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PROGRAMA DE GOVERN PER
A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 2012-2016

«Entenc�que,�quan�parlem�de�recerca,�s’ha�d’enten-
dre�que� les�humanitats comporten�una� recerca
equivalent,�i,�quan�es�parla�de�cultura,�crec�que�s’ha
de�donar�més�pes�a� les�ciències experimentals.
[...].�Totes dues són necessàries.»

Prof.�Ramon�Margalef�i�López.�Acte�inaugural�del
curs�1981-1982.�Universitat�de�Barcelona.

«El futur no�és�allò�que�passarà.�El�futur�és�allò
que�FAREM.»

J.�L.�Borges,�El llibre de sorra.

«Siempre�se�ha�unido�indisolublemente con�las
reivindicaciones� de�Cataluña� el� problema�de� la
Universidad.�[...]�En�un�principio�se�formuló�tan
solo�el ideal de la autonomía universitaria,��como
primera�esperanza�de�integrar�la�Universidad�con
la�espiritualidad�catalana.»

Rector�Pere�Bosch�i�Gimpera,�«El�problema�de�la
Universidad»,�La Vanguardia,�01/08/1933.



Respondre en temps difícils
seguretat, autonomia i força

La�Universitat�de�Barcelona�ha�viscut�canvis� importants:
canvis� organitzatius,� amb� l’eliminació� de� les� divisions,� i
canvis�deguts�a�la�legislació,�a�l’Espai�Europeu�d’Educació
Superior,�a�l’aparició�i�creixement�del�dèficit�acumulat,�a�re-
lleus�polítics...,�que�han�estat�gestionats�per�equips�rectorals
d’un�únic�mandat,�i�això�no�ha�permès�la�consolidació�d’un
programa�de�govern�fort.�Tota�una�sèrie�de�canvis,�als�quals
en�els�darrers�quatre�anys� s’han�afegit� situacions� inè�dites
que�la�Universitat�de�Barcelona�ha�afrontat�amb�la�força�del
seu�patrimoni�més�valuós:�les�persones.�Retallades,�endar-
reriments� i� reducció�del� finançament� acordat,� pèrdua�de
drets�laborals�i�altres�situacions�negatives�en�l’entorn�social
i�econòmic�han�fet�més�difícils�les�missions�de�la�universitat
i�han�complicat�els�objectius�de�qualitat�i�d’assoliment�dels
objectius�que�ens�són�propis.�

En�aquest�context,�com�a�rector,�he�seguit�el�progra-
ma�electoral�presentat�el�2008,�de�canvi�tranquil�i�fona-
mentat�a�escoltar� les�persones,�a�recuperar�el� lideratge
del�sistema�universitari�català�i�a�fer�que�ningú�no�dubti
que�la�Universitat�de�Barcelona�és�la�primera�del�país�i�la
més� visible� internacionalment.� El� nostre� programa� es
basava�en�l’eslògan�FAREM�(Finançament,�Autonomia,
Responsabilitat,�Excel·lència�i�Model),�i�aquest�compro-
mís continua vigent per respondre en temps difícils
amb�un�nou�programa�renovat:

•� amb�la�coherència�de�seguir�un�model�científico-huma-
nístic�en�la�visió�i�la�direcció�de�la�universitat;
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•� amb�la�credibilitat�de�quatre�anys�de�feina�i�resultats,
malgrat�la�difícil�conjuntura;

•� i�amb�la�realitat�del�compliment�de�les�promeses�fetes.�

El�nostre�programa�i�la�nostra�acció�de�govern�s’han
caracteritzat�pels�fets�i�la�defensa�«sense�estridències»:

•� de� la� nostra� autonomia� a� través� de� la�Defensora� del
Poble;

•� del�nostre�personal�i�servei�públic,�evitant�acomiada-
ments� i� interpretacions� desfavorables� de� les� noves
normatives;

•� de�la�capacitat�i�del�mèrit�com�a�garantia�del�dret�a�l’es-
tudi�amb�un�programa�propi�d’ajuts;

•� d’un�rectorat�obert,�amb�un�Pla�director�accessible;
•� i�d’un�rector�proper�amb�una�pàgina�web,�articles�i�car-
tes� que� deixen� per� escrit� la�meva� posició� i� els�meus
compromisos.

Fets,�posicionaments�i�gestions�que�mostren�la�cohe-
rència� i� el� grau� de� compliment� dels� nostres� objectius
compartits,�però�sobretot�que�tenim crèdit:�crèdit�amb
el�personal�per�afrontar�el�que� resta�de�crisi� i� els�nous
projectes,� crèdit� amb� les� administracions�públiques�de
confiança�en�la�gestió�universitària,�crèdit�amb�el�Con-
sell�Social�i�les�entitats�financeres�de�credibilitat�i�viabi-
litat�dels�projectes�i�de�les�promeses,�en�definitiva,�crèdit
per�seguir�endavant.

En�l’incert�i�difícil�escenari�actual�he�volgut�tornar-
me� a� presentar,� acompanyat� d’un� equip� experimentat
que�s’amplia�amb�incorporacions�que�permetran�adap-
tar-nos�millor�als�temps�que�han�de�venir.�Tinc�l’orgull
d’haver�comptat�en�el�passat�i�de�comptar�ara�amb�perso-
nes�que�comparteixen�la�il·lusió�per�fer�les�coses�ben�fe-
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tes� i� per� mantenir� el� compromís� que� vaig� prendre� el
2008,�amb�un�programa�viu�i�solvent�que�té�alguns�pro-
jectes�per�completar�i�al�qual�ara�s’afegeixen�nous�objec-
tius. Un equip cohesionat i amb un lideratge ferm,�res-
pectat� pels� governs� i� les� administracions� públiques,� i
amb�una�experiència�que�l’avala.

Es�tracta�d’un�compromís�de�seguretat, autonomia i
força amb�les�persones�i�amb�la�institució.�Un�compro-
mís�amb�la�nostra�UB,�que�manté�la�coherència,�la�fer-
mesa�i�els�valors�de�la�universitat�pública�i�de�qualitat�a�la
qual�vull�servir,�volem�servir,�i�contribuir�a�millorar.�En-
tre�tots�farem,�junts�fem,�encara�millor�la�UB.

Dídac�Ramírez�i�Sarrió
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1. LA NOSTRA VISIÓ
Una universitat pública i de qualitat

Volem�una�Universitat�de�Barcelona�pública,�autònoma,
responsable,�sostenible�i�de�qualitat,�la�PRIMERA�DEL
NOSTRE�PAÍS�i�orgullosa�dels�seus�col·lectius�per�l’estu-
di,�el�treball,� la�recerca,�els�serveis�i� la�transferència�de
coneixement,�i�que�tingui�com�a�objectiu�estar�entre�les
primeres�universitats�del�món.

una universitat potent, global, líder, innovadora
en docència i intensiva en recerca

La�Universitat�de�Barcelona�s’ha�consolidat�com�un�refe-
rent�de�l’educació�superior�incorporant�les�més�moder-
nes�metodologies�i�tecnologies,�amb�reconeguts�mestres
i�investigadors,�i�és�una�prestigiosa�universitat�intensiva
en�recerca.�Tradició�i�modernitat,�mestratge�i�competiti-
vitat,� equitativa� i� capdavantera,� són� combinacions� que
ens�fan�ser�líders�en�moltes�àrees�científiques.�Totes�les
nostres� àrees� estan� en� creixement� sostingut,� com� ho
mostren�els�indicadors�i�la�projecció�de�la�UB�en�les�se-
ves�quatre�dimensions�de� responsabilitat:� la� institucio-
nal,�l’econòmica,�l’acadèmica�i�la�mediambiental.�

La� primera� dimensió,� la institucional,� defensa� la
nostra� autonomia� i� una� governança� legitimada� demo-
cràticament.�No�ens�podem�permetre�dubtes�o�febleses
que�facin�que�dels�plantejaments�de�resposta�conjuntural
se’n� treguin� conclusions� estructurals.� La� segona,� l’eco-
nòmica,�obliga�a�una�bona�gestió�eliminant�dèficits�es-
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tructurals� sense� renunciar� a� la� nostra� labor,� qualitat� i
servei�social.�La�tercera,�l’acadèmica,�ha�d’actuar�per�ga-
rantir�l’accés,�la�diversitat�i�la�millora�de�la�universitat.�I,
finalment,�la mediambiental ha�de�maldar�per�una�ges-
tió� eficaç�del� consum� i�dels� residus.�Totes�aquestes�di-
mensions�desemboquen�en�una�cultura�de�responsabili-
tat� social� que� nosaltres� defensem� per� evitar� que� la
universitat�quedi�hipotecada�o�condicionada.�

una UB autònoma, responsable i sostenible

El�compromís�d’aquesta�candidatura�amb�la�UB�comen-
ça�amb�la�defensa�de�la�nostra�irrenunciable�autonomia�i
continua�amb�l’experiència�d’una�acció�de�govern�eficaç,
que�ha�demostrat�els�nostres�valors�de�responsabilitat�i
sostenibilitat.�Amb�aquesta�intenció�i�amb�el�treball�de
tots�els�sectors�universitaris,�després�de�quatre�anys,�ve-
iem�una�universitat�que�ha�millorat� en�molts� aspectes.
Avui�tenim�una�UB�sense�conflictes�enquistats,�sense�dè-
ficits� estructurals,� sense� que� necessiti� que� li� imposin
plans�de�viabilitat�externs;�una�UB�que�avança�en�els�te-
mes�estratègics�pendents�com�ara�la�dedicació�del�pro-
fessorat,�la�implantació�de�l’EEES,�la�modernització�tec-
nològica,� la� relació� de� llocs� de� treball� o� l’impuls� de� la
participació� estudiantil.� Volem� culminar� els� projectes
iniciats,�que�la�conjuntura�ha�alentit,�incorporant-ne�de
nous�per�superar�els�moments�actuals�i�assolir�els�ambi-
ciosos�objectius�que�ens�marquem�a�nivell�docent,�de�re-
cerca,�de�modernització�interna�i�de�projecció�interna-
cional.
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una visió de futur i ambiciosa

Som�un�equip�que�està�preparat�i�que�s’adapta�als�reptes,
cohesionat� al� voltant� del� model� científico-humanístic
enfront� del� model� economicista.� Plantegem� de� forma
responsable,� transparent� i� creïble� un�programa�d’acció
realista.�Representem� la�garantia�de� la� consolidació�de
les�millores� assolides,� del� respecte� dels� nostres� drets� i
d’una�gestió�sostenible.�Proposem�continuar�fent�aquest
canvi�tranquil�fonamentat�en�el�consens�i�la�raó,�que�par-
teix�d’una�visió�global�de�la�universitat.�Volem�una�uni-
versitat�pública�i�potent,�responsable�i�ben�gestionada,�i
sobretot�autònoma�i�de�qualitat.

Estem�en�condicions�de�superar� les�dificultats� i� sa-
bem� com� seguir�millorant� en� docència,� en� recerca,� en
transferència�de�coneixement,�en�projecció�social�i�inter-
nacionalització,�en�qualitat�laboral,�en�servei...�Fem UB
amb�el�compromís�d’afrontar�els�reptes�d’un�servei�pú-
blic�i�treballar�retent�comptes�a�la�societat�amb�efectivi-
tat� i� transparència.�Volem�ser�més� líders� i� tenir�encara
més�pes�al�nostre�país.�Volem�projectar-nos�al�món�amb
força�per�treure�encara�més�rendiments�a�les�nostres�re-
lacions� internacionals� i� a� la�nostra�projecció,�que� ja� és
força�consolidada.
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2. RIGOR I COMPROMÍS UB
Respondre en temps difícils

El� nostre� compromís� FAREM� (Finançament,� Autono-
mia,�Responsabilitat,�Excel·lència�i�Model),�renovat�amb
la�continuïtat,�ens�ha�portat�i�ens�porta�a�«RESPONDRE
EN�TEMPS�DIFÍCILS»�amb�eficàcia�i�prioritzant�les�per-
sones�i�la�ciència.�Tenim�un�model�que�dóna�bones�res-
postes,�tant�en�l’esfera�científica�com�en�el�terreny�humà
i�des�de�la�perspectiva�econòmica.

un compromís renovat

L’any�2008�vam�defensar�la�Universitat�de�Barcelona�com
una�universitat�pública�i�de�qualitat,�i�ara�renovem�amb
aquest� programa� i� amb� aquesta� candidatura� el� nostre
plantejament:�una�universitat�com�a�institució�acadèmi-
ca�i�científica�compromesa�amb�el�progrés�de�la�societat
de�la�qual�formem�part.�A�més�de�ser�un�referent�cientí-
fic�i�cultural,�la�universitat�pública�ha�de�caracteritzar-se
pel�fet�de�donar resposta als problemes i�a�les�demandes
socials,�i�també�pel�fet�de�garantir�l’accés�universal�a�una
formació�actualitzada�i�de�qualitat.�El�nostre�compromís
és�una�gestió�respectuosa,�transparent�i�flexible.

Com� a� universitat� pública,� al� servei� de� la� societat,
necessitem� consolidar� una� organització� potent,� acadè-
micament�i�científica,�que�formi�part�del�nucli�central�de
les�grans�universitats�a�escala�mundial.�És�prioritzant�la
qualitat�a�escala�global�que�podrem�millorar�la�sosteni-
bilitat�financera�i�la�nostra�contribució�a�la�societat.�Vo-
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lem� el� lideratge� científic,� acadèmic� i� cultural,� amb� un
projecte� renovat� que,� amb� responsabilitat� i� solidaritat
davant� dels� problemes� locals� i� globals,� garanteixi� fons
per�a�la�recerca,�adapti�els�nostres�espais�i�equipaments�a
les�necessitats�docents�i�investigadores,�faci�competitiva
–econòmicament� i� social–� la� transferència�de� coneixe-
ment,�prioritzi�les�persones�i�superi�de�forma�definitiva
els� problemes� econòmics� que� ens� han� estat� aclaparant
amb�el�llast�del�dèficit�acumulat.

Defensem�una�UB�compromesa�amb�el�futur�i�amb�la
qualitat�global�a�partir�de�la�reivindicació�de�valors�que
ens� són� comuns� i� de� la� tasca� quotidiana� –individual� i
col·lectiva–� del� nostre� professorat,� dels� nostres� estu-
diants� i� del� nostre� personal� d’administració� i� serveis,
sense�oblidar�la�valuosa�col·laboració�dels�nostres�socis
nacionals�i�internacionals�i�la�dels�professors,�científics�i
estudiants�d’arreu�del�món�que�visiten�la�Universitat�de
Barcelona.�

un equip adaptat, un equip per respondre

Al�llarg�d’aquests�quatre�anys,�s’han�produït�canvis�i�hem
anat�modelant�el�nostre�equip�per�aconseguir�l’èxit�dels
projectes�docents�i�de�recerca�i�per�atendre�les�persones,
que�són�la�nostra�màxima�prioritat.�Ara�tornem�a�adap-
tar�l’equip,�renovant-lo�per�seguir�responent�a�una�con-
juntura�difícil�i�per�aprofitar�les�millores�que�han�de�ve-
nir.�Comptem�amb�un�equip�qualificat�i�avalat�per�una
bona�acció�de�govern,�que�sap�adaptar-se�a� les�dificul-
tats,�sense�arriscar�ni�hipotecar�la�nostra�institució,�pre-
parat�per�a�un�futur�ambiciós�i�de�lideratge.

El�coneixement,�l’entesa�i�la�dedicació�són�els�valors
d’aquest� equip,�que�des�de� l’experiència� i� el�bon�criteri
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planteja�millores�sense�afegir�riscos�addicionals�a�la�sos-
tenibilitat�de�la�UB�ni�posar�en�perill�els�drets�de�la�co-
munitat�universitària.�La�confiança�i� la�credibilitat�són
els�atributs�institucionals�més�importants�en�temps�d’in-
certeses.

la clau: el binomi tradició-modernitat. un model
científico-humanístic

Seguirem�fent�un�canvi�tranquil,�amb�un�rector�proper,
amb�un�equip�proper�que�respecti�els�valors�de�la�UB�i�la
nostra�tradició�científica�i�humanística,�a�la�vegada�que
avanci�en�la�modernització�i�en�l’actualització�de�tecno-
logies,�equipaments�i�serveis.�No�hem�d’oblidar�el�nostre
passat�ni�el�mestratge�rebut�per�aprofitar�la�competitivi-
tat� del� coneixement;� no� hem�de� deixar-nos� portar� per
derives�que�limitin�la�nostra�dimensió�acadèmica,�cien-
tífica�i�social.

Partim d’un model científico-humanístic que� ha
demostrat�que�és�una�bona�alternativa�per�encarar�con-
juntures�desfavorables�i�que�també�ens�permetrà�avançar
quan�el�país�superi�aquesta�situació�difícil.�És�un�model
que�manté�els�valors�i�la�qualitat�de�la�universitat,�sense
deixar�d’afavorir�la�recerca,�la�innovació�docent�i�la�com-
petitivitat�de�la�transferència�de�coneixement.
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3. LA RESPONSABILITAT I LA FORÇA
DE SER LA PRIMERA

La�tranquil·litat�que�aporta�una�BONA�GESTIÓ�permet
treure�el�major�rendiment�a�les�nostres�missions,�sobre-
tot�per�no�destorbar�la�nostra�dedicació�amb�preocupa-
cions�econòmiques�i�laborals.�Aquesta�tranquil·litat�és�la
que�nosaltres�representem�i�la�que�us�proposem�consoli-
dar�quatre�anys�més.

la nostra UB: qualitat i servei

De�cap�manera�aquests�temps�de�crisi,�de�crisis�en�plural,
no�han�de�servir�d’excusa�per�a�la�impotència�o�per�a�la
falta�d’acció.�La�nostra�universitat�–pública–�ha�fet�cos-
tat,�gràcies�al�pensament�científic�i�humanístic,�gràcies�a
l’esperit�crític,�als�canvis�socials�durant�més�de�500�anys.
I�avui�la�Universitat�de�Barcelona,�la�primera�universitat
pública,�és�més�que�mai�una�de�les�respostes�clau�per�a
les�properes�generacions.�Una universitat líder,�tant�en
els�resultats,�per�exemple�en�la�producció�científica,�els
ingressos�per�projectes�de�recerca�o�el�volum�de�deman-
da�dels�ensenyaments,�com�en�les�iniciatives�i�els�debats,
com�han�estat�la�governança,�l’Espai�Europeu�d’Educa-
ció�Superior�o�la�coordinació�de�les�estructures�de�trans-
ferència.

Som�una�força�importantíssima�per�a�la�societat�i�el
territori,� i� tenim�la�responsabilitat�de�saber�prioritzar�i
de�participar�en� les�polítiques�científiques� i� socials�del
país�per�assolir�un�món�més�just,�solidari,�de�progrés�i�de
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benestar�compartit.�Som�també�una�força�respectada�a
escala�internacional�i�esperem�ser-ho�encara�més.

