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1. LA FUNCIÓ DE LA UNIVERSITAT  
 
 
a) La Docència i la Formació  
 
La  creació i transmissió del coneixement és la funció principal de la 
Universitat pública. Coneixement a tots els nivells des dels Graus, al 
Doctorat, passant pel màsters i postgraus i seguint amb la formació 
continuada. La Universitat ha de ser una organització dinàmica, capaç 
d’adaptar-se a l’avanç del coneixement, conservant els seus principis 
fonamentals i oberta a tothom; capaç de respondre als reptes de la 
societat, oferint la possibilitat de formació també després de l’etapa 
d’estudiant i de posar-se al dia. 
 
 
b) La Recerca 
 
Sense recerca la Universitat perdria el seu element fonamental. La 
recerca genera el coneixement que després es transmet a l’alumne 
formant part de la seva instrucció. La recerca és també el motor 
d’una societat moderna i competitiva, la societat del coneixement, i la 
Universitat participa i ha de participar i contribuir activament a la 
seva creació i evolució. 
 
 
c) La Innovació i la Transferència 
 
La Universitat ha de ser innovadora per definició, sense renunciar per 
això a la seva tradició. La Universitat ha de seguir i impulsar els 
avanços del coneixement. Ha de buscar sempre la millora del saber i 
la seva transferència a la societat, en general, i a l’empresa i a les 
administracions públiques i a les organitzacions cíviques. 
 
La Universitat ha de ser permeable a la societat en la que està 
inserida, ha de reconèixer,  ha d’adonar-se del que necessita, del que 
preocupa, ho ha d’investigar i li ha de proporcionar la millor proposta 
per contribuir activament a la seva evolució. 
 
 
d) La Internacionalització 
 
El coneixement es comparteix amb tot el mon, i des de fa temps, i la 
Universitat ha estat i ha d’estar connectada amb aquest mon. L’Espai 
Europeu d’Educació Superior ha obert les portes a la mobilitat 
d’estudiants, de Personal d’Administració i de Serveis i del Personal 
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Docent i Investigador. La UB rep molts ciutadans i ciutadanes 
europeus que fan estades en els nostres centres i darrerament hem 
augmentat clarament els que nosaltres enviem a l’estranger.  S’ha 
d’estimular des de les Facultats i els seus ensenyaments l’intercanvi 
de persones i de coneixements. A més, la Política Internacional de la 
Universitat ha d’oferir un marc favorable  a les relacions amb els 
millors grups de recerca i docència del món per estimular la millora 
del propi funcionament intern de la UB; molt més en uns moments 
com els actuals de recessió econòmica i retalls pressupostaris. S’ha 
de millorar, a més, la  col·laboració amb els països emergents i amb 
els que tenen encara pocs recursos per a contribuir així solidàriament 
al seu desenvolupament. 
 
La Universitat com a nivell superior del sistema educatiu, conclou 
l’etapa instructiva i, per tant, ha de proporcionar a la societat 
persones amb una formació humana i tècnica que permetin avançar a 
la societat vers un model científic i d’alta tecnologia, però que tingui 
cura de les persones i del medi ambient i que resti obert a les 
preocupacions humanistes. 
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2. LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
 
a) La Història i l’actualitat 
 
Des de la seva fundació, a Nàpols el 1450,  la UB ha anat creixent en 
paral·lel als canvis històrics, contribuint sempre de forma decisiva a 
l’evolució de la societat. De la UB han sorgit les principals Universitats 
germanes,  com la UPC o la UAB, i més tard la URV i la UDL, inclús 
hem aportat nombrosos efectius a la UPF o a altres universitats del 
sistema català i més enllà. En relació a la ciutat, des del nucli inicial a 
al començament de l’Eixample, ha anat poblant nous campus com els 
de la Diagonal, Mundet, Bellvitge o Torribera, tot creant també noves 
unitats i entitats que avui constitueixen el Grup UB. 
 
I tot això s’ha fet amb gran esforç, però també amb seny i criteri, 
cosa que ha permès a la UB ocupar la posició capdavantera que avui 
en dia representa a Catalunya, a Espanya i al mon. 
 
Els rànkings universitaris, amb petites variacions segons el sistema 
de càlcul, ens col·loquen sempre al capdavant de l’estat i del sud 
d’Europa. I això malgrat la nostra magnitud i diversitat. És tot un 
repte aconseguir mantenir-nos en aquesta posició, que requereix avui 
d’un gran esforç, d’imaginació i iniciativa, de complicitats i sinèrgies 
de tots treballant en la mateixa direcció pel bé de la institució i de les 
persones que la formem, i així contribuir de manera decisiva al 
desenvolupament del País.  
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3. LES PERSONES 
 
