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Benvolguts membres de la comunitat universitària, 

La Universitat de Barcelona es troba, al meu entendre, en una cruïlla decisiva. La crisi 

econòmica que ens afecta ha esdevingut també una crisi social, política i de valors en 

què Catalunya està immersa amb una especial intensitat. En el moment actual, per 

tant, hi ha moltes circumstàncies transcendentals que, com una tempesta perfecta, 

envolten la UB i condicionen en gran mesura la seva activitat i la construcció comuna 

del seu futur. La UB ha d’afrontar aquest moment decisiu i superar l’atzucac en què 

estem. 

La nostra Universitat, de tradició centenària i situada en els primers llocs dels 

rànquings internacionals entre les universitats espanyoles, és el resultat de l’esforç i la 

feina de les generacions que ens han precedit i de tots els membres de la comunitat 

universitària actual. Cadascú des de la seva responsabilitat, com a docents, 

investigadors, personal d’administració i serveis o estudiants, tots plegats hi hem 

esmerçat esforços amb sentiment de pertinença i voluntat de servei. I encara ho estem 

fent, tot i les incerteses i desassossecs actuals. 

Tinc la profunda impressió que en una situació com aquesta ens cal, més que mai, una 

visió de la Universitat que permeti renovar la motivació dels seus membres, enfortir la 

docència, la recerca i la transferència en tots els àmbits del saber, modernitzar el 

missatge i potenciar el prestigi i la influència de la nostra institució en el seu entorn 

social. Una visió que expressi conviccions arrelades, que, de ben segur, han de ser molt 

compartides. Una visió que concebi la Universitat com una institució de la societat i al 

servei de la societat. Una visió que afirmi sincerament les capacitats i potencialitats de 

la nostra institució. Una visió que actuï amb generositat i que faci una crida a la 

implicació de tota la comunitat universitària.  



 
 

Al llarg de la meva trajectòria com a professora i investigadora, així com en la meva 

experiència en diferents càrrecs de responsabilitat, com a degana d’una facultat i com 

a vicerectora, he intentat sempre treballar al servei de la UB, fent partícips els qui 

m’envoltaven dels problemes i les necessitats existents, i també de les opcions i els 

camins a recórrer conjuntament. Sempre he volgut posar per davant de tot el màxim 

interès de la nostra institució, i sempre ho he fet amb transparència i responsabilitat.  

Si em feu confiança, em comprometo a seguir treballant amb aquest mateix tarannà 

des de la màxima responsabilitat de la UB i posant la meva experiència al servei de la 

nostra Universitat. Fa prou temps que escolto les inquietuds, els neguits i el desencís 

de molts de vosaltres, i em comprometo a representar i articular aquestes 

preocupacions, i a liderar, d’una manera tranquil·la però decidida, un procés que ens 

ha de permetre sortir reforçats de la situació actual. Per fer-ho, necessito la vostra 

confiança. Entre tots fem UB, entre tots fem-ho bé! 

 

 

 

Victòria Girona Brumós, candidata a rectora 
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1. Per què ens presentem a aquestes eleccions? 

Ens presentem a aquestes eleccions perquè ens sentim amb forces, il·lusió i capacitat 

per governar la UB en aquests temps especialment complicats. Creiem que 

precisament en aquests moments de difícil conjuntura econòmica, política i social, és 

necessari i més important que mai fer un pas endavant per la nostra institució i 

conduir-la pel camí correcte. 

Pensem que és el moment d’actuar, i de fer-ho decididament, evitant aprofitar la 

incertesa del moment econòmic per mostrar com a èxits les polítiques de mínims. La 

situació és complicada, és cert, però la política de la inacció, d’amagar-se i salvar el que 

es pugui esperant que passi la tempesta i escampi, no ens ajudarà a sortir-nos-en. 

Històricament s’ha demostrat que, en moments d’incertesa com els presents, les 

institucions que prenen iniciatives, que actuen i que ho fan encertadament i amb 

decisió, en surten reforçades.  

La UB ha de recuperar el lideratge del sistema universitari català i espanyol per 

avançar i afrontar els canvis i reptes d’un context malauradament advers. Liderar 

aquest procés implica tenir clars els objectius d’una Universitat pública com la nostra 

(docència, recerca i transferència), però també analitzar la situació actual i fer 

propostes que millorin la consecució d’aquests mateixos objectius. Hem de fer valdre 

tot el que som com a UB defensant l’autonomia universitària amb fermesa i amb una 

clara ambició institucional de cara al futur. No ens conformem ni amb l’atonia, ni amb 

el seguidisme conformista, ni amb el desànim, el desencís o la desafecció. 

La trajectòria de la nostra candidata i de l’equip que l’acompanya reflecteix clarament 

el nostre tarannà, la nostra dedicació universitària i la concepció del que entenem que 

ha de ser la nostra Universitat. També tenim clar que les persones que pretenen 

assumir tasques de govern i gestió han de servir el conjunt de la institució vetllant en 

tot moment pel seu interès superior. Creiem que la combinació transversal de 

persones amb més experiència de govern i persones amb menys experiència, de 

persones de més edat i persones més joves, totes amb una clara voluntat de servei, 

ens permetrà aportar tota la nostra capacitat de direcció política i govern, de gestió i 

coneixement tècnic dels problemes, i també la capacitat assertiva i comunicativa que 

la UB necessita en aquests moments decisius. 

Volem il·lusionar totes les persones que estiguin disposades a treballar amb empenta 

per la nostra Universitat, per fer-la més forta, de més qualitat, més ben estructurada, 

més eficient; en definitiva, per conduir-la en els actuals temps d’incertesa, i alhora per 

preparar-la per a un futur de nou creixement i impuls. La UB disposa del potencial 

humà per fer-ho, només cal que ens impliquem tots de forma valenta i decidida en 

aquesta tasca.  

Es pot fer. Fem-ho! Entre tots fem UB, fem-ho bé! 
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2. Com ho volem fer? 

Ho volem fer amb transparència, explicant obertament tots els elements de cada 

situació i totes les opcions possibles, establint procediments clars que no deixin lloc a 

opacitats i confusions. Portarem la política als òrgans corresponents de representació. 

La manca de transparència introdueix el germen de la desconfiança i de la sospita en la 

vida universitària, i provoca el consegüent i greu deteriorament del prestigi del govern 

de la Universitat. Només amb transparència aconseguirem implicar i coresponsabilitzar 

tots els membres de la comunitat universitària. 

Ho volem fer amb participació, utilitzant tots els mitjans necessaris i els canals ja 

existents dels òrgans de govern i representació, posant-los en valor i facilitant així 

mateix, per mitjà de la transparència, un grau més alt de participació i implicació. S’han 

de posar els recursos tecnològics i informàtics al servei de la interconnexió entre els 

òrgans de govern i els diversos col·lectius que formen la Universitat, per posar la 

informació a disposició de tots d’una manera lliure, immediata i fàcilment accessible. 

Ho volem fer amb una perspectiva integradora i amb plena consciència de la diversitat 

existent en la nostra Universitat. Treballarem perquè totes les sensibilitats de la UB i 

els diferents sectors de la comunitat universitària comparteixin al màxim el model 

d’universitat. Estem, com ja hem dit, en una cruïlla decisiva i ningú pot quedar-ne al 

marge. 

Ho volem fer adoptant les prioritzacions necessàries. En el context econòmic actual, 

una acció de govern amb un model compartit d’universitat ha de comportar 

inexcusablement l’establiment de prioritats. Hi ha coses que es podran fer i coses que 

no es podran fer. Totes les decisions que s’hagin d’adoptar s’explicaran de manera 

transparent i participativa. Definirem un full de ruta clar.  

Ho volem fer amb determinació. Explicarem a tothom les decisions i mesures que 

calgui adoptar, i buscarem sempre el màxim consens i implicació; però no defugirem la 

nostra responsabilitat a l’hora de prendre les decisions necessàries en interès general 

de la UB.  

Ho volem fer amb responsabilitat, assumint-la sense desviar-la a d’altres instàncies. La 

nostra actuació estarà presidida per un exercici constant de responsabilitat i això ho 

farem implicant-hi a tothom de manera coresponsable. Perquè el futur de la UB és una 

responsabilitat compartida. 

Ho volem fer amb motivació i recuperant la motivació de tots els col·lectius de la UB 

en la seva feina i en una visió compartida i de conjunt de la institució. Volem una 
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regeneració moral que doni nous ànims a tots els membres de la comunitat 

universitària. La complicada situació actual ha de constituir un revulsiu per superar-la 

confiant plenament en la capacitat d’adaptació i desenvolupament positiu de la UB i 

dels seus membres. 

Ho volem fer amb eficiència, tenint les idees clares sobre cap a on volem anar, 

explicant el projecte a la comunitat universitària i compartint-lo amb ella, motivant-la 

de manera coresponsable, prenent les decisions i establint les prioritzacions 

oportunes. D’aquesta manera farem que la institució, a més de la seva pròpia 

autoestima, millori també els seus resultats en termes d’eficiència. 

Ho volem fer amb lideratge, fugint de polítiques de curta volada basades a acontentar 

a qualsevol preu mitjançant la instrumentalització dels diferents col·lectius o 

mitjançant operacions de maquillatge davant dels problemes. Exercirem aquest 

lideratge amb diàleg, transparència i honestedat per definir la situació que vivim ara 

mateix, i consensuarem les fites necessàries per marcar camins vetant falses dreceres i 

silencis estèrils. Un fort lideratge és el millor remei per evitar l’esclerosi institucional i 

el buit ideològic que estem patint actualment.  

El grup de persones que integrem aquesta candidatura tenim una trajectòria 

acadèmica, de recerca i de gestió que són els nostres avals més importants. Serem un 

equip cohesionat, treballarem amb la màxima coordinació, debatrem i compartirem 

les mesures a adoptar i tothom en serà partícip i coresponsable. En un moment com 

l’actual cal superar les visions localistes i de curt termini. El nostre compromís és 

treballar per una Universitat pública ben finançada, i fer-ho amb valentia, per no 

aturar-se i per dotar-la dels mecanismes més eficients per liderar les conseqüències 

d’aquest context certament difícil: les noves formes del saber, l’organització moderna 

de l’ensenyament-aprenentatge o la formació al llarg de la vida, entre molts altres 

aspectes. La trajectòria personal i professional de la candidata, i de tot l’equip que 

l’acompanya, la seva capacitat de comunicar, d’organitzar i planificar, d’innovar i de 

conscienciar socialment, però sobretot de transmetre valors i conviccions d’una 

manera transparent i participativa, afegeix un valor important a la nostra candidatura: 

la credibilitat. Per aquest motiu, si se’ns fa confiança ens comprometen a no frustrar 

les expectatives i a no defallir en la tasca de govern.  

Es pot fer. Fem-ho! Entre tots fem UB, fem-ho bé! 
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3. Els principals reptes 

Les funcions principals de la Universitat (docència, recerca i transferència) només 

poden arribar a un nivell màxim de qualitat i excel·lència amb la implicació i el 

compromís de tots els membres de la comunitat universitària: personal docent i 

investigador, personal d’administració i serveis i estudiants. En el marc d’un context 

canviant i de recursos minvants, el nostre equip té la responsabilitat d’assumir els 

reptes que planteja aquest nou escenari. Entre aquests reptes, entenem que són 

essencials, pel seu caràcter transversal, els següents: la sostenibilitat econòmica de la 

institució, la seva internacionalització, la millora de la governança i dels procediments 

de presa de decisions, el compromís i la responsabilitat social, i la modernització i la 

simplificació dels processos administratius. 

La sostenibilitat econòmica 

El context econòmic actual és molt difícil. Amb el canvi de criteris comptables s’ha 

disminuït el dèficit acumulat per la UB, però les retallades del 2011 i del 2012 poden 

portar a una situació d’asfíxia financera o a problemes de tresoreria que ja no es 

podran salvar amb recursos procedents dels projectes de recerca o dels plans 

d’inversions universitàries. Caldrà, doncs, conèixer a fons la situació econòmica, fer-ne 

un diagnòstic i establir així un pla de sortida a mitjà i llarg termini per tal d’assolir 

l’estabilitat pressupostària i la viabilitat financera. Volem elaborar un pla d’estabilitat 

pressupostària que sigui conegut per la comunitat universitària i consensuat en els 

òrgans de govern i representació corresponents. Les mesures i polítiques d’austeritat 

hauran de continuar, certament, però les explicarem a fons i, sobretot, hi introduirem 

també elements de creixement, prioritzant i orientant recursos cap a les activitats que 

aportin més valor afegit a la institució, a mitjà i llarg termini. Tenim molt clar que 

només amb austeritat no assolirem la sostenibilitat econòmica de la UB. 

Amb aquesta perspectiva, volem avançar en el reconeixement per part de la 

Generalitat de la delicada situació financera de la UB i dels deutes i compromisos no 

satisfets, que condicionen durament el nostre llindar econòmic. En aquest mateix 

sentit, i negociant-ho amb la Generalitat, treballarem intensament per una millora del 

finançament i, especialment, per un nou model de finançament del sistema 

universitari que, tenint en compte els objectius a assolir i utilitzant indicadors clars i 

neutrals, ponderi adequadament la recerca i el conjunt de l’activitat universitària. Fer-

ho d’una altra manera o d’una manera esbiaixada pot lesionar els interessos d’una 

institució com la nostra, molt potent en recerca i amb un ampli i complet ventall 

d’oferta formativa. 
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Internament, continuarem amb una gestió al més acurada possible dels recursos, 

ajustant i contenint despeses corrents i reduint els dèficits d’alguns serveis o 

institucions del Grup UB, amb l’objectiu de sanejar l’estructura financera de la 

Universitat. Tanmateix, no podem obviar que el component principal de les nostres 

despeses és el de personal. Tal com s’explica en el punt corresponent del programa, 

actuarem i farem una política de personal per tal de, garantint l’estabilitat dels llocs 

de treball i el relleu generacional, tant del personal docent i investigador com del 

personal d’administració i serveis —el veritable capital humà de la Universitat—, 

portar endavant polítiques de contenció en el creixement del pressupost de despeses 

que alhora millorin l’eficiència de l’activitat docent i de recerca. 

Objectius i accions 

• Reclamarem l’assumpció per part de la Generalitat dels compromisos i deutes 

pendents, així com una actuació decidida i única, quan la situació econòmica ho 

permeti, en relació amb el dèficit acumulat per la UB. 

• Impulsarem la necessitat cada cop més urgent d’establir a Catalunya un nou 

model de finançament universitari que ponderi adequadament les activitats de 

les diferents universitats i no menystingui la potencialitat en recerca i el 

caràcter ampli i plural de les nostres titulacions. 

• Elaborarem, d’una manera transparent i amb la participació dels òrgans de 

govern i representació, un pla d’estabilitat pressupostària a mitjà i llarg termini 

que serveixi per fixar les directrius de les planificacions pressupostàries de 

caràcter anual. 

• Reconsiderarem tots els conceptes del pressupost de la UB per tal d’avançar en 

la seva racionalització i, amb una visió realista, fer tots els ajustaments que 

siguin possibles. L’objectiu de les accions d’ajustament és, sense afectar els 

drets dels membres de la comunitat universitària i sense disminuir la qualitat 

dels serveis, contribuir a assegurar la suficiència financera de la Universitat. 

• Optimitzarem tots els recursos i serveis ja existents en l’àmbit de la docència i 

la recerca per tal de construir com més economies d’escala millor, sense 

debilitar tanmateix les especialitats i la necessitat de recursos financers dels 

diferents centres de la UB. 