Amb�la�defensa�de�l’autonomia�universitària�com�el
seu�valor�més�preuat,�la�Universitat�de�Barcelona�parteix
de� la�responsabilitat�de�ser� la�primera.�Això�és�així�pel
treball�quotidià�de�les�persones�que�formem�tots�i�cadas-
cun�dels�sectors�universitaris.�Tots�ells�són�els�que�defi-
neixen�i�fan�seus�els�continguts�del�nostre�treball�i�apor-
ten�tot�el�seu�sentit�a�les�missions�que�socialment�tenim
encomanades.

la nostra força: el que hem FET parla
del que FAREM

Amb�aquest�programa�de�govern�parlem�de�servei,�d’ex-
periència,�de�continuïtat...�Parlem�de�seguir�avançant�en
el�marc�d’un�projecte�que�ha�donat�els�seus�fruits�malgrat
la� difícil� conjuntura.� Tanmateix,� plantegem� canvis,� les
transformacions�necessàries�per�respondre�als�nous�rep-
tes,�obrir�el�pla�d’acció�a�noves�aportacions�i�recollir�totes
les�reflexions�que�puguin�sumar�amb�l’objectiu�de�seguir
fent�UB.�Aquest�és�el�camí�que�ha�quedat�reflectit�en�el
Pla�Director�2008-2012,�que�ha�tingut�un�altíssim�grau
de�compliment�i�que�procurarem�fixar�en�uns�nous�ob-
jectius�de�consens�que�parlin�de�la�UB�que�tenim,�però
sobretot�de�la�UB�que�volem.�

No�hem�partit�de� falses�promeses�o�d’objectius� im-
possibles.�Hem�procurat�escoltar�tothom.�Certament,�no
hem�fet�tot�el�que�voldríem�haver�fet,�però�hem�fet�molt.
Entre�tots�hem�fet�camí�des�d’una�visió�realista�dels�mo-
ments� socials� i� econòmics�complicats�que�ens�ha� tocat
gestionar.�Hem�actuat�amb�rigor�i�amb�austeritat,�fixant
prioritats�i�responent�a�la�nostra�funció�social�bàsica,�per
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tal� d’oferir� sortides� a� la� situació� actual.�Hem� fet�molta
feina,�i�aquest�és�el�nostre�patrimoni�principal,�que�ens
permet�parlar�de�la�feina�que�queda�per�fer�i�de�la�feina
que�farem.

les persones, primer 

Com�a�organització�basada�en�el�coneixement,�la�qualitat
d’una�universitat�depèn�de� la�qualitat� i�del� compromís
dels� col·lectius�que� la� formen. Les�persones�de� tots� els
col·lectius�de� la�Universitat�de�Barcelona� són�el�nostre
valor�primordial,�constitueixen�la�nostra�energia�i�ator-
guen�qualitat�al�nostre�servei�públic.�Sens�dubte�és�aquest
immens�capital�humà�el�que�ens�dóna�confiança�i�segu-
retat�per� esmerçar� tots� els�nostres� esforços� i�no�deixar
que�ens�distreguin�els�canvis�i� les�conjuntures�adverses
que�puguin�tornar�la�nostra�universitat�insostenible.

Hem�prioritzat�les�persones,�el�diàleg�i�el�consens�per
garantir�els�principis�més�bàsics�dels�valors�universitaris:
el�reconeixement�de�l’esforç,�la�capacitat�i�el�mèrit,�l’ac-
cessibilitat�al�coneixement�i�el�compromís�amb�la�nostra
societat�i�amb�el�món�que�ens�envolta.

És� aquesta� prioritat,� així� com� el� model� científico-
�humanístic�i�la�defensa de la nostra autonomia,�el�que
constitueix�l’ADN�de�l’equip�i�de�l’acció�de�govern.�Man-
tindrem�la�UB�com�a�primera�universitat�del�país,�l’apro-
parem� a� les� millors� universitats� del� món,� i� ho� farem
comptant� amb� les� persones,� amb� la� nostra� comunitat
universitària,�amb�la�força�del�nostre�país.
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4. LA SEGURETAT D’UNS OBJECTIUS

La�preocupació�per�les�persones�i�el�compromís�amb�la
institució�ens�han�portat�a�garantir�una�tresoreria�míni-
ma�per�respondre�a�les�obligacions�salarials,�per�afrontar
les�diferents�mesures�urgents,�per�plantejar�accions�per
pal·liar�els�efectes�més�negatius�de�la�crisi,�per�defensar�i
reivindicar� la� nostra� autonomia,� per� plantejar� debats� i
claustres�sobre�els�temes�més�estratègics...,�en�definitiva,
per� preservar� la� universitat,� FER-LA� SOSTENIBLE� i
permetre�que�segueixi�avançant�amb�seguretat.

responsabilitat i compromís

La�cultura�de�la�responsabilitat�que�ens�impregna�com�a
equip� i� la�voluntat�de�ser�útils� i� servir� la� institució�ens
van�portar�a�plantejar-nos�–i�ho�seguim�plantejant–�una
direcció�per�objectius�transparent�a�través�del�Pla Direc-
tor.�Aquests�objectius,�així�com�les�accions,�l’execució�i
els�indicadors�de�seguiment,�mostren�el�que�hem�fet,�el
que�volem�fer�i�com�ho�farem.�Comptem�amb�un�Pla�Di-
rector�dinàmic,�que� inclou� les�novetats�dels�projectes� i
oportunitats�que�sorgeixen�segons�la�conjuntura.

Aquest� exercici� de� responsabilitat� ens� compromet
amb�la�institució�i�la�seva�governança,�la�qual�no�pot�re-
duir-se,�ni�condicionar�els�valors�democràtics�de�la�uni-
versitat,�ni�restringir�la�nostra�autonomia�amb�sistemes
d’eleccions�polititzats�on�les�responsabilitats�es�puguin
diluir.�Cal�tenir�present�que�la�universitat�pública�és�una
institució� centenària� amb� perspectiva� històrica,� com-
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promesa�amb�el�seu�temps,�que�garanteix�el�rigor� i�els
valors.�Cal�que�ens�autoexigim�decisions�àgils�i�un�fun-
cionament� que� enforteixi� la� qualitat� i� el� servei,� com
també�la�integració�amb�l’entorn�més�proper.�En�aquest
sentit,�estem�a�favor�que�es�respecti�l’autonomia�univer-
sitària�entesa�en�la�seva�concepció�més�àmplia�(acadè-
mica,�organitzativa,�financera�i�de�gestió�dels�recursos
humans).

pla director: balanç i futur

L’exigència�de�transparència�i�el�retiment�responsable�de
comptes�ens�permet�fer�un�balanç�objectiu�i�conèixer�on
hem�millorat�i�on�hem�d’avançar.�El�nostre�balanç�–que
es�pot�consultar�en�la�taula�resum�comparativa�annexada
al�final�del�programa–�assenyala�els�progressos�en�totes
les�àrees�universitàries.

En�l’àmbit�acadèmic,�la�implantació�de�l’EEES,�acom-
panyada�de�la�disminució�de�la�taxa�d’abandonament�es-
tudiantil;�la�reducció�dels�ensenyaments�amb�menys�de
30�estudiants;�l’augment�de�la�taxa�de�rendiment;�un�fort
increment�en�el�PDI,�avaluat�favorablement�en�docència
i�en�els�sexennis�de�recerca,�i�tot�això�sense�renunciar�a
variables� com� l’increment�de� la�docència� impartida�en
català� i�del�material�docent�disponible�en�línia.�És�cert
que�han�quedat�coses�per�fer,�de�vegades�per�les�limita-
cions�pressupostàries�o�pels� canvis� legals,� i� unes� altres
perquè�les�decisions�preses�no�han�tingut�prou�eficàcia,
com�les�que�estaven�relacionades�amb�la�implicació�i�l’a-
tracció�dels�estudiants.

Pel�que�fa�a�la�recerca,�els�majors�avenços�són�en�els
ingressos� obtinguts� per� projectes� competitius� i� grans
projectes,�així�com�en�les�publicacions�d’alt�impacte�in-
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ternacional�i�la�posada�en�valor�dels�Centres�Científics�i
Tecnològics.�En�canvi,�les�expectatives�en�el�doctorat,�els
fluctuants�resultats�en�la�missió�de�transferència�del�co-
neixement�i�els�limitats�recursos�per�a�equipaments�mos-
tren�temes�pendents,�als�quals�respondrem�amb�la�millo-
ra�de�la�conjuntura�que�requereixen.

En� l’àmbit� de� les� relacions� internacionals,� institu-
cionals�i�culturals,�malgrat�la�millora�en�la�mobilitat�es-
tudiantil� i� del� professorat,� l’increment�d’activitats� i� la
major�presència�en�les�xarxes�internacionals,�hi�ha�en-
cara�un�gran�potencial�per�endegar�nous�projectes�d’in-
ternacionalització,� i� aquesta� serà� una� de� les� línies� de
progrés�més�visibles.�Així,�ens�plantegem�incrementar
la� relació� i� la�proximitat� amb� institucions� internacio-
nals�de�prestigi�per�potenciar�la�nostra�política�científi-
co-docent� i� l’atracció� de� talent. Ampliarem� la� nostra
oferta�docent�dirigida�a�l’àmbit�internacional.�Una�po-
lítica�que,� en� clau�més� local,� també�millorarem�apro-
pant�i�integrant�a�la�UB�els�instituts�de�recerca�públics,
on�els�nostres�investigadors�són�el�seu�fonament�cientí-
fic�principal.

Tirarem�endavant�i�farem�realitat�el�Parc�de�les�Hu-
manitats�i�les�Ciències�Socials,�endarrerit�per�les�dificul-
tats�de�la�conjuntura,�que�ha�alentit�l’acompanyament�de
la�iniciativa�privada�i�els�terminis�per�assolir�la�dimensió
necessària�per�assegurar�l’èxit�científic�i�la�sos�tenibilitat
del�projecte.�També�millorarem�el�nostre�funcionament
intern�amb�una�organització�més�coordinada,�més�sim-
plificada�i�més�adaptada�als�processos�actuals.�Tota�una
sèrie�d’accions�que,�desglossades� temàticament,� s’expo-
sen�en�les�següents�parts�del�programa.
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eficàcia i exigència 

Els�nostres�projectes,�els�ja�realitzats�o�els�de�futur,�partei-
xen�de�la�seguretat�que�dóna�el�fet�de�ser�realistes�i�es�ba-
sen�en�l’eficàcia�de�la�bona�gestió,�guiada�per�objectius�de
dedicació,�discreció�i�encert.�També�es�fonamenten�en�la
confiança�d’un�equip�exigent�que�ha�donat�mostres,�indi-
vidualment�i�col·lectiva,�d’estar�per�la�institució.

Així,�representem:

Un equip ambiciós amb experiència,�amb�projectes
per� superar� la� difícil� situació� actual,� amb� coneixement
dels�nostres�punts�febles�i�de�les�nostres�virtuts,�amb�capa-
citats�provades�i�exigència�per�al�compliment�del�Pla�Di-
rector�i�el�manteniment�de�l’empenta�per�seguir�millorant.

Un equip proper i sensible a�la�realitat�social�i�aca-
dèmica�que,�com�fins�ara,�sabrà�respondre�a�les�dificul-
tats�del�nostre�personal,�oferir�opcions�de�major�segure-
tat�laboral�o�garantir�l’accés�i�la�continuïtat�dels�estudis
als�estudiants�que�demostrin�capacitat�i�mèrits.

Un equip solvent que aporta solucions i�amb�capa-
citat�d’adaptar-se,�el�qual�respondrà�amb�eficàcia�i�deci-
sions�coherents�d’acord�amb�un�model�científico-huma-
nístic�que�defensa�la�qualitat�enfront�dels�difícils�reptes
econòmics,�organitzatius�i�tecnològics�que�pressionen�la
universitat�i�el�seu�Grup.

Un equip integrador que�posa�i�posarà�confiança�en
els�mèrits�i�en�la�voluntat�de�contribuir�de�les�persones,
escoltant� tothom,� basant-se� en� les�majories,� però� amb
respecte�i�atenció�a�les�minories.
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Un equip d’estratègies que�continuarà�planificant�i
afrontant�els�grans�canvis�que�han�suposat�l’EEES,�els�de-
bats�i�els�conflictes�interns,�les�retallades�econòmiques...,
i�els�futurs�esdeveniments,�sense�forçar�la�institució�a�ha-
ver�de�renunciar�a�la�seva�qualitat�ni�a�dinàmiques�que�li
són�pròpies.�

Un equip plural i�de�tots�els�àmbits�científics,�que,
cohesionat�per�un�model�científico-humanístic,�no�serà
corporatiu�ni�s’oblidarà�de�les�necessitats�de�cada�àrea�de
coneixement.

Un equip econòmic i gerencial que,�començant�pel
rector�i�una�gerència�forta,�maldarà�per�assolir�la�soste-
nibilitat�pressupostària�i�la�recuperació�de�l’estabilitat�i�la
confiança�externa,�fent�desaparèixer�dèficits�estructurals
sense�renunciar�a�les�polítiques�de�personal�ni�a�la�millo-
ra�en�la�qualitat�i�en�la�producció�científica.

Un rector dels valors, amb un equip cohesionat en
el�qual� la�participació,� la�responsabilitat,� la�sostenibili-
tat,�la�confiança,�la�proximitat�i�la�flexibilitat�han�estat,
són�i�seran�els�criteris�clau�de�l’acció�de�govern.

El rector del compromís, un equip de compromi-
sos.�Amb�aquest�nou�equip�de�govern�seguirem�posant
per�escrit,�des�del�primer�moment�i�a�l’abast�de�tots�els
membres�de�la�comunitat�universitària,�el�nostre�contra-
cte:�un�Pla�Director,�juntament�a�un�ampli�nombre�d’in-
dicadors,�que�permetran�avaluar�la�nostra�tasca�i�la�mar-
xa�de�la�Universitat�de�Barcelona�de�manera�continuada,
any�rere�any.�
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5. JUNTS FEM UB
Al servei de la societat

Les�persones�han�estat,�són�i�seran�LA�NOSTRA�PRIN-
CIPAL�PRIORITAT;�la�comunitat�universitària�és�la�que
dóna�vida,�qualitat� i�sentit�al�nostre�servei�públic:�estu-
diants�i�exalumnes,�personal�docent�i�investigador�(PDI),
i�personal�d’administració�i�de�serveis�(PAS).�Així,�hem
prioritzat�la�despesa�de�personal,�la�possibilitat�d’estabi-
lització,� la� interpretació� favorable� en� l’aplicació� de� les
mesures�urgents�que�se’ns�imposen�i�la�convocatòria�d’a-
juts�complementaris�per�garantir� l’accés� i� la�continuïtat
dels�estudis�a�la�UB�per�a�tots�aquells�i�totes�aquelles�que
demostrin�capacitat�i�mèrits.�A�la�vegada�hem�reforçat�els
serveis�i�la�confiança�en�totes�les�persones�que�han�passat
per�la�nostra�universitat�a�través�de�l’agència�Alumni�UB.

Comptem�amb�la�força�de�la�comunitat�universitària,
que�desenvolupa�les�missions�que�socialment�tenim�en-
comanades,� i� amb� la� seva�dedicació,�que� és� la� variable
principal�de�la�nostra�qualitat.�Docència,�recerca�i�trans-
ferència�milloren�any�rere�any,� fent�que� la�UB�sigui� la
primera�universitat�del�país� i�estigui�en�el�primer�grup
d’universitats�espanyoles�en�tots�els�rànquings� interna-
cionals.

el personal docent i investigador:
excel·lent en docència, intensiu en recerca

El�professorat�i�els�investigadors�són�la�columna verte-
bral de�les�nostres�missions,�i�la�intensitat�i�la�qualitat�de
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la�seva�dedicació�són�fonamentals�perquè�es�pugui�man-
tenir� i� pugui� progressar� la� trajectòria� de�millora� de� la
nostra�institució.�

Les� activitats� del� personal� docent� i� investigador
(PDI)�estan�al�servei�de�l’acompliment�de�la�missió�social
de�la�UB�com�a�institució�pública�que�és.�Aquestes�acti-
vitats�poden�ser�de�tipologia�molt�diversa�i,�al�llarg�de�la
vida�acadèmica,�poden�tenir�un�pes�diferent�en�la�dedi-
cació.�Hem�de�saber�reconèixer�i�mesurar�tots�els�perfils
del�PDI,�perquè�tots són útils, atès que contribueixen a
la millora de�la�UB.�La�continuïtat�del�desenvolupament
consensuat�i�transparent�del�Pla�de�Dedicació�Acadèmi-
ca� (PDA)� permetrà� considerar� i� justificar� les� dedica-
cions�centrades�en�la�docència,�en�la�recerca�o�en�la�ges-
tió,� totes� valuoses� per� al� progrés� de� la� universitat� i� el
coneixement,�sense�que�suposi�una�càrrega�feixuga�per
al�PDI.

Hem�de� continuar� amb�una�política�de�professorat
possibilista,� equilibrada� i� reforçada� en� les� vies� d’accés
per�no�caure�en�formes�de�contractació�de�baix�cost,�que
posin�en�risc�el�capital�humà�i�la�qualitat�que�representa
el�professorat�actual�i�futur.�Hem�de�consolidar�una�po-
lítica�i�una�gestió�que�permetin�gaudir�de�la�tranquil·litat
i,�alhora,�crear�expectatives�de�futur.

Les�restriccions�econòmiques�i�legals�han�marcat�en
part�la�política�que�s’ha�pogut�executar�i�les�diferències
respecte�al�que�s’havia�pressupostat,�tot�i�que�no�s’ha�re-
nunciat� a� accions� de� contractació,� d’estabilització,� de
promoció�i�de�relleu�generacional,�tenint�presents�les�ne-
cessitats�acadèmiques�i�la�qualitat�del�nostre�servei�pú-
blic.�Aquesta�conjuntura�ens�ha�obligat�a�fer�a�totes�i�tots
un�major�esforç,�que,�a�més�de�reconèixer,�cal�endreçar
per�aprofitar�millor�el�personal�tècnic�de�gestió�que�pot
complementar�i�ajudar�a�fer�tasques�actualment�assumi-
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des�pel�professorat�i�treure�major�rendiment�acadèmic�i
científic� dels� avantatges� i� les� competències� del� nostre
personal.

Els�darrers�quatre�anys�han�estat�marcats�per�les�de-
mandes�i�les�necessitats�de�l’EEES,�i�per�l’exigència�d’una
docència�de�qualitat� i�d’una�universitat� intensiva�en�re-
cerca�cada�vegada�en�més�àrees.�Hem�respost�desplegant
tota� una� sèrie� de� projectes� i� accions� que� en� el� proper
mandat�s’han�de�poder�consolidar�i�continuar�en�quatre
direccions:

Reconeixement de la dedicació.�S’ha�partit�de�la�vo-
luntat�d’assolir�una�eina�que�permetés�l’objectivació�de�les
diferents�tasques�del�professorat�i�ajudés�la�programació
futura.�Aquesta�informació�s’havia�desenvolupat�a�través
d’un�pacte�de�dedicació�(PDP)�que�aportava�dades�prin-
cipalment�docents� i,� en�part,� d’alguns� càrrecs,�però�pel
que�fa�a�la�resta�de�les�activitats�no�era�validable�ni�pon-
derable.�Actualment,�amb�l’elaboració�del�PDA,�amb�una
anàlisi�ben�acurada,�es�pot�saber�i�es�pot�validar�la�docèn-
cia,� la�recerca� i� la�gestió�de�cada�professor.�És�una�eina
que�ens�serveix�per�defensar�el�prestigi�del�nostre�PDI�i
reclamar� polítiques� d’estabilització� i� promoció� amb� la
força�de�la�raó�de�la�nostra�dedicació�i�productivitat.