 
Les persones que formem la Universitat representen el seu capital 
més important, ja que són les que possibiliten el seu funcionament. 
Cada estament juga un paper específic en l’engranatge de la 
institució, i de com sigui feta aquesta tasca en depèn l’èxit del 
conjunt. Per fer la seva funció  les persones necessitem tenir unes 
bones condicions de treball, un bon equipament i sentir-nos partícips 
del projecte comú en el que estem implicats, sabent què s’espera de 
nosaltres.  Cal, a més, tenir un horitzó, una fita, que és clara entre 
l’alumnat, però que sovint és dilueix entre els altres membres de la 
comunitat universitària. I aquesta fita ha de girar al voltant de la 
formació, de l’estabilització i de la promoció laboral i personal.  
Aquests elements, junt amb el correcte dimensionament del lloc de 
treball, han de generar les condicions idònies per treballar que són 
imprescindibles per l’èxit del projecte.  
 
 
a) L’alumnat  
 
L’alumnat és l’element fonamental de la institució educativa. La 
Universitat rep cada curs una nova promoció de joves plens 
d’esperança i desig de créixer en la seva especialitat i com a persones 
per esdevenir uns ciutadans preparats pel que necessita i demanda la 
societat. 
 
L’alumnat representa una font d’energia incalculable que omple els 
centres, i que ens obliga a estar a punt per connectar amb ells, per 
entendre’ls i per transmetre’ls-hi el nostre coneixement de la millor 
manera. És sens dubte el repte més important que tenim. 
 
L’alumnat ha de rebre una formació científica i humana. Se’ls hi ha de 
proporcionar els continguts més adequats i actualitzats del programes 
de la seva carrera. Però a més s’ha de fer amb una metodologia 
pròpia del nostre temps, fet que implica una constant renovació 
didàctica. Hem de transmetre el coneixement però ho hem de fer 
amb un llenguatge que els hi arribi i que els motivi. Hem de contribuir 
també a la seva formació com a persones, no podem perdre aquesta 
oportunitat d’ajudar a la joventut que està destinada a conduir el 
país.  
 
A part de l’exemple que el professorat i el PAS dóna amb el tracte 
diari a l’alumne, la conducta davant dels esdeveniments de la 
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universitat i de la societat, representen inputs que contribueixen a la 
seva formació i ampliació del coneixement. 
 
Per altra banda, la Universitat ofereix un escenari de participació en 
la gestió de gran valor. I per això és molt important que des del 
primer moment l’alumnat conegui el funcionament de la Universitat i 
la manera com pot participar en els diferents òrgans de govern, des 
dels consells d’estudis i de departament al Consell de Govern i al 
Claustre. Recuperar la idea dels delegats de curs podria ajudar a 
millorar el treball en equip i a vincular més estretament la majoria de 
l’alumnat amb la gestió universitària. 
 
En els darrers anys estem desenvolupant el treball de fi de grau als 
nostres nous ensenyaments. És una ocasió per introduir a l’alumne en 
el seu futur professional i a traves d’estades en empreses, entitats, 
centres de recerca o gestió, centres educatius o els propis grups de 
recerca de les universitats, hem de proporcionar a l’alumne el 
contacte amb la realitat que es trobaran en acabar els seus estudis. 
Aquest experiència ha de servir per ajudar a triar quines són les 
seves opcions pel seu futur un cop aconseguit el grau. 
 
El programa Erasmus, ha suposat aquests darrers vint-i-cinc anys per 
molts alumnes una nova i valuosa experiència i que encaixa amb el 
present moment d’integració europea. Implica la immersió de 
l’estudiant en un entorn nou en tots els aspectes i que influeix de 
manera clara en la seva formació. A part, li obre les portes a una 
nova llengua i cultura, que li serà probablement molt útil per la seva 
vida professional. Hem d’apostar per aquest programa facilitant la 
integració dels alumnes que venen de l’estranger i estimulant als 
nostres proporcionant-los tots els medis possibles per anar a la 
Universitat triada. 
 
 
b) El Personal d’Administració i de Serveis 
 
El personal d’administració i serveis és el primer que l’alumnat 
coneix, al punt d’informació o a la secretaria dels centres. Relació que 
mantindrà durant tot la carrera de manera periòdica. 
 
Durant els darrers anys el PAS, ha experimentat tota una colla de 
canvis com són l’adaptació als nous graus, als nous màsters i 
postgraus i tots els canvis de normativa, l’augment del processos de 
seguiment i auditories i més darrerament ha patit la implementació 
del SAP.  
 
En tots aquests canvis ha demostrat una gran capacitat d’adaptació i 
ha superat tot els entrebancs que han aparegut. Com a compensació 
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han tingut, pèrdua de drets i de salari i fre en la seva promoció. Cal 
tenir cura de tot el personal del PAS. 
 
Des de el 2004 hem desenvolupat un nou model organitzatiu 
derivant als Departaments, i a les administracions dels centres una 
bona part de les tasques que es feien a les antigues divisions. Hem 
guanyat en proximitat per que la majoria del PAS està dintre dels 
centres i no en espais externs. No obstant, el nou model ni es va 
acabar ni va preveure tots els canvis que han vingut posteriorment: 
nous graus, màsters, doctorat. A més hi ha dubtes de la seva 
sostenibilitat en aquests moments, per l’augment de personal que va 
significar i les mesures d’austeritat que se’ns imposen. 
 