• Planificarem l’activitat i el futur de tots els serveis i entitats que depenen de la 

UB i que no formen part del servei essencial de la docència i la recerca, amb 

vista a assegurar la seva autosuficiència econòmica. 
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• Explotarem les dades d’aplicacions informàtiques com el SAP, que ens han de 

portar, d’una manera fiable, a una auditoria i a un seguiment immediat de la 

situació financera de tots els serveis i centres de la UB, amb el propòsit 

d’identificar clarament els costos de cada titulació de grau i postgrau oficial, 

dels serveis de la Universitat i de les diferents activitats docents i de recerca. 

• Promourem totes les vies de captació de recursos financers nous i addicionals, i 

impulsarem especialment els projectes de recerca internacionals i la 

transferència de coneixement als sectors públic i privat. En un moment com 

l’actual, captar fons privats es converteix en una necessitat, però no ha de 

comportar cap mena de condicionament per a l’autonomia de les activitats 

docents i de recerca. Buscarem fórmules de finançament per mitjà d’acords de 

patrocini i mecenatge. 

• Treballarem per tal que totes les entitats del Grup UB aconsegueixin 

l’autosuficiència financera, i ens implicarem proactivament per fer front a la 

situació d’entitats com el Parc Científic de Barcelona, que arrossega greus 

problemes d’endeutament. Volem dur a terme una política de conjunt en el 

Grup UB, coordinadament, que posi en valor les diferents entitats del Grup i les 

associï a la visió de futur de la UB.  

La internacionalització 

A més de promoure l’increment de l’activitat d’innovació i transferència i la seva 

connexió amb el teixit productiu i amb els sectors més avançats, una via 

importantíssima per captar nous recursos externs, que molt sovint ha estat 

menystinguda, és la de l’enfortiment constant de la internacionalització de la 

Universitat. Per això plantegem un compromís efectiu amb la internacionalització com 

un eix central de caràcter transversal que afecta tant la docència i la recerca com la 

gestió i la transferència. Però aquest no és un eix central només perquè afecta les 

diferents dimensions de l’activitat universitària; també és central perquè implica tots 

els col·lectius que formen la comunitat universitària: personal docent i investigador, 

personal d’administració i serveis i estudiants. 

Aquesta aposta per la internacionalització respon, indubtablement, als signes dels 

temps i a un context de globalització i d’interacció entre individus i coneixements més 

ràpid i generalitzat que en cap altra època històrica. Ja hi ha molts estudiants que 

participen en programes d’intercanvi internacional, fonamentalment en el marc 

europeu, i molts docents i investigadors que tenen activitat docent i de recerca per tot 

el món; però volem potenciar tota aquesta activitat des d’una perspectiva institucional 

i amb un autèntic pla d’internacionalització. Les activitats individuals han de quedar 
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emparades i potenciades per una perspectiva de conjunt, per les estructures de suport 

necessàries i per una visió institucional i de futur. No es tracta de firmar molts convenis 

amb universitats i institucions estrangeres; és tracta d’impulsar els que es considerin 

més adequats des d’un punt de vista estratègic i, sobretot, es tracta que tinguin 

contingut, que siguin realitats efectives i no sols papers o declaracions retòriques.  

D’altra banda, encara que es consensuï un pla de priorització d’actuacions, cal cercar 

l’equilibri entre les diverses àrees de coneixement. En un moment en què la 

interdisciplinarietat és cada vegada més àmplia, en un moment en què els beneficis de 

la pluridisciplinarietat ja són evidents, no entrarem en polèmiques obsoletes i estèrils, 

ja que la recerca és necessària en tots els àmbits del saber. Cada àrea sap el que més 

li convé: les polítiques d’internacionalització han de ser projectades tenint en compte 

les especificitats de cada centre i partint de les necessitats de cada col·lectiu. Això no 

vol dir manca de coordinació; al contrari, la UB ha de tenir una política 

d’internacionalització clara i coherent que compti amb el màxim consens possible. Des 

d’aquesta premissa, s’ha de decidir amb quines àrees geogràfiques estratègiques 

s’establirà contacte i determinar els “productes” que es prioritzaran. 

Un dels elements que s’ha de millorar és l’ajuda que s’ofereix per dur a terme aquesta 

internacionalització. Per això, a més del suport tècnic i administratiu, cal posar en 

marxa un pla de formació en matèria d’internacionalització. Com en altres àmbits, amb 

més eficiència i menys burocràcia es poden rendibilitzar millor els recursos de què es 

disposa. Un procediment de cerca de socis més eficaç, per exemple, afavoriria 

l’augment dels projectes internacionals. La UB participa en xarxes universitàries 

internacionals, però cal millorar-ne la presència i aconseguir tenir-hi més lideratge. 

Sens dubte, Europa —amb l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i l’Espai 

Europeu de Recerca (EER)— és el marc principal en la política d’internacionalització, 

però cal aprofundir en la relació amb altres àrees geogràfiques fonamentals (la 

Mediterrània, Llatinoamèrica), sense oblidar obrir noves aliances en països emergents 

(la Xina, l’Índia). 

Objectius i accions 

• Potenciarem la mobilitat de tots els col·lectius (PDI, PAS i estudiants) 

mitjançant diverses accions, com ara estimular l’intercanvi de professors i 

estudiants (amb programes —Erasmus, Erasmus Mundus, etc.— però també a 

nivells inferiors —equips docents o persones individuals—) i crear les 

condicions perquè això sigui possible (programes específics de mobilitat, 

substitucions o reajustaments de les tasques del PDI i del PAS, borses de 

viatge…).  
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• Impulsarem accions per atraure talent i augmentar tant el nombre de personal 

docent i investigador estranger com la vinguda d’estudiants d’arreu del món, 

especialment per als màsters oficials i el doctorat. Facilitarem els vincles entre 

els estudiants de diversa procedència (intercanvi lingüístic, etc.) de manera que 

es dugui a terme també una internacionalització interna que afavoreixi una 

visió plural i multicultural del món i la societat. 

• Establirem un pla eficaç de promoció lingüística que potenciï la inserció 

d’estudis d’anglès en totes les titulacions i, específicament, estudis en anglès 

però també en altres llengües (per exemple en àrab, xinès i rus), mitjançant la 

creació de càtedres. 

• Potenciarem l’establiment de xarxes internacionals estratègiques impulsant 

l’augment del nombre de projectes internacionals (European Research Council, 

programa marc de recerca, programes amb Iberoamèrica, etc.). Estudiarem així 

mateix la possibilitat de crear campus internacionals. Per a tot això és bàsic 

oferir suport i, en conseqüència, enfortirem l’Oficina de Mobilitat i Programes 

Internacionals. 

• També és fonamental la relació entre internacionalització i TIC. La 

internacionalització s’ha de fer també des de Barcelona, i per això és important 

que les noves tecnologies estiguin implementades al màxim per poder dur a 

terme el major nombre d’actuacions amb un cost al més reduït possible. La 

docència semipresencial i no presencial va, també, en aquesta direcció. 

Governança i presa de decisions 

En els darrers temps estem assistint a un debat renovat sobre la governança 

universitària, que apunta en la direcció de disminuir l’element democràtic i 

participatiu, fonamental en una institució com la Universitat, que té reconeguda 

constitucionalment la seva autonomia. Les temences respecte de modificacions legals 

que puguin limitar la participació democràtica en els òrgans de govern i representació, 

començant pel de rector o rectora, no són cap obstacle per reconèixer que hi ha molts 

procediments i moltes estructures de la Universitat que s’haurien de replantejar per 

millorar-ne l’encaix, les funcions i els procediments de presa de decisions. 

La nostra perspectiva pretén posar en valor reflexions que contenen propostes prou 

interessants i que encara estan per desplegar, com ara les del Document de bases del 

Pla Horitzó 2020, presentat ja l’any 2008, o molts dels suggeridors aspectes que 

proposa el Document de la Comissió de Governança de la UB, presentat ara fa uns 

mesos. Creiem que no es tracta d’elaborar més documents, sinó d’avançar, amb una 

reflexió serena, en la implantació d’algunes de les mesures que ja s’han suggerit, que 



 
 
 

 
 

Eleccions al Rectorat UB - 2012 

13 

haurien de fer possible que la UB del segle XXI assolís amb la màxima qualitat i 

eficiència els seus objectius docents i de recerca i se situés en el lloc que li correspon. 

Això ha de significar avançar decididament en processos més democràtics i 

participatius, en què la transparència i el coneixement de les opcions possibles siguin 

clars per als responsables de la presa de decisions, ja siguin òrgans col·legiats o 

unipersonals. Això significa també simplificar i agilitar la presa de decisions, per evitar 

repeticions innecessàries, però alhora garantir l’encert en la decisió i el seu suport 

social. Per aconseguir-ho, cal explorar la possibilitat de reestructurar determinades 

estructures administratives per fer-les més eficients, reforçar-ne d’altres i crear-ne de 

noves, algunes amb caràcter transversal. Malgrat la seva debilitat financera, els 

campus d’excel·lència internacional constitueixen una de les opcions que cal continuar 

impulsant, i cal fer-ho amb visió de futur i no simplement com una impostura aparent. 

Com a qualsevol institució gran en un món cada vegada més canviant, ens cal dotar-

nos d’una estructura funcional i d’una administració més flexible per adaptar-nos de 

la manera més ràpida possible als nous reptes.  

Atesa la gran quantitat de factors que afecten els diversos àmbits de la vida d’una 

universitat gran com la UB, el Rectorat —com a estament central— no pot abastar tots 

els detalls de la vida universitària i, si ho intenta —com s’ha demostrat sovint —, 

queda abocat a un procés hipertròfic. Com més augmenta la centralització (sovint 

palesa amb un excés de normatives), més augmenten les resistències “perifèriques”, 

que impedeixen l’assumpció de responsabilitats en els campus o en els centres i, en 

darrer terme, desencoratgen la participació del nostre professorat. Al seu torn, la 

descentralització no s’ha d’entendre tampoc com la possibilitat que cada centre faci el 

que més li convingui, sinó com una delegació de poder amb retiment de comptes.  

Dotar de protagonisme els centres i, per què no, els departaments en la presa 

d’algunes decisions que afecten el control de l’activitat docent i de recerca, és 

desitjable per donar una resposta ràpida i eficient a problemàtiques determinades o 

als nous reptes que apareguin. Són les facultats i els departaments els que viuen el dia 

a dia i són pròxims a la realitat quotidiana de les especificitats dels diferents 

ensenyaments i de la recerca que s’hi duu a terme i, per tant, són els primers a 

percebre els canvis i els que en pateixen més les conseqüències. La descentralització i 

l’autonomia no poden atemptar, però, contra la unitat de les polítiques universitàries 

que són la base d’un determinat equip rectoral i, per tant, cal assegurar la coherència 

de l’actuació global de la UB per mitjà de grans eixos programàtics assumits 

globalment; és a dir, que tota la comunitat universitària assumeixi com a propis els 

interessos de la nostra Universitat en la pràctica quotidiana, amb l’objectiu d’esdevenir 

un model coherent de descentralització coresponsable. 
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D’altra banda, en relació amb la participació de la societat en la Universitat, que és un 

dels eixos centrals del debat sobre la governança universitària, és innegable que ha 

d’haver-hi un mecanisme que la faci possible i que el procediment actual per articular 

aquesta participació, els consells socials, ha evidenciat les seves limitacions i no ha 

acabat de dur a terme la seva veritable missió de fer d’interfície entre la societat i les 

seves necessitats i demandes, d’una banda, i la Universitat i les seves capacitats i 

valors, de l’altra. En aquest sentit, poden ser acceptables les propostes que plantegen 

per al govern de la Universitat un òrgan rector mixt, on hi hagi una representació 

interna i una representació d’agents externs; però no s’hauria d’arribar en cap cas a un 

òrgan amb majoria d’agents externs, que fos resultat de les majories polítiques del 

moment i que pogués tenir el poder exclusiu en la designació del rector o rectora. El 

que plantegem, mentre el marc legal sigui l’existent actualment, és millorar la relació 

amb el Consell Social, no des de la subordinació o la supremacia, sinó amb la idea de 

cercar i construir consensos i aconseguir amb això el desenvolupament de totes les 

potencialitats d’aquest òrgan en interès de la institució universitària. 

Objectius i accions 

• Treballarem constantment per defensar l’autonomia universitària i els 

processos democràtics i participatius en el seu si i, per aconseguir-ho, influirem 

de la manera més determinant possible en el procés de revisió del marc legal 

universitari que la Generalitat i el Govern de l’Estat volen emprendre. 

• Introduirem totes les millores necessàries per fer més transparents i àgils els 

processos de presa de decisions, i garantirem, en tot cas, que la participació 

sigui més efectiva. 

• Estudiarem la reestructuració, simplificació i/o reducció d’algunes estructures 

universitàries per fer-les més eficients, i al mateix temps explorarem les 

possibilitats de crear-ne de noves amb caràcter transversal que, d’una manera 

més funcional i flexible, ens permetin adaptar-nos als nous reptes al més 

ràpidament possible. 

• Convertirem el concepte de descentralització coresponsable en l’eix 

vertebrador de les relacions entre les diferents estructures universitàries 

combinant la necessària autonomia dels centres, derivada de la diversitat 

existent, amb una actuació coherent que doti d’unitat la política universitària. 

• Cercarem i construirem consensos amb el Consell Social amb la intenció de 

desenvolupar totes les potencialitats d’aquest òrgan en interès de la institució 

universitària en conjunt. 
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Compromís i responsabilitat social 

La Universitat és una institució que només té sentit si la seva activitat es posa al servei 

de la societat. Les funcions fonamentals inherents a la Universitat —l’educació 

superior, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement— tenen un alt grau 

de responsabilitat social. Això també implica, per nosaltres, una aposta ferma per 

transmetre als estudiants, com a element essencial de la seva formació com a 

ciutadans, el més alt sentit de compromís i d’implicació social. En les parts 

corresponents d’aquest Programa s’expressa la nostra concepció de la Universitat i els 

objectius i actuacions concrets que proposem, tant en l’àmbit de la docència com en 

l’àmbit de la recerca, la innovació i la transferència. 

Tanmateix, la Universitat del segle XXI, com a ens que té una gran massa de 

pensament i de cabal creatiu en el seu si, té molt a dir i a fer en l’àmbit cultural. La 

cultura viva i activa és, i ha estat sempre, un “índex de realitat”: aborda inquietuds, 

encara dilemes, revifa problemàtiques i, en últim terme, obre direccions de pensament 

i agilitza la comprensió del món traçant possibilitats i reformulant ordres establerts. 

Les manifestacions culturals compromeses demanen reaccions en l’individu i el 

renoven. La UB ha de fer-se visible també per mitjà d’accions culturals importants, en 

plena complicitat amb les institucions i la societat civil on s’insereix. Paral·lelament a la 

seva categoria investigadora i docent, ha de ser capaç de construir plataformes 

culturals des d’on pugui tenir un paper capdavanter en la transformació de la societat. 

La posició de la UB dins un horitzó cultural de rellevància en la seva pròpia ciutat és 

avui inajornable; la nostra Universitat ha estat massa anys mantinguda i fins i tot 

retinguda en un to baix, que cal ressituar en la primera línia d’actuació per donar 

visibilitat als seus actius interns (patrimoni artístic, científic i bibliogràfic, arts vives, 

espais per redefinir…). I cal fer-ho emprenent accions externes d’alt nivell que 

proveeixin la UB d’un nou lideratge dins els circuits culturals i normalitzin el seu paper 

dinamitzador dins la societat. 