Relleu generacional. S’ha�completat� la�via�d’accés� i
formació�del� futur�professorat�creant�dos�nous�tipus�de
becaris� propis (predoctoral� i� postdoctoral)� que�perme-
ten,�juntament�amb�la�figura�del�lector,�una�via�ordenada
(si�les�possibilitats�pressupostàries�i�legals�ho�permeten,�i
les�necessitats�de�l’àrea�ho�justifiquen)�per�a�la�formació
del�futur�professorat,�docent�i�investigador.�Actualment,
el�pla�de�jubilació�anticipada�del�professorat�està�sota�vi-
gilància�de�fiscalització,�i�per�això�totes�les�universitats�ho
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hem�paralitzat.�De�tota�manera,�a�la�nostra�universitat,�ja
abans�havíem�reformulat�aquest�pla�per�fer-lo�sostenible
i�justificable,�a�més�de�reforçar�el�relleu�generacional�sen-
se�perjudicar�la�productivitat�científica�ni�la�qualitat�do-
cent�del�PDI�en�els�darrers�anys�de�la�seva�carrera.

Promoció.�Hem� fet� possible�més� d’un� centenar� de
promocions�a�catedràtic�d’universitat a�partir�d’un�siste-
ma�consensuat�que�ha�servit�per�solucionar�greuges�i�es-
peres�de�diversos�anys,�tot�i�que�el�marc�legal�actual�tor-
na�a�incrementar�de�nou�la�bossa�d’acreditats.

Estabilització.� S’ha� desenvolupat� principalment� el
conveni�de�PDI�laboral,�amb�una�reducció�considerable
dels�associats�irregulars,�amb�més�de�100�places�destina-
des� a� aquests� últims.� També� s’han� estabilitzat� tots� els
professors�col·laboradors�que�els�departaments�i�els�tri-
bunals�han�avaluat�positivament,� i� s’han�tret�en�aquest
mandat�més�de�200�places�de�professorat�permanent,�in-
closos� els�darrers� interinatges�que�culminaran�en� llocs
de�treball�indefinits�per�a�qui�els�guanyi.

La�situació�econòmica�i�social�de�l’Estat�espanyol,�i
en�conseqüència�de�la�Generalitat�de�Catalunya,�no�pre-
senta�perspectives�de�millora�a�curt�termini,�i,�per�tant,
els�efectes�sobre�el�nostre�finançament�i�les�restriccions
laborals� continuaran� en� el� futur� proper.�Dins� d’aquest
context,�i�des�d’un�plantejament�realista�i�creïble,�propo-
sem�els�següents�objectius�i�accions:

1. Defensa i�adaptació�de�les�polítiques�d’estabilitza-
ció,�promoció�i�relleu�generacional�a�les�necessitats�i�les
limitacions�conjunturals,�amb� l’objectiu�que�no�quedin
paralitzades�les�actuacions�per�a�increment�de�places.

1.1�Defensem�i�justificarem�les�necessitats�docents�i
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de�recerca�amb�un�PDA�complet�i�un�professorat�acredi-
tat�per�sobre�de�la�mitjana�del�sistema�universitari�cata-
là.

1.2�Defensem�i�defensarem�que�les�places�de�promo-
ció,�sempre�que�no�suposin�una�nova� incorporació,�no
entrin�en�la�restricció�conjuntural�de�no�contractació�o
d’una�taxa�de�reposició�baixa.

1.3�Prioritzarem�l’estabilització�a�altres�polítiques�de
despesa�de�professorat�per�mantenir�la�continuïtat,�el�re-
lleu�generacional,�en�cooperació�amb�els�centres�i�els�de-
partaments.

1.4�Plantejarem�una�figura�de�professorat�honorífic
per�possibilitar,�d’acord�amb�els�departaments,�la�vincu-
lació�dels�professors�jubilats�o�en�excedència�amb�les�ac-
tivitats�de�la�Universitat�de�Barcelona.�

1.5� Seguirem� fent� una� política� de� reducció� de� les
bosses�d’acreditats�i�de�voluntat�de�compliment�dels�pre-
ceptes�del�conveni�col·lectiu.

2.�Revisió�periòdica�del�PDA per�adequar-lo�millor�a
les�activitats�docents,�de�recerca�i�de�gestió�en�cada�àmbit
científic.

2.1� Establirem� un� sistema� que� multipliqui� per� un
factor�addicional�la�dedicació�docent�segons�la�valoració
i� la�innovació�docents�del�professor,�a� la�vegada�que�es
progressa�en�la�qualitat�de�la�informació�i�control�de�la
dedicació�docent�per�fer�homogeni�el�seu�còmput�entre
totes�les�àrees,�a�fi�de�poder�justificar�les�diferències�amb
el�màxim�de�32�crèdits�de�docència�que�permet�el�Reial
Decret�Llei�14/2012.

2.2�Revisarem�de�forma�periòdica�els�factors�i�equi-
valents�de�dedicació�investigadora�i�de�transferència�per
incentivar�i�potenciar�aquestes�activitats�des�de�la�moti-
vació� i� l’impuls� de� la� producció� científica� d’impacte.
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També�introduirem�la�valoració�de�més�aspectes�de�l’ac-
tivitat�del�professorat,�com�són�la�divulgació�i�la�recerca
i�la�innovació�en�docència.

2.3� Impulsarem,� a� través� del� reconeixement,� còm-
puts�automàtics�i�un�seguiment�dels�processos�de�decisió
de� la�dedicació� en�gestió,� amb�un�objectiu�del� 12%�de
mitjana�de� la� jornada,�que� suposi�un�equilibri� entre� la
bona�gestió�i�la�resta�de�les�funcions�per�les�quals�s’avalua
el�PDI.�

2.4� Agilitarem� els� processos� d’informació� i� admi�-
nistra�tius�a�partir�de�les�noves�tecnologies�i�la�descàrrega
directa�de�dades�des�de�les�aplicacions�informàtiques�de
gestió,�reduint�al�màxim�la�duplicació�de�formats�i�d’in-
formació�a�introduir.

3.� Reforç d’una carrera docent i investigadora,
complementant� els�mèrits� de� recerca� amb� la� formació
docent.�

3.1� Reforçarem� les� estructures� que� acompanyen� la
formació�del�nou�professorat� i�dels� investigadors�de� la
nostra�universitat�amb�el�suport�en�les�unitats�de�forma-
ció�i�avaluació�de�la�docència�i�la�recerca,�i�l’experiència
del�professorat.

3.2�Farem�un�mapa�de�les�necessitats�docents�i�de�re-
cerca,� presents� i� futures,� per� ensenyaments� i� departa-
ments.

3.3� Facilitarem� que� els� investigadors� contractats� a
través�de�la�Fundació�Bosch�i�Gimpera�o�altres�progra-
mes�de�recerca�(CIBER,�etc.)�puguin�participar�recone-
gudament�en�la�docència�com�a�professorat�associat�per
afavorir�la�seva�acreditació.

3.4�Impulsarem�que�els�grans�investigadors�dels�nos-
tres�instituts,�així�com�els�nostres�tècnics�qualificats�i�es-
pecialitzats,� puguin� participar� reconegudament� en� la
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docència�com�a�professorat�associat,�per�aprofitar�la�seva
expertesa�i�els�seus�coneixements�tècnics.�

4.�Cerca�de�noves� vies�de� finançament� i� de� formes
d’estabilització del�PDI�necessari�o�estratègic.

4.1�Estendrem�conjunturalment�el�cofinançament�de
places�a�la�diversitat�de�situacions�i�la�política�de�profes-
sorat�per�assolir�una�taxa�de�cobertura�alta�de�les�nostres
necessitats.

4.2� Millorarem� la� confiança� laboral� i� l’exportació
dels�nostres�doctors�al�mercat�laboral�intern�i�als�centres
internacionals,� com� a� segona� dimensió� de� la� política
d’internacionalització�i�projecció�del�PDI.

5.�Increment�de�la�internacionalització del�PDI.
5.1�Millorarem�la�mobilitat�i�la�col·laboració�interna-

cional�del�nostre�professorat�amb�facilitats�i�més�conve-
nis�amb�les�principals�universitats�del�món.

5.2�Impulsarem�l’atracció�i�la�visita�de�professorat�es-
tranger� reforçant� convenis� de� col·laboració� amb� altres
institucions.

el personal d’administració i serveis:
essencials per a la qualitat

L’actiu�més�important�de�qualsevol�organització�públi-
ca�són� les�persones,�que�en�configuren� l’estructura�de
funcionament�i�asseguren�la�qualitat del servei.�Perso-
nes�ben�formades,�per�anar�adaptant-se�als�canvis�cons-
tants� de� manera� participativa� i� responsable.� Hem� de
trencar�la�percepció�que�les�institucions�universitàries
són�en�alguns�aspectes�poc�àgils�als�canvis�i�a�les�inno-
vacions,�i�aprofitar�millor�la�formació�i�la�capacitat�de
servei�dels�diferents�cossos�administratius�i�tècnics.�El
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personal� d’administració� i� serveis� (PAS)� ha� de� seguir
cobrint�tota�una�sèrie�de�funcions�essencials�per�al�pro-
grés�i�la�qualitat�científica�i�docent�de�l’activitat�univer-
sitària.

Pensem�i�defensem�que�és�estratègic�atreure,�desen-
volupar� i� consolidar� el� capital� humà� de� la� universitat
amb�un�personal�format,�motivat�i�que�no�hagi�de�pre-
ocupar-se�pel�creixement�dels�riscos�financers�de�la�UB.
El�compliment�dels�acords�i�el�seguiment�d’un�full�de�ru-
ta�consensuat�i�àmpliament�acceptat,�compatible�amb�la
conjuntura,�és�la�major�seguretat�d’una�bona�gestió,�tant
econòmica�com�de�personal.

L’anàlisi�del�context�confirma�que�s’ha�d’avançar�en
la� resolució� dels� problemes� detectats,� alguns� històrics,
pel�que�fa�a�la�selecció,�la�formació�i�el�desenvolupament
del� personal� d’administració� i� serveis.� Aquesta� anàlisi
ens�ha�portat�a�desenvolupar�quatre�tipus�d’accions,�que
tenen�continuïtat�en�el�programa�actual:

Equiparació.�Avenç�en�l’equiparació�econòmica�en-
tre�els�dos�col·lectius�de�PAS,�amb�un�primer�pagament a
inicis�del�mandat�i�uns�acords,�l’any�2010,�que�van�deri-
var�en�una�Relació�de�Llocs�de�Treball�(RLT),�fase�0,�de
PAS�funcionari�que�consolidava�la�reducció�de�l’escletxa
existent�entre�els�dos�col·lectius.�Una�RLT�de�PAS�que�fi-
nalment�s’ha�culminat�en�una�primera�versió�el�2012.

Actualment�estem�completant�l’equiparació�a�partir
d’una� defensa� conjunta� dels� drets� laborals� d’ambdós
col·lectius.

Resposta a demandes històriques.�A�partir�de�l’or-
denació�de�les�normatives�i�dels�acords�pendents,�s’han
anat�culminant�algunes�accions,�mentre�que�la�resta�s’ha
encabit,�amb�l’aval�i�la�confiança�de�la�feina�feta,�en�el�full
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de�ruta�i�l’evolució�de�la�RLT per�avançar�en�primer�lloc
en�les�demandes�sense�impacte�econòmic.

Potenciació de la formació del PAS.�Ha�crescut� la
diversitat�de�cursos,�la�seva�especialització�per�necessi-
tats�del�lloc�de�treball�i�les�hores�ofertes.�En�els�darrers
quatre�anys�s’ha�augmentat�prop�del�50%�les�hores�mitja-
nes�de�formació respecte�a�la�situació�precedent.

Seguretat laboral.�S’ha�incrementat�la�seguretat�la-
boral,�tant�per�la�reducció�de�la�temporalitat com�per�la
progressiva�revisió�dels�riscos�psicolaborals.�La�segure-
tat�laboral�continua�sent�una�prioritat.

A�partir�d’aquest�plantejament,�proposem�els�segü-
ents�objectius�i�accions:

1.�Avenç en�els�projectes�pendents�i�oberts,�acordats
amb�els�sindicats:

1.1�Avançarem�en�les�següents�fases�de�la�RLT,�a�par-
tir�del�full�de�ruta�acordat,�per�actualitzar�totes�les�situa-
cions�en�les�diferents�unitats�i�serveis.

1.2�Seguirem�amb�el�diàleg,�l’apropament�i�la�nego-
ciació�per�arribar�al�màxim�consens�pel�que�fa�a�l’evolu-
ció�de�la�RLT.

1.3� Continuarem� impulsant� l’estabilització� del� PAS
interí,�en�un�clima�de�seguretat�i�benestar.

1.4�Avançarem�des�del� consens�en� les�normatives� i
els�manuals�pendents�de�tancar.

1.5�No�deixarem�de�promoure�accions�individuals�i
col·lectives�de�suport�per�a�la�conciliació�de�la�vida�fami-
liar�i�laboral.

2.� Impuls� de� la� carrera professional mitjançant� la
formació.
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2.1�Definirem�de� forma� consensuada� i� transparent
els�llocs�de�treball�i�els�mecanismes�de�promoció�i�estabi-
lització.

2.2�Promourem�una�formació�d’adequació�professio-
nal,�així�com�una�altra�que�permeti�anar�perfilant�la�car-
rera�professional�per�a�la�promoció.

2.3�Finalitzarem�el�projecte�de�currículum�del�PAS,
que�servirà�per�a�una�millor�detecció�i�consideració�dels
mèrits�formatius�i�de�les�capacitats�del�personal.

2.4�Millorarem� la� coordinació� amb� altres� unitats� i
actualitzarem�la�formació�corporativa.

2.5� Dissenyarem� un� nou� reglament� de� provisió� de
llocs�de�treball.

3.�Millora�de� la�comunicació� interna� i�del�coneixe-
ment�de�les�necessitats�i�els�perfils�del�PAS.

3.1�Continuarem�amb�l’entesa�de�relació�i�negociació
amb�els�representants�del�PAS.

3.2�Configurarem�programes� de� formació� i� relació
amb�els�representants�del�personal.

4.�Defensa�dels�drets laborals dels�dos�col·lectius�del
PAS,�funcionari�i�laboral.

4.1�Seguirem�aplicant�una�interpretació�favorable�al
personal�quan�hi�hagi�marge�en� les�noves�normatives� i
mesures� que� afecten� la� jornada,� la� representació� i� els
drets�laborals�del�personal.

4.2� Planificarem� les� mesures� pendents,� legalment
possibles,� per� seguir� avançant� en� la� igualtat� dels� dos
col·lectius�del�PAS.

4.3�Plantejarem�una�organització�adaptada�a�les�ne-
cessitats�actuals�dels�processos�per�aconseguir�la�màxi-
ma�fluïdesa�pel�que�fa�a�l’organització,�és�a�dir,�una�orga-
nització�eficient�i�sostenible.
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4.4� Posarem� en�marxa� experiències� pràctiques� per
millorar�la�gestió�del�coneixement�d’alguns�aspectes�re-
lacionats�amb�la�modernització�del�nostre�funcionament
i�dels�nostres�processos.�

5.�Aposta�per�la�internacionalització del�PAS�a�par-
tir�de�projectes�d’intercanvi.

5.1�Millorarem� la�mobilitat� del� PAS� i� presentarem
noves� iniciatives� per� fomentar� l’intercanvi� d’experièn-
cies�i�el�coneixement�d’altres�universitats.

els i les estudiants com a eix central

Els� i� les� estudiants� són� la� raó� de� ser� de� la� universitat.
Aquesta�senzilla�frase�emmarca�el�nostre�interès�i�objec-
tiu�prioritari�de�desenvolupar�polítiques�d’acord�amb�els
temps�i,�especialment,�amb�el�perfil�actual�de�l’estudian-
tat.�Una�raó�de�servei�que�es�basa�en�una�universitat�in-
clusiva�i�equitativa�entre�els�diferents�perfils�i�procedèn-
cies�del�nostre�alumnat.

L’estudiant� esdevé� fonamental� en� el� bon� funciona-
ment� dels� ensenyaments,� donant� retroalimentació� als
canvis� plantejats,� per� tal� que� puguin� ajustar-se� temps,
formes,�continguts�i�competències.�El�paper�del�profes-
sorat�ha�de�canviar�substancialment�en�l’acompanyament
a�l’estudiant,�en�la�comprensió�dels�conceptes�i�l’assump-
ció�de�competències.�L’estudiant�ha�de�ser�el�protagonista
del�seu�propi�aprenentatge,�i�cal�una�major�bidirecciona-
litat�de� la� seva�relació�amb� la�universitat.�Un�aprenen�-
tatge�que�s’estén�a�bastament�al�llarg�de�la�vida�i�que�ha
diversificat�l’edat�i�les�vies�d’accés�a�l’ensenyament�supe-
rior.�Una�diversitat�que�inclou�les�necessitats�dels�nous
perfils�estudiantils�i�dels�exalumnes.
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La�gran� tasca�que�estem�desenvolupant�és� implicar
els�i� les�estudiants�cercant�contactes�que�facilitin�el�co-
neixement�de�les�seves�necessitats�i�dels�seus�objectius.
Volem�seguir�promovent�i�millorant�l’acostament�al�món
dels�estudiants�i�les�seves�problemàtiques�per�tal�de�cop-
sar�les�prioritats�i�alhora�detectar�i�corregir�les�possibles
disfuncions.�Aquest�apropament�esdevé�imprescindible
en�un�marc�educatiu�que�evoluciona�i�canvia.�La�creació
de�l’Observatori�de�l’estudiant�culmina�tota�una�sèrie�d’i-
niciatives�que,�entre�altres�resultats,�tenen�impacte�en�la
major�participació�estudiantil�i�la�millor�detecció�i�res-
posta�a�les�seves�vulnerabilitats�per�accedir�als�estudis�o
continuar-los.

La�demanda�d’una�òptima�formació�que�faciliti�la�in-
serció�en�el�món�professional�amb�èxit�és,�sens�dubte,�la
majoritària�i�la�més�comuna.�Així�doncs,�com�a�universi-
tat�hem�de�garantir�que�tot�l’estudiantat�assoleixi�cadas-
cun�dels�nivells�formatius�previstos�al�Marc�Espanyol�de
Qualificacions�(Marco Español de Calificaciones para la
Educación Superior, MECES)�i�al�Marc�Europeu�de�Qua-
lificacions�(European Qualifications Framework,�EQF).

Durant�els�últims�quatre�anys,�hem�treballat�per�a�la
millora�de� la�vida�acadèmica�dels�universitaris,�promo-
vent�i�consolidant�polítiques�inclusives,�i�s’ha�participat
en�programes�promoguts�per�la�Generalitat�de�Catalunya
i�el�Ministeri,�així�com�també�s’han�portat�a�terme�diver-
ses�accions�pròpies�donant�suport�als�centres.�S’han�creat
premis� per� incentivar� l’estudi� d’algunes� àrees� concretes
del�saber�i�també�per�potenciar�l’esperit�emprenedor.