El model que ha de tenir la UB ha d’estar ben dimensionat, i cada 
unitat ha de tenir les persones necessàries per atendre la tasca 
encarregada. Però no podem oblidar l’estacionalitat de moltes de 
les nostres activitats com per exemple períodes de matriculació , o 
d’elaboració d’informes, tancaments de pressuposts etc. I això ens 
obliga a donar una certa flexibilitat per a que el personal pugui 
moure’s dintre del centre per contribuir a absorbir els pics de feina 
que es produeixen en determinats moments del curs, combinant la 
necessària especialització amb la diversitat enruidora. 
 
La formació continua del PAS és imprescindible. El personal ha de 
rebre tota la instrucció que necessita per resoldre amb eficiència la 
feina que se li encarrega. L’aprenentatge del programa SAP ha estat 
un bon exemple de les capacitats del nostre personal. Sense les 
urgències que hem patit, s’ha de planificar que el PAS vagi rebent 
formació que el faci cada cop més solvent en noves tecnologies, en 
els nous programes i aplicacions i normatives de la universitat i en 
llengües estrangeres. 
 
L’equipament laboral del PAS ha d’estar en les millors condicions per 
respondre a les seves tasques administratives: comunicacions, 
informàtica i condicions de treball han d’estar al millor nivell per 
assegurar un bon lloc de treball. 
 
El PAS he de tenir clares les vies d’estabilització i de promoció. El 
personal que es forma i prepara cada dia per respondre a les seves 
obligacions amb eficiència, ha de tenir clar el seu futur professional i 
com accedir a l’estabilització i/o a la promoció. Sense aquests 
elements tot el personal perd la motivació i la il·lusió per la feina i 
això no ens ho podem permetre. Cal avançar cap a la promoció 
vertical i horitzontal per tal que la millora de les condicions laborals 
no exigeixi sempre un canvi de lloc de treball. 
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c) El Personal Docent i Investigador 
 
El PDI té la meravellosa funció  de produir i adquirir el coneixement, 
mantenir-lo al dia i transmetre’l a l’alumnat, amb la didàctica i  
motivació necessàries. 
  
La carrera acadèmica actual passa per tot un seguit d’estadis: 1) 
Doctorat (sota les diferents formes, BRD, FI, FPI, FPU, becaris i 
contractats); 2) període post doctoral; 3) retorn o entrada a la UB 
com a BRD postdoct (o altres formes RyC, JdC...);4) Lector; 5) 
Agregat o Titular; 6) Catedràtic. L’estabilització i la promoció del 
professorat que compleixi les condicions és una prioritat. 
 
El professorat associat que ara tenim s’ha d’incorporar a la carrera 
acadèmica en el lloc que li correspongui pel seu nivell d’acreditació, 
deixant aquesta figura per la funció que originalment se li assignà. 
 
La carrera ha d’incorporar estades fora de la UB, a poder ser fora de 
l’estat, com a període post doctoral, per l’enriquiment científic i 
cultural que suposa i a més com a element clau d’internacionalització. 
És molt important no descuidar la recuperació del personal format. I 
en aquest sentit, hem de fer una bona política de contractes post 
doctorals, i a més, estar al corrent de les diferents convocatòries que 
possibiliten el retorn al sistema universitari del País (RyC, JdC, BP, 
etc) i prioritzant aquells llocs i aquells candidats més necessaris. En la 
mateixa línia, la UB ha de fer accions per la captació de talent que 
aportarà coneixement i tecnologia punta als nostres centres. Les 
experiències des dels campus de excel·lència o del “Job Market” en 
són un bon exemple a potenciar.  
 
El PDA, o el programa que el substitueixi, ha de ser una bona eina 
que informa de tota la tasca que realitza un professor o investigador. 
Però que ha de ser útil per tot tipus de professor i investigador des de 
les humanitats, jurídiques o socials a les sanitàries i experimentals, 
passant per les pedagògiques o artístiques. Que tots trobin la manera 
de reflectir la diversitat de la seva activitat docent i investigadora. 
El PDA ha de servir també per saber l’estat de la plantilla en cada 
centre, en cada departament. I això ens permetrà fer la política de 
professorat que dimensioni adequadament cada una de les nostres 
unitats. Aquesta política de professorat ha de tenir una especial 
atenció a no perdre el potencial acadèmic i científic dels nostres 
centres i hem d’estar preparats per oferir recanvi en aquells grups 
reduïts i valuosos en que la jubilació del personal impliqui la pèrdua 
d’una branca del coneixement. 
 
