què ens detreu l'administració pública 
està anant en contra d'una autèntica reforma encaminada a la millora de l'aprenentatge 
dels estudiants, tot i l'increment excessiu de les taxes que només en una petita part 
reverteixen en la millora del finançament de la nostra Universitat.
En aquest equip sabem que només comptem amb bones dosis d'imaginació i bona 
voluntat per fer rendibles els nostres recursos i capacitats. Amb empenta per realitzar un 
treball amb sentit cooperatiu i ben fet entre tots els sectors de la nostra universitat, 
només així podrem superar les moltes mancances, incerteses i reptes que com a 
Universitat tenim plantejats en el delicat i potser il·lusionant moment en què vivim com a 
País.
En el terreny acadèmic i docent hem de continuar amb la implantació i, sobretot, el 
seguiment dels nostres graus, per garantir-ne una bona acreditació i consolidació en el 
marc de titulacions de l'espai universitari català i europeu. Hem de continuar també amb el 
procés de nova verificació de la major part de la nostra oferta de Màsters i Doctorats, tenint 
cura, però, de no menystenir la prioritat de la nostra oferta de graus, que ha de garantir una 
bona i àmplia formació bàsica universitària per a la major part de la població estudiantil. 
També, tenint cura de què el segon cicle formatiu de Màsters incardini bé amb el tercer 
cicle del doctorat, tant en el sentit de les formacions de tipus disciplinar en recerca com 
fomentant especialment les passarel·les transversals entre ambdós cicles.
Tot això s'ha de fer marcant les línies estratègiques des de l'àrea acadèmica i docent del 
rectorat, amb col·laboració amb tots els centres i departaments de la UB. Cal però tenir 
clara una salvaguarda fonamental: hem de mantenir l'important potencial humà que 
tenim a la UB, en termes d'estudiants, de professorat i de personal d'administració i serveis. 
S'ha d'adequar la nostra oferta global de titulacions per millorar l'equilibri entre els 
nivells docents, l'eficiència i les condicions de treball i estudi però hem de vetllar perquè no 
disminueixi en cap cas en l'abast científic i social que té.
L'àrea acadèmica i docent ha de treballar estretament amb les àrees d'estudiants, 
professorat i política lingüística i en col·laboració institucional interna de la UB amb 
l'Agència de Qualitat, l'Agència de Postgrau i l'Escola de Doctorat.
L'àrea acadèmica i docent tindrà dues subàrees, la de política i ordenació acadèmica i la de 
docència i innovació.

PROPOSTES

Política i ordenació acadèmica

Lluitarem per fer ben visible la bona docència de la UB com un dels punts forts 
de la nostra tasca de la mateixa manera que ho fem amb la recerca. Farem un 
seguiment contrastat de la qualitat de tots els nostres programes formatius.
Promourem la reorientació de les titulacions en el marc europeu i català per a 
millorar la oferta amb criteris territorials i socials, sense perdre actius ni a la UB ni a 
Catalunya. Ho farem amb consens amb les altres universitats i la Comissió 

Interuniversitària de Catalunya.
Estimularem les col·laboracions interuniversitàries en el futur mapa de 
titulacions. Proposarem la interconnexió de campus virtuals interuniversitaris: nova 
etapa de la plataforma Intercampus centrada en l'oferta mútua d'optativitat per 
àrees.
Impulsarem els programes de mobilitat d'estudiants i professorat (Erasmus, 
Sèneca i altres), ultra la reducció dels pressupostos públics. 
Potenciarem les pràctiques, el treball final de grau (TFG) i el treball final de màster 
(TFM) realitzats fora de la UB amb acompanyament virtual.
Fomentarem la programació de dobles titulacions entre àrees afins o entre àrees 
no afins complementàries.
Potenciarem els programes entre facultats afavorint la transversalitat entre 
ensenyaments en graus i màsters i l'aprofitament d'horari i de recursos. 
Reforçarem els mecanismes de seguiment i acreditació dels títols de grau 
donant la màxima transparència de la informació per la presa de decisions a tots 
nivells: taxes de rendiment, d'abandó, etc... 
Farem un nou balanç de la programació de màsters després de les 
reverificacions.
Negociarem amb les agències de qualitat (AQU, ANECA) els protocols de 
verificació, seguiment i acreditació per una simplificació d'aplicacions i tràmits. 
Impulsarem plans d'acció tutorial dins el contracte programa amb els centres. 
Proposarem programes d'acció tutorial i comentoria entre iguals i creació de la 
figura de l'estudiant mentor amb reconeixement de crèdits. Dissenyarem la tutoria 
acadèmica en el campus virtual.
Potenciarem l'estructuració de la matrícula lenta per afavorir la conciliació entre 
l'estudi i el treball o la família per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants.
Potenciarem la implicació del PAS en la programació i seguiment dels processos 
academicodocents, millorant l'organització d'oficines de suport academicodocent als 
graus i màsters. 
Proposarem tornar a valorar el paper dels caps d'estudis i els coordinadors de 
màsters i doctorat, sempre amb col·laboració amb els centres.
Reorientarem el PDA, el GR@D i el GECA com a instruments potenciadors de la 
transparència i la responsabilitat en l'encàrrec i activitats docents i en el de 
coordinació i gestió. No han de ser mers instruments de control. 

Docència i innovació

Potenciarem el contracte programa amb els centres i els departaments. Entre tots, 
abordarem un diagnòstic de les potencialitats i problemàtiques dels departaments i 
donarem més suport a les seves direccions, atenent a un major equilibri i 
compensació de les seves característiques, necessitats i possibilitats. 
Potenciarem el suport i orientació al TFG, 
TFM i pràctiques curriculars amb la 
formació de tutors o mentors. Al mateix temps 
incentivarem la col·laboració amb altres 
institucions públiques o privades per 
reorientar-los cap a la relació amb el món 
laboral.
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Promourem un debat ampli i transparent sobre la reorientació de l'avaluació 
continuada, l'avaluació única i la reavaluació o segona convocatòria, clarificant 
els eufemismes i millorant la compatibilitat amb l'organització semestral dels 
ensenyaments. 
Aprofundirem en l'avaluació per competències i en visions globals de titulació.
Revisarem els procediments d'avaluació docent del professorat. 
Potenciarem el valor dels plans docents i les funcions del coordinador o 
coordinadora en l'equip docent.
Intentarem optimitzar els grups i espais en funció de l'activitat: classes magistrals, 
seminaris, pràctiques, etc.
Vetllarem perquè l'expedició de l'anomenat suplement al títol previst en la 
legislació sigui un document que reflecteixi tota la riquesa del currículum acadèmic i 
de la formació integral dels titulats.
Proposarem un debat sobre una semipresencialitat en algunes assignatures i 
ensenyaments que permeti captar estudiants i amortir la davallada de matrícula fruit 
de la pujada de taxes. Caldrà valorar el cost de les millores a implementar en el 
campus virtual.
Potenciarem els entorns i les activitats multilingües dins dels ensenyaments.
Potenciarem el reconeixement, la transferència, la visualització pública i la 
consolidació de grups d'innovació docent, consensuant amb els centres uns 
objectius i un pla estratègic d'interès transversal.

  ECONOMIA I GESTIÓ

La gestió econòmica és una activitat clau en tota institució i encara més quan es tracta, 
com és el nostre cas de la UB, la primera universitat del país, tant per nombre d'alumnes 
com per antiguitat. 
En aquests moments, de forta crisi econòmica i financera a Espanya i a Catalunya, la 
gestió econòmica esdevé una tasca fonamental.
Els principis bàsics que inspiraran la gestió econòmica d'aquest equip rectoral seran: l' 
eficàcia i eficiència, la responsabilitat, la sostenibilitat i la transparència. 
Som conscients de la complexitat que en temps d'incertesa com els actuals comporta la 
posada en pràctica dels principis esmentats, però creiem que amb treball, rigor i seriositat 
ho aconseguirem.

Eficàcia i eficiència

Pel que fa a l'eficàcia, la UB té la capacitat d'exercir la seva autonomia i assolir la seva 
gestió economicofinancera per tal d'afrontar els reptes de l'actual situació econòmica. Per la 
qual cosa treballarem amb la màxima eficiència, amb la finalitat d'aconseguir els màxims 
resultats amb els mínims recursos, en tots els àmbits, docència, recerca i transferència de 
coneixements, tenint en compte les diferents particularitats i atenent les diferents 
necessitats amb objectivitat.

El nostre compromís és crear valor per als 
diferents grups d'interès de la UB (professors, 
PAS i estudiants), i també per a la societat en 
general amb una gestió econòmica adaptada al 
temps de crisi actual.
Seguirem avançant en l'aprofitament comú de 
recursos i unitats de gestió, amb l'objectiu 
d'aconseguir economies d'escala i sinergies.

Responsabilitat

Pensem que totes les persones que formem part de la UB, professors, PAS i estudiants, 
som responsables ja sigui directament o indirecta, amb més o menys intensitat, en els 
assumptes econòmics de la Universitat. I així amb aquesta filosofia col·laboradora i 
solidària, aportant cadascú el seu granet de sorra, recuperarem la il·lusió i podrem afrontar 
amb èxit els efectes de la crisi econòmica i financera i els canvis que ha incorporat l'EEES. 
També les administracions públiques tenen de compartir aquesta responsabilitat. En aquest 
sentit, juntament amb la resta d'universitats públiques tenim d'insistir en el caràcter 
estratègic del manteniment del seu finançament destinat a l'educació i a la recerca per 
incrementar la competitivitat de la nostra societat en un futur no llunyà, assolint un model 
de gestió econòmica sostenible.

Sostenibilitat

La nostra política econòmica estarà encaminada cap a un model d'universitat sostenible 
econòmicament, social i mediambiental, tant a curt com a llarg termini. 
L'objectiu bàsic serà la creació de valor tant per a la UB com per a la societat en general.
L'equilibri pressupostari, en aquest moments de fortes retallades per part del finançament 
públic, és clau, però també cal establir objectius de creixement a mig termini i donar 
resposta, en la mesura del que sigui possible, a les necessitats dels diferents grups 
d'interès. 
La UB té de seguir sent la universitat de referència del nostre país, tant a nivell domèstic 
com internacional, afavorint l'estabilitat en l'ocupació, la igualtat d'oportunitats, la 
mobilitat internacional d'estudiants i professors, la cohesió social i la seva capacitat 
de lideratge en tots els àmbits.
Així mateix, cal seguir avançant en la gestió eficient de l'energia, l'aigua i els residus.

Transparència

La transparència en l'organització i en la comptabilitat són la garantia de la credibilitat en 
tota organització. Per aquest motiu vetllarem per uns comptes clars i una actuació rigorosa 
d'acord amb uns criteris transparents i objectius.