A més a més, però, la responsabilitat social universitària implica aportar a la docència, 

la recerca i la transferència de coneixement, principis d’ètica, de bon govern, de 

respecte al medi ambient, de compromís social i de promoció de valors ciutadans. És a 

dir, retre comptes a la societat dels progressos positius i negatius respecte als 

compromisos assumits en qualsevol àmbit: social, mediambiental i econòmic. Com a 

universitat pública, la UB es compromet a portar a terme totes les accions que 

condueixin a una millora contínua, en el marc de la responsabilitat social, de les 

actuacions en el camp econòmic, ambiental i social de la institució. Arreu del món, les 

universitats han pres consciència del seu impacte en el medi i han incorporat la 

sostenibilitat en la seva activitat per impulsar-ne els efectes positius.  
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És per això que la nostra candidatura vol continuar treballant en els tres eixos en què 

es fonamenta la responsabilitat social de la nostra Universitat: l’econòmic, el social i el 

mediambiental. Això vol dir també que la nostra candidatura treballarà per un model 

de creixement que compleixi amb els objectius en matèria d’energia i canvi climàtic, i 

ho farà incorporant actuacions que van des de la gestió eficient de l’aigua i el 

tractament de residus fins a la sensibilització ambiental, i també fomentant i 

continuant projectes en l’àmbit de la sostenibilitat que ajudin a exercir una acció 

exemplificadora tant dins la mateixa UB com davant d’altres administracions públiques 

i entitats privades.  

D’altra banda, la UB va crear l’any 2008 la Unitat de Igualtat, i posteriorment va 

aprovar el I i el II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Com a continuació i 

impuls d’aquestes iniciatives, pretenem continuar treballant per millorar la situació 

actual i, alhora, aconseguir que l’activitat quotidiana de la Universitat integri amb 

normalitat la perspectiva de gènere com un element identificador més d’aquesta 

institució. 

Objectius i accions 

• Fomentarem la relació entre la Universitat i la societat mitjançant mesures com 

millorar la connexió de la docència i la recerca amb el món laboral i la demanda 

social; i potenciarem les activitats de solidaritat i cooperació a l’entorn de la 

Fundació Solidaritat UB.  

• Engegarem projectes propis competitius en l’àmbit cultural de la ciutat, i 

crearem vincles amb institucions i centres forans per emprendre accions 

d’interès per a la UB articulant un projecte artístic amb entitat pròpia com a eix 

vertebrador de coneixement i propiciant reflexions culturals que comportin 

l’intercanvi de coneixements. 

• Ressituarem adequadament els Cicles de Poesia, Dansa, Teatre, Música i 

Cinema i tindrem cura de la definició i la consolidació dels importants fons i 

col·leccions que custodien diferents facultats.  

• Potenciarem una Universitat més sostenible i saludable optimitzant l’eficàcia 

energètica i mitjançant la mobilitat sostenible. Continuarem treballant en els 

programes per millorar la gestió de residus i el reciclatge. Reduirem l’impacte 

ambiental de l’activitat universitària i dels edificis de la UB.  

• Treballarem per un model de creixement que compleixi amb els objectius en 

matèria d’energia i canvi climàtic incorporant criteris que van de la gestió 

eficient de l’aigua i el tractament de residus a la sensibilització ambiental. 
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També vetllarem pel desenvolupament de les accions plantejades en el Pla de 

sostenibilitat de la UB. 

• Treballarem pel desenvolupament i la implementació del Pla d’igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones de la UB fomentant la presència 

equilibrada d’homes i dones en els òrgans de govern i en els projectes i grups 

de recerca, eliminant els estereotips de gènere, avançant en la formació del 

professorat en qüestions de gènere, eradicant les pràctiques discriminatòries 

en l’ús del llenguatge i promovent la prevenció i la detecció precoç de 

situacions de discriminació i violència de gènere. 

Simplificació de procediments 

Un altre repte important és la modernització de les estructures i dels procediments 

universitaris i la simplificació dels processos administratius. La nostra Universitat és 

molt productiva, però no l’ajuda a ser-ho una estructura burocràtica, sorgida d’un 

reglamentarisme que sovint es percep com a absurd i que no en millora la qualitat 

d’una manera significativa. El resultat de tot plegat és una considerable pèrdua de 

temps, sovint més gran que la realització de la mateixa activitat gestionada i, a més, 

amb resultats també sovint desconeguts, ja que molts d’aquests processos burocràtics 

desemboquen en no-res. Molts aspectes i processos són manifestament millorables 

des del punt de vista de l’eficiència administrativa dels sistemes, els serveis i les 

aplicacions que donen suport a la nostra activitat universitària. Molts cops el problema 

és que s’ha fet del control de la gestió de l’activitat acadèmica i de recerca no només 

un fi en si mateix sinó un fi superior a la mateixa activitat gestionada.  

No serveix d’excusa que aquesta espiral burocràtica en la gestió universitària ha vingut 

de la mà dels postulats de Bolonya, un cap de turc usat no poques vegades per 

justificar molts dels problemes actuals. L’excés de burocràcia ha comportat, a més, que 

cada vegada sigui més gran el nombre de professors que han d’ocupar càrrecs de 

gestió “intermedis” o “menors” (coordinació d’assignatures, de màsters, etc.), en 

detriment del seu rendiment habitual, cosa que la UB, amb l’actual crisi econòmica, no 

pot ni ha de permetre’s. A més, molts d’aquests càrrecs “intermedis” no tenen una 

descàrrega d’hores de la seva dedicació acadèmica, amb el malestar que això genera.  

Però menys burocràcia no ha d’implicar de cap manera menys control del que 

entenem com a qualitat universitària. La nostra aposta és la simplificació. Per tenir èxit 

és imprescindible simplificar la gestió administrativa en conjunt, sense perdre de vista 

ni els objectius ni els indicadors bàsics d’acompliment. Simplificar generalment implica 

menys cost (en temps, diners i persones) només amb la simple reducció de controls 

redundants i amb unes normatives més flexibles i menys complexes. En definitiva, 
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l’eliminació de barreres burocràtiques redundarà en una aplicació més eficient del 

talent de moltes persones i alliberarà el potencial que en certa manera hem bloquejat 

amb pràctiques ancorades en una tradició burocràtica sostinguda per la inèrcia. 

Alhora, això farà que el personal docent i investigador pugui dedicar-se al que 

realment ha de fer, que és ensenyar, actualitzar coneixements i investigar; i que el 

personal d’administració i serveis percebi també una major eficiència en la seva 

activitat. 

L’ús de nous sistemes d’informació i de noves tecnologies possibilita, més que mai, 

disposar d’eines per adaptar-se ràpidament a una realitat canviant, i això permet 

decidir més ràpid. Un aposta ferma com la que volem fer per l’administració 

electrònica, amb aplicacions informàtiques més fàcils d’utilitzar, farà de ben segur la 

nostra Universitat més àgil i eficient. A més, amb menys papers i menys persones, 

sovint se simplifica la gestió de tasques complexes i s’aconsegueix que les persones 

que treballen a la Universitat siguin més productives i hi aportin el millor del seu 

talent.  

Objectius i accions 

• Estudiarem els procediments actuals per reduir la burocràcia associada a la 

gestió de la docència, la recerca, la transferència, els projectes professionals 

associats als ensenyaments, o els mateixos sistemes d’acreditació de mèrits, 

tant per al PDI com per al PAS. 

• Amb l’ajut de les TIC promourem la flexibilització de l’activitat administrativa en 

general, de manera que permeti dedicar més temps al que no és la gestió de la 

pròpia activitat. Apostem decididament per l’administració electrònica i la 

impulsarem estenent-la a tots els procediments possibles. 

• Establirem normatives mínimes més raonables i ajustades, i revisarem 

contextualitzarem i simplificarem les normatives més complicades i confuses. 

Crearem, a més, un sistema de documentació que les integri totes per facilitar 

les cerques dins el web institucional. 

• Millorarem el funcionament i la transparència dels serveis informàtics de 

suport a l’activitat administrativa actualitzant-ne els procediments i disminuint-

ne la rigidesa i la complexitat. 
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4. Política acadèmica i docent 

El procés de modernització de l’EEES ha generat, sens dubte, moltes confusions i 

problemes, principalment pel que fa a la seva implementació. Les universitats 

espanyoles hi van arribar tard i malament, amb presses i de forma no coordinada, 

amb moltes proves “pilot” i poca organització reflexionada, discutida i consensuada. 

A això s’hi han de sumar la situació econòmica, la falta de reconeixement per part de 

l’Administració de l’esforç que suposa per al professorat i els estudiants, la falta de 

previsió de les infraestructures que suposa…, i tantes altres coses que han fet caure 

en el desencís gran part del professorat i que han provocat les queixes dels 

estudiants. 

Els canvis que ha impulsat aquesta reforma demanen una reflexió en profunditat 

sobre les implicacions que té a la nostra Universitat. Des que el procés iniciat a 

Bolonya va arribar a les aules, la comunitat universitària ha viscut immersa en una 

espiral de canvis (metodològics, conceptuals, burocràtics…) que no sempre han estat 

analitzats amb cura, i encara menys resolts com hauria calgut. A més, la crisi 

econòmica també està fent trontollar la institució universitària: la pressió de les 

demandes polítiques va en augment, s’anuncien canvis en el model de governança i 

es volen aplicar criteris externs de racionalització en l’oferta de titulacions en el 

mateix moment que les taxes universitàries s’apugen considerablement i s’intueixen 

noves reformes, que es volen aplicar abans d’avaluar els canvis introduïts fa només 

quatre anys. Enmig de totes aquestes convulsions, cal que ens sumem a les veus que 

defensen una societat basada en el coneixement per poder sortir de la crisi i avançar 

socialment. Tot plegat situa la Universitat en un lloc central, i la funció docent 

universitària hi té molt a dir.  

Un element clau en el procés de millora docent és la transició d’una avaluació 

tradicional (purament acreditativa) a un procés d’avaluació continuada, que a més 

d’acreditativa ha de ser formativa i formadora: formativa per al professorat, per poder 

prendre decisions que ajudin l’estudiant durant el seu procés d’aprenentatge, i 

formadora per a l’estudiant, perquè millori la seva capacitat autoreguladora. 

El canvi es fa imprescindible, i en aquest canvi els sistemes d’avaluació hi ha de tenir 

un paper rellevant. No és qüestió de carregar de feina tant professors com estudiants, 

amb moltes proves, treballs i activitats; es tracta, més aviat, de posar en marxa accions 

que ajudin els estudiants en el seu procés d’aprenentatge tenint en compte les 

limitacions actuals, com ara la falta de recursos i la docència impartida en grups grans.  
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Convé fer anàlisis molt curoses de la realitat de cada universitat, de cada facultat, de 

cada ensenyament i, prudentment però sense defallir, anar impulsant polítiques de 

millora de la qualitat de la docència universitària sense deixar-se encotillar ni pels 

processos burocràtics ni per les excessives reglamentacions. 

Les línies estratègiques que emmarquen les nostres propostes se centren en tres 

aspectes fonamentals. En primer lloc, manifestem la nostra disposició a dialogar i 

debatre amb tots els actors implicats per trobar la manera d’aconseguir els millors 

escenaris d’ensenyament i aprenentatge. En segon lloc, volem treballar per la millora 

contínua, promoure i augmentar la qualitat de l’oferta acadèmica dels nostres 

ensenyaments, tant els de grau com els de màster i doctorat. En tercer lloc, volem 

augmentar la satisfacció de l’estudiantat en relació als seus estudis, a la mobilitat 

estatal i internacional i a la participació en la vida universitària. També remarquem la 

necessitat de vetllar per la millor inserció professional en acabar els estudis. 

Els objectius anteriors no es poden aconseguir sense un programa de suport a la 

millora i la innovació docent, al treball en equips docents i a la formació continuada, 

que doni resposta a les necessitats del professorat. Un programa que reconegui, 

visibilitzi i sigui respectuós amb la pluralitat de sensibilitats i estils docents del 

professorat de la UB i alhora adequat als nous temps. Al capdavall, la pluralitat també 

és un factor de creativitat i riquesa institucional. A més, volem impulsar l’organització 

dels programes formatius d’interès social: la formació continuada, els ensenyaments 

per a més grans de 50 anys i les activitats d’aprenentatge servei per als nostres 

estudiants.  

Objectius i accions 

Universitat i societat 

• Incrementarem la nostra presència i relleu social com a universitat pública i de 

qualitat. La UB ha de tornar a ser el motor del sistema universitari públic català, 

tant per la seva força històrica com pel potencial humà i acadèmic que té.  

• Mantindrem i augmentarem una formació acadèmica de qualitat, unint la 

formació integral i l’esperit crític amb la capacitació professional. La formació 

universitària té un paper molt important en la formació dels futurs 

professionals, ho sabem, però ressaltem alhora la necessitat i plena vigència 

dels valors formatius universitaris per al desenvolupament de persones 

compromeses amb el seu entorn, agents de canvi i ciutadans actius. 
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• Potenciarem actuacions i sistemes de formació complementària i continuada 

desenvolupant programes i accions educatives integrals (idiomes, habilitats 

comunicatives...) per millorar la formació dels nostres estudiants. 

• Mantindrem i millorarem els programes formatius d’interès social posant en joc 

la responsabilitat social universitària, el nostre compromís de promoure el 

canvi i la millora: 

o Planificarem i organitzarem activitats d’aprenentatge servei adreçades 

a l’estudiantat. 

o Impulsarem i organitzarem programes d’estudis per a més grans de 50 

anys. 

o Potenciarem les titulacions pròpies. 

• Afavorirem l’oferta de materials docents en obert. La Universitat no pot viure 

d’esquena als avenços de les tecnologies de la informació i la comunicació: la 

web 2.0, el programari lliure, la intel·ligència col·lectiva… L’ús massiu de les 

tecnologies digitals ha creat noves formes de comunicar-se i aprendre que 

obren les portes a noves modalitats formatives davant les quals cal que ens 

posicionem activament i d’una manera decidida. 

• Reorientarem i consolidarem Alumni com a instrument de relació de les 

persones ja graduades amb la UB i alhora com a eina per facilitar l’ocupabilitat 

dels estudiants. Sabem que, en les circumstàncies actuals, tan important és 

tenir una formació de qualitat com establir i consolidar xarxes relacionals que 

ampliïn els horitzons dels estudiants i els permetin, un cop hagin acabat els 

estudis, mantenir llaços estables amb la UB. 

Universitat, ensenyament i aprenentatge 

• Desenvoluparem un procés de reflexió i anàlisi sobre les reformes impulsades 

en el marc de l’EEES. En els últims quatre anys professorat, PAS i estudiantat 

han mostrat el seu compromís i responsabilitat en la posada en marxa de graus, 

màsters i doctorats; però el sacrifici personal ha estat molt alt i la feina feta, 

molta. Ara ens cal pensar en tot el que hem fet, en la manera com ho hem fet i 

en la manera com podem seguir treballant amb qualitat, però alhora de 

manera agradable, plaent i satisfactòria. 

o Revisarem les modalitats d’avaluació, per aconseguir que siguin 

adequades als objectius docents i a les necessitats de l’alumnat.  
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o Recuperarem, aclarirem i potenciarem els plans d’acció tutorial, amb 

l’objectiu d’intensificar l’atenció i l’orientació als estudiants. 

o Dotarem els centres d’unitats de suport a les pràctiques curriculars. 

o Reconeixerem les funcions i el paper desenvolupat per les 

coordinacions dels màsters oficials. 

o Flexibilitzarem horaris i modalitats docents en cada centre, segons la 

realitat de cada ensenyament i les necessitats de l’estudiantat. 

o Afavorirem la mobilitat dels estudiants, la internacionalització dels 

programes d’estudi i el coneixement de llengües estrangeres. 

o Oferirem itineraris formatius per a l’obtenció de dobles titulacions, 

tant combinant títols de la UB com en col·laboració amb altres 

universitats. 

o Impulsarem l’establiment de titulacions en modalitat semipresencial i 

no presencial. 

o Revisarem i millorarem els programes de suport a la millora i la 

innovació docent, el treball en equips docents i la formació 

continuada. 

o Simplificarem els sistemes d’acreditació de mèrits docents del 

professorat. 

o Desenvoluparem accions i estratègies de coordinació amb les agències, 

els centres i les entitats del Grup UB i els centres adscrits. 