La�formació�universitària�no�està�restringida�a�la�for-
mació�acadèmica,�sinó�que�també�abasta�la�formació�in-
tegral,�que�òbviament�inclou�l’assoliment�de�competèn-
cies�transversals�i�valors�com�l’esforç,�la�responsabilitat,
el�rigor,�la�tolerància,�la�participació,�l’esperit�crític...�A
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aquestes�dimensions�de� la� formació�estudiantil�hi�hem
respost�des�de�quatre�eixos:

Suport a l’estudiant.�Millora� dels� serveis� adreçats
als� estudiants,� dedicant� una� especial� atenció� a� situa-
cions�i�persones que�requereixen�un�tractament�indivi-
dualitzat.

Promoció dels sistemes d’informació adreçats a
l’estudiant.�Hem�promogut�la�col·laboració�amb�els�nos-
tres�centres�per�fomentar�la�informació�i�l’atenció�desti-
nades�a� l’estudiantat,�així�com�tota�una�sèrie�d’eines�de
difusió� i� comunicació� internes� dels� estudiants.� També
hem�promogut�les�vocacions�científiques�de�les�genera-
cions�futures�que�passaran�per�la�universitat.

Participació estudiantil.�Hem�impulsat�campanyes
de�crida�a�la�participació�i�la�celebració�de�debats�i�refe-
rèndums�estudiantils,�així�com�un�major�treball�amb�les
associacions� i� els� representants,� que� ha� derivat� en� un
augment�de�més�del�50%�de�participació�en�les�darreres
eleccions,� tot� i� que� resta� pendent� la� participació� estu-
diantil�en�els�òrgans�de�govern.�La�posada�en�marxa�de
l’Observatori�de�l’estudiant ha�de�ser�una�peça�clau�en�la
millora�de�les�polítiques�universitàries�mitjançant�la�par-
ticipació�activa�dels�estudiants�al�voltant�de�tres�eixos:�la
participació,� la� dimensió� social� i� l’ocupabilitat� entesa
com�a�inserció�laboral�i�social.

Preocupació per l’efecte de la conjuntura econò-
mica actual en l’estudiant. Hem�creat�i�hem�difós�me-
sures�especials�per�pal·liar�l’increment�de�preus que�està
suposant�el�nou�sistema�de�preus�acadèmics�en�els�sec-
tors� o� les� situacions� més� vulnerables� de� l’estudiantat,
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per�la�seva�incidència�en�l’accés�i�la�continuïtat�dels�es-
tudis.�

Estem� treballant� per� establir� sinergies� amb� l’estu-
diantat�a�tots�els�nivells,�per�millorar�amb�ells�i�elles,�i�per
a�ells�i�elles,�la�nostra�universitat.�Amb�aquesta�màxima�i
aquests�criteris�de�treball,�plantegem�els�següents�objec-
tius�i�accions:

1.�Millor�coneixement del�perfil�de� l’estudiant�mit-
jançant�l’Observatori de l’Estudiant.

1.1�Desenvoluparem�l’Observatori�de�l’estudiant�de�la
UB.

1.2�Millorarem�els�sistemes�informatius�entre�els�i�les
estudiants,� i�entre�l’estudiantat�i�el�vicerectorat�correspo-
nent.

1.3�Enfortirem�els�serveis�adreçats�als�estudiants�per
tal�siguin�més�propers.

2.�Millora�de�la�participació estudiantil.
2.1�Incorporarem�un�estudiant�en�l’equip�del�vicerec-

torat,�com�a�director�d’un�projecte�de�participació�que
permeti�millorar� la� transparència� i� el� contacte�més�di-
recte� amb� les�problemàtiques� i� les�demandes�de� l’estu-
diantat.

2.2�Potenciarem�la�representació�dels�estudiants�i�de
l’associacionisme� com� a� via� de� detecció� i� canalització
dels�problemes�i�dels�serveis�a�l’estudiant�i�de�promoció
de�les�activitats�des�de�l’Hotel�d’Associacions.

2.3.�Crearem�una�comissió�de�resolució�de�conflictes
acadèmics,� com� a� òrgan� intermedi� entre� el� centre� i� el
rectorat,�per�derivar� les�queixes,� incidències� i�reclama-
cions�que�no�es�puguin�resoldre�des�dels�centres.

2.4�Establirem�sistemes�de�comunicació�amb�els�con-
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sells�d’estudis,�a�través�dels�vicedegans�i�les�vicedeganes,
per�rebre�les�disfuncions�i�els�suggeriments�de�cadascun
dels�ensenyaments.

2.5� Promourem� una�major� representativitat� de� l’a-
lumnat,�mitjançant� l’explotació�dels� informes�elaborats
per� l’Observatori�de� l’Estudiant,�per� tal�de�millorar� les
polítiques�estudiantils.

3.�Reforç�dels�serveis a�l’estudiant.
3.1�Promourem�accions�dins�del�marc�de�la�Universi-

tat� Saludable,� adreçades� als� i� les� estudiants� i� també� al
professorat�i�al�personal�d’administració�i�serveis.

3.2�Consolidarem�i�millorarem�la�Unitat�de�diagnòs-
tic�i�assessorament�psicològic.

3.3�Seguirem�desenvolupant� les�accions�necessàries
que�permetin�accedir�des�dels�telèfons�mòbils�als�serveis
més�demanats�per�l’alumnat.

3.4�Potenciarem�experiències�d’autogestió,�per�part
de� l’estudiantat� i� les� seves�associacions,�de�determinats
serveis�i�espais�adreçats�a�aquest�col·lectiu.

3.5�Afavorirem�la�participació�voluntària�dels�estu-
diants�en�projectes�que�ells�puguin�gestionar.

3.6�Promourem�la�pràctica�esportiva�des�del�Servei
d’Esports,�tant�des�de�l’aspecte�competitiu�com�del�de�la
salut:� lligues� internes� i� participació� en� campionats� de
Catalunya�i�de�l’Estat�espanyol.

3.7� Desplegarem� nous� convenis� per� augmentar� els
avantatges�de�ser�estudiant�UB,�no�només�amb�entitats
privades,�sinó�també�públiques,�com�els�transports�o�les
biblioteques.

3.8�Tindrem�presents�les�necessitats�particulars�de�la
dimensió�internacional�de�l’estudiantat,�tant�de�la�mobi-
litat�que�rebem�com�de�la�que�parteix�de�la�UB.
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4.� Potenciarem� el� suport� i� la� col·laboració� amb� els
col·legis majors.

4.1�Mantindrem�en�plena�activitat�els�actuals�col·le-
gis�majors�de�la�Universitat�de�Barcelona,�amb�el�plante-
jament�d’endegar�les�millores�necessàries�per�a�un�servei
de�qualitat.

4.2�Inclourem�els�col·legials�com�a�grup�d’estudiants
diferenciat�per�atendre�les�seves�demandes�i�les�seves�ne-
cessitats�de�col·laboracions�especials.

5.�Foment�del�sentiment�de�pertinença a�la�UB.
5.1� Aprofitarem� les� possibilitats� tecnològiques� del

nou�carnet�UB�per�difondre�i�ampliar�els�avantatges�i�els
contactes�de�la�UB.

5.2�Incrementarem�la�presència�social�d’Alumni�UB,
amb�un�continuat�augment�dels�seus�socis�i�la�consolida-
ció�d’un�projecte�autosostenible.

5.3� Consolidarem� una� xarxa� relacional,� aprofitant
les�noves�tecnologies,�que�faci�de�la�comunitat�UB�una
comunitat�potent.

política acadèmica: un camí de consens
per a la qualitat

Des�de�l’any�1999,�en�què�es�va�signar�la�Declaració�de
Bolonya,�la�Universitat�de�Barcelona�ha�estat�treballant
per�avançar�cap�a�la�construcció�de�l’Espai�Europeu�d’E-
ducació�Superior,�i�ha�estat�molt�present�en�els�diferents
fòrums,�jornades,�tallers...,�coordinant�grups�de�treball,
tant�a�nivell�de�l’Estat�com�també�a�nivell�internacional,
i�sent�un�punt�de�referència�de�la�feina�que�s’ha�anat�du-
ent� a� terme� al� llarg� d’aquests� anys.� Aquesta� feina� s’ha
consolidat�i�s’ha�materialitzat�en�els�darrers�anys�amb�la
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implantació�i�el�desplegament�de�tota�l’oferta�de�graus,�i
les�adaptacions�corresponents�dels�màsters�oficials�i�els
programes� de� doctorat.� Ha� estat� una� implicació� en� la
modernització�docent�que�hem�seguit�des�de�la�qualitat�i
les�unitats�específiques�d’acompanyament.

Per�a�nosaltres,�la�qualitat�docent�és�un�valor�irrenun-
ciable,�un�valor�que�cal�mantenir�i�fomentar�amb�una�tas-
ca�efectiva�que�faciliti�els�tràmits�de�garantia,�suport�i�se-
guiment� d’aquesta� qualitat.� Hem� reforçat� les� unitats
acadèmiques,� tot� i�que� resta�pendent�una�estructuració
que�endreçarà�i�reconeixerà�totes�les�competències�i�exi�-
gències� que� l’EEES� ha� anat� incorporant� en� els� darrers
anys.

La�qualitat�ha�estat�una�de�les�nostres�prioritats.�Els
criteris�fixats�per�l’Associació�Europea�per�a�la�Garantia
de� la�Qualitat�en� l’Educació�Superior�(ENQA),� i� ratifi-
cats� pels� diferents� països� signants� de� la� Declaració� de
Bolonya�(2006),�han�fet�que�les�universitats�hagin�de�dis-
posar,�en�tots�els�seus�àmbits�(docència,�recerca�i�gestió),
de�sistemes�de�garantia�de�la�qualitat�que�permetin�ana-
litzar�les�desviacions�de�la�planificació�i�les�àrees�suscep-
tibles�de�millora,�i,�a�la�vegada,�facin�possible�implantar
propostes�per�superar-se�contínuament.�En�aquesta�línia
d’actuació,� l’Agència� de� Polítiques� i� de� Qualitat� de� la
Universitat�de�Barcelona�s’ha�convertit�en�un�instrument
de�gestió�que�assegura�la�qualitat�en�aquests�àmbits.�

La�consolidació�de� l’EEES�ha�estat�molt�present�en
les� polítiques� i� les� accions� acadèmiques� i� de� qualitat,
comparables� a� les� que� s’han� fet� a� nivell� europeu,� que
s’han�desplegat�tenint�presents�els�següents�aspectes:

Nova estructuració dels estudis de grau i màster i
titulacions pròpies.�Al� llarg�d’aquests�quatre�anys�s’ha
iniciat� i�completat� l’adaptació�de�tots�els�ensenyaments
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de�grau,�i�s’ha�fet�una�actualització�de�l’oferta�dels�nos-
tres�estudis�de�llicenciatures,�diplomatures�i�enginyeries,
oferta�que�s’ha�reforçat�amb�titulacions�emergents�i�re-
dissenyant� les�més� tradicionals�que� ja� s’estaven� impar-
tint.�A�més,�s’ha�reestructurat�l’oferta�de�màsters,�inicia-
da�en�el�curs�2006-2007.

Així,�s’ha�completat�una�oferta�de�65�graus�i�més�de
150�màsters�universitaris oficials.

També�s’ha�potenciat�la�tasca�que�ja�portava�a�terme
l’Agència�de�Postgrau�des�de�la�seva�creació�l’any�2003,
impulsant� una� gestió� més� coordinada� de� l’oferta� de
postgraus�propis�de�la�UB�i�fent�una�adaptació�progres-
siva� de� tota� l’oferta� pròpia� a� les� directrius� de� l’EEES.
Aquesta�adaptació�també�ha�abastat�altres�ensenyaments
no�reglats,�que�s’han�integrat�en�la�seva�gestió�de�mane-
ra�sinèrgica�amb�IL3.�Així�mateix,�el�CRAI�ha�realitzat
el�seu�pla�estratègic�per�a�una�millor�adaptació�a�les�ne-
cessitats�i�exigències�del�context�acadèmico-docent�ac-
tual.

Resposta a les demandes per l’adaptació a l’EEES.
Hem�mantingut�un�eficaç�equip�humà,�que�ha�assumit
les�diferents�necessitats�i�demandes�acadèmiques�a�par-
tir�de� l’experiència� i� de� l’expertesa� acumulada,� que� fan
que�els�canvis�en�accés,�plans�docents,�títols,�beques...,�i
tota�una�sèrie�de�novetats� impulsades�darrerament�per
l’adaptació� a� l’EEES,� es� puguin� implantar� adequada-
ment.�La�confiança�en�aquest�equip�humà i�la�consolida-
ció�de�la�seva�expertesa�fa�que�ens�puguem�plantejar�amb
prou�garanties�adaptacions�futures.

Coordinació amb els centres.�La�coordinació�a�tra-
vés�dels�vicedegans,� la�comissió�acadèmica� i�el�contra-
cte-programa�acadèmico-docent ha�estat�bàsica�per�de-
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tectar�i�respondre�a�cada�demanda�i�necessitat�que�la�im-
plantació�de�l’EEES�ha�exigit�en�els�darrers�anys.�

Normatives.�S’han�completat�i�actualitzat�les�norma-
tives�pendents,�a�la�vegada�que�se�n’ha�iniciat�un�procés
de�simplificació�amb�versions�refoses�i�de�flexibilització
en�la�seva�aplicació�per�facilitar�l’adaptació�a�les�novetats
i�les�demandes�canviants�de�la�conjuntura.

Qualitat.�L’Agència�de�Polítiques�i�de�Qualitat de�la
Universitat�de�Barcelona�és�la�unitat�transversal�que�ha
assegurat�una�política�ferma�i�eficaç�en�els�àmbits�de�la
dedicació�universitària:�

a)�en�l’àmbit�acadèmico-docent�s’ha�acompanyat�tots
els� centres� en� les� propostes� de� verificació� dels� estudis
universitaris,� així� com� en� el� seguiment� preceptiu� que
marquen�les�lleis�estatals�i�autonòmiques;

b)�en�l’àmbit�de�la�recerca�s’ha�impulsat�l’obtenció�de
certificats� de� qualitat,� necessaris� per� desenvolupar� la
tasca�que�les�empreses�i�les�institucions�acorden�amb�la
universitat�(certificats�de�bones�pràctiques�de�laboratori,
certificats�ISO�i�altres).�També�s’ha�impulsat�el�codi�de
bones�pràctiques�en�recerca,�que�és�un�referent�nacional
i�internacional;�

c)�en�l’àmbit�de�la�gestió�s’ha�potenciat�la�gestió�per
processos� i� s’han� engegat� les� certificacions� de� qualitat
per�a�serveis�i�unitats�docents.

Tot� i� que�hem�consolidat�un� equip�humà�eficient� i
dedicat� a� aquesta� labor,� cal� adaptar� l’estructura�per� fer
més�eficaç�el�servei,�el�seguiment�i�les�accions,�i�cal�seguir
avançant�en�l’eficàcia�de�la�política�acadèmica�i�de�quali-
tat�a�través�dels�objectius�i�de�les�accions:

1.�Millora�del�suport�als�ensenyaments.
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1.1�Desenvoluparem� el� projecte� de� Gestió� Integral
d’Ensenyaments�(GIE)�amb�l’objectiu�de�donar�una�co-
bertura�completa�a�tot�el�cicle�dels�estudis�que�ofereix�la
Universitat�de�Barcelona,�oficials�i�propis.

1.2� Avançarem� en� la� planificació� futura� d’una
oferta� acadèmica� de� qualitat,� competitiva� i� que� pre-
servi� les� àrees� de� coneixement� pròpies� de� la� nostra
universitat.

1.3�Dissenyarem�un�mapa�de�matèries�que�respongui
a�criteris�de�qualitat�i�tingui�en�compte�la�seva�demanda
i�la�seva�necessitat�estratègica.

1.4�Impulsarem�un�mapa�d’ensenyaments,�garantint-
ne�la�competitivitat�i�la�qualitat,�i�preservarem�els�títols
estratègics�que�es�considerin�oportuns.

1.5�Farem�que� l’Agència�de�Postgrau�participi�en�el
procés� de� prospectiva,� disseny� i� seguiment� de� l’oferta
global�de�postgrau�de�la�UB�(màsters�oficials,�postgraus
propis,�formació�contínua),�donant-li�d’aquesta�manera
un�rol�de�suport�a�l’estratègia�dels�centres�i�de�la�univer-
sitat�en�general,�amb�l’objectiu�de�reforçar�el�conjunt�de
l’oferta�i�potenciar-ne�la�internacionalització�mitjançant
una�visió�de�conjunt�i�una�gestió�més�integrada.

2.�Simplificació de�les�normatives.
2.1�Revisarem�i�farem�el�seguiment�de�l’eficàcia�de�les

normatives�per�corregir-les�i�actualitzar-les�amb�la�regu-
laritat�necessària.

2.2�Agilitarem� els� processos� acadèmics,� tant� d’ava-
luació�docent�com�de�dedicació�acadèmica,�per�facilitar
la�tasca�del�professorat�i�el�seu�reconeixement.

2.3�Aprovarem�una� política� sobre� adscripció� i� se-
guiment�de�les�activitats�acadèmiques�dels�centres�ads-
crits.
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3.�Continuïtat de�la�feina�feta�com a millor garantia
d’èxit.

3.1�Seguirem�potenciant�els�sistemes�interns�de�ga-
rantia�de�qualitat�per�tal�d’avançar�en�el�seu�desenvolu-
pament�en�cadascun�dels�nostres�centres,�donant�espe-
cial�rellevància�a�les�diferents�comissions�de�qualitat�que
ja�estan�constituïdes�i�que�han�de�ser�el�suport�principal
dels�equips�deganals�per�al�seguiment�dels�diferents�pro-
cessos�relacionats�amb�la�qualitat�dels�ensenyaments.

3.2�Donarem�suport�als�centres�de�la�nostra�universi-
tat�per�a�la�futura�acreditació�de�les�titulacions�que�estan
implantades.

3.3� Consolidarem� una� estructura� eficaç� i� àgil� dels
processos�de�gestió,�tant�per�a�l’alumnat�com�també�per
al�professorat�i�les�unitats�i�el�personal�que�s’hi�dediquen.�

3.4 Assegurarem�el�treball�coordinat�a�nivell�central,
de�centres�i�d’ensenyaments,�distingint�el�que�pot�ser�ge-
neral�del�que�sigui�específic�i�cercant�la�connexió�i�la�po-
tenciació�mútues�entre�les�iniciatives�endegades�als�dife-
rents�nivells.

3.5�Potenciarem�el�contracte-programa�acadèmico-
docent� com�a� eina� fonamental�de� coordinació�amb�els
centres.

4.�Millora�de�la qualitat.
4.1� Reforçarem� la� qualitat� dels� ensenyaments�mit-

jançant� el� seu� seguiment� i� la� seva� acreditació,� posant
l’èmfasi�en�la�qualitat�docent,�no�sols�com�a�objectiu�in-
tern,� sinó� també�com�a�element�de�prestigi� i�projecció
externa�de�la�nostra�universitat.