PROPOSTES

Farem un diagnòstic acurat de quina és la situació econòmica actual de la UB per 
identificar els punts forts, dèbils, les amenaces i oportunitats, i establirem les 
estratègies adequades.
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Prepararem un pla estratègic en col·laboració amb professorat de prestigi de la UB, 
PAS qualificat i estudiants.
Durem a terme una revisió pressupostària amb l'objectiu de conèixer el grau 
d'acompliment, desviacions i anàlisis de les mateixes per tal de poder esmenar-les.
Farem una anàlisi del Pla de Tresoreria per detectar possibles dèficits i saber com 
eixugar-los.
Farem un estudi detallat de l'endeutament actual (estructura de venciments, 
càrregues financeres i d'amortitzacions...), amb la finalitat de conèixer el cost de 
capital d'aquest recursos i fer les previsions corresponents.
Analitzarem el Pla d'Inversions i el seu finançament.

Estratègies de desenvolupament

Estratègies defensives que intentaran minimitzar les amenaces d'una reducció 
progressiva del finançament públic donada la prolongació de la situació de crisi 
econòmica.
Estratègies proactives consistents en treballar per superar les debilitats de la UB a 
partir de les oportunitats existents.
Estratègies ofensives orientades cap a les oportunitats seleccionades que millor 
s'ajusten a les fortaleses existents .
Estratègies reactives dirigides a utilitzar les fortaleses per pal·liar o eliminar la 
vulnerabilitat davant de les amenaces existents.

Resultats esperats

El pla estratègic ens conduirà a:
Un seguiment pressupostari rigorós, la qual cosa esdevé primordial amb una 
situació d'incertesa com l'actual, amb la finalitat de prioritzar el pagament de les 
nòmines al personal.
Minimitzar la repercussió dels ajustos pressupostaris de l'educació sobre 
l'alumnat.
Aprofitament màxim dels espais de la Universitat per tal d'obtenir la màxima 
rendibilitat tant econòmica com de qualitat en la docència i la recerca. 
Revisió dels lloguers buscant alternatives amb cost zero.
Buscar altres alternatives de finançament per fer front a les retallades del 
finançament públic.
Renegociar contractes amb proveïdors per abaratir els costos.
Revisió del Pla d'Inversions i Infraestructures d'acord amb els compromisos 
establerts i les necessitats.
Una millor assignació dels recursos existents.
Un aprofundiment en la racionalització de les despeses de compres de béns i 
serveis.

El resultat global de la nostra actuació serà una 
administració més àgil i flexible en la qual es treballi 
per objectius i es creï valor per a tots els membres 
de la UB i per a la societat en 

 RECERCA 

Reflexió sobre la relació recerca i docència per a una millora de la societat.
Creiem que abans de presentar projectes concrets sobre recerca també és bo fer una petita 
reflexió en veu alta sobre la filosofia que hi ha a darrera dels projectes. En el context 
universitari la recerca i la docència van gairebé indissolublement unides. De fet pensem 
que no hi pot haver autèntica docència sense recerca. A la UB estem compromesos a 
aconseguir l'excel·lència en la recerca i l'estudi per tal d'assegurar que la nostra 
investigació contribueixi significativament a la millora i al benestar de la societat. Per això 
ens cal disposar d'un ambient creatiu i de suport mutu en què les idees es generin i puguin 
florir amb espontaneïtat. La gran qualitat i la diversitat de la nostra investigació a través de 
les facultats d'arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències de la salut, 
experimentals, tecnològiques i el nostre paper com una de les universitats amb més prestigi 
del sud d'Europa, vol dir que, a més dels nostres èxits en la investigació fonamental, també 
estem en bona posició per fer contribucions significatives a l'agenda global d'innovació, i en 
transmetre els resultats de la nostra investigació a la 
societat.
Sovint es diu que la missió de la universitat ha de ser 
la d'un servei públic, promotor de la cohesió social, 
motor del progrés econòmic i garantia de l'equitat i la 
igualtat d'oportunitats. Ara bé, no seria possible sense 
una reflexió prèvia sobre el camí que s'ha d'emprendre 
i sense una presa de consciència sobre el fet que els 
nostres estudiants han de rebre un mínim de 
formació integral que combini aspectes científics i 
humanístics, només així podran ser capaços de reflexionar críticament sobre les 
poderoses eines científiques que els fem a mans i les implicacions que té la recerca sobre 
la societat i el medi. Tenint en compte la recerca com a pilar fonamental de la UB, volem:

professionalitzar la recerca a la UB: investigadors i carrera professional
dissenyar i consolidar un programa d'infraestructura científica
establir ponts sòlids de diàleg sobre la recerca entre els vessants científic, social 
i humanístic

Pensem que tot això és imprescindible en una universitat gran i diversa com la nostra a fi 
de poder comprendre millor la problemàtica, els mètodes de treball i la personalitat distinta 
que tenen aquests dos grans dominis del saber en el tot orgànic de la UB.

PROPOSTES

Professors i investigadors: els més de 5.000 professors i investigadors que componen 
la força docent i investigadora de la UB són els responsables directes de l'elevat paràmetre 
d'impacte de la nostra recerca a escala nacional i internacional.

Fomentarem una decidida política que preservi aquest potencial humà i 
garanteixi que, a mesura que arribi a la seva edat de jubilació, sigui reemplaçat 
seguint uns criteris clars d'excel·lència docent i investigadora.
Intentarem dissenyar una política d'incentius per als nostres investigadors per tal de 
preservar la nostra excel·lència a nivell internacional i, fins i tot, incrementar-la.
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Estimularem la revalorització del valor científic de les ciències humanes i socials, 
liderant un projecte de cerca de nous indicadors de qualitat.

Els nostres investigadors joves: actualment tenim un elevat nombre de professors lectors 
i investigadors joves del programa Ramon y Cajal (RyC) que treballen entre nosaltres, 
concretament uns 230 dels primers i una seixantena dels segons. Globalment representen 
poc més del 10% del total de professors ordinaris (catedràtics, titulars i agregats). 
Treballarem decididament per tal d'integrar-los i per tal de facilitar-los l'accés a la recerca 
internacionalment competitiva.

Tenint en compte el gran nombre de jubilacions previstes de professors ordinaris en 
els propers anys en pràcticament totes les facultats de la UB, intentarem mantenir i 
consolidar les places d' aquests lectors i investigadors RyC. És una de les 
nostres prioritats fonamentals.
En particular, el programa Serra Hunter seria una de les eines idònies per ajudar a 
consolidar la situació professional dels nostres investigadors joves. Però altres 
programes podrien ajudar i, per tant ens comprometem a portar a terme una 
negociació constructiva i molt proactiva de la UB amb la Generalitat.

Els instituts de recerca de la UB: la nostra universitat té més d'una vintena d'aquests 
instituts, com a propis de la UB i, aproximadament, un nombre equivalent que són 
participats. 

Estimularem el lideratge acadèmic en les àrees de recerca d'aquests mateixos i 
establirem aliances estratègiques i duradores amb els instituts i centres de recerca 
a nivell nacional i internacional, amb l'objectiu clar de promoure la investigació 
puntera de la UB i el seu impacte científic en aquests camps.
Potenciarem fonamentalment els instituts propis, perquè són els que ajuden a 
canalitzar noves inversions econòmiques de recerca en les àrees més rellevants de 
la UB. Dissortadament, en alguns casos el nostre personal investigador ha migrat 
cap a instituts participats per la UB i això no és especialment beneficiós per a 
nosaltres perquè el rendiment d'aquests no consta pròpiament com a UB, cosa que 
òbviament resta potència, visibilitat i impacte de recerca a la nostra universitat que, 
tot i ser habitualment alts, ha baixat recentment en els rànquings internacionals.
Col·laborarem activament, amb transparència i lleialtat, en la gestió dels instituts 
participats per la UB.
Cal fer un esforç per a fomentar els instituts en l'àmbit de les ciències socials i 
humanitats.

Els Programes de màster i de doctorat: la diversitat d'ofertes de màster que hi ha hagut 
en els darrers anys (130) s'ha de racionalitzar. L'excessiva diversificació no és bona perquè 
porta a la dispersió i afebleix els limitats recursos de què disposa la universitat. Per tant, 
s'ha de canalitzar i optimitzar l'oferta en funció de l'experiència adquirida aquests darrers 
anys.

Tornarem a dissenyar els programes de doctorat començant per omplir-los de 
contingut, ja que en molts casos no el tenen des què es van implantar els màsters. 
Amb l'ajut de la recent creada Escola de Doctorat de la UB (EDUB), s'hauran 
d'arbitrar les polítiques i recursos necessaris per tal de redefinir-los coordinant els 
seus continguts amb els que tenen els màsters. D'aquesta manera, donarem un 
servei més especialitzat als nombrosos estudiants que s'orienten cap a la realització 
d'una tesi doctoral.

La transferència de la investigació: és l'anomenada “tercera missió” de la universitat, 
després de la docència i la recerca. Fonamentalment, és una transferència externa, cap a 

l'exterior, de coneixement i innovació en termes de patents, col·laboracions amb empreses i 
administracions i una gran diversitat de projectes internacionals. Es realitza en bona part 
amb la FBG. Creiem d'entrada que aquesta fundació hauria d'estar completament integrada 
a la UB.

Promourem les sinergies de transferència de tots els camps, científics, socials, 
humanístics, econòmics, etc. De la mateixa manera que es fa majoritàriament en 
l'àmbit de ciències i tecnologia, cal una major col·laboració amb el campus 
d'excel·lència BKC i HUBc.
Per tal d'afavorir el coneixement mutu i el diàleg entre els dos grans móns del saber 
que conviuen en la nostra universitat, fomentarem la transferència interna del 
coneixement que genera el medi universitari mitjançant el bescanvi cultural (per 
exemple a través de grans col·loquis) entre les diferents facultats i escoles de la 
UB, tant de ciències com de lletres, d'art, d'economia, de ciències socials i 
jurídiques, etc.

Serveis científics i tècnics (SCT/CCIT): són un conjunt d'infraestructures científiques i 
tècniques que tenen com a objectiu principal donar suport i posar a disposició de tota la 
comunitat científica els recursos humans i cientificotècnics necessaris per contribuir al 
desenvolupament dels projectes dels investigadors de la Universitat de Barcelona, d'altres 
institucions públiques i de l'empresa privada.
Els SCTs disposen d'instrumentació científica d'última generació i ofereixen assessorament 
pel que fa a les diferents tècniques experimentals. A més, un dels objectius principals és la 
innovació tecnològica. Els SCT compten amb una plantilla d'aproximadament 170 
persones, entre doctors, tècnics i personal de gestió, personal tècnic altament qualificat i la 
major varietat de tecnologies instrumentals. Aquestes darreres estan agrupades en unitats 
tecnològiques que inclouen tot tipus de microscòpies i tècniques de caracterització 
avançada, ressonància magnètica nuclear, espectrometria de masses, espectroscòpia 
química, biotècniques d'alt rendiment, protecció radiològica i unitats d'experimentació 
animal. Volem:

Pensar primer en les persones fent una anàlisi racional i personalitzada de les 
unitats i dels tècnics.
Promoure les relacions entre la UB, els instituts de recerca, hospitals i empreses i 
potenciar la innovació i la transferència tecnològica en el marc d'acords i projectes.
Fer un pla estratègic participatiu d'equipament científic formalitzant convenis 
amb les Institucions i amb les empreses.