El PDI ja realitza al llarg de la seva carrera una contínua formació, 
imprescindible per adaptar-se als canvis del coneixement i les 
tecnologies. No obstant, s’ha d’oferir la possibilitat de rebre formació 
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continuada des de la pròpia institució a través de  l’ICE i de l’IL3. El 
PDI ha d’estar al dia dels avanços científics però també dels didàctics 
i metodològics i s’ha de potenciar la transversalitat dels seus 
coneixements. L’alumnat que arriba a les aules és cada any més 
llunyà al professorat que el rep, culturalment i en quan a les 
tecnologies i als mètodes de treball que utilitza. I es per això que s’ha 
de facilitar el reciclatge per no quedar-nos despenjats d’aquests 
avanços i poder transmetre el coneixement de la manera més 
efectiva. 
 
Hem de potenciar les estàncies fora de la UB, sabàtics i mitjos 
sabàtics, per optimitzar la posta al dia i la cooperació internacional. 
Hem de ser imaginatius per trobar el sistema de redistribució de les 
tasques que possibiliti aquestes estades. També hem d’explorar els 
programes d’intercanvi  entre universitats i centres de recerca, que 
poden suposar una manera més fàcil de cooperació acadèmica i 
d’internacionalització. 
 
El professorat ha de ser recercador i transferidor del coneixement a 
la societat, com a element impulsor de la innovació i el 
desenvolupament empresarial, social i cultural. 
 
Aquesta faceta del PDI ha estat sempre menys desenvolupada del 
que seria convenient. La FBG va ser creada amb l’objectiu de 
potenciar-la. Hem de fer un nou pas endavant, no hi hagut un 
moment tan delicat com l’actual i la societat necessita ara més que 
mai la implicació de la universitat. Hem de posar totes les eines, hem 
de donar totes les facilitats per augmentar els intercanvis entre la 
societat i les seves empreses i entitats per que aquesta comunicació 
sigui possible. Els treballs de fi de grau i de fi de màster suposen un 
valuós instrument que hem d’aprofitar. Però hem d’estimular des de 
la UB i de la FBG totes aquelles accions per que el nostre personal 
conegui les necessitats del sector social que li correspon i el marc de 
convocatòries a que pot optar per iniciar aquesta necessària 
col·laboració. 
 
La situació actual de reducció en el finançament públic de les nostres 
activitats docents i d’investigació, ha de ser un revulsiu pel personal 
per establir noves cooperacions que resultin en un benefici mutu i 
possibilitin contribuir al canvi social cap a la innovació i el 
desenvolupament. 
 
El professorat ha de contribuir en un moment determinat a la gestió 
de la Universitat en el nivell que la seva capacitat i interès li 
permetin. És una experiència molt valuosa, necessària per entendre 
el funcionament de la institució. Tothom quan hi passa entén la 
complexitat d’alguns processos administratius i relativitza la 
transcendència de determinades accions. Es per tant important que el 
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PDI passi alguna vegada per la gestió, però també es important que 
rebi formació i l’experiència del màster en gestió recentment 
implementat que és un bon exemple. Cal reduir la burocratització 
dels processos docents i la permeabilitat entre gestió i ensenyament 
ajuda a completar els punts de vista de l’organització dels processos. 
 
La comissió de professorat de la UB i dels centres ha de saber 
articular la defensa de la força docent pròpia amb la flexibilitat de la 
demanda del conjunt, tot potenciant la col·laboració transdisciplinar 
que el coneixement actual requereix. 
 
Els programes impulsats pel Govern de la Generalitat s’afegeixen al 
desconcert que els canvis periòdics han originat entre el professorat 
novell. El recent Pla Serra Hunter es presenta com l’única alternativa 
contractual en la situació actual, però significa una ingerència 
excessiva de l’administració en els processos de selecció de personal 
que requereixen l’autonomia necessària que només el control dels 
resultats pot contrabalançar. 
 
Les agències externes d’avaluació i altres organismes de control no 
poden extralimitar les seves competències ja que la universitat és la 
institució per excel·lència que avalua la formació i l’educació superior. 
No pot descuidar-se que cada nivell de professorat requereix 
exigències diferents, que poden ser diverses segons les branques del 
coneixement, i que la docència és la funció principal del professorat 
universitari. 
 



4. La gestió i l’organització  12 

 

 
 
4. LA GESTIÓ I L’ORGANITZACIÓ 
 
 
Han d’existir uns mínims principis d’actuació que cal consensuar 
constantment entre les persones i els estament implicats. Un de bàsic 
és el treball en equip a tots els nivells. Un altre principi bàsic és que 
el treball s’organitza de baix a dalt i que els projectes dels centres 
són d’importància estratègica i cada centre ha de tenir el seu Pla 
d’actuació. Els projectes transversals són també fonamentals per que 
permeten unificar esforços i emprendre reptes més importants per la 
UB. 
 
La conferència de degans, òrgan consultiu que espera la reforma 
de l’estatut de la UB per adquirir el seu perfil, hauria de ser decisori i 
acostar el seu funcionament al de l’equip de Direcció per tal de 
democratitzar i potenciar el seu funcionament. 
 
El consell de Govern i el claustre han de mantenir el seu caràcter 
estatutari. El Consell de Govern hauria de deixar de ser només 
refrendatari dels acords de les comissions delegades, per canalitzar el 
debat imprescindible entre els punts de vista i sensibilitats diferents 
que composen la UB. El Claustre encara més ha de reforçar el seu 
paper d’òrgan màxim de debat plural. 
 