4.2�Potenciarem�una�relació�estreta�entre�docència�i
recerca,�com�a�tret�fonamental�que�defineix�les�universi-
tats�potents�en�recerca.
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la docència: els reptes europeus i de sistema

La�docència�i�l’aprenentatge�són�funcions�centrals�de�la
universitat,�i,�en�conseqüència,�el�desenvolupament�adient
dels�processos�relacionats�amb�aquestes�funcions�han�es-
tat�l’objectiu�cabdal�del�programa�d’acció�aquests�darrers
anys.

La�política�docent�de�la�nostra�universitat�ha�de�ba-
sar-se�en�alguns�principis�de�caràcter�global�que�en�ga-
ranteixin�la�coherència�i�configurin�la�nostra visió sobre
aquesta�qüestió�tan�fonamental.�Aquests�principis�es�po-
den�resumir�en�el�plantejament�de�la�qualitat�docent�com
a senyal�d’identitat de�la�nostra�universitat,�és�a�dir,�com
a�fita�interna�però�també�com�a�element�de�prestigi�i�pro-
jecció�externa�de�la�UB;�la�potenciació�de�la relació�estre-
ta�entre�docència�i�recerca,�en�la�línia�de�les�universitats
potents�en�recerca�a�les�quals�pertanyem�(LERU); la�con-
tribució�activa�de�la�UB�a�l’èxit�acadèmic�dels�seus�estu-
diants,�en�el�marc�de�la�creació�d’una�cultura�d’aprenen-
tatge� basada� en� les� oportunitats� i� la� responsabilitat;� i,
finalment,�una visió integral del conjunt d’actuacions
destinades a la millora i a la innovació docent com�a
garantia�de�la�seva�potenciació,�eficàcia�i�sostenibilitat.

El�desplegament�de�l’Espai�Europeu�d’Educació�Su-
perior�ha�fet�palesa�la�necessitat�de�fer�una�reflexió�pro-
funda�sobre�els�objectius�de�formació�de�les�diferents
titulacions�universitàries,�sobre�el�model�d’ensenyança-
aprenentatge�subjacent�i�sobre�el�canvi�de�cultura�docent
que�tot�això�comporta.�Aquest�procés�de�reflexió�no�s’es-
gota�en�el�disseny�i�la�implantació�de�les�titulacions,�sinó
que� cal� continuar-lo,� acompanyant� els� ensenyaments� i
els� centres�en�un�procés�de� seguiment� i� culminació�de
l’adaptació�per�mantenir�l’èxit�assolit�amb�la�implantació
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dels�darrers�anys,�un�èxit�validat�per�la�bona�acollida�dels
ensenyaments�i�dels�indicadors�docents.

Per�a�nosaltres,�la�qualitat�és�el�principal�objectiu.�La
formació� superior� és� un� valor� irrenunciable� que� hem
mantingut�en�els�darrers�anys�gràcies�al�fet�de�marcar�la
directriu� del� lideratge� en� la�millora� i� la� innovació� do-
cents.�Les�millores�visibles�en�els�rendiments�acadèmics�i
la� reducció� de� l’abandonament� estudiantil,� a�més� de� la
implicació�del�professorat�en�la�innovació�docent,�ajuden
a� comprendre� el� creixement� de� la� demanda� social� dels
nostres� ensenyaments,� els� quals� gaudeixen� d’una� bona
valoració� i� funcionen�com�un�veritable�ascensor�social.
Això�ha�implicat�actuacions,�en�relació�amb�diferents�ei-
xos�o�dimensions,�amb�la�participació�de�diferents�actors:

Innovació docent.�L’augment�en�l’activitat�i�la�impli-
cació�del�professorat�en�innovació�docent�ha�estat�molt
considerable,�malgrat�la�situació�pressupostària�que�vi-
uen�les�universitats.�Des�del�Programa�de�Millora�i�Inno-
vació�Docent�(PMID)�s’han�impulsat�noves�estratègies,
metodologies�i�actuacions�docents�que�han�tingut�com�a
objectiu� la� millora� dels� aprenentatges� dels� estudiants.
També�hem�creat�un�observatori�de�la�innovació�docent
per�recollir�tota�l’activitat�que�es�fa�des�de�fa�20�anys�a�la
nostra�universitat.

Pràctiques docents.�S’ha�ampliat�el�nombre�d’equips
docents en�els�centres�de�la�UB,�als�quals�cal�afegir�la�ini-
ciativa�de�crear�un�projecte� interuniversitari,�en�col·la-
boració�amb�la�UAB,�d’un�portal�de�bones�pràctiques�do-
cents.

Semipresencialitat.�S’han�engegat�iniciatives en�di-
ferents�centres�de�la�UB�i�s’han�realitzat�jornades�inter-
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nes,�a�més�de�l’organitzada�a�nivell�de�la�Xarxa�Vives,�que
ens�han�permès�poder�disposar�d’unes�directrius�gene-
rals�sobre�la�manera�com�abordar�el�tema�de�la�semipre-
sencialitat�a�la�UB.

La� preocupació� per� les� polítiques� acadèmico-do-
cents�ha�portat�a�la�millora�de�les�condicions�per�fomen-
tar� la�qualitat,�que�s’ha�anat�aconseguint�en�vista�de� la
bona�marxa�d’indicadors�com�la�major�participació�i�l’a-
valuació�docent�positiva�del�professorat,�la�participació
en�iniciatives�com�l’Open Course Ware i�la�formació�do-
cent,�la�constatació�del�compliment�massiu�a�través�d’a-
plicacions� informàtiques� com� el� GR@d� i� el� PDA� o� la
participació�en�propostes�de�màsters�i�doctorat�interuni-
versitaris�nacionals�i�internacionals,�incloent-hi�la�parti-
cipació�en�el�programa�europeu�Erasmus�Mundus.�

En�definitiva,�una�docència�de�qualitat,�i�compara-
ble�a�la�que�trobem�a�nivell�europeu,�que�proposem�con-
tinuar�millorant�a�través�dels�objectius�i�les�accions�se-
güents:

1.�Millora�en�la�innovació i recerca educativa.
1.1� Traduirem� l’important� cabdal� d’iniciatives� de

millora�i�innovació�docent,�i�també�de�recerca�educativa,
en�canvis�amplis�i�estables�a�partir�d’una�tasca�continua-
da�de�difusió,�comunicació�i�discussió�en�els�nivells�per-
tinents.

1.2�Canalitzarem�les�diferents�iniciatives,�en�funció
del� seu�caràcter� (millora,� innovació,� recerca),� fent�una
reformulació�del�PMID.

1.3�Reforçarem�la�coordinació�i�la�complementarie-
tat�de�les�iniciatives�del�Grup�UB�amb�les�polítiques�ins-
titucionals� dels� centres� i� de� la�mateixa� universitat� per
millorar-ne�l’impacte.
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1.4�Prioritzarem�els�objectius�de�docència�en�els�con-
tractes-programa�de�graus�i�màsters,�amb�la�finalitat�glo-
bal�de�millorar�com�a�mínim�en�un�10%�els�indicadors�de
finançament�variable�de�la�UB�per�objectius�de�docència.

1.5�Defensarem�una�mesura�dels�indicadors�docents
a�nivell�del�sistema�universitari�català�que�tingui�present
la�nota�d’accés�i�una�comparació�interuniversitària�entre
els�primers�expedients.

1.6�Continuarem�el�procés�de�diversificació�dels�for-
mats�d’implantació� i�desenvolupament�de� les� activitats
docents�i�d’aprenentatge.�

1.7�Potenciarem�l’aplicació�acurada�de�plantejaments
semipresencials�com�a�ampliació�de�possibilitats�d’apre-
nentatge� i� com� a� resposta� a� situacions� específiques,� i
apostarem�també�per�l’accés�en�obert�en�compliment�del
mandat�aprovat�pel�Consell�de�Govern�de�la�UB.

1.8� Impulsarem� la� formació� pràctica,� no� solament
des�d’una�perspectiva�de�gestió,�sinó�també�mitjançant�la
promoció�i�priorització�d’iniciatives�d’innovació�en�aquest
àmbit.�

1.9�Promourem�i�donarem�suport�a�noves�iniciatives,
i�també�a�la�difusió�de�les�bones�pràctiques�ja�existents,
en�relació�amb�els�treballs�de�fi�de�grau�i�de�màster.�

2.�Impuls�de�la�coordinació docent.
2.1�Potenciarem�els�mecanismes�de�coordinació�per

desenvolupar�el�concepte�d’equip�docent�i�donar-li�la�vi-
sibilitat�i�el�reconeixement�necessaris.�

2.2� Farem� un� reconeixement� d’equips� docents� per
matèria,�semestre,�itinerari,�mòdul�o�activitats�específi-
ques� (pràcticum,� treball�de� fi�de�grau�o�màster,� etc.)� a
partir�de�l’establiment�de�nivells�valorables�de�coordina-
ció�d’activitats�i�reconeixerem�en�el�PDA�la�tasca�de�co-
ordinació�d’equip�docent.
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2.3� Valorarem� l’existència� d’equips� docents� en� les
convocatòries�que�es�facin�des�de�la�política�docent.

2.4�Possibilitarem�la�formació�específica�(general�o�a
demanda)�per�a�equips�docents.

2.5� Farem� una� consideració� específica� dels� equips
docents�a�les�convocatòries�d’innovació�o�altres.

2.6�Promocionarem�els�treballs�articulats�en�equips
docents�mitjançant�línies�específiques�en�els�contractes-
programa�acadèmico-docents.

3.�Actuació�específica�per�a�la�millora�dels�resultats
acadèmics.

3.1�Farem�una�anàlisi�sistemàtica�de�les�causes�de�l’a-
bandonament�i�dels�indicadors�de�baix�rendiment�a�par-
tir�de�l’àmplia�informació�ja�disponible.�

3.2�Actuarem� específicament� durant� el� primer� any
d’estudis,�on�es�produeix�més�abandó:�caràcter�més�pro-
actiu�de�la�relació�amb�els�centres�de�secundària,�pla�-
nificació� específica� d’acció� tutorial,� potenciació� de� les
ac�tivitats� destinades� a� l’adquisició� de� competències
transversals,�continguts�i�llenguatges�formals�indispen-
sables,�etc.�

3.3�Potenciarem�i�reformularem�els�Plans�d’Acció�Tu-
torial� a� partir� de� la� situació� de� cada� centre� i� ensenya-
ment,� reforçant,�entre�d’altres,� les� línies� següents:�dife-
rents� tipus� de� tutoria,� serveis� de� suport� al� professorat
tutor,�millor�reconeixement�de�l’activitat�tutorial�al�PDA,
incorporació�d’estudiants�de�darrers�cursos�o�nivells�su-
periors�a�les�tasques�de�tutoria.

3.4�Ampliarem�l’oferta�d’activitats�destinades�a�l’ad-
quisició� de� competències� de� caràcter� molt� transversal
(per�exemple,�competències�informàtiques�i�informacio-
nals�en�els�estudis�de�grau).�

3.5�Facilitarem,�sota�el�control�dels�centres,�la�possi-
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bilitat�de�canvi�d’estudis,�dins�de�la�mateixa�branca�de�co-
neixement,�sense�necessitat�de�passar�per�la�preinscrip-
ció�universitària.

4.�Elaboració�d’una�carta de serveis per a la docèn-
cia i�la�millora�docent�del�professorat.

4.1�Impulsarem�la�sistematització,�la�coordinació�i�la
visualització�clara�i�unificada�de�tots�els�recursos,�serveis
i�programes�destinats�al�suport�i�a�la�millora�docent,�des
d’un�enfocament�basat�en�els�serveis�a�la�docència.

4.2�Avançarem�de� forma�definitiva�cap�a�un�portal
únic�de�docència.

4.3�Actualitzarem�el�Campus�Virtual�com�a�eina�per
a�la�introducció�de�noves�possibilitats�d’actuació�docent
(Moodle�2.4).

4.4�Optimitzarem�els�recursos�disponibles�per�al�su-
port�a�la�docència�des�de�la�perspectiva�de�la�proximitat,
mitjançant�l’anàlisi�de�la�seva�aplicació�a�l’escala�adequa-
da�i�millorant�la�comunicació�amb�les�Unitats�de�Suport
a�la�Docència.

4.5�Potenciarem,�a�partir�d’iniciatives�actuals�i�futu-
res,�especialment�de�l’ICE,�una�perspectiva�integral�de�la
formació�del�professorat�destinada�a�afavorir-ne�la�pro-
moció�interna�i�externa�i�a�complementar�els�mèrits�in-
vestigadors� amb� els� docents,� avançant� cap� al� concepte
d’escola�de�professorat.

4.6�Ampliarem�el�reconeixement�en�el�PDA�de�les�ac-
tivitats�de�formació�sota�condicions�clarament�establer-
tes.

5.�Avenç�en�el reconeixement i la projecció de l’ac-
tivitat docent.

5.1�Crearem,�en�col·laboració�amb�el�Consell�Social,
premis�a�la�qualitat�docent.
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5.2�Potenciarem�la�projecció�externa�del�professorat
excel·lent�i�de�la�innovació�capdavantera�i�la�recerca�edu-
cativa,�mitjançant�els�recursos�tecnològics�(web�i�xarxes
socials),�les�revistes�especialitzades�i�actes�específics.

5.3� Inclourem,� a� partir� d’una� valoració� acurada,� la
innovació�docent�acreditada�com�a�criteri�per�introduir
al�PDA�un�factor�multiplicador�addicional�de�la�dedica-
ció�docent.

5.4�Millorarem�el�reconeixement�en�el�PDA�de�les�ac-
tuacions�de�coordinació�i�altres�activitats�dirigides�a�l’as-
soliment�dels�objectius�plantejats�en�aquest�àmbit.

5.5�Consolidarem�el�projecte�Curricul@integral�per
a�la�sistematització�de�la�informació�relativa�a�tota�l’acti-
vitat�del�professorat�relacionada�amb�la�docència�i�com�a
base�de�millores�en�el�seu�reconeixement.

6.�Seguiment�i�garantia�de�qualitat de la docència.�
6.1�Consolidarem� el� sistema�de� seguiment� i� la� im-

plantació�del�sistema�de�garantia�de�qualitat�de�la�docèn-
cia�mitjançant�el�desenvolupament�efectiu�dels�procedi-
ments�específics�de�qualitat�corresponents.

6.2�Reforçarem�la�implantació�de�l’EEES�en�tots�els
centres,� en� especial� en� aquells� on� estem�més� allunyats
dels�estàndards�esperables.�

6.3�Seguirem�avançant�en�l’automatització�del�procés
d’avaluació� del� professorat� a� partir� del� projecte�Curri-
cul@integral.

6.4�Millorarem�el�model�d’avaluació�i�farem�les�pro-
postes�oportunes�per�a�la�modificació�del�model�plante-
jat�des�de�l’AQU.

6.5�Implementarem�una�aplicació� informàtica� inte-
gral�per�al�conjunt�del�procés�d’avaluació�com�a�forma�de
facilitar�la�tasca�de�totes�les�persones�que�hi�participen.

6.6� Introduirem�de� forma�progressiva� i�acurada�els
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mecanismes�per�a�una�participació�més�sistemàtica�i�in-
tegral�dels�estudiants�en�la�millora�de�la�qualitat�docent,
segons� el� model� d’universitats� i� sistemes� universitaris
europeus.

política científica: un foment equilibrat
de la competitivitat

S’entén�per�política�científica�el�conjunt�d’accions�i�nor-
matives� pressupostàries� i� d’organització� que� la� UB� ha
d’adoptar�per� fomentar� la� recerca� científica� i� assolir� la
millora�de�la�seva�qualitat�i�el�màxim�reconeixement�in-
ternacional.�Això�significa�que�es�considera�la�recerca�i
la� transferència� de� coneixement� com� dues� de� les�mis-
sions�fonamentals,�tant�per�a�la�formació�de�personal�in-
vestigador�que�haurà�de�dedicar-se�a�la�tasca�docent�i�in-
vestigadora�com�per�impulsar�el�creixement�econòmic�i
el� progrés� social.�Una�millora� i� un� reconeixement� que
també�impliquen�fomentar�un�clima�social,�intern�i�ex-
tern,�que�doni�suport�als�investigadors�i�valori�la�recerca.

La�política�científica,�que�ha�de�ser�explícita,�té�com
a�objectiu�immediat�que�els�grups�de�recerca�de�la�UB�as-
soleixin�la�màxima�competitivitat�i�que�els�investigadors
que�encara�no�pertanyen�a�grups�de�recerca�reconeguts
aconsegueixin� aquesta� situació.� L’objectiu� global� és� fer
de�la�UB�una�de�les�universitats�més�ben�situades�en�els
rànquings�de�recerca,�tant�pel�que�fa�a�la�quantitat�total
de�publicacions�indexades�com�pel�que�fa�a�les�publica-
cions�per�a�investigadors.�Igualment�en�l’índex�d’impac-
te� acumulat,� perquè� estar� ben� situats� en� els� rànquings
dóna�prestigi�i�visibilitat�internacional.

Aconseguir-ho� passa� per� augmentar� el� nombre� de
projectes�competitius�obtinguts,�per�incrementar�el�nom-
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bre�d’investigadors�formats�en�grups�de�prestigi,�per�fo-
mentar� la� recerca� amb� nous� investigadors� sènior� en
aquells�àmbits�on�la�recerca�no�hagi�assolit�el�nivell�o�la
massa� crítica� adequats� i,� sobretot,� per� la� incorporació
d’investigadors�en�formació.

Amb� tot,� considerant� que� la�UB� és�una�universitat
que�combina�el�fet�de�ser�intensiva�en�recerca�amb�la�seva
dimensió�social,�hem�de� tenir�especialment�en�compte
els�beneficis�que�la�UB�transmet�a�l’economia,�la�societat,
la�cultura�i�les�polítiques�públiques.�Convé�replantejar-
se�quin�ha�de�ser�el�model�de�recerca�públic�català�en�els
propers�anys,�en�què�ens�enfrontarem�amb�greus�proble-
mes�econòmics�d’àmbit�europeu,�però�especialment�ca-
talà,�que�implicaran�escassetat�de�recursos.�La�UB�no�no-
més�no�pot� ser� aliena� a� aquest� debat,� sinó�que� l’ha�de
promoure�i�liderar.�

La�Universitat�de�Barcelona�ha�patit�una�política�de
segregació�d’investigadors�per�constituir�centres�i�insti-
tuts�de�recerca�a�partir�de�les�universitats�que�ha�tingut
l’inconvenient� de� descapitalitzar-la� parcialment� en� al-
guns� àmbits� del� coneixement.� Aconseguir� el� lideratge
científic�en�l’àmbit�europeu�passa�per�recuperar�aquest
capital� propi� humà� que� actualment� depèn� científica-
ment,�totalment�o�parcial,�d’altres�organismes�i�compe-
teix�directament�amb�la�Universitat�de�Barcelona.�

Es�tracta�d’una�promoció�i�d’un�lideratge�en�els�quals
estem�treballant�des�de�fa�quatre�anys,�i,�així,�en�política
científica�hem�avançat�en�les�següents�direccions:

Desenvolupament del Curricul@integral.�Integra-
ció�en�una�mateixa�aplicació�informàtica�i�plataforma�de
tot� el� currículum� docent,� investigador� i� de� gestió� del
professorat.
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Difusió de la recerca. Hem�aprovat�un�mandat� a
favor�de�les�publicacions�en�obert,�potenciant-lo�a�tra-
vés�d’una�convocatòria�específica,�així�com�noves�ac-
cions� actualment� en�marxa,� com� el�Dipòsit�Digital� a
nivell� de� la� Universitat� de� Barcelona� o� el� Projecte
«Going� for� Gold»,� que� està� dirigit� especialment� als
àmbits�de�ciències�socials,�arts�i�humanitats,�amb�pro-
postes�presentades�tant�de�lideratge�com�de�participa-
ció�en�projectes.