• Desenvoluparem accions i oferirem serveis centrats a facilitar els processos 

de transició i incorporació al món professional dels estudiants. Malgrat 

l’actual moment de crisi econòmica, la formació universitària ha de seguir 

tenint una empremta de qualitat que permeti una incorporació adequada a 

l’inici de la carrera professional. La societat catalana no es pot permetre 

fuites massives de talent, i la UB hi té molt a dir. 

o Estudiarem periòdicament els itineraris professionals dels 

estudiants que ja han acabat els estudis, per tal d’adequar la 

formació a l’ocupabilitat. 
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o Promourem accions i programes per desenvolupar l’esperit 

emprenedor de l’estudiantat potenciant la Xarxa d’Emprenedoria 

Universitària, i treballarem per promoure la coordinació dels 

diferents instruments i actors de la UB que són claus en el foment 

de l’emprenedoria. 

o Enfortirem i potenciarem la realització de pràctiques en empreses i 

institucions. 

o Fomentarem relacions amb empreses per facilitar la incorporació 

laboral dels estudiants. 

• Actualitzarem, simplificarem i clarificarem les normatives acadèmiques, i 

dissenyarem estratègies clares per difondre-les. La sobrecàrrega normativa 

dels darrers anys ha estat excessiva, reiterada i no sempre prou clara. Cal 

simplificar la normativa i alhora fer-la fàcilment accessible a totes les 

persones implicades. 

• Dotarem de suport tècnic els processos de seguiment, verificació i 

acreditació dels graus i els màsters, que siguin propers a les necessitats del 

professorat implicat, que s’allunyin d’aplicacions informàtiques 

burocratitzadores i que permetin suprimir l’excés de feina que han 

representat fins ara. 
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5. Recerca i política científica 

La Universitat de Barcelona és capdavantera a l’Estat espanyol en activitats de recerca i 

producció científica. No sols l’elevat nombre d’articles en revistes científiques publicats 

anualment pels seus investigadors sinó també el seu impacte, mesurat per mitjà del 

gran nombre de citacions que reben, situen la UB en una posició de lideratge en aquest 

àmbit fonamental de l’activitat universitària. Val a dir que gran part d’aquestes 

activitats de recerca estan fortament imbricades amb la formació de nous 

investigadors en el marc dels programes de doctorat de la UB, la qualitat dels quals ha 

estat ben contrastada pel fet d’haver estat la segona universitat espanyola en 

doctorats amb menció d’excel·lència en l’última convocatòria del Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esports. L’estreta relació entre la vessant més acadèmica, que implica la 

formació de nous investigadors, i la realització d’una recerca competitiva i de qualitat 

té una llarga tradició entre el col·lectiu d’investigadors de la UB i ha estat un fet clau 

per situar-la en una posició magnífica pel que fa al seu potencial científic actual. La 

implementació i el desenvolupament de l’Escola de Doctorat de la UB ofereix una 

oportunitat única per ordenar els ensenyaments de doctorat i la seva relació amb les 

activitats de recerca, dotar-los de més visibilitat externa i racionalitzar la seva 

estructura, la qual cosa pot ser cabdal en la captació de nous recursos i talent. A més, 

l’Escola de Doctorat constitueix una nova estructura que pot facilitar la col·laboració 

dels diversos agents que integren la UB en el disseny dels programes de doctorat i 

propiciar, així mateix, la transparència en la seva gestió.   

Tot aquest potencial científic constitueix una font molt important de nous 

coneixements que poden aplicar-se a través de la innovació i la transferència als 

sectors sanitari, industrial i de serveis (tecnològics, culturals i socials), per contribuir al 

benestar i al desenvolupament econòmic i social, i també al desenvolupament creatiu i 

del món de les humanitats i de les idees. Des de fa anys, aquests han estat objectius 

prioritaris de la UB, que s’han vehiculat mitjançant la creació de noves estructures 

científiques i administratives de suport a la transferència i la innovació. A la vegada, hi 

ha hagut una part d’investigadors de la UB amb una clara dedicació a la transferència, 

que han produït un bon nombre de patents, resultats rellevants en ciències de la salut i 

models culturals i de les humanitats, i que han mantingut una relació continuada i molt 

productiva amb diversos sectors empresarials, sanitaris i del món cultural.  

Tot i això, encara hi ha mancances clares en aquests àmbits, ja que les activitats de 

transferència no estan prou generalitzades entre el col·lectiu de professors, i caldrà fer 

una feina decidida per augmentar el potencial d’innovació de la nostra Universitat i 
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contribuir d’una manera més significativa a la superació del advers marc econòmic 

actual. Només així serem capaços de complir les tres missions fonamentals de la 

universitat pública: impartir docència de qualitat, dur a terme una tasca investigadora 

competitiva i sòlida, generadora de nous resultats en la frontera del coneixement, i 

contribuir a la transferència tecnològica, en els àmbits de la salut, de les idees i 

cultural, que asseguri el necessari desenvolupament econòmic, sanitari i del 

pensament. 

Però a l’hora de complir aquests objectius, l’estructura universitària actual no 

afavoreix prou la recerca interdisciplinària ni la coordinació entre els grups 

d’investigadors de diferents especialitats, la qual cosa dificulta l’optimització de l’accés 

a les infraestructures experimentals i l’ús racional dels recursos necessaris per 

desenvolupar una recerca de qualitat. En molts casos, els departaments mostren una 

gran heterogeneïtat en les temàtiques de recerca dels investigadors que els integren i 

no constitueixen les estructures més adequades per definir la política científica de la 

UB. En el nou model de la recerca universitària que s’està impulsant en el marc de la 

Unió Europea, i que està recollit en la Llei estatal de la ciència, la tecnologia i la 

innovació, s’indica que les universitats implantaran la seva política científica a través 

de les seves unitats de recerca (R+D+I), que inclouran centres, instituts de recerca, 

unitats d’excel·lència (convocatòria Severo Ochoa), fundacions i escoles de doctorat, i 

departaments universitaris quan sigui el cas. També s’ha de tenir en compte que, en 

molts àmbits de coneixement de la UB, la recerca que es duu a terme té un caràcter 

molt transversal, en bona sintonia amb la tendència impulsada des de totes les 

administracions a reduir dràsticament el nombre d’àrees en les classificacions d’àmbits 

de coneixement. Aquestes realitats poden ser ordenades d’una manera molt més 

eficaç per mitjà de les unitats d’R+D+I, que a més simplifiquen la visualització externa 

de les activitats de recerca i milloren l’accés a convocatòries de finançament altament 

competitives.  

Tot i el gran potencial científic de la UB i la recerca de qualitat que ja s’hi està duent a 

terme en un nombre significatiu d’àrees, com a institució encara està lluny d’exercir 

posicions de lideratge a nivell internacional, a causa, sobretot, de mancances en la 

seva política científica i del fet que hi ha alguns àmbits amb una activitat de recerca 

reduïda i de poc impacte social. També s’observa una certa descapitalització científica i 

de recursos cap a alguns instituts de recerca participats. Com a conseqüència de tot 

això, s’estan perdent posicions en els rànquings internacionals d’universitats i alhora 

està minvant la competitivitat externa de la UB. S’haurà de fer un esforç especial per 

impulsar i donar suport a la recerca de qualitat en tots els àmbits de la UB, en 
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particular amb el desenvolupament de les unitats d’R+D+I pròpies, i s’haurà d’establir 

una estratègia clara per millorar l’ús dels recursos que la UB té al seu abast per 

promoure la seva imatge externa, amb la finalitat última de posicionar-la com una 

universitat moderna i competitiva que sigui una referència clara tant a nivell nacional 

com europeu.  

Objectius i accions 

La recerca 

• Potenciarem les activitats de recerca en tots el àmbits de la UB i 

incentivarem activament la recerca de qualitat que pugui situar-nos en 

posicions de lideratge a nivell internacional. 

• Afavorirem i donarem suport a les activitats de recerca que s’estan duent a 

terme en les àrees d’humanitats i ciències socials per desenvolupar una 

recerca competitiva i d’impacte social. 

• Continuarem promovent la bona feina que un bon nombre d’investigadors 

de la UB estan duent a terme en recerca bàsica, sense excloure la 

potenciació d’àrees que es puguin identificar com a estratègiques per a les 

diverses administracions i en les quals hi hagi potencial científic a la UB. 

• Desenvoluparem les unitats d’R+D+I pròpies per tal d’estructurar millor la 

recerca a la UB, afavorir la interdisciplinarietat i la competitivitat, i poder 

accedir així a més recursos externs. 

• Potenciarem els instituts de recerca universitaris com una via per ordenar les 

activitats de recerca de qualitat i millorar la seva eficàcia, dotant-los dels 

elements de gestió científica adients per agilitzar i facilitar la gestió dels seus 

recursos. 

• Defensarem les característiques específiques de la recerca de qualitat a la UB 

com un fet diferenciador, el qual hauria de ser considerat per altres 

institucions un valor afegit de la nostra recerca. En particular, defensarem la 

posició de lideratge de la UB en les línies de recerca rellevants, considerades 

estratègiques per l’Administració. 

• Farem valer, davant les diverses administracions, el gran potencial científic 

de la UB per tal d’obtenir el finançament adient per enfortir les accions de 

promoció de la recerca de qualitat a la UB. 
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• Durem a terme una política decidida per potenciar i, si és el cas, recuperar el 

paper de la UB en l’àmbit de la recerca pel que fa a comissions, aliances i 

xarxes universitàries de rellevància (Sectorial d’R+D+I de la CRUE, LERU, EUA, 

Lliga d’Universitats Públiques, Eurolife, etc.). També serà un dels nostres 

objectius principals recuperar el lideratge entre les universitats catalanes i 

aconseguir ser interlocutor prioritari amb l’Administració. 

• Vetllarem perquè les unitats d’R+D+I de la UB tinguin una representació 

adequada en els seus òrgans de govern i en les comissions de les estructures 

de suport a la recerca. 

• Promourem la divulgació dels resultats de la recerca i la cultura científica 

entre la comunitat universitària i la societat en general, per tal d’augmentar 

l’interès per la investigació i incentivar el debat científic (organització de 

trobades professionals; publicació de notícies, material audiovisual i treballs 

monogràfics, etc.).  

Els investigadors 

• En estreta col·laboració amb el vicerectorat del Personal Docent i 

Investigador, definirem la política per al desenvolupament de la carrera 

investigadora a la UB, amb la prioritat d’atraure i desenvolupar el talent i 

potenciar la recerca de qualitat en tots els àmbits de la UB, sense oblidar el 

necessari relleu generacional. 

• Aplicarem plans estratègics a les unitats d’R+D+I de la UB per afavorir la 

incorporació de nous investigadors, a través de figures com ara els ICREA, 

RyC, JdlC, Beatriu de Pinós, Sara Borrell, etc. Aquestes incorporacions poden 

tenir un efecte dinamitzador de la recerca molt positiu i contribuiran al relleu 

generacional. 

• Potenciarem i desenvoluparem el reconeixement de la dedicació a la recerca 

dels professors de la UB mitjançant la millora de l’actual PDA.  

• Impulsarem eines d’intensificació de la recerca, en funció del perfil de 

dedicació del professorat. 

• Desenvoluparem les competències de l’Escola de Doctorat com l’estructura 

que articularà la formació doctoral en bona sintonia amb les unitats d’R+D+I 

de la UB, que, al cap i la fi, integren els directors responsables de l’orientació 
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dels doctorands. La feina de coordinació de l’Escola de Doctorat és 

fonamental per enfortir els perfils d’excel·lència i potenciar la realització de 

tesis competitives basades en treballs publicats. 

• En els casos que es consideri estratègic, afavorirem que els instituts de 

recerca propis puguin assumir la responsabilitat de programes de doctorat. 

La seva transversalitat pot ser un valor afegit molt enriquidor en alguns 

doctorats amb un elevat grau d’interdisciplinarietat, el foment de la qual és 

una directriu clarament impulsada des de l’Administració. 

• Donarem suport als doctorands posant al seu abast les eines adients per 

facilitar la seva formació complementària i reduirem la burocràcia 

simplificant els processos administratius necessaris per a la realització de la 

tesi doctoral. 

• Regularem el programa d’ajuts predoctorals de la UB per apropar la seva 

gestió a les unitats d’R+D+I i l’Escola de Doctorat, amb la finalitat de millorar 

la seva eficiència i fomentar la realització de tesis doctorals competitives i de 

qualitat. 

Suport i transferència 

• Portarem a terme una política de manteniment i promoció, si escau, del cos 

de tècnics de laboratori, no només vinculats als centres científics i 

tecnològics (CCT), sinó també a les unitats d’R+D+I i als grups de recerca. 

Potenciarem la carrera professional dels tècnics de laboratori possibilitant la 

realització de projectes tecnològics. 

• Fomentarem la formació del professorat i del PAS en tots els aspectes que 

puguin millorar les activitats de recerca, fent un especial èmfasi en 

l’adaptació a les noves tecnologies. 

• Potenciarem les estructures de suport a la recerca fent un especial èmfasi en 

els aspectes clarament deficitaris, com ara els espais, les condicions 

tècniques de les infraestructures i les plantilles. 

• Continuarem impulsant la remodelació dels CCiTUB com a nous centres 

tecnològics oberts a tota la comunitat universitària i als sectors empresarials, 

que ofereixen serveis amb una actualització tecnològica constant a través del 

contacte més directe amb els grups de recerca i la signatura de convenis per 
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al desenvolupament tecnològic amb les empreses proveïdores dels 

equipaments. 

• Optimitzarem l’ús de les infraestructures científiques que estan a l’abast dels 

investigadors de la UB facilitant l’accés a les plataformes tecnològiques i 

altres grans infraestructures que són a l’entorn de la UB. 

• Establirem un protocol transparent d’adquisició de noves infraestructures de 

recerca i afavorirem la proximitat dels usuaris a la presa de decisions 

estratègiques creant les comissions adients. 

• Promourem l’establiment d’acords estratègics entre els CCT i altres unitats 

de suport a la recerca de l’entorn proper i de la resta de l’Estat espanyol. 

Aquests acords tindran la doble finalitat de buscar la complementarietat, de 

manera que s’evitaran solapaments, i de permetre l’accés dels investigadors 

de la UB a d’altres unitats de suport a la recerca en condicions favorables. 

• Promourem que les estructures de transferència de la UB adoptin una 

política més activa en la cerca de possibilitats de transferència i en la 

protecció intel·lectual i industrial, amb l’objectiu de contribuir a millorar el 

suport general que els investigadors reben en les seves activitats d’innovació 

i de transferència de la recerca. 
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6. Els estudiants 

Els estudiants constitueixen la principal raó de ser de la Universitat des d’una doble 

perspectiva: són membres de la comunitat universitària, i són els actors i destinataris 

de l’acció acadèmica dirigida al seu desenvolupament com a professionals competents, 

eficients i compromesos. El Vicerectorat d’Estudiants està pensat per col·laborar amb 

els estudiants en els períodes d’acollida, realització d’estudis i orientació professional. 

El compromís de la Universitat amb l’estudiant comença en el moment de la seva 

incorporació, activant mecanismes eficaços per facilitar l’accés i el seguiment dels 

estudis. L’objectiu és propiciar el seu èxit acadèmic i dotar-lo de les habilitats i 

competències òptimes. Aquest compromís arriba fins a la inserció en la vida laboral i 

més enllà, per proporcionar a l’estudiant vies que afavoreixin aquesta inserció i facilitin 

la seva formació al llarg de la vida. 

Els estudiants han d’assumir un paper protagonista en la seva formació contribuint a la 

millora de la Universitat i participant d’una manera activa en el govern de la institució. 