Les comissions delegades del Consell de Govern haurien de ser més 
consultives, més reduïdes i menys periòdiques  i preparar la feina per 
a la conferència de degans, tot i que l’aprovació definitiva dels acords 
sigui competència exclusiva del Consell de Govern 
 
El model organitzatiu ha de ser flexible, ben dimensionat i 
equilibrat i consensuat entre les parts, centres i estaments. Ha de 
permetre la racionalització dels processos tot assegurant el 
manteniment de la plantilla i la qualificació i promoció de les 
persones. 
 
El Grup UB ha de tendir a unificar el seu funcionament, implementant 
economies d’escala i creant vincles solidaris entre els elements del 
Grup i el conjunt de la UB. El Parc científic, especialment, ha de 
resoldre definitivament i ràpidament el problema de la seva solvència 
econòmica ja que no pot ser un llast per a la UB. 
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La governança i els seus canvis han superat l’àmbit universitari en 
el que haurien d’haver-se mantingut. La modernització, agilització i 
democratització dels processos de decisió no pot comportar de cap 
manera la ingerència de l’esfera política en el funcionament intern i 
autònom de les universitats. 
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5. LA DOCÈNCIA: GRAU, POSTGRAU, DOCTORAT I FORMACIÓ 

CONTINUADA 
 
 
 
La docència és l’activitat principal de la Universitat que té com 
mandat fonamental formar els titulats que hauran d’assumir les 
responsabilitats que li corresponen a la seva professió. Es per tant 
una gran responsabilitat ja que de la qualitat professional i 
humana dels nostres alumnes en depèn el futur de la societat. 
 
La docència ha de ser d’alta qualitat en quan als continguts i la 
metodologia. 
 
Els grups d’innovació docent de la UB han aplicat als centre noves 
metodologies i orientacions metodològiques que s’han de cuidar i 
potenciar i adaptar a la diversitat dels ensenyaments.  
 
El professorat ha de tenir accés fàcil als recursos bibliogràfics i tècnics 
que possibiliten els millors resultats docents, tal com ja fa de temps 
el CRAI de la Universitat de Barcelona. 
 
La col·laboració entre els centres i l’ICE ha de ser estreta per detectar 
les necessitats i oferir els recursos que el professorat requereix per 
tenir una bona activitat docent. 
 
La docència ha de transmetre els continguts adequats i posats al dia, 
però ho ha de fer en un llenguatge  que l’alumnat rebi amb facilitat. I 
aquí s’ha d’estar molt atent a l’evolució de l’alumnat que arriba cada 
any a l’aula i les eines i sistemes de comunicació que fa servir. 
L’observatori de l’estudiant pot realitzar aquesta tasca de 
coneixement i posta al dia de les necessitats i demandes de l’alumnat 
 
Els pressupostos destinats a la docència han d’estar molt ben 
mesurats en funció de les necessitats reals segons el nombre 
d’alumnes i les especificitats docents de cada assignatura (classes 
teòriques,  teòrico-pràctiques,  pràctiques de laboratori experimental, 
d’informàtica, sortides a entitats, empreses,  laboratoris, sortides de 
camp, etc). Cada activitat ha de ser valorada de manera precisa per a 
que es puguin fer mantenint els criteris de qualitat. Un aspecte molt 
important és destinar una part dels pressuposts al manteniment i la 
renovació de l’equipament docent. 
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El contracte programa acadèmic docent representa un recurs que 
estimula al professorat a complir amb els objectius i a millorar la 
gestió acadèmica seguint els criteris marcats per la universitat i a  
proposta del Govern. 
 
Els nous Graus han significat una renovació molt important dels 
continguts i metodologies docents. S’han de consolidar en els propers 
anys i aprofitar la seva verificació per ajustar aquells plantejaments 
que no estiguin funcionant com s’esperava. Són els consell d’estudis i 
equips deganals els que tenen aquí una funció molt important. S’ha 
de revisar com estan funcionant els pràcticums i els TFGs  i si estan 
complint els objectius pels que es van crear. 
 
El mapa d’ensenyaments és també quelcom dinàmic i hem d’estar 
molt atents a les titulacions que la societat necessita per plantejar-los 
al Govern. També hem d’afavorir les titulacions conjuntes entre 
diferents facultats que han donat valuosos resultats (p.e. 
Matemàtiques i Física; Dret i Economia, etc). Igualment i dins de 
l’estratègia d’internacional, hem de potenciar les titulacions 
combinades amb les millors universitats de l’estat i internacionals.  
 
Hem viscut en els darrers anys una trepidant evolució dels màsters 
oficials , passant de zero a més d’un centenar de màsters oficials, la 
majoria amb força èxit. Ha estat fruit de l’esforç del professorat i 
també del PAS que ha participat. Ha estat una evolució massa ràpida, 
però, que ara necessita la seva consolidació i verificació, i actuar en 
conseqüència una vegada ja desenvolupats tots els nous graus. 
Estudiar que és repetitiu i que manca, i les possibilitats de fusió entre 
màsters per augmentar la seva potencia i garantir la seva 
consolidació. 
 