Potenciació del doctorat.�Hem�adaptat�tots�els�pro-
grames�i�normatives�de�doctorat�a�l’EEES,�amb�una�alta
taxa�d’èxit�en�les�mencions�cap�a�l’excel·lència�demanada,
i�a�més�hem�potenciat�el�futur�del�doctorat�amb�la�crea-
ció�de�l’Escola�de�Doctorat�de�la�UB,�que�hauria�de�donar
més�visibilitat�a�la�recerca�realitzada�a�la�nostra�universitat.�

Anàlisi dels rànquings.�Hem�seguit�i�hem�proposat
estratègies�per�continuar�en�el�grup�líder�de�les�universi-
tats�espanyoles en�tots�els�rànquings�internacionals.

Aposta per les humanitats i les ciències socials.
S’ha�avançat�en�un�projecte�de�Parc�de�les�Humanitats�i
les�Ciències� Socials,� a� nivell� de� configuració,� línies� de
treball�i�grups�de�recerca,�i�de�cerca�de�finançament,�pe-
rò�la�conjuntura�n’ha�frenat�el�desplegament.

Amb�el�bagatge�assolit,�ens�plantegem�reforçar�la�po-
lítica�científica,� sobre� la�base�principalment�del�docto-
rat,�amb�els�següents�objectius�i�accions:

1.�Reforç de les humanitats i les ciències socials
com�a�via�addicional�amb�recorregut�de�millora�en�els
nostres�indicadors.

1.1�Culminarem�el�projecte�del�Parc�de�les�Humani-
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tats�i�les�Ciències�Socials�per�potenciar�la�innovació�i�la
política�científica�en�aquests�àmbits.

1.2�Mantindrem�les�convocatòries�específiques�per�a
la�major�internacionalització�i�transferència�en�les�àrees
d’humanitats�i�ciències�socials.

1.3� Reforçarem� la� transdisciplinarietat� com� a� eina
per� visualitzar� l’aportació� de� les� humanitats� a� altres
camps�científics.

1.4�Potenciarem�les�col·laboracions�amb�la�indústria
cultural,�turística�o�de�component�social.

1.5�Defensarem�mètodes�d’avaluació�alternatius,�que
no�només�valorin� la� recerca�en� funció�del� seu� impacte
bibliomètric,�sinó�sobre�la�base�dels�beneficis�que�trans-
met� a� l’economia,� la� societat,� la� cultura,� les� polítiques
públiques,�etc.

2.�Els investigadors en formació, clau�per�assolir�el
lideratge.

2.1�Augmentarem�el�nombre�d’investigadors�en�for-
mació�amb�la�voluntat�d’arribar�a�duplicar�el�nombre�ac-
tual�a�través�de�les�convocatòries�públiques�i�d’un�pro-
grama�propi�de�captació�de�talent�a�nivell�internacional.

2.2�Modificarem�el�sistema�d’elecció�i�representació
dels�investigadors�en�formació,�l’accés�a�la�informació�i
el�reconeixement�de�les�seves�activitats�docents�i�investi-
gadores.

2.3�Elaborarem�la�carta�de�l’investigador�en�formació
de�la�UB,�que�serà�aprovada�en�el�primer�trimestre�de�l’any
2013.

3.�Aposta pel doctorat com�a�fonament�de�la�nostra
recerca�present�i�futura.

3.1� Completarem� en� sis� mesos� la� reordenació� del
doctorat�per�aconseguir�un�model�que�serà�eficaç�per�a�la
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gestió�i�alhora�efectiu,�àgil� i�flexible�per�afrontar�inter-
canvis�i�col·laboracions�internacionals.

3.2�Millorarem�els�sistemes�de�connectivitat�entre�les
diferents�aplicacions�informàtiques�i�facilitarem�als�co-
ordinadors�dels�programes�de�doctorat�tota�la�informa-
ció�ja�elaborada�per�abordar�amb�facilitat�els�processos
de�verificació�i�els�informes�que�calgui�presentar.

3.3�Incrementarem�el�nombre�de�tesis�doctorals�lle-
gides�per�PDI�equivalent�a�temps�complet.

3.4�Afavorirem�la�realització�de�tesis�doctorals�sota
el�règim�de�cotutela�internacional.

3.5�Impulsarem�els�màsters�universitaris�flexibles,�que
puguin�ser�cursats�amb�seixanta�o�cent�vint�crèdits,�per
afavorir�la�incorporació�de�doctorands�internacionals.

3.6�Afavorirem�la�interacció�i�la�connexió�dels�grups
de�recerca�amb�interessos�complementaris�i�transversals
per�fomentar�la�seva�participació�en�programes�interna-
cionals.

3.7�Detectarem,�a�través�de�l’Escola�de�Doctorat,�els
programes�de�doctorat�més�estratègics,�més�transversals
i�més�relacionats�amb�l’Horitzó�2020,�amb�l’objectiu�de
potenciar�l’atracció�de�recursos�i�la�internacionalització
del�doctorat.

3.8�Fomentarem�una�relació�més�intensa�del�docto-
rat� amb� les� universitats� de� la� LERU,� amb� la� creació,
emergència�o�fusió�de�nous�programes.�

3.9�Dissenyarem�les�activitats�formatives�de�caràcter
transversal�en�els�diferents�campus�de�la�UB,�accessibles
a�tots�els�doctorands.

3.10� Estudiarem� l’oportunitat� de� crear� Escoles� de
Doctorat� que� incloguin� àmbits� científics� relacionats,
amb�una�normativa�i�una�estructura�administrativa�co-
munes�en�el�conjunt�de�la�Universitat�de�Barcelona.�

3.11� Impulsarem� la� relació�dels� doctorands� amb� el
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teixit�productiu�i�la�societat�en�general�per�millorar�l’ex-
portació�de�doctorands� i� la� transferència�dels� resultats
de�la�recerca.

3.12�Aprofitarem�iniciatives�com�el�doctorat�indus-
trial� per�millorar� la� valoració� social� i� empresarial� d’a-
questa�formació,�i�incorporarem�a�través�de�l’Escola�de
Doctorat� activitats� formatives� específiques� per� al� con-
junt�d’investigadors�en�formació�a�les�empreses.

4.�Suport�per�augmentar�els�projectes de recerca.
4.1� Augmentarem� el� nombre� de� projectes� en� què

participen�investigadors�de�la�UB,�tant�del�Pla�Nacional
de�R+D�com�europeus.

4.2�Incentivarem�que�els�grups�de�recerca�incorpo-
rin� i� atreguin� investigadors� internacionals� i� postdoc�-
torals.

4.3� Impulsarem�que� els� investigadors� es� formin� en
grups�de�recerca�de�prestigi,�així�com�l’atracció�d’investi-
gadors�de�programes�finançats.

5.�Augment�de�l’atracció del talent.
5.1�Incorporarem�criteris�de�política�científica�en�l’a-

tracció� i� l’estabilització�del�professorat�per� fomentar� la
recerca� en� aquells� àmbits� on� sigui� necessari� assolir� o
consolidar�una�massa�crítica�competitiva.

5.2� Promourem� els� programes� de� doctorat� avalats
per�grups�de�recerca�altament�competitius�o�de�recerca
capdavantera.

5.3�Donarem�suport�a�màsters�de�recerca�amb�voca-
ció�internacional.

5.4�Promourem�una�xarxa�d’instituts�de�recerca�pro-
pis,�més�àgils,�competitius�en�recerca�i� implicats�en�els
programes�de�doctorat.
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6.�Foment�de�la�divulgació dels resultats de la re-
cerca.

6.1�Reordenarem�els�recursos�de�comunicació�cien-
tífica.

6.2�Crearem�una�unitat�de�comunicació�i�divulgació
de�la�recerca�amb�la�col·laboració�dels�investigadors�en
formació.

6.3�Dissenyarem,�amb�la�col·laboració�dels�investiga-
dors�en�formació,�activitats�formatives�de�comunicació
interdisciplinària�a�través�de�sessions�en�què�participin
doctorands�d’àmbits�diversos�i�allunyats�científicament.

6.4�Organitzarem�sessions�de�diàlegs�amb�la�ciència,
amb�la�participació�de�directius�empresarials�i�investiga-
dors�en�formació.

recerca i innovació: adaptació i superació

La�recerca�és�la�missió�universitària�entorn�de�la�qual�gi-
ra�la�qualitat�present�i�futura�de�la�nostra�institució,�una
universitat� intensiva� en� recerca� i� generalista,� que� cada
vegada�excel·leix�en�més�àrees�científiques�a�nivell�inter-
nacional.�Un�reflex�del�suport�i�de�la�continuïtat�d’aques-
ta�qualitat�és� la� situació�de� la�Universitat�de�Barcelona
com�a�primera�universitat�espanyola�i�una�de�les�millors
entre� les� llatinoamericanes� per� producció� científica,� i
destaca�en�els�rànquings�internacionals�pel�seu�lideratge
en�aquests�àmbits�territorials.�Un�exemple�d’aquest�lide-
ratge�ha�estat�la�invitació�rebuda�el�2010�per�incorporar-
nos�a�la�selectiva�xarxa�LERU�(League�of�European�Re-
search� Universities),� que� agrupa� les� 21� universitats
intensives�en�recerca�que�lideren�la�producció�científica
europea.

Mantenim� l’objectiu� de� consolidar� la� UB� com� una
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font�de�coneixement�dinàmica�i�competitiva,�que�ha�de
ser�a�través�de�la�seva�activitat�científica�una�part�valuosa
dels�reptes�inherents�a�una�economia�basada�en�el�conei-
xement.�Cal�defensar�una�recerca�universitària�que�abas-
ti�l’activitat�interna,�i�la�dels�instituts�i�hospitals�on�estem
presents,�com�a�marca�d’una�universitat�intensiva�en�re-
cerca,�que�se�suma�a�la�qualitat�docent.

Hem�potenciat�la�recerca�i�la�innovació�reforçant�el
suport�al�professorat,�als�grups�de�recerca�i�als�instituts,
amb�un�programa�d’activitats� d’innovació� i� de�política
científica,�sense�oblidar�que�és�en�ciències�socials,�arts�i
humanitats�on�tenim�un�major�potencial�de�millora.�En
els� darrers� anys,�malgrat� l’empitjorament� econòmic,� la
UB� ha� millorat� en� diferents� especialitats� en� els� ràn-
quings�internacionals�gràcies�als�seus�excel·lents�profes-
sionals,�dins�d’un�context�on�s’han�optimitzat�i�prioritzat
els�recursos�disponibles.�Les�accions�per�millorar�la�re-
cerca�i�la�transferència�de�coneixement�s’han�centrat�en
sis�àmbits:

Personal.�S’ha�fet�una�aposta�per�la�captació�de�ta-
lent amb�la�incorporació�de�nous�investigadors,�sèniors,
postdoctorals� i� predoctorals.�Aquestes� incorporacions
també�serveixen�per�a�les�polítiques�de�relleu�generacio-
nal�del�PDI,�com�és�el�cas�dels�Ramón�y�Cajal.�També�cal
destacar� que� algunes� d’aquestes� incorporacions� s’han
rea�litzat�en�àmbits�en�què� tradicionalment�no�hi�havia
sol·licituds,�com�ara�Formació�del�Professorat�o�Filolo-
gia.�

La� incorporació� d’investigadors� ICREA� sèniors� ha
servit�per�potenciar�la�recerca�d’excel·lència�en�diferents
àmbits�de�les�ciències�experimentals�i�socials�i�de�les�hu-
manitats.

S’ha� mantingut� estable� la� incorporació� de� becaris
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predoctorals�en�convocatòries�FPI,�FPU�i�FI,� igual�que
s’ha� continuat� la� convocatòria� pròpia� de� beques� APIF
que�donen�suport�als�departaments.�A�nivell�de�personal
tècnic,�s’ha�continuat,�malgrat�la�conjuntura,�el�cofinan-
çament�dels�tècnics�de�suport�a�la�recerca�com�a�punt�im-
portant�per�mantenir�el�bon�nivell�en�els�grups�de�recer-
ca�i�en�els�centres�científics�i�tecnològics�(CCiT-UB).�

Espais.�Es�va�fer�un�estudi�sobre�la�distribució�dels
espais�de�recerca�en�els�departaments� i�centres,�que�va
culminar�en�un�document�sobre�l’optimització,�la�distri-
bució� i� els� criteris�per�a� la� seva�utilització.�També�s’ha
donat�suport�als�centres�per�condicionar�espais�comuns
per�a�projectes�de�recerca,�fent�estructures�molt�més�di-
nàmiques� i� flexibles� per� executar� projectes� temporals.
Amb�aquests�ajuts�s’han�realitzat�obres�en�les�Facultats
de�Química,�Filologia,�Economia�i�Empresa,�Geografia�i
Historia,�i�Filosofia.

Infraestructures.� S’han� reorganitzat� els� Serveis
Cientificotècnics,�que�han�passat�a�configurar-se�com�a
Centres� Científics� i� Tecnològics� de� la� UB (CCiT-UB),
amb�un�canvi�de�direcció�i�una�adaptació�a�un�sistema
més�obert� i�competitiu.�A�més�a�més,�s’han�fet�estalvis
importants�en�manteniment� i�altres�conceptes�que�han
permès�renovar�i�millorar�els�equipaments,�a�la�vegada
que�s’han�obert�noves�col·laboracions�amb�infraestruc-
tures�d’altres�institucions�a�nivell�nacional�i�internacio-
nal.�Així�mateix,�hem�invertit�més�d’1,5�milions�d’euros
per�renovar�i�millorar�els�nostres�equipaments�en�convo-
catòries�cofinançades�per�el�MICINN.�

Finançament.�S’ha�mantingut�el�nombre�de�projec-
tes�nacionals,�però�la�reducció�dels�pressupostos�estatals
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comporta�que�els�investigadors�hagin�de�sol·licitar�més
projectes� internacionals� i� col·laboracions� amb� entitats
privades.�En�aquest�context,�s’ha�potenciat�com�a�priori-
tat�la�participació�en�projectes�internacionals.�Hi�ha�ha-
gut�un�augment�dels�projectes�del�VII�Programa�Marc
respecte�als�programes�anteriors.�També�cal�destacar�l’è-
xit�dels�nostres�investigadors�en�el�programa�de�l’Euro-
pean�Research�Council�(ERC).

Internacional.�La�UB,�des�del�seu�ingrés�en�la�LERU,
s’ha�consolidat�com�una�de�les�universitats�més�dinàmi-
ques�en�la�participació�en�les�activitats�d’aquesta�xarxa,
com�també�ho�és�en�altres�xarxes�científiques.�Així,�en
aquest�sentit,�cal�destacar�l’organització�del�10è�aniversa-
ri� de� la� LERU,� el�mes� de�maig� de� 2012,� o� la�Doctoral
Summer�School�que�es�va�fer�el�juny�de�2012,�entre�altres
reunions�organitzades�a�la�UB.�Des�de�l’Oficina�de�Pro-
jectes�Internacionals�i�de�Recerca�(OPIR)�s’estan�fent�ac-
tuacions�per�preparar�els�nostres�investigadors�per�a�les
noves�propostes�europees�dins�de�l’Horitzó�2020.

Pla de Dedicació Acadèmica.�Conjuntament�entre
els�vicerectorats�de�Recerca,�Política�Acadèmica�i�Quali-
tat,�Política�Docent�i�Científica,�i�de�Professorat�s’ha�re-
alitzat� el� PDA� del� PDI� a� temps� complet de� la�UB.� En
l’àmbit�de�recerca�s’han�aprovat�uns�barems�que�perme-
ten�avaluar� l’activitat�de� recerca�del�PDI�en�els�darrers
quatre�anys.�Gràcies�a�l’aplicació�del�GREC,�la�recopila-
ció�de�dades�es�fa,�en�la�seva�gran�majoria,�de�forma�au-
tomàtica� a�partir�de� la� validació�del�CV� i�dels� inputs i
outputs de�recerca.�Actualment�tenim�totes�les�dades�de
recerca�dels�professors�de� la�UB,� i� això� ens�permet� fer
una�anàlisi�de�l’evolució�de�la�recerca�i�els�plans�estratè-
gics�per�als�propers�anys.
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A�partir�d’aquesta�estructura,�el�que�es�planteja�fer�és:
1.�Adaptació�del�model de recerca universitària�a�la

situació�econòmica�actual.�Les�retallades�en�els�pressu-
postos�catalans�i�espanyols�destinats�a�la�recerca�fa�que
haguem�de�prioritzar�i�prendre�mesures�perquè�la�recer-
ca�universitària�sigui�sent�el�motor�de�generació�i�trans-
ferència�de�coneixement�de�la�nostra�societat.�

1.1�Consolidarem�el�PDA�com�a�eina�informativa�per
elaborar� el� pla� estratègic� dels� departaments,� centres� i
instituts�de�recerca.�

1.2� Incorporarem�elements�diferencials� en� el�PDA,
com�a�eina�dinàmica,�en�les�tres�àrees�competitives:�cièn-
cies�i�salut,�humanitats�i�socials,�i�global,�per�millorar�la
visibilitat�de�la�recerca�en�la�UB.

1.3�Completarem�i�mantindrem�actualitzat�el�mapa�de
recerca�per�temàtiques�de�la�UB:�instituts,�centres,�obser-
vatoris�i�grups,�per�detectar�mancances�i�competitivitat.

1.4� Potenciarem� els� instituts� i� els� grups� de� recerca
amb�projecció�nacional�i�internacional�a�través�del�con-
tracte-programa.

2.�Potenciació�de�les sinergies i col·laboracions en
les�activitats�de�recerca�i�transferència,�ajudant�els�inves-
tigadors�i�els�grups�de�recerca�a�fer�una�recerca�més�in-
ternacional,� col·laborativa� i� multidisciplinària,� perquè
així�es�puguin�complementar�els�recursos�per�mantenir
la�qualitat,�la�diversitat�i�la�projecció�de�la�nostra�recerca.

2.1�Establirem�millors�col·laboracions�amb�instituts
CERCA�i�sanitaris.

2.2�Potenciarem�la�participació�en�projectes�interna-
cionals.

2.3�Establirem�noves�col·laboracions�entre�la�UB�i�les
empreses�en�l’àmbit�de�la�recerca�i�els�serveis.
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3.�Impuls�de�la�internacionalització i�la�difusió�de�la
recerca.�L’accés�i�les�relacions�de�la�UB�amb�altres�univer-
sitats�i�institucions�de�recerca�de�prestigi�són�un�comple-
ment�en�el�qual�tenim�capacitat�de�millora�i�que�perme-
trà� que� creixi� la� nostra� recerca� i� que� siguem� més
competitius.