Han de prendre contacte amb totes les estructures de la Universitat i participar en la 

presa de les decisions que afectin el seu procés de formació integral. Per tant, cal 

identificar i analitzar a fons els canals de participació adequats en cada facultat 

(delegats de curs, consells d’estudiants, assemblees, etc.). Per participar cal, però, 

disposar d’informació i, per això, des d’aquesta candidatura volem que la informació 

sigui un mitjà efectiu per a la transparència de la gestió en totes les qüestions que 

afectin els estudiants. Cal, doncs, unificar la informació coordinant i ampliant els canals 

informatius per evitar la dispersió i els continguts contradictoris. Això es pot fer tant 

aprofitant els recursos de què ja disposem com explorant-ne d’altres que, a través de 

les xarxes socials, puguin ser eficaços. 

No podem defugir l’actual context de crisi econòmica i el deficient finançament de les 

universitats públiques, que afecta d’una manera directa tots els estudiants. Estem 

preocupats i enutjats per l’increment del cost de la matrícula i reconeixem la necessitat 

d’incrementar els ajuts per als estudiants. La política de beques dels últims anys ha 

estat força erràtica i, de fet, no s’ha iniciat d’una manera extensiva fins a 

començament d’aquest octubre. Entenem que cal lluitar amb més fermesa davant les 

administracions per preservar el sistema de beques i millorar-lo tant com sigui 

possible. La nostra prioritat en aquest sentit és garantir un programa de beques propi 

lligat a la renda familiar i que no deixi ningú fora de la UB per motius econòmics ni de 

discapacitat. 

Malgrat que la voluntat del nostre equip és disposar d’una política de beques prou 

àmplia (beques salari) per evitar que els estudiants es vegin forçats a treballar per 

poder-se pagar els estudis, sembla que això no és viable a curt termini. Per això cal 

adaptar els postulats de Bolonya –pensats en clau de dedicació plena als estudis– a la 
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nostra realitat i donar facilitats per poder compatibilitzar al màxim els itineraris 

acadèmics amb l’activitat professional. En aquest marc, també fem nostres les 

demandes dels estudiants per donar més oportunitats per superar les diferents 

assignatures sense que se’n ressenti l’exigència acadèmica. Tot i que creiem que 

l’avaluació continuada ha de ser l’opció desitjable, cal establir una normativa que faci 

possible les dobles convocatòries en els ensenyaments que ho desitgin.  

Després d’escoltar i ponderar les demandes de diversos grups, associacions i 

assemblees d’estudiants, s’han elaborat les següents accions i propostes, que volen 

significar un compromís de la nostra candidatura amb el col·lectiu d’estudiants de la 

UB. Són propostes concretes i alhora realistes, i s’han inclòs després d’analitzar-ne la 

viabilitat, amb l’objectiu d’evitar caure en posicions demagògiques que aquesta 

candidatura rebutja frontalment.  

Objectius i accions 

• Tindrem una posició forta i compromesa amb la realitat i les necessitats dels 

estudiants davant el Govern de la Generalitat, i defensarem tot el que implica 

la qualitat de l’aprenentatge que ha d’oferir la UB com a universitat de 

referència. 

Accés i beques 

• Incentivarem un programa de transició a la Universitat per mitjà de 

campanyes informatives al centres de batxillerat i cicles formatius, dirigides a 

informar tant l’alumnat com el professorat. 

• Implantarem programes específics d’acollida i orientació acadèmica i social 

de nous estudiants, mitjançant la creació de la figura de l’estudiant tutor, 

amb la possibilitat d’acreditar aquesta activitat com a crèdits de lliure 

elecció. 

• Ens esforçarem per millorar i ampliar la política de beques actual, tant per 

als estudiants de grau com per als de postgrau, amb l’objectiu de garantir 

l’accés a la Universitat dels que disposen de menys recursos econòmics. Per 

això, consolidarem la política de beques UB creant una estructura de beques 

i ajuts que apliqui criteris de màxima transparència i on els estudiants 

tinguin un paper actiu en el disseny de les diferents convocatòries. 

• Estudiarem les possibilitats d’expandir el fraccionament del pagament de la 

matrícula i de poder-lo ajornar. 

• Revisarem la política d’allotjament en els col·legis majors de la UB i 

estimularem la seva projecció com a entorn acadèmic, cultural i cívic. Hi 
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prioritzarem l’entrada d’estudiants de la UB i flexibilitzarem el règim de 

pensió i els serveis oferts. 

Activitat acadèmica 

• Valorarem les modalitats d’avaluació en el marc de cada ensenyament, i 

sempre prioritzant la qualitat de l’aprenentatge, per tal de garantir que es 

pugui disposar de dues oportunitats per superar cada assignatura dins el 

mateix període de matrícula en tots els ensenyaments.  

• Facilitarem la creació d’un repositori de proves d’avaluació, dins el Dipòsit 

Digital de la UB, amb accés a exàmens dels anys anteriors, que anirà adreçat 

als estudiants matriculats en l’assignatura i tindrà el vistiplau del professorat 

responsable. 

• Consensuarem una normativa de permanència que sigui prou flexible per 

atendre situacions particulars de tipus conjuntural però alhora rigorosa en la 

seva aplicació, tenint en compte que en una universitat pública no es poden 

propiciar excessos que afectin l’equitat.  

• Potenciarem i implementarem de manera generalitzada la realització de 

pràctiques externes, i vetllarem perquè s’organitzin amb criteris homogenis 

en les diferents titulacions. A mitjà termini caldria elaborar, de comú acord 

amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), un pla efectiu d’orientació 

professionalitzadora i un pla d’ocupabilitat per als estudiants de la UB.  

• Impulsarem l’establiment de titulacions semipresencials i no presencials, 

prioritàriament en l’àmbit del postgrau.  

• Consolidarem els plans d’acció tutorial a totes les titulacions perquè 

esdevinguin un autèntic suport constant als estudiants que ho necessitin.  

Participació 

• Repensarem i fomentarem la participació dels estudiants en els òrgans de 

representació i govern de la Universitat, i també l’associacionisme, i ho 

farem regulant els procediments de dotacions bàsiques de les delegacions 

d’estudiants i associacions en els diferents centres. Posarem a disposició dels 

estudiants una adreça electrònica per a reclamacions.  

• Crearem espais institucionals col·laboratius per facilitar el treball dels 

estudiants tant dins el marc del Campus Virtual UB, per encaminar-nos cap a 

la Universitat 2.0, com en altres espais socials d’aprenentatge.  
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• Incrementarem en els propers anys el suport a les associacions culturals i 

esportives de la UB prioritzant les que incloguin iniciatives de voluntariat i 

serveis a la comunitat.  

• Fomentarem l’emprenedoria organitzant anualment un “concurs d’idees” 

finançat a través d’acords de patrocini i mecenatge. 

• Impulsarem l’elaboració d’un Codi ètic dels estudiants de la nostra 

Universitat, que inclogui els seus drets i deures. 

Viure la Universitat 

• Facilitarem als estudiants, per mitjà d’un sistema de beques específic, 

l’aprenentatge i la comunicació en llengua anglesa, de manera que permetin 

assolir i acreditar el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència.  

• Fomentarem amb ajuts específics la mobilitat internacional per mitjà del 

programa Erasmus, per tal que la formació dels nostres estudiants sigui tan 

completa i integral com sigui possible. 

• Millorarem la xarxa informàtica i Wi-Fi, i potenciarem l’ús de les xarxes 

socials dins les facultats. 

• Ampliarem el servei de biblioteca en coordinació amb les direccions i 

deganats, per expandir l’horari d’obertura en algunes en períodes propers a 

les proves d’avaluació. Renovarem i ampliarem el parc de portàtils i tablets a 

les biblioteques per a ús dels seus usuaris.  

• Abordarem seriosament els dos problemes específics, i relacionats entre si, 

de l’absentisme i el fracàs universitari. Caldrà obtenir dades a través de 

l’Observatori de l’Estudiant per analitzar-ne les causes i proposar plans 

d’acció i solucions adaptades a les característiques i la situació de cada 

ensenyament.  

• Garantirem i millorarem el programa de seguiment per a estudiants 

discapacitats i amb necessitats educatives especials. 

• Crearem una revista electrònica multidisciplinària, amb ISSN, perquè els 

estudiants hi puguin enviar articles d’investigació i/o treballs de final de grau 

revisats per professors, amb l’objectiu de fomentar l’organització de 

jornades, trobades i/o congressos científics d’estudiants per enriquir la seva 

formació acadèmica. 
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7. El personal docent i investigador 

La funció primordial de la Universitat consisteix a generar i difondre coneixement, i 

alhora a formar futurs ciutadans amb capacitat crítica i compromís social. Per aquest 

motiu el personal docent i investigador, sigui funcionari o contractat, permanent o no 

permanent, és el principal valor de la nostra Universitat. Malauradament, la situació 

econòmica actual afavoreix que des de determinats sectors socials i polítics es qüestioni 

la Universitat pública i el seu personal docent i investigador, basant-se exclusivament en 

criteris de rendiment econòmic immediat i ignorant el paper essencial que tenen en la 

societat. És, per tant, el moment d’ocupar-se decididament per la valorització de la feina 

que duu a terme el PDI en els diferents àmbits d’actuació de la nostra Universitat. Hem 

de ser conscients que, si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. 

D’altra banda, és cert que la conjuntura econòmica està condicionant la gestió de la 

nostra plantilla docent i investigadora, i ho està fent d’una manera especialment 

dramàtica en dos aspectes essencials.  

En primer lloc, fa anys que assistim a un envelliment progressiu de la plantilla, que al 

ritme actual pot arribar ben aviat als 60 anys de mitjana d’edat pel que fa al personal 

permanent (vegeu la figura 1). L’enorme impuls que el professorat ja consolidat ha estat 

capaç de donar a la nostra Universitat requereix un relleu generacional imprescindible 

que eviti una involució irreversible. Per fer-ho, cal treballar prioritàriament per 

l’estabilització del personal que hagi complert amb la seva feina i hagi aconseguit les 

acreditacions pertinents. Per a nosaltres aquest és un objectiu prioritari. 

 

Figura 1: Distribució per edats del PDI permanent de la UB (juliol del 2012). 

En segon lloc, cal que l’activitat professional del PDI disposi de mecanismes interns de 

promoció, incentivació i motivació. Les restriccions d’aquests mecanismes són injustes i 

contraproduents des d’una perspectiva social i econòmica. 

Cal afegir que aquestes mancances han estat agreujades per la inexistència d’un pla de 

carrera universitària i per una política de professorat poc definida i mancada d’una visió 
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global i de futur. Lluitar contra les restriccions econòmiques imposades per les 

administracions és una obligació que estem disposats a afrontar; però, tanmateix, cal 

establir unes regles de joc clares per a tothom respecte a la carrera professional 

universitària i a la política de professorat dins la nostra institució. Com a conseqüència 

d’una política de professorat purament reactiva, el nostre col·lectiu PDI ha sofert un clar 

procés de precarització en els darrers 4 anys (vegeu la figura 2). 

 

Figura 2: variacions del PDI de diferents categories en el període 2008-12 a la UB. 

Finalment, ens preocupa molt l’excessiva burocràcia que impregna la nostra activitat, 

que afegeix més feina al nostre treball diari. Cal reconèixer adequadament aquestes 

tasques i treballar per simplificar-les reduint la complexitat administrativa innecessària, 

de manera que el professorat pugui dedicar-se exclusivament a tasques pròpies de 

docència, recerca i transferència. 

Objectius i accions 

• Fixarem un pla de carrera universitària que marqui clarament els camins 

d’entrada des de perfils docents/investigadors (lectors), investigadors (Ramón y 

Cajal) o els específics de l’àmbit clínic. És evident que el professorat ha de passar 

per un procés de selecció objectiu i exigent, però en contrapartida la UB ha de 

promoure l’estabilitat laboral per al seu bon desenvolupament professional. 

• Establirem una política de professorat global i transparent a partir de l’avaluació 

de la situació dels departaments i centres, per tal d’aplicar criteris de plantilla que 

permetin cobrir i equilibrar les necessitats docents i de recerca. Volem evitar 

actuacions de simple acció-reacció a l’hora d’oferir noves places. Treballarem 

amb la idea de fer una selecció del professorat a priori i no a posteriori. 

• Treballarem per prioritzar l’estabilització del personal no permanent que hagi 

complert amb la seva feina i hagi obtingut les acreditacions corresponents, amb 

l’objectiu de garantir el relleu generacional.  
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• Afavorirem i impulsarem el legítim i necessari procés de promoció interna del 

personal acreditat a cossos o categories superiors.  

• Establirem mesures internes de motivació i productivitat, lligades a la distribució 

de recursos propis amb fórmules diverses, com ajuts econòmics, llicències o 

accions de reconeixement institucional per mèrits docents, de recerca o de 

transferència. 

• Promourem programes de mobilitat que ajudin a l’acreditació del personal no 

permanent en àmbits on, per raons estratègiques o contexts transitoris, calgui 

fer-ho. 

• Posarem de nou en valor la figura del professorat associat. Analitzarem en 

profunditat la situació real d’aquesta figura a la UB i buscarem fórmules diverses 

que donin sortides satisfactòries als diferents perfils d’aquest professorat. 

• Lluitarem a nivell institucional, liderant el conjunt de les universitats catalanes i 

també espanyoles, per tal d’evitar que la normativa i les retallades 

pressupostàries malmetin el model d’universitat pública que tots desitgem i 

l’imprescindible relleu generacional de la plantilla. 

• Reconeixerem els contractats investigadors com a treballadors de ple dret de la 

nostra institució. Treballarem per promoure la seva institucionalització com a 

col·lectiu.  

• Avançarem en un model d’Escola de Doctorat que promogui la formació dels 

doctorands, la divulgació de la seva feina i la recerca de sinergies, i que posi en 

valor la seva recerca internament i de cara al món professional. Així mateix, 

reduirem la burocràcia i simplificarem els processos administratius necessaris per 

a la realització de la tesi doctoral. 

• Simplificarem el PDA per transformar-lo en un mecanisme més operatiu que 

permeti valorar i positivar la feina del nostre PDI. Elaborarem indicadors més 

senzills i adequats per a cada àmbit de coneixement de la nostra Universitat.  

• Reduirem i simplificarem l’estructura burocràtica amb normatives més simples i 

flexibles, amb l’objectiu que el PDI pugui dedicar-se al que realment importa: 

ensenyar, actualitzar coneixements i investigar.  

• Reconeixerem i posarem en valor les activitats d’innovació acadèmica que han 

sorgit a partir de la implementació de l’EEES i recompensarem la vàlua dels 

càrrecs de gestió mitjans que estan actualment infravalorats. 
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8. Personal d’Administració i Serveis 

El Personal d’Administració i Serveis (PAS) és un col·lectiu de professionals que té un 

paper fonamental en el desenvolupament i la consolidació de la qualitat i l’excel·lència 

en la nostra Universitat, si bé hi ha diversos factors que dificulten i han dificultat la seva 

tasca. D’una banda, la conjuntura econòmica actual, que ha estat utilitzada molt sovint 

com a coartada per desmantellar el sistema de drets laborals del PAS i empobrir les 

seves condicions laborals; de l’altra, l’elevat índex de temporalitat laboral; i finalment, la 

manca de visió compartida entre el PAS i el Personal Docent e Investigador (PDI).  

Des de la nostra candidatura considerem que cal establir un model organitzatiu i 

estratègic de la nostra institució que ens permeti racionalitzar la carrera professional del 

PAS, donant-li sentit i valoritzant-la, i alhora dotant-la dels mecanismes de promoció i 

incentivació necessaris per mantenir el compromís i la motivació professional del 

col·lectiu. Com no pot ser d’una altra manera, ho hem de fer des de l’exigència però 

també des del consens, i sobretot ho hem de fer de manera planificada i no a darrera 

hora, com acostuma a passar en la nostra institució, en què sovint les decisions són 

producte de la reacció i poques vegades, de la planificació. 