En els postgraus propis teníem més experiència però també caldrà 
analitzar com queda el mapa un cop establerts els oficials. No 
obstant, s`ha de reconèixer el mèrit dels professors que els han 
implantat amb gran esforç personal i que han vingut a suplir un 
dèficit important en el sistema estatal. Han suposat una manera de 
continuar la formació, i una font important de recursos per la UB, que 
s’han de tractar amb molta cura, mantenir i millorar, tal com ha fet 
fins ara l’Agència de postgraus. 
 
La IL3 també ha suposat una altre versió de formació continuada de 
notable èxit en la Universitat de Barcelona, i que també ha 
d’evolucionar seguint l’estat actual de l’oferta de post grau i les 
necessitats que la societat té d’aquesta formació. La no presencialitat 
i la semipresencialitat són recursos fonamental per a la captació de 
nou alumnat, 
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La formació de postgrau ha de passar per una època d’estudi i anàlisi 
del que ens cal en els propers anys, apostant per les col·laboracions 
entre facultats, les relacions amb els centres de recerca, entitats i 
empreses del sectors i la societat, en general. S’ha d’estimular les 
actuacions interuniversitàries així com les col·laboracions europees 
com Erasmus mundus i altres accions internacionals. 
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6. LA RECERCA, LA INNOVACIÓ I LA TRANSFERÈNCIA 
 
 
La recerca ha d’estar protegida i mimada des de la Universitat i de 
totes les institucions, no podem oblidar que Espanya va estar a la cua 
de la recerca europea i que en els darrers anys ha experimentat un 
creixement molt destacable en tots els seus fronts. No obstant, 
encara estem per sota de molts països de l’entorn en molts aspectes, 
nombre de doctors, de projectes, de publicacions, de patents, etc. I 
en les actuals circumstàncies correm el risc de perdre generacions de 
joves investigadors si no fem un esforç per compensar la baixada 
de recursos que es destinen des de l’administració.  
 
La política científica de la UB ha d’estar basada en l’estímul de la 
recerca a tots els seus centres. S’ha de donar suport als grups líders 
en investigació per mantenir i millorar aquesta posició. Però cal 
també ajudar a aquells grups que han patit les retallades i han 
quedat fora del sistema de finançament. S’han de recuperar els 
investigadors que en el seu dia van renunciar. És igualment important 
ajudar als joves investigadors (RyC, postdocs, lectors, agregats, 
titulars, etc.), s’han de posar les condicions perquè puguin mantenir 
una bona activitat de recerca. El PDA els ha de tractar amb més cura 
i no generant dificultats.  
 
El contracte programa de la UB amb els centres s’ha de mantenir 
seguin bàsicament els criteris utilitzats fins ara, incidint en aquells 
aspectes en que sigui més necessari  invertir els recursos. 
 
 La comissió de recerca de la UB ha de ser un òrgan de treball i de 
debat en el que es discuteixin i s’aprovin els criteris que es duran al 
consell de govern per la seva aprovació. La comissió es reunirà 
periòdicament i es faran subcomissions quan calgui desenvolupar 
temes complexos. 
 
Els criteris de priorització dels becaris, han de ser satisfactoris per 
tots el col·lectius i especialitats, sense que afavoreixin a determinats  
grups per sobre dels altres.  
 
El PDA de recerca ha de suposar un estímul per als  investigadors i no 
ha de ser mai un instrument punitiu.  La creació de tipologies de 
professors genera sempre greuges comparatius, corrent els risc de 
penalitzar els joves investigadors. S’han d’introduir els factors 
correctors que permetin compensar els anys de carrera, la magnitud 
del grup, etc. i que arribin a una satisfacció general. Hem de ser 
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capaços de valorar tot el tipus de recerca que es fa a la nostra 
universitat. 
 
Els Centres Científics i tecnològics UB han suposat un exemple de 
la UB per la resta de universitats espanyoles que han imitat aquesta 
entitat pionera. S’ha de tenir molta cura perquè el personal d’alt 
nivell de formació tècnica trobi les condicions per desenvolupar la 
seva activitat i que dugui el seu servei al nivell més alt de 
funcionament. Cal doncs controlar la dimensió de la plantilla per 
realitzar la tasca encomanada, la seva estabilització, formació en les 
noves tècniques  de l’especialitat i la promoció. És important la 
direcció científica dels CCtUB que ha d’estar en mans d’un científic 
expert, en estreta coordinació amb el vicerectorat de recerca i amb 
els centres que en són usuaris. Les decisions sobre el 
desenvolupament futur dels CCtUB han de ser consensuades i 
públiques 
 
La recerca als departaments en grups de investigadors, consolidats o 
no, representa la unitat bàsica d’investigació. Cal facilitar el seu 
manteniment donant als grups puntual informació de les 
convocatòries a les que presentar-se i ajudar a fer bones sol·licituds. 
Cal conèixer els sistemes d’avaluació que es faran servir per 
seleccionar les sol·licituds i evitar els errors que fan perdre 
finançament i caure en la frustració. El contracte programa de recerca 
ha de donar suport als grups dels departaments. Però també cal tenir 
cura de les diferents convocatòries de renovació d’instrumental per 
mantenir el parc d’aparells en les millors condicions de treball. 
  