3.1�Potenciarem�les�activitats�dins�de�la�LERU�i�en�al-
tres�xarxes�internacionals.

3.2�Establirem�la�col·laboració�PCB-UB�per�millorar
els� indicadors�de�recerca�en�l’àmbit�de�la�UB,�apropant
les�activitats�i�els�serveis�del�PCB�a�les�necessitats�de�la
UB.

3.3�Consolidarem,�en�sintonia�amb�la�política�cientí-
fica,�l’Escola�de�Doctorat,�sota�directrius�d’internaciona-
lizació� i� transversalitat� com� a� referents� de� la� política
científica�de�la�UB.

3.4�Consolidarem� els�Campus� d’Excel·lència� Inter-
nacional�com�a�motor�de�la�política�científica�de�la�UB.

4.�Consolidació�de�la�gestió de�la�recerca�per�fer�un
servei�més�competitiu�i�informatiu.�Cal�acompanyar�les
activitats�de�recerca�i�innovació�amb�una�estructura�i�un
servei�que�en� facilitin�el� coneixement� i� la�gestió,� sense
que�això�suposi�una�càrrega�de�feina�addicional�per�als
investigadors.

4.1�Consolidarem�la�gestió�dels�espais�de�recerca,�fo-
mentant�una�recerca�competitiva�o�estratègica�que�per-
meti�atreure�prou�recursos�per�finançar�espais�i�equipa-
ments.

4.2�Potenciarem�els�centres�científics�i�tecnològics�de
la�UB,�millorant�els�serveis�i�els�equipaments.

4.3� Apostarem� per� aplicacions� informàtiques� com
ara�el�GPR�o�el�GREC,�que�facilitin�el�seguiment�i�la�ges-
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tió�de�les�activitats�de�recerca�i�la�participació�en�les�di-
ferents�convocatòries�públiques�i�privades.

4.4� Potenciarem� l’Oficina� de� Gestió� a� la� Recerca� i
l’Oficina�de�Projectes�Internacionals.

5.�Millora�del�finançament i�reconeixement�de�la�re-
cerca.

5.1� Promourem� una�millora� dels� indicadors� de� fi-
nançament� de� la� recerca,� a� través� dels� contractes-pro-
grama,�amb�la�finalitat�global�de�millorar�com�a�mínim
en�un�10%�els�indicadors�de�finançament�variable�de�la
UB�per�a�objectius�de�recerca.

5.2�Reclamarem�un�finançament�estable�i�basal�de�la
recerca,�tant�a�nivell�estatal�com�a�nivell�nacional.

5.3�Defensarem�l’avaluació�equilibrada�de�la�recerca
en�l’àmbit�universitari.

6.�Potenciació�dels�hospitals�i�centres�de�salut.
6.1�Mantindrem�la�bona�relació�consolidada�i�la�sa-

tisfacció,� constatada� via� enquesta,� amb� l’àmplia� xarxa
d’hospitals�i�centres�de�salut�on�realitzem�les�pràctiques
dels�estudiants,�la�labor�assistencial�i�la�recerca�sani�tària.

6.2�Reforçarem� els� nostres� centres� relacionats� amb
l’àmbit�de�la�salut,�tant�a�través�del�Health�Universitat�de
Barcelona�campus�com�del�reconeixement�i�suport�a�la
gran�labor�assistencial�i�de�recerca�en�l’àmbit�de�la�salut�a
través�d’estructures�de�facultat.

6.3�Consolidarem� l’hospital� odontològic�propi,� per
la� qualitat� de� la� formació,� una� assistència� continuada,
l’impuls�de�la�recerca�i�la�promoció�d’una�transferència
competitiva.

6.4�Incrementarem�la�relació�amb�els�centres�i�les�uni-
tats�de�recerca�de�la�xarxa�hospitalària�associada�a�la�UB.

6.5�Mantindrem�el� reconeixement�mutu�d’entitats� i
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càrrecs�entre�la�UB�i�la�xarxa�de�centres�de�salut�associa-
da�a�la�nostra�universitat.

transferència i emprenedoria: retorn a la societat

La�transferència�de�coneixement�i�de�tecnologia�pretén
que�la�recerca�produïda�sigui�traslladada�a�la�societat�a
través� d’accions,� productes� i� serveis� concrets� que� con�-
dueixin�directament�a�la�creació�de�riquesa�o�a�millorar
la�qualitat�de�vida�dels�ciutadans,�de�forma�directa,�des
de� la� universitat,� o� indirecta,� mitjançant� ens� externs,
empreses�o�altres�entitats.�

A� l’Estat�espanyol,� la�universitat�és� la� font�més� im-
portant�de�nou�coneixement,�una�part�considerable�del
qual�és�susceptible�de�ser�aplicat�per�donar�resposta�a�les
necessitats� de� la� societat� i� contribuir� decisivament� al
desenvolupament� econòmic� i� la� competitivitat.� És� per
aquest�motiu�que�considerem�important�esmerçar�esfor-
ços�per�obrir�nous�camins�que�facin�més�efectives�i�bene-
ficioses�les�relacions�entre�la�universitat�i�la�societat�i�les
col·laboracions�público-privades.

La� innovació� i� la� transferència�de� coneixement,� en
tots�els�àmbits,�són�el�nucli�central�de�la�tercera�missió�de
la�universitat,�una�missió�que�és�cabdal�per�a�la�competi-
tivitat�del� país� i� el� futur�de� la�nostra� societat.�Aquesta
missió,�indestriable�i�complementària�de�la�tasca�docent
i�investigadora,�requereix�una�docència�de�qualitat�i�una
política� científica�potent� i� global,� però� també� sistemes
capaços�de� traslladar� els� resultats�d’aquestes� tasques� al
conjunt�de�la�societat.�

Aquesta�política�s’ha�basat�en�tres�accions:

Potenciació de la Fundació Bosch i Gimpera. La
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FBG�és� la�nostra oficina�de� transferència�dels� resultats
de�la�investigació�(OTRI),�a�través�de�la�qual�hem�fomen-
tat�la�transferència�en�totes�les�seves�modalitats de�pro-
jectes� aplicats,� col·laboracions� amb� empreses� i� institu-
cions�públiques�i�privades,�realització�d’estudis,�difusió
de� la�recerca� i�protecció�dels�seus�resultats,� i� trasllat�al
mercat�de�la�innovació�basada�en�el�coneixement,�a�tra-
vés�de�la�llicència�de�patents�i�el�suport�a�la�creació�d’em-
preses�basades�en�el�coneixement.

Potenciació de l’emprenedoria i de les competèn-
cies transversals.�Hem� impulsat� i� impulsarem� l’esperit
emprenedor,�posant�en�comú�i�potenciant� les�diferents
iniciatives�que�ja�estan�en�marxa,�tant�des�la�mateixa�UB
com�des�de�la�FBG,�la�Xarxa�d’Emprenedoria�Università-
ria�(XEU),�la�RedEmprendia�i�Alumni�UB,�incorporant
l’emprenedoria�en�el�grau,�el�màster�i�el�doctorat�per�tal
d’apropar�als�nostres�estudiants,� investigadors� i�profes-
sors�les�necessitats�i�les�demandes�canviants�del�mercat
de�treball�i�del�teixit�productiu.

Suport a les noves tecnologies.�S’ha�elaborat�un�nou
programari�per�a� la�gestió�d’informació�i�el�suport�a� la
decisió�en�política�científica,�connectat�amb�la�resta�de
les� aplicacions� informàtiques� de� la� UB,� per� potenciar
una�bona�base�de�documentació�i�informació.�Així�ma-
teix,�la�difusió�en�obert,�a�través�d’un�mandat�a�favor�de
l’accés�obert,� permet� complementar� els� repositoris�do-
cumentals.�La�consecució�d’un�bon�sistema�d’indicadors
i�el�seu�seguiment�per�al�conjunt�de�tasques�de�la�univer-
sitat�són�un�objectiu�cabdal�que�ha�de�permetre�una�mi-
llora�de�la�gestió�i�una�major�i�millor�projecció�de�la�uni-
versitat�vers�el�conjunt�de�la�societat,�tant�a�nivell�de�país
com�internacionalment.
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A�partir�dels�resultats�i�de�les�estructures�consolida-
des,�ens�plantegem�els�següents�objectius�i�accions:

1.� Impuls� de� l’emprenedoria com� a� competència� i
valor�dels�nostres�programes�de�grau,�màster�i�doctorat.

1.1�Seguirem�donant�suport�i�potenciant�els�projectes�i
les�iniciatives�en�emprenedoria�i�emprenedoria�social,�que
ens�fan�ser�la�universitat�coordinadora�a�nivell�de�país.

1.2� Fomentarem� iniciatives� actives� impulsades� des
dels�grups�de�recerca�i�els�departaments.

1.3�Millorarem�el� suport� a� l’emprenedoria� a� la�UB,
amb�una�major�coordinació�de�les�entitats�i�estructures
implicades�i�el�seu�seguiment�a�partir�d’un�sistema�propi
d’indicadors.

1.4�Crearem�un�Institut�UB�d’emprenedoria,�que�do-
narà�suport�al�conjunt�de�tasques�d’acompanyament�de
projectes�i�formació�en�aquests�àmbits,�adaptada�als�di-
ferents�nivells�formatius,�des�del�grau�fins�al�doctorat�i
els�investigadors.

2.�Impuls�de�la�relació amb l’empresa.
2.1� Facilitarem�amb�un� servei�més� proper,� divers� i

transversal� la� relació� del� nostre� capital� humà� amb� les
empreses� de� l’entorn,� potenciant� iniciatives� existents� i
posant�en�marxa�nous�programes�de�connexió�entre� la
universitat�i�la�societat,�com�els�doctorats�en�empreses.

2.2�Aproparem�el� coneixement�empresarial� i�de� les
seves�associacions�a�l’activitat�universitària.

2.3� Fomentarem� la� col·laboració� público-privada� a
partir�de�les�experiències�dels�Campus�d’Excel·lència�In-
ternacional.

2.4�Facilitarem�les�pràctiques�de�la�formació�profes-
sional�i�empresarial�a�la�universitat.
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2.5�Crearem�un�programa�propi�de�relació�de�la�UB
amb� les� PIMES� i� empreses� familiars� catalanes,� dirigit
tant�a�la�potenciació�de�la�col·laboració�universitat-em-
presa�com�a�la�inserció�professional.

3.�Incrementarem�la�internacionalització i compe-
titivitat de�la�nostra�transferència.

3.1�Crearem�una� comissió� de� transferència� i� inno�-
vació.

3.2�Fomentarem�la�participació�en�projectes�interna-
cionals,�amb�especial�atenció�a� la�posada�en�marxa�del
nou�Programa�de�la�UE,�Horitzó�2020�(2014-2020),�que
per�primera�vegada�aborda�de�forma�conjunta�recerca�i
innovació.

3.3� Treballarem� per� millorar� la� taxa� d’èxit� en� la
transferència� de� les� patents� i� el� know-how generats� a
partir�de�l’activitat�de�recerca�dels�professors�i�investiga-
dors�de�la�UB,�i�per�augmentar�el�nombre�de spin-offs i
el� seu� desenvolupament,� així� com� el� d’altres� projectes
empresarials�basats�en�el�coneixement�generat�en�la�uni-
versitat.

3.4�Fomentarem�la�confiança�empresarial�en�els�pro-
jectes�universitaris�fent�que�esdevinguin�motor�de�la�in-
novació�de�les�empreses�de�l’entorn,�al�servei�de�la�com-
petitivitat�i�la�millora�de�la�qualitat�de�vida�del�conjunt
dels�ciutadans�del�nostre�país.

3.5�Reforçarem�el�paper�de�la�universitat�en�R+D�i�en
la�innovació�del�país,�així�com�la�seva�projecció�interna-
cional,�amb�la�detecció�i�la�potenciació�de�capacitats�en
camps�emergents�i�camps�frontera,�afavorint�la�interdis-
ciplinarietat�i� la�fertilització�creuada�entre�els�diferents
àmbits�del�coneixement.
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la prioritat de la política d’internacionalització:
la UB agent en l’escenari acadèmic global

La�Universitat�de�Barcelona�ja�és�una�universitat�connec-
tada� al�món,� un�món�globalitzat,� però�necessitem�una
universitat� encara�més� internacionalitzada,� dedicada� a
educar� la�propera�generació�de�ciutadans�globals:�pro-
fessionals,� investigadors,� empresaris,� dirigents.� Ha� de
ser�una�universitat�que�proporcioni�als� seus�estudiants
totes�les�oportunitats�possibles�de�conèixer�les�cultures�i
les�tecnologies�d’arreu.�Podem�ser�i�hem�de�ser�una�uni-
versitat�que�atregui�els�millors�estudiants�d’aquí�i�d’altres
països,� i�que�sigui�visitada�pels�millors�acadèmics� i� in-
vestigadors�del�món.

La�Universitat�de�Barcelona�ha�establert�i�continuarà
establint� partnerships amb� institucions� d’altres� països
per�tal�de�contribuir�a�donar�respostes�als�grans�proble-
mes�del�nostre�temps,�que�ens�fan�interdependents:�desi-
gualtat� econòmica,� sostenibilitat�mediambiental,� segu-
retat�alimentària�i�justícia�social.

La�internacionalització�és�una�de�les�claus�de�la�nos-
tra�millora�i�un�factor�d’innovació�universitària.�És�una
tasca�integral,�transversal� i�de�suport�a� les�activitats�de
recerca,�docents,�de�transferència,�culturals,� institucio-
nals�i�de�recursos�humans.�La�política�internacional�de�la
UB�comporta� la� interiorització� real,�per�a� tots� els� seus
membres�i�col·lectius,�del�context�global�on�vivim.�En�el
llarg�camí�ja�recorregut�hem�consolidat�relacions�inter-
nacionals�en�quatre�àmbits:

Mapa de relacions internacionals.�S’ha�completat
un� mapa� de� les� relacions� acadèmiques,� de� recerca� i
d’intercanvi� amb� prop� de� 2.000� institucions� amb� les
quals�mantenim�vincles�actius,�i�que�permet�localitzar

68



aquestes�relacions�i�detectar�les�oportunitats�de�millo-
ra.

Presència en xarxes i programes internacionals.
Hem�mantingut� i� ampliat� la�presència� institucional en
xarxes�de�prestigi�internacional.�Cal�destacar�en�aquest
sentit�la�incorporació�a�la�League�of�European�Research
Universities� (LERU)�o� la�presidència�de� l’International
Forum�of�Public�Universities�(IFPU).�Així�mateix,�hem
incrementat�el�nombre�de�projectes�internacionals,�tant
de�caire�docent�com�de�perfil�de�recerca�en�col·laboració
amb�altres�universitats�internacionals.

Internacionalització at home.� La� major� formació
idiomàtica ha�permès� l’increment�de� la�docència�en�an-
glès�tant�als�graus�com�als�postgraus.�La�descentralització
de�suports�a�l’atenció�de�la�mobilitat�internacional�en�cada
centre�o�administració�té�com�a�objectiu�agilitar�i�poten-
ciar�la�mobilitat�i�els�intercanvis�d’estudiants�i�professors.�

Antenes i campus internacionals.�Hem�establert�la
nostra�presència�a�països�com�Bolívia�i�Panamà,�i�a�uni-
versitats�de�São�Paulo�i�Pequín,�mitjançant�la�representa-
ció�via�seu�o�amb�antenes.�Comptem�amb�projectes�dels
Campus� d’Excel·lència� Internacional� o� de� cooperació,
com�a� instruments�per� consolidar� relacions� institucio-
nals�amb�altres�països,�que�afecten�gairebé�el�10%�dels
nostres�estudiants�nascuts�a�l’estranger,�i�més�del�3%�dels
professors�i�investigadors.

A�partir�de�la�consolidació�de�la�informació�i�l’orde-
nació�de�les�relacions�internacionals,�plantegem�avançar
en�la�nostra�internacionalització�per�assolir�els�següents
objectius:�
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1. Atracció d’estudiants estrangers.
1.1� Incrementarem� la� presència� d’estudiants� estra-

ngers�en�els�nostres�graus.�
1.2� Impulsarem�encara�amb�més� intensitat� els�pro-

grames�d’intercanvi�d’estudiants�de�grau�amb�universi-
tats�europees�i�nord-americanes�per�enfortir�els�progra-
mes�Erasmus,�Erasmus�Mundus,�Leonardo,�Study�Abroad
i�similars.

1.3�Incrementarem�la�presència�d’estudiants�de�graus
procedents�de�països�amb�un�fort�desenvolupament�eco-
nòmic,� i�establirem�programes�complementaris�de� for-
mació�adaptats�a�les�seves�preferències�i�necessitats.

1.4�Impulsarem�una�actualització�de�la�normativa�de
mobilitat�dels�estudiants�per�tal�d’agilitar�els�intercanvis
tant�dins� l’Espai�Europeu�d’Educació�Superior� com�en
virtut�dels�acords�bilaterals�internacionals.

2.�Atracció de professors i investigadors visitants
estrangers.

2.1�Enfortirem�la�mobilitat�internacional�de�la�nos-
tra�comunitat�universitària.

2.2� Impulsarem� la� implicació�dels�estudiants� i�pro-
fessors�estrangers�en�els�projectes�i�les�activitats�docents
i�de�recerca.

2.3�Potenciarem�les�relacions�institucionals�amb�uni-
versitats�capdavanteres�en�recerca,�per�afavorir�la�recer-
ca�dels�nostres�professors�i�investigadors.

3. Potenciació internacional del col·lectiu PAS.
3.1�Iniciarem�programes�de�col·laboració�internacio-

nal�orientats�al�col·lectiu�PAS,�amb�l’objectiu�d’augmen-
tar�el�perfil� internacional�i�els�coneixements�de�les�mi-
llors�pràctiques�del�personal�tècnic�i�administratiu.
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4.�Millora dels indicadors de�la�nostra�recerca.
4.1�Incrementarem�els�projectes�de�recerca�en�col·la-

boració�internacional,�tant�a�escala�europea�com�en�al-
tres�àmbits�territorials.

4.2�Millorarem�el�suport�als�projectes�internacionals
i�europeus.

4.3�Aprofitarem�i�incrementarem�la�participació�i�la
presència�en�xarxes�selectives�com�la�LERU.

4.4� Impulsarem�convocatòries�per� fomentar� la�pre-
sència�en�publicacions� internacionals�dels�nostres�pro-
fessors�i�investigadors.

5.�Obertura de noves fonts de finançament.
5.1�Buscarem�activament�i�prioritzarem�aquells�con-

venis�internacionals�que�generin�retorns�per�a�la�UB.
5.2� Obrirem� campus� internacionals� aprofitant� la

xarxa�de�seus,�antenes�i�relacions�que�estem�consolidant.
5.3�Afavorirem�l’oferta�de�postgraus�científics�i�pro-

fessionals� integralment� en� anglès� i� amb� un� potencial
atractiu�internacional.�L’objectiu,�a�mitjà�termini,�és�que
la�UB�sigui�també�una�institució�de�referència�interna-
cional�en�determinades�àrees�dels�postgraus.