ALTRES PROPOSTES

Propiciarem una descentralització efectiva i real de les unitats, en els diversos 
campus de la UB, amb mobilitat de tècnics, amb dignificació i valoració dels llocs de 
treball.
Potenciarem programes de formació i de reciclatge del personal tècnic.
Impulsarem la innovació limitada en col·laboració molt estreta només amb grups 
d'investigació potents i amb plans d'innovació tecnològica associats als projectes de 
recerca.
Estimularem el funcionament de les comissions d'usuaris i crearem la figura del 
responsable científic.
Farem convenis amb els instituts i centres de recerca.
Establirem acords amb les empreses per a la formació continuada i la creació de 
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centres o unitats de referència cofinançades.
Intentarem que els campus Casanova i Bellvitge (Biomedicina) aconsegueixin 
finançar-se a través de projectes d'infraestructura de l'Instituto Carlos III.
Revisarem les tarifes i intentarem la sostenibilitat de les unitats. Les unitats han de 
ser autosuficients i s'han d'autofinançar, incloent les despeses de personal. S'ha de 
reclamar a la Generalitat que tornin a sortir programes per a l'adquisició 
d'equipament científic (per exemple, PEIR).
Impulsarem la creació de xarxes i plataformes de serveis amb altres centres CRG, 
ICFO, Parc Científic... (per exemple, iniciativa REMOA).

  PROFESSORAT 

És un tema molt complicat, però és evident que hem de millorar l'efectivitat i sobretot 
l'eficiència de la nostra activitat que en general són bones.
Hem de recuperar la imatge i la dignitat del treballador universitari, ja sigui professor o 
personal d'administració i serveis, tan degradada socialment. Hem de reivindicar que 
treballem amb molta il·lusió, amb molta vocació i sovint en unes condicions de l'entorn 
desfavorables. I malgrat això, els nostres estudiants surten molt ben preparats, en general, 
precisament per l' interès i la feina ben feta.
A més, també hem de fer veure a la societat i als governs que el personal de la UB és un 
dels patrimonis d'intel·lectuals i científics més potents que hi ha a Catalunya, que 
afegeixen un valor molt important al país, encara que sovint es troba marginat, fins i tot 
maltractat, cosa que és una mostra més d'ineficiència i mala gestió per part del país. 
D'altra banda, els professors i professores actuals, per la seva experiència, hem 
d'ajudar en la formació d'aquells docents més novells. Amb el salt generacional que 
tenim a la UB, ens podem trobar que d'aquí a uns anys no hi hagi aquest relleu i que certes 
tradicions, tarannàs, hàbits o fins i tot protocols necessaris es dilueixin amb la pèrdua d'uns 
valors molt importants com són l'experiència i la història acumulada.
El nostre professorat fa una feina molt important i clau per a la sortida de la crisi com 
és la formació de molt bons professionals per al mercat laboral i, a més a més, fa una 
feina molt destacada en creació de valor en totes les àrees de les ciències 
experimentals o de la salut, i també en el camp de les ciències humanes, jurídiques i 
socials. Gran part d'aquest valor passa a les empreses i administracions i un altre reverteix 
directament en la millora comunitària i el patrimoni cultural de la societat. Totes aquestes 
coses s'han de millorar, però val a dir que fins ara els resultats globals són molt positius, tal 
com ho remarquen indirectament, i amb totes les excepcions que vulguem, els rànquings 
universitaris de referència internacionals.
Un tema que llastra molt la política de professorat de tota la universitat és la manca d'una 
clara carrera acadèmica oficial consensuada políticament i que no tingui una certa 
durada i que, alhora, estigui com ara depenent dels canvis de govern cada 3 o 4 anys.
Si de veritat volem tenir els millors professors a la universitat catalana, hem de preparar 
una carrera acadèmica exigent, però clara i concreta per exigir als responsables polítics 

que en dissenyin una amb una durada mínima de 20 a 25 anys, amb unes condicions 
clares de les diferents posicions, de la seva estabilitat i de la seva promoció. Ha de 
quedar ben clar com serà la via d'entrada per a l'estabilitat, entenent també que no tothom 
la podrà tenir. La via d'entrada haurà d'estar relacionada directament amb les necessitats 

docents i de recerca de les àrees 
corresponents i la promoció, si es defineix com 
una carrera professional personal, haurà d'anar 
per la via de l'acreditació. Creiem que són 
dues vies diferents al menys tal com ara estan 
dissenyades. No cal dir que totes elles han 
d'anar acompanyades de total 
transparència. 
Respecte als Ramon y Cajal i similars, crec 
que hem de ser molt curosos ja que impliquen 
un compromís i els compromisos s'han 
d'acomplir. Vull dir que penso que són una part 
molt important en la millora de la qualitat de la 

recerca dels últims anys, però si els hem acceptat i han passat les acreditacions 
corresponents, també hem d'acomplir el compromís d'estabilitzar-los.
Sigui com sigui, no hem d'oblidar que tota societat, tota empresa, necessita sàvia nova 
per evitar l'anquilosament més o menys important que està lligat a l'envelliment. La 
plantilla de professorat de la UB està bastant (molt) envellida, per tant hem de fer 
esforços, amb els mitjans possibles i dins de la legalitat per tal d'evitar el bloqueig a 
l'entrada que hi ha en aquests moments. Si aquesta situació no es resol aviat, pot fer un 
mal irreversible amb el resultat d'una diferència d'edat massa llarga entre la generació 
actual i la propera que entri. No és només un problema important de persones, sinó també 
de futur de la institució, ja que els novells haurien ara d'estar participant en el disseny de la 
universitat amb què s'haurien de trobar.
Respecte a la convocatòria Serra Hunter nova, pensem que és una bona línea per 
treballar en l'entrada i estem ben convençuts que a la UB hi ha suficients candidats 
d'excel·lència per poder-hi participar. L'única cosa que ens preocupa és el seu finançament. 
Creiem que no deixa de ser una via molt vàlida, però amb una vigència de 2 a 4 anys que 
depèn del govern de torn i que manifesta que no hem estat capaços de fer un pacte a llarg 
termini com seria desitjable. S'ha de dir ben clar i ben alt que la UB sempre ha lluitat per 
l'excel·lència en el seu professorat, que el té ben reconegut socialment i internacional.
Respecte a l'entrada del professorat, s'ha d'estimular la participació en la docència i 
la recerca a través de beques per i postdoctorals que intentarem ampliar per tal de 
veure amb la seva implicació i treball quins seran els possibles millors candidats per al futur 
de la UB.

PROPOSTES

Consensuarem amb les altres universitats catalanes una taula de discussió 
comuna per a la major part dels problemes que afecten la universitat amb acords 
concrets, amb pacte previ amb el govern i amb l'oposició parlamentària, per poder 
planificar amb una certa garantia de continuïtat. Entre altres temes molt importants, 
s'haurà de parlar de política acadèmica i de professorat, de personal d'administració 
i serveis, de recerca, d'infraestructures, de política d'estudiants universitaris i no 
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universitaris.
Ajudarem, amb les altres universitats i l'administració, a trobar un sistema de 
carrera acadèmica consensuada entre els partits polítics que tingui una mínima 
temporalitat de 20 a 25 anys.
Farem el possible per mantenir els actuals llocs de treball amb un compromís de 
millora de la situació quan sigui possible amb una bona política de promoció de 
professorat.
Farem el necessari per garantir la continuïtat dels lectors acreditats fins que 
sigui possible acomplir els compromisos de promoció de professorat 
establerts. No fer-ho així, ho considerem una malversació de cabdals públics i 
d'esforç humà; la societat i la UB inverteix temps i recursos en formar gent que 
després queda inutilitzada i, a més, frustrada.
A partir d'aquí promourem la convocatòria de places de professors ordinaris per als 
contractats lectors, Ramon y Cajal i similars acreditats amb els que la UB havia 
establert un compromís.
Portarem a terme el compromís amb l'accés per a tots els professors titulars 
acreditats a catedràtic, ja que en la major part dels casos no seran un increment 
de places i perquè forma part del sistema de carrera professional acadèmica vigent. 
Hi ha un cert risc en què no guanyi el candidat de la casa, però hi confiem i penso 
que ha de ser assumible. Una part hauria d'accedir-hi per dèficits estructurals 
(justificats amb transparència), però la major part hauria de ser per ordre 
d'acreditació.
Farem una política de contractació estable amb la resta de professorat acreditat 
que sigui raonablement necessari, per millorar l'activitat docent i de recerca dels 
diversos departaments i unitats. Entenem que s'ha de fer un disseny raonable de 
les places de professor ordinari en relació a les necessitats docents i de recerca, 
basat en dues premisses: la captació de talent i el relleu generacional.
Estimularem la possibilitat de places vinculades especialment en l'àmbit sanitari i 
mirarem la possibilitat de fer alguna cosa semblant en altres àrees.
Facilitarem la creació de càtedres patrocinades amb empreses o institucions. 
Mantindrem els programes de sabàtics, però amb control del seu rendiment i dels 
seus objectius.
Millorarem i estimularem la via de la mobilitat internacional que considerem 
bàsica per a la universitat actual simplificant i agilitant especialment els circuits 
interns.
Engegarem una discussió oberta, tranquil·la i sincera sobre el PDA i el GRAD i el 
seu valor com a eina de treball intern (no de control!) i la seva adequació als 
diversos tipus de professorat. Haurem de simplificar la burocràcia que afecta el 
professorat en particular i també les eines informàtiques.
Incentivarem, dins de les possibilitats legals, un pla de jubilació anticipada per 
estimular el canvi generacional de forma voluntària amb substitució per noves 
places de professorat estable.
Facilitarem les excedències i reduccions horàries amb garantia de reserva de la 
plaça.
Garantirem la reversibilitat entre la dedicació completa i la parcial. Al mateix 
temps, exigirem l'acompliment de la legalitat.
Buscarem i defensarem la qualitat a tots els nivells de l'activitat universitària 
tant en recerca com en docència, en transferència, en l'administració i en la gestió i 

establirem acreditacions o nomenaments honorífics per estimular la feina ben feta 
de tot el personal i a tots els nivells.

  PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

La candidatura valora el nostre Personal d'Administració i Serveis (PAS) com a 
professionals especialitzats de la seva àrea, amb competència i criteri sòlidament format en 
la majoria dels casos. Cal doncs, en funció d'això, generar confiança i sentiment 
compartit de col·laborar tothom en la mateixa empresa.
Així, en relació amb el cos docent amb encàrrecs de gestió, el PAS cal que treballi en 
relació d'igualtat, aportant cadascú l'experiència, el criteri i la competència que li són propis, 
com l'única forma possible d'aprofitar tot el potencial humà amb el que compta la institució, 
per tal d'assolir els millors resultats de la forma més raonable, econòmica i eficaç.
Una major independència i alhora col·laboració estreta entre el PAS i el PDI de gestió 
creiem que ha de desembocar en una clara desburocratització de la gestió, en una millor 
organització de la documentació i de la informació, en l'adequada anàlisi dels processos 
administratius per a la seva simplificació, per a la introducció adequada i ponderada de la 
innovació dels instruments i disseny de la gestió i per avançar en la clarificació d'una 
reforma de l'estructura administrativa que no signifiqui l'afebliment dels departaments.
Paral·lelament considerem indispensable prioritzar la inversió de recursos (tant 
econòmics, com humans i tecnològics) en el suport a les diferents àrees de gestió, 
prèviament localitzades i identificades com a àrees d'especial urgència, com pot ser l'àrea 
de tecnologies que dóna servei a la gestió acadèmica, la qual s'ha vist desbordada en la 
demanda a partir de la implantació dels estudis regulats per la normativa de l'EEES.

PROPOSTES

Carrera professional

Apostem de manera convençuda per la professionalització del PAS. En aquest 
sentit resulta imprescindible la prèvia clarificació de l'estructura administrativa adient 
a la situació actual i els seus requeriments previsibles, per a poder adaptar les 
persones a l'organigrama resultant i procedir a les consegüents estabilitzacions 
laborals.
Elaborarem un manual de recursos humans que permeti revisar i regular de 
manera clara i estable els processos de selecció i promoció del PAS: l'actualització 
dels criteris i valors que conformen els barems de valoració, publicitat i 
transparència dels mateixos, amb l'objectiu d'imprimir la màxima objectivitat i rigor 
als processos de concurs i oposició.
Finalitzarem i implementarem un model unificat de currículum professional per 
al PAS, com a eina que permeti la visualització individualitzada i sempre al dia de la 
carrera professional i que faciliti i clarifiqui els processos de promoció, sent al 
mateix temps una forma d'estimular les persones a la formació continuada.
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Treballarem per a l'estabilització del personal interí a partir de la nova RLT 
aprovada mitjançant la convocatòria dels processos d'oposició que hagin de 
generar la seva incorporació a la plantilla estable.
Intentarem planificar molt bé el relleu 
generacional del personal de 
comandament superior a fi d'evitar buits i 
interrupcions nocius; a tal fi és necessari 
donar visibilitat i una progressiva major 
confiança institucional a la generació 
destinada a succeir l'actual promoció.

Formació i desenvolupament

Revisarem i actualitzarem constantment 
un pla de formació plural, que fomenti 
l'emprenedoria interna i que contempli la formació en llengües estrangeres, una 
formació, aquesta, que no limiti l'oferta a la llengua anglesa, sinó que incorpori 
altres llengües europees d'ampli nombre de parlants i pròpies de països amb els 
que la nostra Universitat manté relacions estretes.
Introduirem sistemes d'autoformació i d'acreditació de la formació perquè 
intervingui en la qualificació i la internacionalització de les tasques del PAS. Cal 
vincular de forma objectiva, justa i transparent la promoció i qualificació professional 
del PAS a la formació, als coneixements, a l'experiència i al rendiment de les 
persones.
Fomentarem i valorarem de manera especial la mobilitat del PAS; sobretot la 
mobilitat internacional que respongui a prioritats institucionals (sempre en relació 
amb els mitjans econòmics disponibles per tal de facilitar aquesta mobilitat) i que 
respongui sempre a un criteri transparent i equitatiu de promoció individual entre els 
concursants. 

Qualitat de vida professional

Avançarem en la flexibilitat laboral i horària de forma que permeti una millor 
conciliació familiar. 
Impulsarem un disseny imaginatiu de noves formes de treball.
Intentarem dissenyar un pla de jubilació just i voluntari.
Intentarem assegurar l'estabilitat del lloc de treball.
Intentarem impulsar un sistema de guarderies per campus amb personal de la 
pròpia Universitat per a benefici de tota la comunitat universitària.
Intentarem evitar la contractació de personal extern si no és estrictament 
necessari, per tal d'aprofitar tot el potencial de què disposa la nostra Universitat.
Finalment, la UB ha d'estar molt atenta a l'evolució de la crisi actual, treballant 
sempre per minimitzar els seus efectes en les condicions laborals pactades amb el 
seu PAS.

  ESTUDIANTS, PARTICIPACIÓ I EMPLEABILITAT

Els estudiants són un dels protagonistes fonamentals de la nostra Universitat. Confiem 
en les seves capacitats i creativitat com a valors que aporten a les diferents titulacions.
Els i les estudiants nostres seran els i les líders culturals, científics, econòmics i socials 
del país. Per això des de la candidatura UB DESPERTA oferirem el màxim de garanties per 
tal de donar visibilitat i valor a totes les seves experiències des de la diversitat i el respecte 
per a les diferències i els seus drets.
Els estudiants han de participar activament en un model de governança oberta, 
col·laborativa sota els principis de transparència, emprenedoria, cocreació, intel·ligència 
col·lectiva i obertura per a millorar la democràcia universitària amb la integració sistemàtica 
i l'apoderament de tots els actors per a la innovació en la gestió pública.
Defensarem un debat ampli amb tots els membres de la comunitat universitària sobre la 
governança i l'Estratègia–Universitat 2015 i 2020 per tal de garantir una democràcia 
universitària eficaç i eficient i la UB com a servei públic, autònom i de qualitat.
La nostra aposta amb els estudiants es fonamenta en un clima de confiança basada en la 
seva responsabilitat i participació en la que creiem. A més, és l'objectiu fonamental i un 
dels objectius finals de la nostra tasca universitària.
Cal una perspectiva apreciativa intergeneracional cap als estudiants, d'escolta i de diàleg 
real com a subjectes de saber i poder que són, atorgadora de responsabilitats per a la seva 
participació conscient i activa a la UB, tot garantint uns currículums i plans docents més 
oberts.
Des de la investigació, la innovació i la resolució de problemes com a base de 
l'aprenentatge, l'estudiant ha d'esdevenir agent actiu per a la societat del coneixement.
Reconeixem les potencialitats i diversitats de perfils dels nostres estudiants, com a 
generació molt formada i qualificada, amb sabers interdisciplinars formals i informals, amb 
cultura digital, amb idees i inquietuds diverses, amb iniciatives, amb experiència laboral, 
amb voluntariat; com a generació també polifacètica, cosmopolita i vinculada a xarxes 
socials.
Entenem que l'entorn econòmic i social està canviant i que apareixen necessitats de treball 
a temps parcial que obligaran a flexibilitzar l'aplicació de les normatives acadèmiques i 
a establir convenis amb diverses empreses o institucions, pels que volen o necessiten 
compatibilitzar l'estudi i formació i la feina.
Impulsarem activament l'empleabilitat local, nacional o internacional dels egressats i 
egressades de cada titulació o màster a través de la millora de l'orientació professional 
als estudiants en la transició al món laboral connectant-los amb teixit empresarial, recursos 
i xarxes d'agents i coneixements professionals de la ciutat, del país i internacionals.
Desenvoluparem activitats per a potenciar l'emprenedoria tradicional i l'emprenedoria 
social i també la potenciació de l'autoocupació i la creació d'empreses, serveis i productes 
per part dels estudiants egressats i egressades.

PROPOSTES

Potenciarem una formació universitària amb finançament públic adequat oposant-
nos a més augments de taxes, tot afavorint una política de beques justa que 
garanteixi la igualtat d'oportunitats.
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Crearem una Oficina d'inserció laboral, professional i emprenedoria gestionada 
pels mateixos estudiants a cada campus, facultat o escola universitària, per tal 
d'atendre estudiants de grau i màster en les seves demandes laborals i, sobretot, 
per tal de potenciar l'empleabilitat dels egressats i egressades de cada titulació o 
màster.
Intentarem incrementar la política de contractació d'estudiants becaris UB en tots 
els serveis.
Impulsarem la creació i potenciació de cooperatives socials i empresarials 
d'estudiants UB per a la gestió, l'autogestió i la creació d'ocupació d'estudiants.
Convertirem el TFG, el TFM i les Pràctiques curriculars en una oportunitat per a 
l'empleabilitat, l'emprenedoria, l'autoria dels estudiants, la transferència de 
coneixement i la creació de valor i serveis per a la millora de la inserció laboral i 
professional, de l'economia social i del bé comú. Promourem convenis de TFG i de 
TFM amb agents interns i externs.
Crearem els premis UB de TFG i TFM de recerca, creació, emprenedoria i 
innovació. Publicarem en accés obert els TFG i TFM amb millors qualificacions.
Establirem nous convenis i potenciarem l'Escola Oficial d'Idiomes Moderns per a 
la millora de l'acreditació i certificació en llengües estrangeres. Crearem i ampliarem 
la formació en idiomes dins dels crèdits dels graus i màsters.
Crearem una xarxa de banc de temps i recursos entre els estudiants UB, 
transversal i específica per a cada campus o facultat.
Farem programes de promoció i incentivació del talent acadèmic, del de 
recerca i del de transferència i emprenedoria d'estudiants, tant a nivell local, com a 
nivell nacional i internacional, generals i específics per a cada àrea de coneixement.
Potenciarem la UB com a Universitat Urbana connectant estratègicament i 
creativament els estudiants amb els projectes i ofertes de la ciutat de BCN, ciutat 
d'innovació, de coneixement, sostenible i d'integració social amb formació i 
oportunitats per als estudiants. Aproparem i impulsarem la participació dels 
estudiants en els Campus d'Excel·lència Internacionals.
Ampliarem i aprofundirem les campanyes UB per a la captació d'estudiants de 
nivells no universitaris i noves audiències a totes les facultats i graus i seguirem 
potenciant la Universitat de l'Experiència. 

  TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I
  SUPORT A L'OCUPACIÓ

Sense oblidar les funcions bàsiques de la universitat, transmetre i superar el coneixement, 
la UB ha de fer una aposta decidida per la transferència i, de forma específica, en la 
transferència orientada a la creació d'ocupació.
Les circumstàncies especials per les quals travessa el nostre país han canviat l'escenari de 
prioritats i, ara més que mai, la societat necessita la universitat i la universitat 
necessita la societat. Transmetre coneixement garanteix la incorporació a la societat de 
graduats qualificats, té un impacte immediat en els estudiants i les conseqüències en la 

Flexibilitzarem l'aplicació de la normativa de permanència, normatives 
acadèmiques i canvis de grups i horaris de la mateixa manera que la temporització 
de la reavaluació al juliol i setembre, des de l'exercici del criteri professional i 
l'autonomia dels centres.
Crearem itineraris semipresencials en els graus i màsters per tal de facilitar, als 
estudiants que ho necessitin, que puguin fer compatibles estudis i feina i també per 
tal d'atendre les noves audiències d'estudiants.
Potenciarem la mobilitat nacional i internacional dels nostres estudiants a la 
vegada que les modalitats de pràctiques, treballs finals de grau (TFG) i treballs 
finals de màster (TFM) internacionals amb virtualització i acompanyament tutorial a 
distància de les assignatures finals de carrera.
Reconeixerem crèdits per a tasques de mentoria, dinamització cultural als 
campus i cogestió voluntària de serveis amb els estudiants.
Posarem en marxa plans d'acció tutorial entre iguals, de comentoria entre 
estudiants, creant la figura de l'estudiant-mentor, amb reconeixement de crèdits.
Potenciarem el reconeixement de crèdits dels estudis previs, pràctiques, 
experiència laboral i professional dels estudiants.
Potenciarem l'”Aprenentatge-Servei” a totes les facultats i escoles, creant l'Oficina 
APS per a cada campus, facultat o escola universitària.
Estimularem i potenciarem la figura dels delegats o delegades de classe a cada 
curs acadèmic i a cada grau i seguirem 
dinamitzant la participació i la presa de 
decisions des de la representació dels 
estudiants als òrgans de govern amb 
aplicació real del reconeixement de 
crèdits als representants d'estudiants.
Estimularem els Consells d'Estudiants 
de grau i de màster a cada facultat per 
articular la democràcia representativa 
amb la democràcia directa.
Descentralitzarem l'Observatori de 
l'Estudiant a cada campus o facultat.
Impulsarem la difusió i la potenciació entre els estudiants UB del Consell de 
l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT).
Impulsarem la Carta de drets i deures dels estudiants UB.
Obrirem nous concursos de restauració per aconseguir oferta de qualitat i preus 
més competitius als menjadors i cafeteries universitaris.
Impulsarem la implementació d'estructures transversals i horitzontals 
interdisciplinars d'intercanvi entre els estudiants de les diferents àrees de 
coneixement.
Habilitarem espais per a reunions i activitats de les associacions i col·lectius 
d'estudiants a cada campus i dinamitzarem l'Hotel d'Associacions de la UB.
Potenciarem i donarem suport a la creació d'associacions culturals d'estudiants, 
esportives, de dinamització i intercanvi lingüístic, de solidaritat, musicals i clubs de 
lectura, per a diferents finalitats.
Elaborarem, conjuntament amb la participació activa i les contribucions dels 
estudiants, el Llibre blanc dels estudiants de la UB.
Crearem l'Escola de Formació per a la Participació i Lideratge dels estudiants UB.
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societat es posen de manifest a curt, mitjà i llarg termini. Superar coneixement permet 
esbrinar i entendre els mecanismes que regulen i condicionen els processos, o bé 
simplement els condicionen, i per la seva naturalesa, s'orienta a la construcció dels 
fonaments per a la creació de valor de futur.
La transferència s'expressa en dimensions molt diferenciades, des de la vinculació amb el 
sistema productiu fins als àmbits més socials, i sempre amb un denominador comú; la 
consecució de valor per a la societat: valor econòmic, de qualitat de vida, de salut, etc. En 
aquest marc proposem una reflexió i unes línies d'actuació orientades a superar la difícil 
situació econòmica i social en què ens trobem.
Pel que fa a la transferència vinculada al sistema productiu i a la creació d'ocupació, 
les universitats de prestigi s'han orientat cap a la planificació estratègica –amb informes i 
estudis fets per administracions, institucions o particulars–, cap a la creació d'entorns que 
afavoreixin unions sinèrgiques de la universitat amb l'empresa, cap a l'estímul de 
l'emprenedoria i la creació d'incubadores o preincubadores, o cap a l'impuls de la recerca 
per encàrrec o coassociada, entre moltes altres orientacions. En tot cas, l' interès supera la 
simple consecució de recursos directes per a la universitat: la consecució de valor 
comporta de forma indirecte el manteniment i l'increment, o bé només l'increment, de 
l'ocupació en qualitat o quantitat.
La UB i la resta d'universitats catalanes, i els centres científics i tecnològics que d'elles 
depenen també, han fet passos en aquesta direcció. Encara que en termes comparatius, el 
recorregut ha estat més curt que en l'entorn. Possiblement, el resultat diferencial en aquest 
àmbit es atribuïble a la tímida aposta per la transferència i al limitat impuls a la innovació 
col·laborativa: el perfil d'empresa al nostre país és molt més atomitzat que a la resta dels 
països industrialitzats i, en conseqüència, l'aproximació s'ha de produir en un format 
particular.
Pensant en l'interès de país i en l'interès propi de la UB, proposem un conjunt d'iniciatives a 
desenvolupar, amb les altres universitats de Catalunya, amb els centres científics i 
tecnològics, amb l'administració i amb les organitzacions amb capacitat d'incorporar valor.

PROPOSTES

Prospecció i planificació: orientació estratègica i de l'estratègia a l'acció, no 
únicament papers i més papers, sinó informes de conjuntura, identificar els àmbits 
amb més possibilitats, preveure i planificar la relocalització, identificar necessitats i 
oportunitats i proposar iniciatives orientades a incrementar la competitivitat i 
l'ocupació.
Creació en innovació col·laborativa: l'atomització del teixit industrial del nostre 
entorn dificulta en gran mesura el desenvolupament de la innovació i la 
internacionalització. Cal sumar talent i aconseguir massa crítica suficient. La 
innovació col·laborativa és la resposta més propera a la internacionalització 
col·laborativa que tan bons resultats està donant. Tot i que aquest no és un àmbit 
propi de la universitat, les circumstàncies especials que concorren en aquests 
moments fan necessària la seva participació en el procés de creació, en qualitat de 
motor de desenvolupament. Malauradament no hi han altres actors més preparats 
per impulsar aquest procés.
Economia del coneixement: la posada en valor de l'activitat formativa i dels 
resultats de la recerca tampoc és un fet aliè a les universitats. La universitat no és 
una empresa, no s'hi ha de convertir, però sí ha d'afavorir el desenvolupament 

social i territorial. En aquesta direcció proposem treballar en dues direccions: d'una 
banda, estimular la creació d'incubadores i preincubadores, i de l'altra, impulsar 
l'emprenedoria.
Recerca per encàrrec o projecte: reconegut per universitats capdavanteres com 
un dels àmbits propis, cal avançar en aquesta direcció per impulsar el 
desenvolupament territorial, millorar la qualitat de vida de les persones i minimitzar 
l'impacte negatiu que provoca la caiguda de recursos públics a la recerca. En 
aquest àmbit, la col·laboració reforçada amb d'altres universitats de l'entorn i amb 
centres cientificotecnològics ha de crear sinergies per avançar.

  INNOVACIÓ SOCIAL I EMPRENEDORIA

S'entén internacionalment la Innovació Social (IS) com a noves idees que funcionen per al 
bé comú. L'emprenedoria és l'esperit d'iniciativa creativa. Tradicionalment s'associa a la 
creació de noves empreses per aprofitar oportunitats de mercat i obtenir guanys 
econòmics. L'emprenedoria d'Innovació Social es refereix a la creació de nous serveis, 
nous productes o nous models d'acció pensats per resoldre eficaçment els reptes socials, 
culturals, econòmics, polítics i mediambientals existents en benefici de les persones i del 
planeta. L'emprenedor social considera els guanys econòmics més com a medis necessaris 
que com a la seva finalitat en si mateixa. Totes dues maneres d'emprenedoria, de mercat i 
social, han de tendir a fusionar-se.
En l'actual context de foscor, confusió de valors, esgotament d'idees i desencoratjament 
col·lectiu, és cada vegada més necessari l'impuls de noves llums i accions d'iniciativa 
creativa i col·laboració generativa orientades a reinventar no només la nostra institució, 
sinó també el conjunt del sistema. 
Cada vegada cobra mes força la necessitat de promoure l´anomenat Quart Sector: una 
nova articulació dels sectors públic, privat i social per donar respostes als grans reptes del 
món actual
La nostra universitat ha de jugar un paper de lideratge en la creació de noves empreses i 
noves propostes de reinvenció social a partir dels seus coneixements multidisciplinaris. 
Ras i curt, hem d'estimular la conducta 
emprenedora externa i interna en els 
nostres estudiants, professors i personal 
d'administració i serveis (PAS).

PROPOSTES 

Legitimarem i posarem en 
pràctica una autèntica direcció 
per valors, més enllà de la 
direcció per objectius de fa ja cinc 
dècades i d'una direcció per 
instruccions de principis del segle 
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passat. Tots els membres de la UB: estudiants, professors i PAS hauran de definir 
quins han de ser els valors o regles de joc ètiques, pragmàtiques i emocionals que 
ens han de governar i impulsar cap al futur.
Think Tank UB Nou Sistema. Crearem un grup de pensament creatiu 
multidisciplinari per elaborar noves propostes davant dels reptes socials actuals, 
incloent des de les neurociències fins la història, el dret o les belles arts, passant 
per àrees tan diverses i complementàries com l'educació i la psicologia social, la 
biologia, les ciències polítiques, l'antropologia, la física o l'economia. Tot plegat és 
quelcom que d'altres institucions com les escoles de negocis o els partits polítics no 
estan en condicions de poder fer. 
Posarem en marxa un programa altament innovador de Responsabilitat Social 
Corporativa RSC, que pot incloure inicialment:

-un programa de minimització d'impacte mediambiental 
-el Teaming: 1 euro al mes de la nòmina de tots els professors i PAS que 
ho desitgin destinat a donar suport a iniciatives d'acció social
l-'aprenentatge en servei: pràctiques com a voluntaris en entitats socials des 
del primer curs com a assignatures optatives. 
-la participació en Cursera: cursos gratuïts arreu del món. Seríem la 
primera universitat catalana de parla hispana de 16 entitats de primer nivell 
internacional.
-L'Aula Oberta: conferències i tallers per aprendre a parlar en públic, 
desenvolupament personal per a tota la comunitat UB (alumnes, professors 
i PAS) i convidats externs.