Tanmateix, en els darrers temps l’estructura gerencial s’ha ampliat significativament, i 

s’ha disparat la contractació de personal directiu i, en conseqüència, les despeses de 

personal, a partir de criteris de selecció i retribució poc clars i poc transparents. Volem 

posar en valor l’alta qualificació del PAS propi, i per aquest motiu plantejarem la reducció 

de l’estructura gerencial i directiva i farem transparents les seves retribucions. 

És el moment que sumem tots els esforços i els posem en una mateixa direcció. 

Cadascun dels col·lectius que configurem la institució universitària —el PAS, el PDI i els 

estudiants— hi hem de contribuir des dels nostres respectius àmbits d’activitat i amb les 

funcions pròpies, d’una manera eficaç, eficient i de qualitat. Des dels òrgans de govern 

cal treballar clarament perquè tothom interioritzi que tots els col·lectius (PAS, PDI i 

estudiants) som importants a i per a la UB. Cadascun de nosaltres desenvolupa feines 

diferents, però totes són essencials per al funcionament de la nostra institució. 

Que cadascun de nosaltres doni el millor de si mateix en la nostra activitat laboral és una 

actitud que, en moltes ocasions, està directament relacionada, per una banda, amb el 

grau de reconeixement percebut per la tasca desenvolupada, i per l’altra, amb la 

percepció d’un clima organitzatiu de confiança. Entenem ambdós elements com a claus 

en l’acció de govern i treballarem per augmentar aquest reconeixement i el necessari 

clima organitzatiu de confiança. 
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Objectius i accions 

• Analitzarem i millorarem els processos administratius i de gestió. A partir de 

l’anàlisi dels processos de treball, establirem un pla d’acció que millori els 

processos de comunicació interna per tal de garantir una administració més àgil 

i eficient.  

 

• Adequarem l’estructura d’administració i serveis a les necessitats estratègiques 

de la Universitat, i garantint l’imminent relleu generacional vetllarem per 

l’estabilització del personal funcionari interí i laboral temporal. 

 

• Desplegarem la Relació de llocs de treball (RLT) liderant un procés d’anàlisi i 

descripció de cadascun d’ells que faciliti la coordinació entre serveis/unitats i la 

racionalització dels recursos. 

 

• Promocionarem la carrera professional. Afavorirem la projecció professional 

del PAS coordinant les expectatives de desenvolupament professional amb les 

necessitats organitzacionals, en un marc de transparència i adequació 

competencial. 

 

• Promourem un pla de mobilitat formativa orientat tant a la millora de l’exercici 

professional com a la projecció i el desenvolupament professional, tenint molt 

present el context d’internacionalització en què està immersa la UB. 

 

• Facilitarem els mecanismes de conciliació laboral que permetin gaudir d’un 

equilibri entre la vida personal i la laboral. En aquest sentit racionalitzarem els 

horaris d’atenció als usuaris dels diferents serveis i tractarem de facilitar, en els 

casos en què es pugui, l’establiment de la jornada continuada. 

 

• Desenvoluparem projectes de col·laboració entre PAS i PDI que tinguin per 

objectiu el desenvolupament de mètodes i eines orientats a la millora de la 

gestió organitzativa. 

 
•  Reduirem l’estructura gerencial i directiva, establirem criteris clars de selecció 

del personal directiu i farem transparents les seves retribucions. 

 

• Visualitzarem i premiarem les millors pràctiques i innovacions orientades a la 

millora i l’enriquiment del lloc de treball. Impulsarem un concurs d’idees en què 

es presentin propostes de millora en el lloc de treball, tant referides als 

processos de treball com a la seguretat, la salut i el benestar laboral.  
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9. Serveis a la comunitat universitària 

Àrea de tecnologies 

L’àrea de tecnologies és una de les àrees estratègiques, i a la vegada més sensibles, per 

al bon funcionament de la Universitat. Aquesta àrea té actualment responsabilitats en 

els àmbits d’aplicacions, comunicacions, seguretat informàtica, sistemes, serveis als 

usuaris i, cada vegada més, en l’activitat lligada als serveis audiovisuals. Per tant, la 

seva projecció afecta de manera transversal tots els estaments de la UB, i també els 

quatre pilars de l’activitat universitària: la docència, la recerca, la gestió i la 

transferència de coneixement.  

Malgrat la professionalitat del seu personal, no són poques les veus crítiques dels 

usuaris (estudiants, personal d’administració i serveis i professorat), que apunten cap a 

una manca de planificació estratègica a mitjà i llarg termini. El ràpid desenvolupament 

de la informàtica aplicada a la docència i la recerca exigeix urgentment una visió de 

futur de les necessitats de la UB i la corresponent política estratègica, que defineixi i 

marqui prioritats en els projectes. 

Per als centres, els departaments, els grups de recerca, els serveis administratius i, 

sobretot, les persones, són fonamentals el suport informàtic al lloc de treball i la 

formació i el reciclatge dels usuaris. La deficient renovació dels ordinadors personals 

(basat en un programa de renting), juntament amb un desplegament incomplet de la 

instal·lació de la xarxa d’antenes que ha de permetre la cobertura total de Wi-Fi als 

centres, són només dos exemples de problemes que fan perdre molta eficiència a la 

feina diària de tots els que treballem a la UB.  

Pel que fa als estudiants, la UB hauria d’haver estat capaç de facilitar unes 

infraestructures tecnològiques de treball i d’accés mínimes perquè poguessin 

desenvolupar el seu aprenentatge en totes les competències que requereixen suport 

informàtic. A més, en els darrers anys ha adquirit una creixent importància el Campus 

Virtual UB, que és una eina fonamental de suport a la docència però que té uns 

recursos de personal tècnic molt insuficients, que no permeten respondre al servei 

ofert i que en fan perillar la viabilitat futura. Al mateix temps s’estan començant a 

desenvolupar tècniques extensives de videoconferència i altres formes de 

comunicació, com els webinars, que la Universitat ha de dotar d’una infraestructura 

mínima per seguir aportant valor afegit als nostres ensenyaments. 

Tot i que cal ser ben conscients de la limitació de pressupost, ara mateix es fa més 

necessari que mai un pla estratègic plurianual consensuat que abasti els aspectes de 
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renovació, optimització i administració, i que estigui basat en una política que aposti 

per assegurar el grau de qualitat i eficiència que correspon a la UB com a universitat de 

referència. Això ha de suposar, des del punt de vista dels usuaris, una millora contínua 

de les prestacions per dur a terme les seves tasques més habituals, la incorporació 

extensiva de tecnologies sense fils als campus i, en definitiva, l’adequació permanent 

del suport tecnològic a les necessitats docents i de recerca. 

Objectius i accions 

Inversions 

• Establirem un pla estratègic plurianual d’inversions informàtiques que tingui en 

compte una anàlisi extensiva de les necessitats i els costos reals de les 

infraestructures informàtiques, de l’adquisició i el manteniment dels 

equipaments i del programari. 

• Ens comprometem a fer un pla d’inversions constant per a la renovació i la 

modernització de l’enorme parc d’ordinadors de la UB i estudiarem noves 

formes d’actualització que superin la paràlisi dels programes de renting actuals. 

• Potenciarem el pla de millora de les xarxes de comunicacions Wi-Fi i eduroam, 

les adaptarem als nous protocols i intentarem que cobreixin també la major 

part de departaments.  

• Potenciarem desenvolupaments i solucions interns, confiant en la bona manera 

de treballar i l’alta preparació del personal tècnic de la nostra Universitat, i 

minimitzarem la contractació externa sempre que sigui possible.  

• Apostarem pel programari lliure, en farem difusió entre la comunitat 

universitària i l’implantarem d’una manera progressiva a les àrees que ho 

permetin, com a filosofia del que ha de ser la gestió del coneixement en una 

universitat pública. 

Comunicacions 

• Facilitarem la renovació de les pàgines web de les facultats i els centres per fer-

les més fàcils d’utilitzar pels usuaris finals. Proporcionarem assistència per a les 

pàgines web dels grups de recerca i les pàgines personals del professorat.  

• Cercarem solucions a les demandes específiques dels grups de recerca respecte 

de l’emmagatzematge de les dades de recerca.  
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Gestió 

• Reorganitzarem els serveis de suport informàtic en centres i àrees amb 

l’objectiu d’acostar-los als usuaris finals, de manera que es pugui optimitzar i 

reduir el temps d’atenció i desplaçament. 

• Crearem un pla de reciclatge d’equipaments i un pla de gestió eficaç de 

l’inventari. 

• Definirem un codi de bones pràctiques sobre l’ús dels recursos informàtics. 

Administració 

• Revisarem els estàndards de les grans eines de gestió econòmica i de recursos 

humans (SAP i XIPER) i de gestió acadèmica (GRAD, GECA, GIGA). 

• Optimitzarem els recursos a través d’acords estratègics amb proveïdors 

tecnològics que permetin incrementar l’eficiència i disminuir els costos. 

• Maximitzarem l’ús de les tecnologies en tots els processos administratius per 

tal d’avançar cap a una administració electrònica que permeti simplificar els 

procediments administratius i escurçar els temps de tramitació i de gestió. 

La Biblioteca de la UB 

La Biblioteca constitueix un dels elements distintius de la UB, tant pel volum dels seus 

fons bibliogràfics i documentals com per la qualitat dels serveis prestats. Darrerament, 

la nostra Biblioteca ha estat un referent en la transició cap a Centre de Recursos per a 

l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), amb un nivell d’excel·lència molt remarcable. A 

més, paral·lelament al procés d’integració en l’EEES, la Biblioteca s’ha convertit en 

l’espai natural en què es gestiona la informació del procés d’ensenyament-

aprenentatge i on es dóna un suport informàtic que és cabdal per a la metodologia 

docent aplicada. D’altra banda, és indubtable que com a servei públic de qualitat ha de 

satisfer en les millors condicions el dret fonamental a l’accés a la informació i al 

coneixement, no només de la comunitat universitària sinó també de la ciutadania en 

conjunt. 

Paradoxalment, sovint es percep que aquest nivell d’excel·lència en els serveis oferts 

no és prou ben aprofitat per la comunitat universitària. Caldria, doncs, estudiar 

fórmules per promocionar tot el que pot oferir el CRAI, tant pel que fa a les 

competències de gestió de la informació que han de tenir els estudiants, com pel que 

fa als serveis adreçats a professors i investigadors. Tot i ser un dels grans patrimonis de 
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la nostra Universitat, la Biblioteca també està patint les estretors econòmiques que 

ens afecten a tots, amb el perill que implica d’una possible pèrdua de qualitat en el 

servei. El nostre compromís i la nostra voluntat és que això no passi: fem nostres els 

postulats del projecte Oracle (Pla estratègic 2011-14) i entenem que el suport a la 

recerca i la docència que ofereixen el conjunt de biblioteques repartides pels nostres 

campus és una prioritat inexcusable.  

Objectius i accions 

• Determinarem amb les facultats i els centres les prioritats i les mesures 

generals que cal aplicar per millorar els serveis relacionats amb la seva 

biblioteca especialitzada. 

• Avançarem en la dotació dels equips informàtics a la Biblioteca, emmarcats dins 

el Pla estratègic de la UB. 

• Ens comprometem a garantir l’adquisició de llibres i revistes per mantenir la 

qualitat del nostre fons bibliogràfic per a la docència i la recerca. 

• Revisarem la carta de serveis que ofereix actualment el CRAI per ajustar-la a les 

noves necessitats del procés d’ensenyament-aprenentatge d’estudiants i 

professors. 

• Adequarem, d’acord amb les facultats i els centres, les instal·lacions d’algunes 

biblioteques per fer més sales de treball en equip per a estudiants i professors. 

• Estudiarem, juntament amb els responsables de les biblioteques i els 

representats dels estudiants, la política de calendari especial i d’horaris 

d’obertura i tancament de les biblioteques en èpoques d’exàmens. 

• Analitzarem, juntament amb l’àrea de tecnologies, la manera de fer més senzill 

l’accés als recursos electrònics des de fora de la institució per facilitar-hi l’accés 

als usuaris. 

• Potenciarem la internacionalització de les nostres biblioteques a través de 

projectes transversals i convenis amb altres universitats de referència.  

• Garantirem la implicació de tots els col·lectius involucrats en el funcionament 

del CRAI per tal d’aprofundir en la cerca de serveis per als usuaris que 

responguin a les noves necessitats generades per la nostra societat 

hiperconnectada. 
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• Augmentarem la visibilitat del CRAI dins i fora de la Universitat per 

incrementar-ne la repercussió social.  

Política lingüística i promoció del multilingüisme 

A la UB, la política lingüística, que arrenca dels primers anys de la democràcia 

recuperada, actualment es basa en l’article 6 del seu Estatut (2003), i també en el 

Reglament d’usos lingüístics (1996). Té com a eix vertebrador promoure l’ús del català, 

que és la llengua pròpia de la Universitat, i vetllar perquè aquest ús sigui de qualitat. Al 

mateix temps, tant la internacionalització de la docència i la recerca com la necessitat 

d’oferir als estudiants una formació que els faciliti l’accés a un món laboral cada 

vegada més obert, fan necessari atendre les necessitats lingüístiques i comunicatives 

en llengües estrangeres, i especialment en anglès. Finalment, la mobilitat creixent de 

tots els col·lectius requereix una atenció específica a les necessitats lingüístiques dels 

professors i els estudiants que arriben de fora dels territoris de parla catalana. 

L’Escola d’Idiomes Moderns, que ofereix formació en divuit llengües estrangeres, i els 

Serveis Lingüístics, que gestionen la formació en llengua catalana i l’assessorament 

lingüístic multilingüe adreçats a la comunitat universitària, són els principals òrgans 

que treballen per aconseguir aquests objectius. Alhora, la Comissió de Política 

Lingüística, delegada del Consell de Govern, fa un seguiment de totes les activitats que 

tenen a veure, d’una manera o altra, amb els usos i la qualitat lingüística, i rep el 

suport de la Xarxa de Dinamització Lingüística, distribuïda en comissions pels diversos 

centres de la Universitat. 

La UB té dos eixos fonamentals: d’una banda, la seva posició com a principal 

universitat catalana; de l’altra, la internacionalització i la mobilització d’estudiants, PDI 

i PAS. Tot i que, des de la comunitat universitària, s’ha treballant molt per millorar en 

el coneixement de les llengües, la fita és encara lluny i, en un context de crisi 

econòmica, l’eficàcia de les mesures que es prenguin esdevé cabdal. 

Objectius i accions 

• Potenciarem la política lingüística de la UB a partir d’una definició clara i 

coherent de les seves competències. 

• Dissenyarem un pla estratègic de llengües que permeti afrontar els reptes en 

coordinació amb tots els centres. 
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• Augmentarem la visibilitat dels serveis lingüístics que s’ofereixen i en 

potenciarem de nous, amb l’objectiu de garantir que l’ús de les llengües a la UB 

sigui de la màxima qualitat. 

• Millorarem l’oferta formativa multilingüe semipresencial i en línia. 

• Fomentarem la publicació de textos docents, de recerca i de difusió en català i 

en anglès. 

• Millorarem el web institucional, dels diversos serveis, instituts i centres, per tal 

que la comunicació sigui realment trilingüe. 

• Posarem els mitjans necessaris per poder implantar, d’una manera eficient, una 

oferta docent en anglès i altres llengües, tant en el grau com en el postgrau, a 

tots els centres de la UB. 

• Donarem el suport necessari perquè els estudiants de grau puguin acreditar 

com a mínim el nivell B2.1 d’una tercera llengua.  