 
Els instituts suposen una dimensió superior al grup, i possibiliten 
abordar objectius de recerca més importants, com l’organització de 
seminaris i conferències, per convidar a investigadors destacats i 
facilitar la col·laboració científica. També serveixen per organitzar 
unitats de treball que donin servei a varis grups del propi institut. 
 
L’adquisició de fons europeus ha esdevingut un gran repte per als 
nostres investigadors. La oficina de projectes internacionals actual, 
dona un bon suport per preparar sol·licituds i per la seva gestió en 
cas d’obtenció de la subvenció. No obstant, l’estratègia per 
aconseguir nous projectes està encara sota les habilitats dels grups 
de recerca. És aquí on cal millorar, donant al recercaire una bona 
informació sobre les convocatòries i els seus objectius, convidant a 
responsables dels diferents programes a visitar la UB per donar 
informació que permeti organitzar les estratègies amb certa 
anticipació. S’ha de prendre la iniciativa quan els consorcis 
internacionals estan començant  a organitzar-se per tenir opcions de 
formar-ne part amb garanties. S’ha de millorar en aquesta línia si es 
vol tenir èxit amb aquesta important font de recursos. Una línia de 
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millora clara seria una major coordinació amb els altres serveis 
internacionals. 
 
 
La Universitat ha de ser innovadora, ha de seguir i impulsar els 
avanços del coneixement. Ha de buscar sempre la millora del saber i 
la transferència a la societat, a l’empresa, a l’administració i les 
organitzacions cíviques. 
 
Hem d’introduir la disciplina de la transferència des de les facultats 
facilitant a l’alumnat l’accés al concepte d’emprenedor i afavorint el 
coneixement de la importància de la transferència del coneixement i 
el contacte amb la societat i els sectors corresponents. 
 
La Fundació Bosch i Gimpera ha evolucionat molt en els darrers 
temps i hem d’aprofitar tots aquets progressos i millorar en la mesura 
de possible la utilització de la fundació per part del PDI. La FBG ens 
ha d’ajudar a estendre les activitats de transferència en totes les 
modalitats del coneixement. 
 
 



7. La Universitat de Barcelona i la Societat 20 

 

 
 
7. LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I LA SOCIETAT 
 
 
La Universitat de Barcelona és una universitat urbana. Podríem dir 
que tota la ciutat és el seu campus real. Per aquesta raó, la UB ha de 
continuar mantenint i enfortint les relacions amb les institucions 
urbanes, tan les públiques (ajuntaments de Barcelona, de l’Hospitalet 
de Llobregat i de Santa Coloma de Gramenet, Diputació de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya), com les del tercer sector així com totes les 
associacions cíviques que actuen a la ciutat.  
 
Cal aconseguir una bona integració de les instal·lacions universitàries 
en el teixit urbà, però també obrir les nostres portes a tots els 
ciutadans per a que ens coneguin i vulguin venir-hi per a la seva 
formació permanent. Les activitats culturals juguen un gran paper en 
aquest sentit, tot i les restriccions que la situació econòmica actual 
representa. Cal també mantenir i ampliar les activitats d’estiu que 
permeten aprofitar els espais universitaris durant el mes de juliol per 
part de tots els barcelonins i visitants. 
 
L’agència Alumni pot jugar un paper en enquadrar els antic alumnes 
en activitats que els permeten no deixar mai del tot la UB. No s’han 
de fer activitats que puguin entrar en competència amb les normals 
que ja fa la UB, però les facilitats en els serveis i equipaments de la 
ciutat i de la UB, així com l’organització de visites i de viatges 
culturals pot constituir, a més, una font addicional d’ingressos. 
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8. LES RELACIONS INTERNACIONALS 
 
 
 
La Universitat de Barcelona ha de mantenir el paper primordial que te 
en les relacions internacionals a tots els nivells, gràcies a l’activitat 
constant d’una gran quantitat dels seus professors. Mantenir el gran 
nombre de convenis, intercanvis, projectes i col·laboracions 
bilaterals i multilaterals que te la UB és una feina de primera 
importància de la que cal donar informació global i transparent. 
 