Col·laUBora: crearem una plataforma web d´intercanvi d'opinions, de propostes, d 
productes, serveis i temps (dic, desitjo, demano i ofereixo) formada per alumnes, 
antics alumnes, professors, personal d'administració i serveis i familiars. Serà una 
plataforma de creativitat, intel·ligència col·lectiva i cooperació segons identitat i 
interessos, que incorporarà crowfunding o microfinançament col·lectiu de beques 
d'estudi i d'investigació. Alumni UB ha de tenir un paper important dins del projecte.
Impulsarem una connexió externa per a la IS, per treballar conjuntament amb les 
entitats i iniciatives d'emprenedoria i innovació social locals i internacionals.
Impulsarem i coordinarem la formació i la investigació en emprenedoria, creació 
d'empreses i innovació Social.
Organitzarem una assignatura de pensament creatiu a tots els ensenyaments 
que ho vulguin.
Constituirem una Comissió d'innovació social i emprenedoria a cada Facultat 
que ho desitgi.

  RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ

Arreu del món l'activitat universitària –acadèmica, investigadora i de cooperació– es 
desenvolupa avui en un context amplament internacionalitzat. La UB és una institució 

molt activa internacionalment, tant en docència com en recerca i cooperació, però per tal 
de poder millorar i competir en el futur cal garantir uns màxims a nivell d'internacionalització 
en totes les activitats que es duen a terme. Així mateix, la projecció internacional de les 
activitats universitàries significa, necessàriament, qualitat i excel·lència, i requereix d'una 
gestió molt dinàmica de les estructures de govern de què es disposa. Els primers 
ingredients, la qualitat i l'excel·lència, formen part de la singularitat de la UB; una institució 
de reptes intel·lectuals i de talent en una ciutat moderna i oberta. La situació privilegiada de 
la UB, en un entorn mediterrani cosmopolita i singular, en un context social bilingüe i 
multicultural, permet concebre-la com a símbol de sensibilitat cultural i obertura mental 
inclusiva.
Cal aconseguir que tots aquests elements de què disposem encaixin amb una gestió 
responsable, austera i assenyada, de l'àmbit de les relacions internacionals, que prioritzi la 
internacionalització de les funcions bàsiques de la comunitat universitària, de docència, de 
recerca i cooperació, i que doni suport a les seves iniciatives. Les responsabilitats 
d'internacionalització de la UB s'han d'assumir des de tots els àmbits de la gestió 
universitària (acadèmic, de professorat, d'estudiants, de PAS) i per part de tot l'equip de 
gestió, ja que avui la mundialització del saber ens condueix cap a aquesta nova situació 
d'obertura.
La mobilitat internacional ofereix oportunitats als membres de la comunitat de la UB per 
conèixer altres formes de pensament i d'actuació que enriqueixen el nivell científic i cultural 
i que poden servir per millorar i optimitzar el funcionament de la pròpia UB. També, l'acollida 
d'estudiants i acadèmics originaris d'altres països aporta coneixement i experiència. Cal 
impulsar l'intercanvi de professors i facilitar la gestió interna d'aquests processos, treballant 
i planificant les accions d'intercanvi conjuntament amb l'àrea acadèmica i de professorat.
La integració de coneixements provinents d'altres cultures en els ensenyaments de grau i 
màsters de la UB ofereix una oportunitat per interioritzar la pluralitat d'un món divers i 
complex. És una oportunitat enriquidora per a docents i estudiants que han d'afrontar 
realitats distintes en àmbits comuns del saber i de l'acció.
Cal consolidar les xarxes existents amb universitats estrangeres per tal d'incentivar la 
cooperació internacional i l' intercanvi de recursos formatius i de recerca, a la vegada que 
cal atreure estudiants i acadèmics.
Cal fomentar la participació i el lideratge de la UB en xarxes de nova creació. Es tracta de 
captar estudiants en els màsters i programes de doctorat, per la qual cosa és essencial 
identificar la formació que genera més demanda en els potencials d'estudiants. Es tracta 
també de competir millor en l'obtenció de recursos per a la recerca.
S'ha de dedicar una atenció especial al suport a la internacionalització de la recerca i al seu 
finançament extern, particularment per competir millor en la captació de recursos externs i 
en la identificació de noves fonts de finançament.
Les relacions internacionals ens ofereixen la possibilitat d'informar la societat catalana de 
les actuacions i la projecció internacional de la UB, donant visibilitat a les accions del capital 
humà de la UB. Tal informació i visibilitat manifesten que la nostra Universitat es troba ben 
ancorada a les xarxes docents i de recerca internacionals i manifesten, alhora, la manera 
com aquestes poden ser útils a la societat que ens envolta. També permeten ampliar la 
relació, la influència i la posició destacada de la UB en noves àrees geogràfiques que cada 
cop prenen major relleu en l'àmbit internacional: l'Europa ampliada i del nou veïnatge, el 
Golf Pèrsic i el Pròxim Orient, i també els països emergents d'Àsia i Iberoamèrica que són 
l'espai de la nova competitivitat econòmica i política d'avui. Permeten, finalment, impulsar 
ensenyaments en llengües de la comunitat científica internacional, amb participació 
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d'universitats estrangeres, a la vegada que la internacionalització d'alguns màsters i 
doctorats, i alhora dedicar una atenció especial al suport a la internacionalització de la 
recerca i al seu finançament extern, particularment pel que fa a la captació de recursos i a 
la identificació de noves fonts de finançament.

PROPOSTES 

Facilitarem la mobilitat dels estudiants, professors i PAS reduint els requisits i 
dificultats burocràtiques que obstaculitzen el flux dels participants en els programes 
d'ntercanvi.
Potenciarem l'intercanvi del professorat que, voluntàriament, pugui desenvolupar 
la docència en una institució estrangera i, simultàniament, garantir la seva 
substitució a la UB per un col·lega estranger. Intentaren aconseguir una petita 
bossa de professorat en aquesta situació cada semestre.
Donarem a conèixer de forma sistemàtica i organitzada les realitzacions 
(assignatures, cursos, tallers, estades, etc.) d'àmbit internacional dels nostres 
docents, investigadors, estudiants i PAS.
Crearem una xarxa de Corresponsals universitaris UB" (CUB) d'exalumnes 
ubicats (com a professors o investigadors) en universitats estrangeres, que aportin 
voluntàriament la seva experiència en l'àmbit de la docència, la recerca i la 
cooperació internacional i estableixin un vincle fluït de comunicació virtual amb la 
nostra comunitat universitària.
Obrirem nous espais per consolidar activitats de caire internacional i transversal 
que siguin pols d'atracció per a estudiants, acadèmics i professionals d'arreu, tot 
impulsant la participació de la UB en programes com ara Erasmus, Tempus, etc.
Impulsarem la docència en llengües estrangeres per atreure estudiants 
estrangers als graus, màsters i doctorats de la UB.

  PATRIMONI, SOCIETAT I CULTURA

La nostra Universitat ha estat de sempre un referent cultural a tots nivells. Mantenir-se 
com a referent i augmentar la nostra incidència ha de ser uns dels objectius fonamentals al 
llarg dels propers anys; però no ens podem quedar sols en els resultats coneguts i 
reconeguts, aquests s'han d'exterioritzar, s'han de difondre i s'han de donar a conèixer.
El desconeixement de l'activitat i la producció de la nostra universitat és molt gran. La 
difusió d'aquesta ha de ser una fita bàsica, continuar la tasca desenvolupada des de 
Patrimoni i Cultura i exterioritzar-la ens aportarà el reconeixement tant del nostre país, com 
de tots els àmbits universitaris.
La nostra universitat parteix d'una situació immillorable, té elements prou diferenciadors en 
aquest camp respecte a d'altres universitats de la nostra ciutat, en estar configurada per 
ensenyaments de les branques més humanistes i de les més científiques, encabides sota 
un mateix paraigua universitari. Aquestes, a través de la seva vinculació directa amb la 

ciutat, han de permetre avançar en el camp cultural i per això la Universitat de Barcelona ha 
d'afavorir i augmentar els llaços culturals i de creació amb el seu entorn, establint 
fluxos comunicatius amb la societat i especialment amb el país.
Davant de l'actual realitat econòmica que afecta a tots els nivells de la nostra societat, la 
universitat ha de donar resposta a aquesta situació, com sempre ha fet. En aquest moment 
les solucions no podran passar per grans pressupostos econòmics, ni tal vegada per 
mitjans.
Caldrà, dins les nostres possibilitats ser creatius, imaginatius i especialment 
col·laboradors. La situació ens obliga a treure el màxim rendiment de la nostra universitat 
que per, altra banda, posseeix uns potencials claus per poder assolir aquests objectius, 
com són ara: estructures i capacitat logística, la seva gran força humana amb docents, 
discents i personal d'administració i serveis, amb una gran capacitat de treballar i de tirar 
endavant la Universitat de Barcelona, que al llarg dels anys ha demostrat la seva implicació 
amb la cultura i la societat.
En moments difícils és quan cal més aquesta actitud emprenedora; des dels òrgans de 
govern s'han de promoure accions tant individuals com col·lectives dels seus membres 
encaminades en l'avançament i a la difusió de la cultura; cultura creada a més des dels 
àmbits del coneixement i la recerca
S'han de crear canals per a l'aflorament i l'evolució d'aquestes activitats, afavorir les 
sinèrgies entre el col·lectiu universitari i la societat, donant resposta a les necessitats dels 
nostres companys i oferint, en tot moment, les estructures i la logística universitàries de què 
disposem.
D'altra banda, la UB té en el seu patrimoni un element de cultura cabdal i una herència 
de gran rellevància que ha de tornar a ser valorat i que ha d'augmentar la seva visibilitat i 
protecció per part de la pròpia Universitat, de la societat i, en especial, de l'administració 
pública. 
La cultura i el patrimoni són valors de cohesió interna de la UB, en els que tothom hi ha 
de poder participar. S'haurà de promoure la documentació i la catalogació dels béns de la 
Universitat per tal de donar-los a conèixer millor i alhora fer-los visibles a la ciutat de 
Barcelona. L'ús de les noves tecnologies, com és el cas del Museu Virtual de la UB, ha de 
facilitar la difusió d'aquest patrimoni i alhora del país.
És per totes aquestes raons que proposem crear una estructura que impulsi amb eficàcia 
l'acció cultural, que ha de partir d'un equip nuclear de producció, gestió i coordinació, 
compatible amb una estructura descentralitzada i de promoció i suport de les iniciatives 
sectorials. Gran part de l'acció cultural de la universitat ha d'estar integrada per equips 
d'estudiants i de personal tècnic i acadèmic cercant un doble objectiu: d'una banda, 
fomentar una cultura viva i participativa identificada amb la institució; de l'altra, racionalitzar 
i millorar la sostenibilitat dels costos econòmics.
Proposarem dues comissions tècniques, la de Patrimoni Cultural i la de les Arts i la 
Creativitat Científica. Aquestes han de 
treballar amb col·laboració plena amb 
tots els estaments universitaris, 
especialment el Servei de Protocol de la 
UB, el Gabinet del Rector i els 
vicerectorats d'Estudiants i de Política 
Institucional, i també en estreta 
col·laboració amb les facultats i escoles.
L'organització dels actes i activitats 
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culturals implica tota la UB i s'ha de posar al servei de les persones que la integren: 
estudiants, professors i PAS.