• Impulsarem un pla de formació que proporcioni al PAS i al PDI les competències 

comunicatives específiques de cada col·lectiu i que combini el coneixement de 

les llengües oficials amb el de terceres llengües. 

• Potenciarem la formació entre iguals i els intercanvis lingüístics. 
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10. Estructura de govern i organització 

El model d’estructura i funcionament de l’equip de govern ja expressa la nostra 

concepció i les nostres prioritats. Pivota bàsicament en vicerectorats —en nombre 

inferior a l’actual, que al nostre entendre està sobredimensionat—, que seran els 

responsables dels grans i principals àmbits de l’acció de govern. En la mesura 

necessària, d’alguns vicerectorats en dependran adjunts que exerciran responsabilitats 

i adoptaran actuacions en àmbits de treball més específics. Això ja significa clarament 

un primer nivell de coordinació i de treball en equip. El Vicerectorat de Política 

Academicodocent tindrà tres adjunts, que s’ocuparan més específicament de 

l’ordenació acadèmica del estudis de grau, de l’ordenació acadèmica dels estudis de 

màster i postgrau, i de la millora i la innovació docent. El Vicerectorat de Recerca i 

Política Científica també tindrà tres adjunts, que treballaran específicament en l’àrea 

d’humanitats i ciències socials, en el doctorat (coordinant la política de recerca i la 

direcció de l’Escola de Doctorat) i en transferència i projectes internacionals de 

recerca. Així mateix, el Vicerectorat de Personal Docent i Investigador, que substitueix 

el clàssic Vicerectorat de Professorat i que, en si mateix, ja representa un plantejament 

diferencial i innovador en l’acció de govern, tindrà un adjunt que s’ocuparà 

específicament del personal investigador en formació. 

L’element fonamental d’aquesta estructura de govern gira, però, entorn de la idea de 

la cohesió i la coordinació de l’actuació de l’equip rectoral. En aquest sentit, agrupant 

els vicerectorats i adjunts, s’establiran tres àrees fonamentals per al treball en equip, 

que tindran les passarel·les corresponents amb les altres i que estaran sota la 

coordinació de la rectora o de la persona en qui delegui. Aquestes àrees principals són 

l’àrea de les persones (que agrupa el Vicerectorat de Personal Docent i Investigador, el 

Figura 3: Organigrama de l’equip rectoral. 
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Figura 4: Organització i composició de les àrees de treball en equip. 

d’Administració i el d’Estudiants i Recursos per a l’Aprenentatge), l’àrea 

academicodocent (que agrupa el Vicerectorat de Política Academicodocent, el 

d’Estudiants i Recursos per a l’Aprenentatge, el de Personal Docent i Investigador i el 

de Política Internacional) i l’àrea de recerca i política científica (que agrupa el 

Vicerectorat de Recerca i Política Científica, el de Personal Docent i Investigador i el de 

Política Internacional). 

D’altra banda, atenent a la multiplicitat d’actuacions i d’àrees de treball de caràcter 

més transversal existents al si de la UB, proposem també la creació de cinc 

comissionats com a delegats de la rectora, de manera que també reduirem de forma 

substancial el nombre actual, del tot desproporcionat, de delegats del rector. Els 

comissionats seran el Comissionat per a Igualtat i Responsabilitat Social, el Comissionat 

per a Projectes Artístics, Culturals i Col·leccions, el Comissionat per a Relacions amb les 

Institucions Sanitàries, el Comissionat per a Política Lingüística i Promoció del 

Multilingüisme i el Comissionat per a Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

Aquests comissionats, dependents de la rectora, actuaran de manera coordinada amb 

l’equip rectoral, i formaran part quan calgui de les àrees de treball abans esmentades 

sota la coordinació i el seguiment del Vicerectorat de Relacions Institucionals, el titular 

del qual assumirà també la responsabilitat de la Secretaria General.  
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Pel que fa a la direcció de la política i la gestió que assegurin la sostenibilitat 

econòmica de la Universitat, val a dir que els canvis en el sistema de finançament 

requeriran temps i exigiran probablement canvis organitzatius interns significatius, que 

necessitaran tant la complicitat interna de la comunitat universitària com el suport del 

Consell Social i de la societat en general. Aquestes eren també les idees fonamentals 

dels informes elaborats en el seu moment per dues comissions de treball, una de 

presidida pel professor Anton Costas i una altra de presidida per la professora Núria 

Bosch. 

Entenem que per poder afrontar fermament aquests canvis cal dissenyar una 

arquitectura institucional que abordi les dificultats i que permeti a la rectora disposar 

dels mitjans i de la informació necessaris per gestionar el pressupost, per transmetre i 

explicar clarament la situació i les opcions possibles, per prioritzar les partides de 

despeses, i per aconseguir ingressos alternatius. La figura del gerent, amb un profund 

coneixement del règim jurídic de les administracions públiques, de la funció pública i 

de l’economia del sector públic, en complicitat amb l’equip rectoral i el Consell Social, 

és una peça clau; però, a la vegada, entenem que la Universitat pot i ha d’aprofitar el 

seu propi coneixement sobre aquests temes.  

Això es pot fer, fonamentalment, amb professors de la Facultat d’Economia i Empresa, 

experts en pressupostos i comptabilitat pública, en gestió pública i gestió universitària i 

en emprenedoria, que assessorin, guiïn i facin recomanacions. En aquest sentit, 

plantegem com a eina més adequada la constitució d’un Gabinet d’Anàlisi i Gestió 

Econòmica, vinculat directament a la rectora. Aquest Gabinet tindrà com a principals 

funcions, d’una banda, assessorar la rectora amb l’anàlisi de les polítiques 

d’ajustament necessàries i el plantejament de vies futures per aconseguir fons nous i 

addicionals; i, d’altra banda, afavorir una política de transparència i de rendició de 

comptes en què es comprometi tota la comunitat universitària, mitjançant informes 

sobre l’execució del pressupost i el seu impacte en les polítiques del Rectorat, que 

connectin totes les unitats pressupostàries de la UB amb la realitat financera i que 

estimulin la implicació de tots en la reducció de costos.  

Estan disposats a participar en aquest Gabinet els següents professors i professores de 

la Facultat d’Economia i Empresa: Antonio Alegre Escolano (Departament de 

Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial), Oriol Escardibul Ferra (Departament 

d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola), Rosa Nonell Torres 

(Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial), Jaume Valls 

Pasola (Departament d’Economia i Organització d’Empreses) i Maite Vilalta Ferrer 

(Departament d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola). 
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11. Composició de l’equip 

 

Rectora 
Victòria Girona Brumós 
 
Vicerector de Relacions Institucionals 
i secretari general 
Xavier Pons Ràfols 
 
Vicerectora de Política Academicodocent 
Anna Escofet Roig 
 
Vicerector de Recerca i Política Científica 
Amílcar Labarta Rodríguez 
 
Vicerector de Personal Docent 
i Investigador 
Víctor Climent Sanjuán 
 
Vicerector d’Estudiants i Recursos 
per a l’Aprenentatge 
Joan Simon Pallisé  
 
Vicerectora d’Administració 
Marina Romeo Delgado 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vicerectora de Política Internacional 
Mònica Rius Piniés 
 
Adjunt al Vicerectorat de Política 
Academicodocent 
Pedro Moral Castrillo 
 
Adjunt al Vicerectorat de Personal Docent i 
Investigador 
Ramon Reigada Sanz 
 
Comissionada per a Projectes Artístics, 
Culturals i Col·leccions 
Teresa Blanch Malet    
  
Comissionada per a Igualtat i Responsabilitat 
Social 
Lidia Francés Ribera 
 
Comissionada per a Relacions amb les 
Institucions Sanitàries 
Maria Teresa Estrach Panell 
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Catedràtica de Química Física 
del Departament de 
Fisicoquímica 
 
Professora de la Facultat de 
Farmàcia 
 
 

Rectora 

Victòria Girona Brumós 
(Barcelona, 1954) 
 
Docència 

• Grau de Farmàcia 

• Màster Oficial en Educació Superior 

• Física 

• Fisicoquímica i Tècniques Instrumentals  

• Política i Cultura Institucional  

• Impulsora dels grups d’innovació docent a la Facultat 
de Farmàcia: Grup de Dinamització Pedagògica (GDP) i 
Unitat dels Laboratoris Docents (ULD) 

• Participació en 16 projectes del PMID i en 4 del MQD 

• Menció especial en el Plan Nacional de Evaluación de 
Calidad de las Universidades 

• Dues distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat 
docent universitària (2006 i 2008) 

 
Recerca 

• Cinètica química 

• Estabilitat dels medicaments  

• Interacció de pèptids amb models de membrana 

• Membre del grup de recerca consolidat Pèptids i 
Proteïnes: Estudis Fisicoquímics (2005SGER00278) 

• Membre de l’Institut de Recerca de Nanociència i 
Nanotecnologia de la UB  

• Participació en 20 projectes d’investigació 
 
Gestió universitària 

• Vicedegana de la Facultat de Farmàcia (1995-2000) 

• Degana de la Facultat de Farmàcia (2000-05) 

• Vicerectora de Professorat de la UB (2005-08) 
 
Altres  

• Avaluadora del Plan Nacional de Calidad de las 
Universidades Españolas (avaluació de 7 universitats 
espanyoles 1996-2002), i de la Universitat de San 
Andrés (UMSA) de La Paz (Bolívia 2001) 

• Presidenta de la conferència de degans i directors de 
centre que imparteixen Ciència i Tecnologia dels 
Aliments (2000-05) 

• Coordinadora de 30 universitats per a l’elaboració del 
Llibre Blanc de les Titulacions de Ciència i Tecnologia 
dels Aliments i de Nutrició Humana i Dietètica (ANECA) 
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Catedràtic de Dret 
Internacional Públic i Relacions 
Internacionals del Departament 
de Dret i Economia 
Internacionals 
 
Professor de la Facultat de 
Dret 
 
 

Vicerector de Relacions Institucionals i secretari 
general 

Xavier Pons Ràfols 
(Tarragona, 1957) 
 
Docència 

• Graus de Dret i Gestió i Administració Pública 

• Màster Oficial en Dret 

• Dret Internacional Públic 

• Institucions de Dret Comunitari 

• Dret Internacional Econòmic 

• Dret i Administració de la Unió Europea 
 
Recerca 

• Dret de les Organitzacions internacionals 

• Sistema de les Nacions Unides 

• Dret i acció exterior de la Unió Europea 

• Acció exterior de les Comunitats Autònomes 

• Governança internacional de la salut global  

• IP de projectes de la convocatòria de projectes 
d’investigació fonamental no orientada 

• IP de projectes de recerca de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya i de l’Institut Català Internacional 
per la Pau 

• Membre de grup consolidat de recerca de la 
Generalitat 

 
Gestió universitària 

• Vicepresident de la Divisió de Ciències Jurídiques, 
Econòmiques i Socials de la UB (2001-02) 

• President en funcions de la Divisió de Ciències 
Jurídiques, Econòmiques i Socials de la UB (2002-03) 

• Secretari general de la UB (2005-08) 
 
Altres  

• Consultor internacional legal de la FAO (2009)  

• Avaluador de l’Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP) 

• Avaluador de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca (AGAUR) 
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Professora titular del 
Departament de Teoria i 
Història de l’Educació  
 
Professora de la Facultat de 
Pedagogia 
 
 

Vicerectora de Política Academicodocent 

Anna Escofet Roig 
(Vilanova i la Geltrú, 1966) 
 
Docència 

• Graus d’Educació Social i de Pedagogia 
• Màster en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns 

Digitals  
• Usos, Possibilitats i Límits de les TIC  
• Comunicació en Educació  
• Teories de l’Aprenentatge en Entorns Virtuals  
• Treball de fi de grau de Pedagogia 
• Entorns Virtuals i Estratègies de Formació en Xarxa 
• Participació en diversos projectes PID, MQD i REDICE  
• Membre del grup d’innovació docent consolidat 

Innova-THE 
• Menció honorífica en els Premios Aula al Mejor Libro 

de Educación, pel llibre Internet y competencias 

básicas (2006) 
• Premi Escola Normal de la Generalitat de 

reconeixement d’experiències innovadores en 
formació inicial del professorat pel treball 
«Responsabilitat social i aprenentatge-servei» (2011) 

• Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent 
universitària en la modalitat col·lectiva, pel treball 
«Responsabilitat social i aprenentatge a la universitat» 
(2012) 

 
Recerca 

• Usos educatius de les TIC 
• Esquerda digital 
• TIC i apoderament 
• TIC i educació superior 
• Membre del grup de recerca consolidat Entorns i 

Materials d’Aprenentatge 
 
Gestió universitària 

• Secretària de la Facultat de Pedagogia (2005-08) 
• Vicedegana de la Facultat de Pedagogia (2008-09) 
• Degana de la Facultat de Pedagogia (2009 -) 

 
Altres  

• Membre de la Comissió de Responsabilitat Social de la 
Universitat de Barcelona (2011-) 

• Membre del Consell Editorial de la revista REIRE (2011- 
• Membre del Consell Editorial de la revista Temps 

d’Educació (2009-) 
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Catedràtic de Física de la 
Matèria Condensada del 
Departament de Física 
Fonamental 
 
Professor de la Facultat de 
Física 
 
 

Vicerector de Recerca i Política Científica 

Amílcar Labarta Rodríguez 
(Barcelona, 1956) 
 
Docència 

• Grau de Física 
• Màster en Nanociència i Nanotecnologia 
• Física Quàntica 
• Física de l’Estat Sòlid 
• Fonaments de Mecànica i Ones 
• Nanotecnologia 
• Coordinador i organitzador del Laboratori de Física 

Moderna 
 
Recerca 

• Nanopartícules magnètiques per a aplicacions 
biomèdiques 

• Capes primes de metalls granulars 

• Exchange bias en heteroestructures 

• Coordinador del Grup de Recerca Nanomaterials 
Magnètics (2009SGR876) 

 
Gestió universitària 

• Director del Departament de Física Fonamental (2004-
06) 

• Director de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia 
de la UB (2006-) 

 
 
Altres  

• President del Club de Magnetisme Espanyol (2012-) 

• Chairman de l’Internacional Conference on Magnetism 
que tindrà lloc a Barcelona el 2015 

• Avaluador per a l’ANEP en el Plans Nacionals de Ciència 
de Materials i Física 

• Participació en cinc comissions RyC  

• Avaluador de diverses revistes científiques 
internacionals, com ara: Phys. Rev. B; Phys. Rev. Lett.; J. 
Phys. Chem.; J. Phys. Cond. Mat.; J. Appl. Phys.; Appl. 