 
Cal potenciar un servei de relacions internacionals que aglutini 
l’actual oficina de mobilitat i el desenvolupament internacional amb 
una direcció única. Aquest servei ha d’estar vinculat estretament amb 
gestió acadèmica per tal d’integrar i agilitzar tots els processos que 
requereixen tan els estudiants estrangers, com els de la UB que fan 
estades a fora Aquesta integració s’ha de fer també a nivell dels 
diversos centres per tal que s’arribi a implantar que tots els 
estudiants que es matriculen a la UB, siguin d’on siguin i pel 
procediment que sigui, puguin sentir que són estudiants de la UB 
amb igualtat de drets i deures. En aquest sentit és bàsic el suport de 
l’Institut d’Estudis Hispànics. 
 
 
Cal aprofundir la internacionalització de tot el conjunt de la UB 
recolzant la mobilitat i fomentant el coneixement d’idiomes entre 
l’alumnat, el professorat i el PAS. Els seminaris d’internacionalització 
són una excel·lent iniciativa a continuar i ampliar, així com les 
Erasmus staff weeks. 
 
 
Cal ampliar les titulacions internacionals conjuntes a tots els 
nivells per tal de millorar la formació i la recerca i, alhora, aprofitar 
els recursos que són tan escassos. La University of Barcelona 
International Summer School és una bona iniciativa que ha de 
permetre experimentar nous projectes i nous ensenyaments a nivell 
internacional. 
 
Mantenir l’Institut Confuci i desenvolupar càtedres temàtiques de 
llengües estrangeres ha de permetre diversificar els àmbits de la 
relació internacional. A les àrees prioritàries d’Europa i Amèrica 
Llatina cal afegir encara països emergents com l’Índia i la República 
Sud-africana. 
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Ca potenciar la Fundació Solidaritat UB que canalitza totes les 
accions de cooperació internacional amb accions molt destacades i 
reconegudes
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9. SOSTENIBILITAT I QUALITAT DE VIDA 
 
 
 

Las administracions en general han de buscar en tots els seus 
processos el menor consum energètic i l’estalvi de recursos. Això 
inclou des dels grans proveïdors com són la llum, el gas, l’aigua, 
fins al consum de paper, plàstics o altres recursos. Igualment les 
polítiques de reciclatge han d’estar optimitzades, facilitant la 
recollida de llaunes, papers, tòner, ordinadors vells o altres 
aparells obsolets. Les experiències que s’han fet han donat 
majoritàriament resultats positius, demostrant que el personal 
s’apunta aquest tipus d’iniciativa. Han de ser polítiques 
horitzontals que impliquin a tots els col·lectius i a tots els centres. 
 
Els edificis nous han d’incorporar tots els sistemes que permetin 
estalviar la despesa energètica com són els sistemes de tancament 
de llum, de llums de baix consum, de tancament automàtic de les 
aixetes etc. En les obres de remodelació i reparació dels edificis 
s’han d’introduir aquestes mesures de menors consum i estalvi. 
Capítol a part representen els residus específics dels laboratoris 
experimentals, de ciències de la salut, de belles arts, o d’altres 
activitats. I des de l’OSMA es porta una estratègia de suport molt 
important per garantir la recollida de residus seguint les garanties 
de seguretat i sostenibilitat. 
 
Hem millorat la política d’us de la bicicleta per l’interior dels 
campus, però en aquells de distribució absent de pendents, encara 
queda molt camí per recórrer. 
 
La cerca de la sostenibilitat en les activitats universitàries suposa 
una millora i un estalvi del consum de recursos que hem de 
potenciar al màxim per respecte al medi. Però a més, l’alumnat ha 
de participar en aquestes activitats com a formació de ciutadans 
responsables. 
 
La nostra societat no té l’hàbit de seguretat tan desenvolupat 
com en altres. És per això imprescindible tenir en compte les 
normes que fan més segura l’activitat quotidiana. Sistemes 
d’alarmes de fum, de gas, extintors o protocols en cas 
d’emergències han d’estar al dia i mantenir-se de manera 
continuada. Els exercicis de simulació d’emergència han de seguir 
els protocols establerts per garantir el seu coneixement en cas 
d’accident. És important que tota persona en cas d’un imprevist 
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conegui els passos a seguir, on avisar, els telèfons d’emergència, 
etc. 
 
El mobiliari i instruments de treball ha d’estar condicionats 
considerant que les persones poden estar moltes hores seguides 
en el mateix lloc. Taules,cadires, pantalles d’ordinador i teclats, 
ratolins etc. han de complir les normes que assegurin una activitat 
professional sana. 
 
Els horaris del personal han de permetre complir amb les 
obligacions laborals però també amb les familiars i personals. 
Han d’incloure moments de descans per recuperar forces i 
l’equilibri corporal i mental. S’ha de tenir especial atenció amb les 
persones que tenen fills, pares, o persones amb minusvalies  al 
seu càrrec i que per tant han d’acomodar els seus horaris a 
aquestes obligacions personals. 
 
Els personal ha d’estar en coneixement de la localització del centre 
sanitari més proper al seu Centre i com acudir-hi en cas de 
necessitat. 
 La Universitat disposa de diferents instal·lacions esportives, i ha 
de proporcionar acords allà a on no hi hagin, que permetin al 
personal fer activitats que millorin l’estat de salut. 

 
 