PROPOSTES

Aprofitarem les estructures de la Universitat, l'ús i l' ocupació, especialment en la 
divulgació cultural, fent difusió i potenciant les infraestructures comunes i 
l'existència de tècnics de suport en totes les àrees, tot creant un mapa de les 
estructures de què disposa la universitat.
Incentivarem el professor universitari com agent intel·lectual i cultural, en 
formació cultural diversa, no restringida al seu camp, en constant actualització per 
estar al dia. Aquest aspecte podria incidir positivament en la interdisciplinarietat de 
l'activitat professional.
Difondrem la imatge de la Universitat de Barcelona, emfatitzant la seva identitat 
corporativa, amb idea de tradició, solidesa i modernitat, millorant la seva visibilitat i 
la dels seus centres, departaments i unitats, posicionant-la en les esferes socials i 
d'influència.
Avançarem en l'inventari i catalogació del patrimoni cultural, artístic, històric, 
científic i tècnic, gestionant-lo integralment per posar-lo al servei de la societat.
Augmentarem el patrimoni cultural, aprofitant l'ampli espectre d'estudis i àrees 
de coneixement de què està composada la nostra universitat que li donen un gran 
ventall de possibilitats i que, alhora, augmenta les sinergies entres estudis creant, 
d'aquesta manera, una unitat d'exposicions, amb un responsable tècnic on 
col·laboressin a més del professorat, els estudiants en pràctiques de màsters i 
postgraus.
Difondrem l'activitat universitària de caràcter científic, tècnic, humanista i creador, 
apropant-la a la societat, tot fomentant les relacions de la universitat amb el seu 
entorn (administració, empreses i associacions) contribuint a la potenciació cultural.
Millorarem la difusió dels serveis, les infraestructures i les possibilitats de la 
Universitat de Barcelona entre els seus membres, per tal que coneguin millor les 
ofertes, no sols ens els aspectes docents i de recerca, sinó també formatius, lúdics i 
culturals per a un millor desenvolupament humà, professional i personal.
Endegarem publicacions de caràcter cultural referents tant al patrimoni propi de 
la Universitat (documentació) com a les accions i projectes de creació generats des 
de la UB (difusió), emmarcades en línies editorials pròpies, en formats digitals tant 
per a la seva fàcil distribució, com per a la minimització de costos.
Renovarem el marxandatge (merchandising) de la universitat amb productes propis 
que repercuteixen en una major difusió de la imatge de la nostra universitat com a 
marca.
Impulsarem i promourem les iniciatives i activitats culturals dels col·lectius 
universitaris (corals, orquestres, teatre, arts escèniques, cinema...) buscant 
sinergies amb la xarxa d'institucions culturals ciutadanes.

  POLÍTICA LINGÜÍSTICA
 

La UB té una trajectòria llarga i consolidada en política lingüística. Ha estat capdavantera 
de les universitats catalanes en un nombre molt considerable d'iniciatives de planificació, de 
formació i d'assessorament  lingüístic i terminològic. La seva política lingüística ha estat 
regulada pels seus Estatuts (2003), pel Reglament d'usos lingüístics (1999) i, darrerament, 
pel Pla de llengües (2010).
La nostra Universitat ofereix  una formació superior amb molt atractiu i capacitat de rebre 
estudiants d'arreu del món, de la mateixa manera que la seva capacitat docent i de recerca 
fa que un nombre considerable de professors  i investigadors estrangers es desplacin a les 
seves aules, laboratoris o centres de recerca.

Els nostres objectius

Potenciar al màxim l'ús del català com a llengua pròpia de Catalunya i de la UB en 
tots els àmbits acadèmics, administratius, de serveis  i de gestió.
Augmentar la integració d'estudiants estrangers i d'altres universitats espanyoles, 
de professorat i d'investigadors visitants facilitant l'ús de la llengua i el coneixement 
de la societat i la cultura catalanes.
Desenvolupar el multilingüisme en totes les activitats de la Universitat, 
acadèmiques i no acadèmiques, i afavorir el plurilingüisme d'estudiants, PDI i PAS. I 
ser curosos amb el castellà, llengua cooficial de la nostra universitat i patrimoni de 
la nostra societat bilingüe, a la que no podem ni volem renunciar, de la mateixa 
manera que amb l'anglès, llengua de comunicació científica en la major part dels 
àmbits acadèmics.
Prosseguir, avaluar i millorar el que està previst en el Pla de llengües de la UB i el 
marc normatiu que el regula en la voluntat de donar la major continuïtat possible als 
instruments i iniciatives ja existents.

PROPOSTES

Estimularem l'ús de la llengua oral en tots els àmbits universitaris, formals i no 
formals. 
Donarem més facilitats a la comunitat universitària per a la seva formació i 
capacitació en llengua escrita dotant tots els serveis lingüístics de més recursos, en 
la mesura que ens sigui possible, tant per a la formació que ofereixen com per a 
l'assessorament lingüístic i terminològic. 
Incrementarem la qualitat lingüística dels treballs finals de grau i dels treballs 
finals de màster  de la mateixa manera que donarem més difusió  als recursos 
lingüístics de què disposa PAS i PDI, en col·laboració amb departaments i centres i 
amb la implicació de l'àrea acadèmica, de política docent i d'estudiants.
Potenciarem la Xarxa de Dinamització Lingüística i la Borsa d'Intercanvi 
Lingüístic, especialment en els centres en què la implicació ha estat més baixa o 
pràcticament nul·la, treballant amb els departaments i els centres UB, amb la 
implicació de l'àrea de política docent i d'estudiants.
Propiciarem una col·laboració més estreta amb l'Institut d'Estudis Catalans, el 
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TERMCAT, el Consorci per a la Normalització lingüística i amb la Direcció de 
Política Lingüística de la Generalitat, amb la implicació de l'àrea de relacions 
institucionals.
Potenciarem la formació i capacitació en llengües estrangeres o en 
intercomprensió lingüística amb el català i el castellà com a referents de la nostra 
societat, especialment en els centres en què només es treballa amb una sola 
llengua, amb la implicació de l'ICE, de l'EIM i de la resta d'agents de què disposa la 
UB.
Impulsarem la realització d'acreditacions de nivell de llengua a l'EIM i en altres 
serveis lingüístics de la nostra universitat.
Procurarem trobar els recursos imprescindibles per acabar d'adaptar la pàgina web 
de la UB en anglès i també per poder fer-ho en altres llengües estrangeres, amb la 
implicació dels serveis tecnològics i lingüístics de la nostra universitat. 
Potenciarem l'oferta d'assignatures impartides en llengua estrangera a nivell de 
màster  per tal d'atreure estudiants estrangers i afavorir la competència lingüística 
dels nostres estudiants, col·laborant amb departaments i centres i amb la implicació 
de l'àrea acadèmica i de política docent i l'àrea d'estudiants.
Impulsarem l'oferta d'assignatures de llengua estrangera aplicada a usos 
específics i professionals a màsters i doctorat per tal de facilitar la inserció laboral 
dels nostres estudiants, amb la implicació de l'àrea acadèmica i de política docent i 
la d'estudiants.
Estimularem la formació i capacitació del PAS en intercomprensió multilingüe, 
amb la implicació de l'àrea de recursos humans i de formació corporativa.
Establirem una major connexió estratègica amb la UE en el nou marc i situació 
d'Europa contribuint a què el català no esdevingui una llengua minoritzada (Carta 
Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, 1992), amb la implicació de l'àrea de 
relacions internacionals i de relacions institucionals.
Treballarem amb la Lliga d'Universitats de Recerca Europees (LURE) per poder 
intervenir i incidir en aspectes relacionats amb les polítiques lingüístiques 
d'universitats no monolingües i amb la seva planificació, amb la implicació de l'àrea 
de relacions internacionals, de relacions institucionals i de política científica i de 
recerca.
Restablirem la nostra plena relació amb la Xarxa Vives d'universitats que funciona, 
de fet, com a una euroregió de les universitats del sud d'Europa.
Vincularem al CRAI els Centres d'Autoaprenentatge de Llengües impulsant 
alhora el coneixement dels recursos en línea de què disposa la nostra comunitat 
universitària.
Crearem un Punt d'Atenció als Usuaris en el campus on encara no n'hi ha: el 
campus Belllvitge.

  GRUP UB

L'important tasca desenvolupada amb els anys ha portat a la creació en el temps de 
diverses estructures relacionades amb activitats diferents per millorar-ne la gestió, sovint 
amb fórmules de fundació. Totes elles han contribuït a fer un pas endavant importantíssim 
de la nostra universitat, ja que han permès una administració mes àgil i independent i això 
ha estat sobretot important per ajudar a la transferència del coneixement i de la recerca en 
el cas de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), tant en el camp de la biotecnologia com en 
el de la consultoria o assessorament. Igualment ha tingut una funció important per a la 
gestió econòmica de projectes de recerca i innovació nacionals o internacionals.
Però sovint dóna la sensació que s'obliden dels seus orígens a la UB i es fan polítiques 
individualistes quan sembla que tot plegat hauria d'estar amb un únic servei comú a la 
societat mitjançant la UB. Per això entenem que s'ha de millorar el treball conjunt de les 
diverses institucions sota la direcció de l'equip de govern de la UB per millorar-ne la 
visualització com a estructures pròpies i, al mateix temps, per millorar la col·laboració entre 
elles. 
El Parc Científic de Barcelona (PCB) mereix una consideració apart. El considerem com una 
plataforma bàsica per a la recerca, la innovació i la transferència de la UB. Ja va sent hora de 
clarificar la seva situació econòmica i que una aposta important de la UB, feta en clau de país i 
amb el compromís de finançament en gran part de l'administració pública, encara no hagi 
aconseguit un pla d'estabilització malgrat els importants esforços que ha fet la nostra universitat. 
Una aposta com aquesta no pot ser de cap manera un llast per a l'economia de la UB i s'ha 
d'obligar els ens públics a acomplir els compromisos establerts.
Les altres fundacions tenen objectius diversos i s'ha de procurar que siguin rendibles per a la UB 
econòmicament, en la major part dels casos, excepte quan el rendiment social sigui prioritari.
La UB també participa en 40 instituts i centres de recerca propis o participats amb els 
quals sovint no hi ha la menor relació ni se'n té coneixement. Pensem que la cultura de 
sumar esforços pot ser molt important i per això considerem imprescindible establir i 
millorar les polítiques de comunicació i coordinació entre ells i la UB.