Phys Lett.; Nanotecnology: J. Magn. Magn. Mat. 
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Professor titular de Sociologia 
del Departament de Teoria 
Sociològica, Filosofia del Dret 
i Metodologia de les Ciències 
Socials 
 
Professor de la Facultat 
d’Economia i Empresa 
 
 

Vicerector de Personal Docent i Investigador 

Víctor Climent Sanjuán 
(Barcelona, 1960) 
 
Docència 

• Graus de Sociologia i d’Administració i Direcció 
d’Empreses  

• Sociologia del Treball 
• Estructura Social d’Espanya i Catalunya 
• Sociologia del Treball i de l’Empresa  
• Sociologia Ambiental 

 
Recerca 

• Democràcia i participació ciutadana   
• Sociologia ambiental, gestió ambiental i 

desenvolupament sostenible  
• Expert i membre del projecte URB-AL “Ciudades Cívicas 

y Seguras”, 7è Programa Marc de la Unió Europea, 
Socio-economic Sciences and the Humanities (2006-08) 

• Membre del projecte I+D Información Científico-
técnica, Participación Ciudadana y Efectos de 
Sostenibilidad en los Conflictos Socioecológicos (2009-
11) 

• Membre del projecte I+D Saber Científico-técnico y 
Participación Ciudadana en la Innovación Social, (2007-
08) 

 
Gestió universitària 

• President de la Junta de Personal Docent i Investigador 
(JPDI) de la UB (2003-12) 

• Conseller del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya (2007-) 

• Claustral de la UB (2007-)  
• Membre de la Comissió sobre la Governança 

Universitària de la UB (2012) 
• Membre de la Junta de la Facultat d’Economia i 

Empresa (2008-) 
• Membre de la Mesa Sectorial de Universidades 

(España) (2009-) 
• Membre de la Mesa Sectorial d’Universitats 

(Catalunya) (2006-) 
• Membre de l’Espai de Diàleg d’Universitats (Catalunya) 

(2008-) 
• Delegat de la Comissió del Pla Estratègic de la Facultat 

d’Economia i Empresa (2008) 
• Delegat de la Comissió Promotora del Grau de 

Sociologia (2008)  
• Delegat de la Comissió Promotora del Màster en 

Sociologia (2007) 
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Victòria Girona 

 
 
 
Professor titular de Botànica 
del Departament de Productes 
Naturals, Biologia Vegetal 
i Edafologia 
 
Professor de la Facultat de 
Farmàcia 
 
 

Vicerector d’Estudiants i Recursos per a 
l’Aprenentatge  

Joan Simon Pallisé 
(Castellbell i el Vilar, 1961) 
 
Docència 

• Grau de Farmàcia 
• Màster en Recerca, Desenvolupament i Control de 

Medicaments 
• Botànica Farmacèutica 
• Plantes Tòxiques 
• Plantes Medicinals, Etnobotànica i Bioprospecció 
• Treball final de grau de Farmàcia 
• Investigació Documental 
• Coordinador del grup d’innovació docent consolidat UB 

de Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques 
(GIBAF) 

• Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent 
universitària (2009) 

• Participació en projectes del programa PMID i REDICE 
• Formador de professorat a l’ICE-UB i l’IDES-UAB 

 
Recerca 

• Informàtica de la biodiversitat 
• Biologia de la conservació  
• Sistemàtica i taxonomia vegetals 
• Membre del grup de recerca consolidat de 

Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals (2009SGR439) 
• Membre de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de 

la UB (IRBIO) 
• Premi Pius Font i Quer de l’Institut d’Estudis Catalans 

(1996) 
• Medalla de plata atorgada per l’Organization for the 

Phyto Taxonomic Investigation of the Mediterranean 
Area (2001) 

 
Gestió universitària 

• Delegat del degà de la Facultat de Farmàcia per a 
Recursos Informàtics i Comunicació (2003-) 

• Coordinador del Pla d’Acció Tutorial de l’ensenyament 
de Farmàcia (2007-) 

 
Altres  

• Màster internacional en E-learning (UOC) 
• Màster en Educació i Tecnologia (UOC) 
• Postgrau en Xarxes Socials i Coneixement Compartit 

(UOC) 
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Professora titular del 
Departament de Psicologia 
Social 
 
Professora de la Facultat de 
Psicologia 
 
 

Vicerectora d’Administració 

Marina Romeo Delgado 
(Barcelona, 1965) 
 
Docència 

• Graus de Relacions Laborals i de Psicologia 
• Màster Erasmus Mundus Work, Organizational and 

Personnel Psychology (WOP-P) 
• Màster Oficial en Direcció d’Empreses de l’Esport 
• Psicologia del Treball  
• Comunicació Interna  
• Estratègia Empresarial i Gestió d’Equips  
• Participa en projectes PMID i MQD 
• Coordinadora del grup consolidat d’innovació docent 

de Comunicació Audiovisual 
 
Recerca 

• Compromís organitzacional 

• Comunicació interna 

• Work-life-balance 

• Riscos psicosocials 

• Directora de la Càtedra UB – Fundación Adecco per a la 
Integració Laboral de Persones amb Discapacitats 

• Membre del grup de recerca consolidat en Psicologia 
Social, Ambiental Organitzacional (PsicoSAO) 

 
Gestió universitària 

• Internal coordinator per la UB del Màster Erasmus 
WOP-P 

• Secretària del Consell d’Estudis de Comunicació 
Audiovisual (2003-06) 

• Coordinadora del Màster Oficial Interuniversitari en 
Intervenció Psicosocial (2004-) 

 
Altres  

• Professora visitant convidada per les universitats de 
Portland (Estats Units), Coimbra (Portugal) i Guelph 
(Canadà) 

• Membre de la comissió promotora del grau en 
Comunicació i Indústries Culturals i del Màster Oficial 
en Mediació (Vicerectorat de Política Acadèmica i 
Qualitat)  

• Membre de la comissió encarregada del pla estratègic 
de la Facultat de Psicologia (2005-06) 

• Consultora en recursos humans 
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Victòria Girona 

 
 
 
Professora agregada d’Estudis 
Àrabs i Islàmics del 
Departament de Filologia 
Semítica  
 
Professora de la Facultat de 
Filologia 
 
 

Vicerectora de Política Internacional 

Mònica Rius Piniés 
(Barcelona, 1965) 
 
Docència 

• Graus d’Estudis Àrabs i Hebreus i de Geografia i 
Història 

• Màster en Construcció i Representació d’Identitats 
Culturals 

• Màster en Món Àrab i Islàmic 
• Introducció a la Literatura Àrab 
• Món Àrab Contemporani 
• Imaginaris Magribins  
• Coordinadora del grup d’innovació docent Luga 
• Responsable de projectes PMID i MQD  

 
Recerca 

• Creació artística i interculturalitat 
• Literatura àrab contemporània 
• Ensenyament de l’àrab com a llengua estrangera 

(TAFL) 
• Astronomia popular a al-Andalus i el Magrib 
• Història de la ciència àrab 
• IP del projecte Construcción de Identidades, Género y 

Creación Artística (FFI2011-26896) 
• Membre del Grup de Recerca Consolidat Millàs 

Vallicrosa d’Història de la Ciència Àrab  
• Medalla Koirél (1997) 

 
Gestió universitària 

• Coordinadora del Màster Oficial en Construcció i 
Representació d’Identitats Culturals 

• Codirectora del Màster Propi en Món Àrab i Islàmic 
• Membre de la comissió de coordinació del Doctorat 

d’Excel·lència Construcció i Representació d’Identitats 
Culturals (MEC-MEE2011-0583) 

• Membre de la Comissió d’Avaluació de la Docència de 
la UB (CADUB) per a l’avaluació de l’activitat docent de 
la Universitat (2008) 

 
Altres  

• Presidenta de la Societat Catalana d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica (2010-) 

• Secretària de la Sociedad Española de Estudios Árabes 
(2005-09) 

• Secretària del comitè espanyol de la Division of History 
of Science and Technology of the International Union 
of History and Philosophy of Science (2009-11) 

• Patrona del Patronat de Concòrdia Farmacèutica 
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Professor titular d’Antropologia 
Física del Departament de 
Biologia Animal 
 
Professor de la Facultat de 
Biologia  
 
 

Adjunt al Vicerectorat de Política Academicodocent 

Pedro Moral Castrillo 
(Burgos, 1948) 
 
Docència 

• Llicenciatura i grau de Biologia 
• Grau de Ciències Biomèdiques  
• Màster en Antropologia Biològica 
• Màster en Biomedicina 
• Biologia Humana  
• Antropologia Biològica  
• Genètica Humana  
• Epidemiologia  

 
Recerca 

• Genètica i genòmica de poblacions humanes 
• Epidemiologia genètica 
• Antropologia física 
• Membre de l’Institut de Recerca en Biodiversitat de la 

UB (IRBIO) 
• Coordinador del grup de recerca Biologia de les 

Poblacions Humanes (2009SGR1408) 
• Més de 140 publicacions internacionals 

 
Gestió universitària 

• Secretari del Departament de Biologia Animal (2004) 
• Vicedegà de la Facultat de Biologia (2004-08) 
• Coordinador del programa de doctorat d’Antropologia 

biològica (1991-2006) 
• Coordinador del programa de doctorat de Biodiversitat 

(2006-12) 
 
Altres  

• Avaluador de l’Agencia Nacional Evaluadora de 
Proyectos (ANEP) 

• Avaluador de l’Agence d’Évaluation de la Recherce et 
de l’Enseignement Supérieur (AERES) 

• Avaluador de projectes de recerca de l’AGAUR 
• Avaluador projectes de recerca del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
• Professor visitant a Montevideo (1999) i a la 

Universitat de Cagliari (2011)  
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Victòria Girona 

 
 
 
Professor agregat del 
Departament de Química Física  
 
Professor de la Facultat de 
Química 
 
 

Adjunt al Vicerectorat de Personal Docent i 
Investigador 

Ramon Reigada Sanz  
(Barcelona, 1969) 
 
Docència 

• Grau de Química 
• Màster en Biofísica 
• Química Física  
• Laboratori de Química Física  
• Biophysics in Silico 
• Cell Biophysics  
• Responsable d’un projecte d’innovació docent (2010-

12) 
 
Recerca 

• Estudi de fenòmens d’organització espaciotemporal i 
de senyalització de la membrana cel·lular 

• Química física de l’electroporació i de l’efecte 
d’anestèsics en la membrana cel·lular 

• IP del projecte Estructura, Xarxes i Motifs Cel·lulars, del 
Plan Nacional I+D+I 

• Investigador del grup de recerca consolidat SOC&SAM 
(Self-Organized Complexity and Self-Assembling 
Materials, 2009SGR1055) 

• Membre de l’Institut de Química Teòrica i 
Computacional de la UB (IQTCUB) 

 
Gestió universitària 

• Representant del col·lectiu d’investigadors Ramon y 
Cajal de la UB (2004-06) 

• President del Comitè d’Empresa PDI de la UB (2005-08) 
• Secretari del Departament de Química Física (2006-10) 
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Professora titular del 
Departament de Pintura 
 
Professora de la Facultat de 
Belles Arts 
 
 

Comissionada per a Projectes Artístics, Culturals i 
Col·leccions  

Teresa Blanch Malet    
(Barcelona, 1952) 

 

Docència 

• Grau de Belles Arts 

• Màster Oficial en Produccions i Recerca Artística  

• Processos de la Creació Artística  

• Projectes  

• Transferències i Desplaçaments en la Construcció de 
Sentit 

• Workshops 

• Membre del grup d’innovació docent ExpectArt 

• Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent 
universitària (2007) 

 

Recerca 

• Coordinadora del projecte Mètodes de Creació 
Intermèdia 

• Investigadora del projecte Cartografies, Atles, 
Cosmogonies i Arxius d’Artista 

• Investigadora del grup de recerca Metamétodo: 
Metodologías Compartidas y Procesos Artísticos en la 
Sociedad del Conocimiento 

• Membre de la unitat d’investigació Art en l’Era Digital 

• Membre del Consell Editorial de la revista Arte y 

políticas de Identidad (2009-) 

• Membre del Consell Editorial de la revista Cuadernos 

de Arte (2010-) 
 

Gestió universitària 

• Directora del Departament de Pintura (1993-98) 

• Vicedegana de Docència i Investigació de la Facultat de 
Belles Arts (2003-04) 

• Degana de la Facultat de Belles Arts (2004-08) 
 

Altres  

• Doctora en Història de Art 
• Membre dels consells assessors d´Art Públic: “New 

Currents. Recent Art in Spain”, Greater Columbus Arts 
Council, Ohio (1991); “Estacions del Metro de 
Barcelona”, departaments de Cultura i Política 
Territorial, Generalitat (2003); “Parque del Prado”, 
Ajuntament de Vitòria (2004); “Espacio Movistar”, 
Campus Diagonal Sud (2008) 
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Victòria Girona 

 
 
 
Professora titular d’escola 
universitària del Departament 
d’Infermeria de Salut Pública, 
Salut Mental i Maternoinfantil 
 
Professora de l’Escola 
Universitària d’Infermeria 
 
 

Comissionada per a Igualtat i Responsabilitat Social 

Lidia Francés Ribera 
(Barcelona, 1957) 
 
Docència 

• Infermeria Maternal 
• Especialitat d’Infermeria Obstetricoginecològica 

(llevadora)  
• Màster en Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions 
• Màster en Cirurgia Podològica  

 
Recerca 

• Factors de risc associats a la colonització per 
estreptococ del grup B durant la gestació 

• Estat nutricional de iode en la població gestant de 
Catalunya: estudi sobre hàbits alimentaris i iodúries 

• Consum d’aliments rics en iode durant el primer 
trimestre de la gestació 

• Els joves i la reproducció assistida  
• La transformació dels coneixements en valors ètics i 

morals 
• La vivència de la sexualitat en el climateri 
• Anàlisi dels models culturals sobre la menopausa  
• Gestació i activitat laboral 

 
Gestió universitària 

• Secretària acadèmica de la Unitat Docent de 
Llevadores de Catalunya. Escola d’Infermeria (2009-) 

 
Altres  

• Vocal del Premi a la Iniciativa Docent en la 
convocatòria dels Premis del COIB (2011) 

• Directora del curs «Farmacología en salud sexual y 
reproductiva» (2011) 

• Vocal del Premi Trajectòria Professional en la 
convocatòria dels Premis del COIB (2010) 

• Revisora de la revista Matronas Profesión (2007-) 
• Observadora en les proves d’Avaluació Clínica 

Estructurada (ACOE) per a llevadores 2007-09 
(Associació Catalana de Llevadores i Institut d’Estudis 
de la Salut) 
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Catedràtica de Dermatologia 
del Departament de Medicina 
 
Professora de la Facultat de 
Medicina 
 
 

Comissionada per a Relacions amb les Institucions 
Sanitàries 

Maria Teresa Estrach Panella 
(Girona, 1950) 
 
Docència 

• Llicenciatura en Medicina 
• Grau en Ciències Biomèdiques 
• Màster en Patologia Autoimmune 
• Màster en Patologia Cutània Avançada 
• Dermatologia 
• Patologia Molecular d’Òrgans i Sistemes  
• Coordinadora de la llicenciatura en Medicina 

 
Recerca 

• Neoplàsies limfoides cutànies 
• Investigadora de l’IDIBAPS 

 
Gestió universitària 

• Secretària del Departament de Medicina (1988-94) 
• Vicedegana de la Facultat de Medicina (1995-2001) 
• Degana de la Facultat de Medicina (2001-08) 

 
Altres  

• Membre fundador del Grupo Español de Linfomas 
Cutáneos  

• Membre fundador del Grup Espanyol de Investigación 
Dermatológica  

• Membre fundador i coordinadora del Grup Español de 
Profesores y Docentes en Dermatología  

• Membre del Cutaneous Lymphoma Group de l’EORTC 
• Membre de la International Society of Cutaneous 

Lymphomas 
• Avaluadora de projectes d’investigació del Programa 

de Promoció de la Investigació Biomèdica i en Ciències 
de la Salut del Ministeri de Sanitat i Consum 

• Membre de l’ANEP 
• Avaluadora de projectes de l’AGAUR 
• Delegada per Espanya (Academia Española de 

Dermatologia y Venereologia) a l’European Board of 
Dermato-Venereology de la European Union of 
Medical Specialists 

• Delegada de la Comissió d’Acreditació de Catedràtics 
d’Universitat (Comissió Ciències de la Salut) de l’ANECA 
(2009-11) 

• Experta per a l’acreditació d’accés a professor titular i 
catedràtic de l’ANECA (2008-12) 

• Premi a l’excel·lència professional del COMB (2009) 



 
 

 

Web: victoriagirona.cat 

Blog: blog.victoriagirona.cat 

Twitter: @Victoria_UB2012 

Facebook: victoriagirona.eleccions.UB 

Canal de YouTube: CandidaturaVGirona 
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