PROPOSTES
 
Millorarem la coordinació entre les diverses estructures del Grup UB reafirmant-ne 
la direcció per part de l'equip de govern de la UB.
Fomentarem la integració visual i d'objectius de les entitats del grup UB en la 
Universitat.
Fomentarem la relació entre els diversos centres i instituts de la UB de forma 
general i també per sectors (socials, biosanitaris, tecnològic...) per millorar la 
política de col·laboració mitjançant una plataforma o observatori.
Potenciarem la presència de la UB en els instituts i centres participats, sempre amb 
el principi de col·laboració sincera i activa.
Defensarem l'activitat de la UB i del seu personal en el si dels centres compartits 
com a patrimoni científic de la UB sense excloure'n la utilització per part dels 
centres.
Potenciarem la imatge externa i interna de la UB millorant-ne la visibilitat a través 
dels instituts i centres propis i participats.
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  RELACIONS INSTITUCIONALS 

La UB, com a universitat que té com a missió el servei a la societat, ha de mantenir i 
millorar contínuament les relacions amb la societat ja sigui a través de les institucions 
públiques o privades, ja sigui mitjançant les xarxes socials. Molt importants hauran de ser 
les que mantingui amb els diferents àmbits de l'administració pública, el govern o amb 
altres institucions imprescindibles per poder fer adequadament la seva tasca. Però, a la 
vegada, ha d'expressar i, si fos necessari, defensar les seves propostes per a la millora de 
la seva activitat o per a la millora de la societat.
Com és lògic, seran importants tant la bona relació amb la Generalitat i el govern de l'estat, 
especialment amb el Ministeri d'Educació i Ciència, com la participació activa en el Consell 
de Coordinació Universitària i en la CRUE, de la mateixa manera que encara és més 
important la seva relació amb l'ACUP. Cal fomentar, igualment, les bones relacions amb 
totes les universitats públiques i privades per fer un bon servei al país en política 
d'ensenyament superior i recerca. També hem de considerar el CSIC, l'IEC i altres centres 
de recerca. En aquest llistat, no podem deixar d'esmentar les relacions amb la ciutat de 
Barcelona i també amb l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet i 
amb altres institucions com són ara les cambres i societats culturals i científiques, i també 
les relacions amb la Diputació de Barcelona on tenim acords amb els Campus de Mundet i 
Torribera.
Un punt que cal destacar de forma especial té a veure amb les institucions sanitàries, 
imprescindibles per a la tasca docent i investigadora en ciències de la salut i, de forma molt 
intensa, amb l'Hospital Clínic, el de Bellvitge i Sant Joan de Déu i també els hospitals 
associats, els instituts de recerca i altres centres relacionats amb les àrees 
experimentals o amb el món jurídic, el de les ciències socials i el de les humanitats.
Una de les funcions de la UB és intervenir en la difusió de la cultura en la societat, per la 
qual cosa és imprescindible buscar i mantenir contactes amb les principals institucions 
culturals del país (Auditori, Filmoteca, Museu i Teatre nacionals) i també amb les 
associacions culturals municipals, dels districtes o privades i filantròpiques, per tal de sumar 
esforços en la difusió cultural, especialment en aquest moments d'important crisi econòmica 
i de valors que patim.

PROPOSTES 

Participarem activament i amb la màxima representació possible en l'ACUP, la 
Xarxa Lluís Vives, la CRUE i el Consell de Coordinació Universitària.
Mantindrem relacions fluïdes amb l'administració publica (governs, ministeris, 
ajuntaments i diputacions) amb una actitud proactiva en defensa de la visió 
universitària davant de les diferents situacions.
Buscarem lligams de col·laboració amb entitats municipals o privades per activitats 
culturals i amb dimensió social.

 

  LES TIC I ELS SISTEMES D'INFORMACIÓ 
  I DOCUMENTACIÓ

Aquests darrers anys, la Universitat de Barcelona ha fet un gran esforç per desenvolupar 
els seus sistemes d'informació i documentació, amb la revisió, implantació i ampliació de 
noves tecnologies d'informació i comunicació (TIC). Aquest esforç en TIC ha anat 
encaminat a la docència, a la planificació acadèmica i a la gestió del professorat, a la gestió 
econòmica i, en menor mesura, a la recerca. Això ha permès millorar en general els 
sistemes de gestió de la informació i ha posat al servei de la comunitat d'estudiants, 
professorat i PAS eines de coneixement i gestió en la xarxa virtual.
D'altra banda, els nostres sistemes d'informació i documentació han permès fer més 
accessible i creïble la nostra institució davant dels processos d'avaluació interns i externs i 
hem pogut compartir amb les altres universitats catalanes i les agències de qualitat (AQU, 
ANECA) informacions globals i sectorials. També han facilitat la nostra coordinació amb 
organismes com l'Associació d'Universitats Catalanes (ACUP), el Consorci de Biblioteques 
(CBUC) o el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA).
A la Universitat de Barcelona tenim diverses aplicacions que fan possible una gestió eficient 
i que impliquen els diferents col·lectius de persones que conformen la UB.
En docència, la principal eina és el campus virtual, entorn de programari lliure per a 
l'aprenentatge en línia adaptat a les necessitats de la docència presencial, semipresencial i 
a distància de la UB i del Grup UB. Com a eines de planificació acadèmica hi ha el 
GR@D, que relaciona la programació docent del professorat i la seva dedicació (docència, 
recerca i gestió) amb la informació als estudiants i amb els espais disponibles per a la 
docència, i el GIGA-DOC, entorn ja molt antic que s'ocupa dels processos de matriculació, 
qualificació i expedients dels estudiants.
Pel que fa a la recerca i al seu suport, tenim el GPR (Gestor de Projectes de Recerca) i 
el GREC, aplicació de gestió de la recerca que inclou bases de dades, entorns de suport i 
programes d'explotació i que incorpora el Curricul@, aplicació d'actualització en línia del 
currículum de professors i investigadors. D'altres aplicacions, com el SAP (abans SICUB), 
el GTA i el BSCW tenen a veure amb processos interns de gestió de pressupostos 
econòmics, de gestió documental i d'interacció i intercanvi interns d'informació, 
respectivament.
Aquest potencial requereix consolidar-se amb una millor estructuració i interdependència 
entre les diferents eines. Algunes de les aplicacions, especialment el GR@D i el SAP, 
demanen millorar la transparència de la documentació que contenen i simplificar-ne 
els processos de gestió. El GREC i el Curricul@ s'han anat estructurant pel que fa al 
processament de la recerca. En docència, malgrat algun avenç puntual, manca encara 
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objectivar millor els rendiments, sobretot en l'àmbit de la innovació docent.
La millora en les TIC s'ha de seguir potenciant des de totes les estructures de presa de 
decisió de la UB. En aquesta dinàmica, continua sent fonamental el Centre de Recursos 
per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI-BUB). Des d'aquest es garanteix un suport 
ampli i profund a la docència, ajudant al professorat a gestionar millor el campus virtual i a 
la digitalització de continguts, malauradament fins fa molt poc temps. Es dóna servei a 
estudiants i professors en l'accés a les fonts per a l'estudi i la investigació i es reforcen les 
aules d'informàtica de les escoles i facultats. En recerca, el CRAI ha creat entorns de suport 
als grups i projectes d'investigació, oferint plataformes digitals com, per exemple, l'entorn 
de revistes en línia, RCUB, que ha integrat noves i antigues revistes científiques de la UB.

PROPOSTES

Clarificarem les necessitats de continguts digitalitzats atenent a la seva utilitat 
per a la docència i la recerca. Farem valer els interessos acadèmics de l'ús de fonts 
d'informació per sobre d'interpretacions restrictives de les lleis de propietat 
intel·lectual, tot respectant-les.
Millorarem el web de la UB per facilitar la transparència, la circulació del 
coneixement i la presa de decisions a tots nivells.
Millorarem les aplicacions informàtiques per a facilitar una gestió més permeable, 
compartida i responsable.
Fomentarem l'elaboració i difusió de continguts creats a la UB en programari 
d'accés lliure.
Vetllarem per una utilització sostenible i optimitzada dels equipaments i el 
programari informàtic en aules i laboratoris. 

  COMUNICACIÓ

Necessitem polítiques de comunicació actives tan internes com externes ja que això forma 
part del que entenem com a transparència i al mateix temps genera valor.
La nostra UB és molt rica i plena d'activitats culturals, conferències científiques de molt alt 
nivell que habitualment compten amb poc ressò de públic malgrat el seu interès i el prestigi 
dels ponents, ja siguin propis o externs, i també l'esforç econòmic i personal que costa fer 
aquestes activitats.
És per això que n'hem de millorar molt la difusió, però de manera proactiva ja que la 
participació en aquestes activitats sens dubte és una millora per als assistents i també un 
estímul per a tots plegats. A la vegada ens enriqueix a tots i s'aprofita per visualitzar la feina 
ben feta.
No n'hi ha prou en fer bona feina, s'ha de saber vendre-la. I està clar que en aquest 
punt hem de millorar molt. Tenim un Gabinet de Premsa (GP) molt actiu i dedicat, però el 
món de la informació cada vegada és mes àgil i ràpid i sovint els companys del GP no 
tenen a temps la informació necessària; per tant ho hem de millorar.

PROPOSTES

Agilitarem el sistema intern de traspàs d'informació cap al Gabinet de Premsa.
Millorarem les vies de comunicació amb els mitjans externs.
Millorarem el sistema de comunicació interna amb missatges potser més curts i 
atractius per estimular tot el personal a participar més. Aquesta difusió s'ha de fer 
cap a tot el personal (professors, PAS i estudiants), però també millorant la difusió a 
les xarxes culturals i socials del país.
Millorarem el WEB fent-lo més atractiu, especialment pensant en els estudiants.
Millorarem la difusió de les activitats estratificades per àrees d'interès pensant en 
la difusió a les xarxes més emprades pel jovent.
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  EQUIP DE GOVERN

A continuació presento les persones que m'han fet confiança i amb les que hem preparat 
amb molta il·lusió i treball el programa que heu vist.
Després del dia 23 o 27, la UB necessitarà un equip amb el suport de tothom i, per tant, 
que sigui  molt fort i aplegui les diverses 
sensibilitats i especificitats de la casa. 
Per això creiem que haurem d'incorporar-
hi companyes o companys provinents 
d'altres candidatures o altres que fins ara 
no s'han volgut significar però que estan 
disposades i disposats a treballar per 
aconseguir una Universitat de Barcelona 
forta, desperta i amb moltes ganes de 
treballar per aquest futur que la societat 
ens demana com a primera universitat 
del país.
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