5.4�En� la�mateixa� línia�de�potenciar� internacional-
ment�alguns�postgraus,�crearem�programes�de�postgrau
(màsters� i�doctorats)�conjunts�amb�universitats�d’altres
països,�particularment�de�països�d’alt�creixement�econò-
mic�i�educatiu.�

5.5�Potenciarem�la�University�of�Barcelona�Interna-
tional�Summer�School�a�escala�internacional.

6.Marca: Universitat de Barcelona.
6.1�Augmentarem�la�nostra�projecció�internacional�i

posicionarem�la�marca�Universitat�de�Barcelona�com�a
sinònim�de�qualitat�acadèmica�i�científica.
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6.2�Incrementarem�el�treball�en�xarxa�amb�altres�ins-
titucions�per�establir�aliances�estratègiques.

6.3� Impulsarem�una�política� que� tingui� present� els
rànquings� internacionals� i� la� relació� amb� les� primeres
universitats�d’aquests�rànquings.

6.4� Reforçarem� la� participació� de� la� UB� en� xarxes
globals.

6.5�Prioritzarem�iniciatives�com�el�recentment�creat
Institut�Confuci�de�Barcelona.

6.6�Participarem�en�xarxes�internacionals�de�comer-
cialització�dels�resultats�de�la�recerca�(patents,�llicències,
productes...)�per�fer�front�al�gran�repte�que�té�la�tercera
missió�de�la�universitat,�que�és�facilitar�la�conversió�del
coneixement�en�actius�per�al�món�empresarial�i�econò-
mic.

6.7�Incentivarem�els�col·lectius�de�la�UB�a�multiplicar
l’organització�de�workshops acadèmics�especialitzats,�amb
els�millors�professors�i�investigadors�de�cada�especialitat,
per�tal�d’enfortir�xarxes�i�generar-ne�de�noves.

6.8�Promourem�que�totes�les�webs,�de�facultats,�ins-
tituts,�grups�de�recerca,�professorat...,�estiguin�disponi-
bles�en�anglès�i�en�formats�actuals.

6.9�Afavorirem�la�dimensió�internacional�en�les�titu-
lacions.

6.10�Impulsarem�la�comunicació�externa� i�el�mate-
rial�de�promoció�internacional.�

7.�Impulsarem�la�internacionalització at home.
7.1� Fomentarem� una�major� incorporació� de� la� di-

mensió�internacional�en�la�docència�i�en�la�recerca.
7.2� Impulsarem� titulacions�dobles� i� col·laboracions

amb�altres�universitats�estrangeres�de�prestigi.
7.3�Potenciarem�l’aprenentatge�i�la�docència�en�ter-

ceres�llengües.
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7.4�Augmentarem� la� implicació� i� la� integració�dels
estudiants�i�del�professorat�visitant�internacional�en�les
activitats�universitàries.
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6. UNA UB OBERTA I AMB FUTUR
Seguretat davant les incerteses

La� conjuntura� econòmica� ha�marcat� els� darrers� anys� i
sembla�que�seguirà�marcant�el�futur�proper,�en�què�cal
poder� DESENVOLUPAR� PROJECTES� MADURS� per
assegurar-ne� l’èxit� i� la� garantia�de� comptar� amb� finan�-
çament.� L’atracció� de� talent,� de� recursos,� de� confiança
social�i�institucional,�pot�ser�determinant�perquè�la�con-
juntura�no�paralitzi,�més�enllà�de�la�retallada�del�finan-
çament� públic,� tota� l’activitat� d’extensió� universitària,
cultural,�social�i�internacional�de�la�nostra�institució.

relacions institucionals i cultura:
patrimoni en creixement

Des�del�punt�de�vista�de�les�relacions�institucionals�i�la
cultura�vetllarem�perquè�la�UB�ocupi�sempre�el�lloc�que
li� correspon,� tant� en� el� territori� com�en� el� respecte� de
l’autonomia�universitària.�La�relació�amb�les�administra-
cions�públiques� i� les� entitats� socials�del�nostre� entorn,
tant�local�com�global,�ha�estat�una�constant�de�la�nostra
universitat,�la�història�de�la�qual�reflecteix�l’evolució�dels
darrers�segles�de�la�nostra�societat.

Cal�mantenir�una�política�clara�de�respecte�a�la�tra�-
dició�i�d’incorporació�de�la�modernitat,�perquè�el�conei-
xement�i�la�integració�en�el�territori�han�estat�i�són�ca�-
racterístiques� pròpies� d’una� universitat� de� prestigi,
centenària�i�urbana�com�la�UB.�
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La� interdisciplinarietat,� els� nous� reptes� socials� i� la
creativitat�són�àmbits�on�la�UB,�com�a�institució�genera-
dora�de�projectes�complementaris�de�la�docència�i�la�re-
cerca,� ha� de� ser� present.� En� aquests� àmbits� té� molt� a
aportar�i�aprendre,�en�col·laboració�amb�la�xarxa�d’enti-
tats�i�administracions�que�ens�envolta,�en�la�relació�amb
un�món�globalitzat�i�amb�les�problemàtiques�locals.

La�xarxa�de�relacions�institucionals�i�culturals�supo-
sa�una�coordinació�en�aquesta� relació�amb� l’entorn.�És
una�xarxa�que�ha�crescut�amb�la�consolidació�i�ampliació
dels�cicles�temàtics�de�les�activitats�artístiques�de�músi-
ca,�dansa,�teatre�i�cinema;�amb�la�potenciació�de�les�acti-
vitats�culturals�i�les�exposicions,�i�amb�la�major�visualit-
zació�del�nostre�patrimoni�a�través�de�projectes�com�el
Museu�Virtual�i�l’atracció�de�patrocinis.

Aquestes� relacions� i� activitats� s’han� potenciat� en
gran�manera�els�darrers�anys�en�quatre�direccions:

Consolidació de les activitats artístiques.�S’ha�re-
forçat�i�ampliat�la�programació�estable�de�cicles�artístics,
que�actualment�abasten�música,�dansa,�teatre�i�cinema,
amb�més�col·laboracions�amb�altres�institucions.

Potenciació de les activitats culturals.� S’ha� aug-
mentat�el�nombre�d’exposicions�temàtiques�i�de�col·labo-
racions�amb�diferents�institucions,�tant�l’entorn�més�im-
mediat�com�internacionals.

Museu Virtual.�S’ha�iniciat�i�consolidat�la�visualitza-
ció�i�protecció�del�patrimoni�artístic�i�científic�de�la�UB�a
través�del�Museu�Virtual,�que� ja� té�més�de�1.200�peces
catalogades.

Patrocini.�S’ha�millorat�i�generalitzat�el�patrocini�de
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les�activitats�artístiques�i�culturals a�través�de�microme-
cenatges�específics�per�a�cada�activitat.

A�partir�d’aquest�plantejament,�ens�proposem�incre-
mentar�els�resultats�a�partir�dels�següents�objectius:

1.�Reforç�i�defensa�de�l’autonomia universitària. 
1.1�Defensarem�una�UB�independent�en�els�actes�de

representació�en�què�intervingui�i�en�els�actes�que�orga-
nitzi�a�la�seva�seu.

1.2�Reforçarem� la� presència� institucional� de� la�UB
per�promoure�la�identificació�de�la�universitat�amb�l’ac-
tivitat�i�les�dinàmiques�del�territori.

2. Expansió i�foment�de�la�institució�UB.
2.1�Farem�una�progressiva�expansió�de� la�UB�a� les

institucions,�tant�nacionals�com�internacionals,�per�tal
de�potenciar�els�vincles�que�té�amb�la�societat�en�gene-
ral.

2.2�Fomentarem�la�signatura�de�convenis�i�d’acords
marc�de�col·laboració�amb�les�institucions�i�amb�entitats
privades�per� tal� d’optimitzar� recursos,� tant�de� caràcter
econòmic�i�material�com�pel�que�fa�a�les�persones�vincu-
lades�a�aquestes�institucions.�

2.3�Enriquirem�els�continguts�dels�projectes�per�acon-
seguir�objectius�satisfactoris�i�majors�cofinançaments.

3. Continuïtat i reforç de�les�línies�d’actuació�porta-
des�a�terme�en�el�mandat�anterior.�

3.1�Mantindrem�la�diversificació�cultural� i�artística
dels�cicles�de�la�UB.

3.2� Seguirem�promovent� el� cofinançament� i� el�mi-
cromecenatge�del�programa�cultural.
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4. Projecte cultural nou obert i crític,� fruit� de� la
planificació�i�la�reflexió.

4.1�Continuarem�avançant�en�el�projecte�de�Parc�de
les�Humanitats�i�les�Ciències�Socials,�tant�pel�que�fa�a�la
part�digital�com�pel�que�fa�a�la�transdisciplinarietat�cul-
tural.

4.2�Impulsarem�les�activitats�culturals�entre�la�comu-
nitat�universitària.�Així,�obrirem�el�programa�cultural�de
la�UB�als� interessos,� la�participació� i� l’opinió�de�tota� la
comunitat�universitària.

5.�Expansió i difusió de�la�política�cultural�i�patri-
monial�de�la�UB.

5.1�Reforçarem�la�política�de�relacions�amb�les�insti-
tucions�culturals�i�socials�de�l’entorn,�augmentant�la�di-
fusió�de�les�nostres�activitats�i�del�nostre�patrimoni.

5.2�Promourem�una�exposició�itinerant�del�patrimo-
ni�i�els�valors�de�la�UB,�dirigida�tant�a�la�comunitat�uni-
versitària�com�al�conjunt�de�la�ciutadania.

formació al llarg de la vida: ocupabilitat
i creixement personal i professional

La�formació�continuada�i�al�llarg�de�la�vida�és�una�de�les
funcions�de�la�universitat,�que�abasta�l’ensenyament�su-
perior�i�especialitzat,�tant�per�motius�científics�com�la-
borals.�És�una�formació�en�la�qual�tenim�presents�les�de-
mandes� socials� i� les� del� teixit� productiu� per� cobrir� les
seves�necessitats�actuals,�futures�i�estratègiques.

Com�a�universitat�generalista�i�de�prestigi,�apostem
per�un�servei�de�qualitat�que�permeti�a�tothom�satisfer
les� seves� curiositats� científiques,� les� seves� necessitats
formatives� i� les� exigències� laborals� que� li� demani� el
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mercat.�La�taxa�d’inserció�laboral�de�l’estudiantat�de�la
UB�és�de�les�més�altes�i,�segons�un�estudi�de�l’AQU,�su-
pera�en�la�majoria�dels�ensenyaments�el�80%,�amb�un
grau�de� satisfacció�per�part�de� l’estudiant� també�molt
elevat.

Aquest�servei�públic�queda�complementat�pel�fet�que
la�universitat�és�oberta�a�la�crítica�i�al�debat,�que�també
permeten�créixer�en�la�dimensió�personal.

En�aquest�plantejament�hem�avançat�en�els�darrers
quatre�anys�en�dues�direccions:

Reforç� de� la� complementarietat entre� la� formació
continuada�oferta�des�dels� centres� i� la� comercialitzada
per�la�fundació�IL3.�Aquesta�complementarietat�ha�cres-
cut�en�els�darrers�anys,�i�ha�donat�lloc�a�la�consolidació
d’una� oferta� de� postgraus,� màsters� propis� i� formació
complementària� (idiomes,� cursos� d’estiu)� que� té�molta
demanda�i�la�qualitat�de�la�qual�ha�estat�validada�per�les
unitats�internes�de�la�UB.

Reforç�dels�serveis�per�als�estudiants�i�nous�graduats
per�millorar� la�seva�adequació al mercat de treball.�El
desenvolupament�de�diferents�projectes�d’emprenedoria,
la�diversificació�dels�serveis�de�Feina�UB�i�de�la�Borsa�de
treball,�la�complementarietat�dels�serveis�d’Alumni�UB�i
altres�iniciatives�serveixen�perquè�els�nostres�indicadors
d’ocupabilitat�no�empitjorin�malgrat�la�conjun�tura.

A�partir�d’aquestes�direccions�de�treball,�plantegem
els�següents�objectius�i�accions:

1.�Reforç�dels�serveis de pràctiques i�ofertes�de�treball.
1.1�Culminarem�una�nova�aplicació�informàtica�per

a�la�gestió�coordinada�i�més�senzilla�de�les�pràctiques�en
empreses,�curriculars�i�no�curriculars,�i�les�ofertes�de�la
Borsa�de�treball.
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1.2�Fomentarem�una�oferta�de�pràctiques�curriculars
de�qualitat,�impulsant�més�convenis�amb�les�patronals�i
amb�les�grans�empreses.

1.3� Impulsarem� una�major� oferta� de� beques� per� fer
pràctiques�o�per�incorporar-se�al�mercat�laboral,�amb�con-
venis�amb�les�principals�entitats�per�al�seu�finançament.

2.�Impuls�de�la�formació continuada.
2.1� Impulsarem�projectes�de� formació�que�es� com-

plementin�entre�els�centres�de�la�UB�i�el�Grup�UB,�i�entre
els�mateixos�centres,�per�facilitar�la�formació�al�llarg�de
la�vida,�tant�per�interès�científic�com�per�interès�genera-
cional.

2.2�Reforçarem�la�complementarietat�de�la�fundació
IL3�i�altres�projectes�de�formació�continuada�amb�l’ofer-
ta�reglada�i�pròpia�fomentada�des�dels�centres.

política lingüística: integració en el territori

La�política� lingüística� a� la�Universitat�de�Barcelona�ha
consistit�des�de�2009�en�el�disseny,�l’elaboració�i�el�desen�-
v�olupament�del�pla�de�llengües.�Aquest�pla�de�llengües�té
com�a�missió�establir�i�desenvolupar�la�política�lingüísti-
ca�a�la�UB�durant�els�propers�anys,�en�el�seu�format�de
pla�estratègic.�

En�la�situació�actual�i�en�els�propers�anys�tenim�pre-
vist� fer�una�política� lingüística�àmplia,�aprofitant� i�po-
tenciant�els�recursos�ja�existents�i�creant�aquells�recursos
que�en�cada�moment�puguin�ser�els�més�adients.�El�món
plural�en�què�ens�toca�portar�a�terme�les�nostres�activi-
tats�exigeix�amplis�coneixements�lingüístics�per�al�desen�-
volupament�de�qualsevol�professió.

Volem�fomentar�la�poliglotització�o�el�multilingüis-
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me�de�tota�la�comunitat�universitària,�donant�prioritat�al
coneixement�de�les�llengües�següents:�a)�l’anglès,�llengua
franca�de�facto�en�la�majoria�de�les�disciplines�acadèmi-
ques�i�llengua�de�treball�en�molts�àmbits�de�les�relacions
internacionals;�b)�l’alemany,�el�francès�i�l’italià,�que,�jun-
tament� amb� l’anglès,� són� les� llengües�que� la� Secretaria
d’Universitats� i�Recerca� considera� com�a� terceres� llen�-
gües;�c)� les�altres� llengües�oficials�a� l’Estat�espanyol,� i
d)�altres�llengües�de�comunicació�internacional.�

Aquest�foment�requereix�més�col·laboració�entre�els
Serveis�Lingüístics,�en�tots�els�àmbits�(formació,�assesso-
rament� i� dinamització)� del� català,� l’Escola� d’Idiomes
Moderns,�per�a�la�formació�en�terceres�llengües,�i�els�Es-
tudis�Hispànics,�tant�pel�que�fa�a�l’estudiant�que�ingressa
a�la�UB�com�pel�que�fa�al�que�la�visita�durant�un�curs�aca-
dèmic.�La�col·laboració�esmentada�ha�de�tenir�present�els
models�d’aprenentatge�de�llengües�en�línia�(centres�d’au-
toaprenentatge)�i�semipresencials�(amb�professor�tutor),
que�previsiblement� seran� les� vies�més� atractives� en� els
propers�anys.

Així,�en�els�darrers�quatre�anys,�hem�avançat�en�la�po-
lítica�lingüística�des�de�les�següents�línies�estratègiques:

Pla de llengües.�S’ha�aprovat�un�pla�de�llengües que
abasta� institucionalment�tota� la�UB�i�s’especialitza�seg-
mentadament�per�a�cadascun�dels�seus�col·lectius:�PDI,
PAS,�investigadors�en�formació�i�estudiantat.

Usos lingüístics.�S’han�millorat�la�informació�facili-
tada� i�els� indicadors� lingüístics,� tant�d’impartició�de� la
docència�com�del�seu�ús�en�la�recerca.

Internacionalització.�L’exigència�de�la�valoració�d’u-
na�tercera�llengua en�els�graus�implantats�ha�impulsat�un
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reconeixement� d’aquestes� llengües,� i� això,� a� la� vegada,
també�ha�tingut�un�notable�impacte�en�la�dimensió�in-
ternacional�dels�nostres�ensenyaments�i�en�la�dimensió
personal.

A�partir�de�la�continuïtat�de�les�línies�estratègiques�i
del�plantejament�de�fomentar�el�multilingüisme,�propo-
sem�els�següents�objectius:

1.�Millora�de�la�comunicació multilingüe institucional.
1.1�Consolidarem�la�disponibilitat�com�a�mínim�en

català,� castellà� i� anglès�de� la� informació� institucional� i
del�web�de�la�UB.

2.�Millora�de�la�qualitat lingüística.
2.1�Revisarem�i�actualitzarem�el�pla�de�llengües.
2.2� Impulsarem�nous�programes�d’acompanyament

lingüístic.
2.3�Mantindrem�les�accions�d’acollida�lingüística.

3�Incorporació�de�criteris sobre usos lingüístics en
els�processos�de�treball.

3.1�Reforçarem�la�revisió�de�la�documentació�insti-
tucional.

3.2�Elaborarem�materials�per�a�la�qualitat�lingüística
dels�documents�institucionals,�plans�docents,�presenta-
cions,�etc.�

4.� Millora� de� les� competències multilingües del
PDI,�de�l’alumnat�i�del�PAS.

4.1�Fomentarem�cursos�de� comprensió�de� llengües
romàniques.

4.2�Promourem�i�impulsarem�l’ús�de�l’e-pel�(portafoli
electrònic�de�llengües)�com�a�eina�per�a�l’aprenentatge
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i� repositori� d’evidències� de� l’aprenentatge� de� llengües.�
4.3� Millorarem� les� instal·lacions� i� els� equipaments

lingüís�tics�des�de�l’EIM�i�els�centres�d’autoaprenentatge.
4.4�Millorarem�l’oferta�semipresencial.

5.�Foment�del�català�en la docència i en la recerca.
5.1� Fomentarem� la� transparència� de� la� llengua� en

què�s’imparteix�la�docència.
5.2��Fomentarem�la�recerca�feta�en�català�i�en�millo-

rarem�la�difusió�internacional.
5.3� Promourem� el� català� a� través� d’activitats� de� la

Xarxa�de�Dinamització�Lingüística.
5.4� Inclourem� la� llengua�pròpia�dins�del� procés�de

responsabilitat�social.

comunicació: projecció interna i externa

La�UB,� institució� amb� vocació� capdavantera� en� el� seu
àmbit,� ha� patit� tradicionalment� unes� mancances� molt
notables�en�l’aspecte�comunicatiu�i�de�relació�amb�la�so-
cietat,�circumstància�que�li�ha�restat�moltes�possibilitats
a�l’hora�de�fer�visibles�les�seves�investigacions�i�el�seu�po-
sicionament�dins�la�societat�que�l’envolta.�Hem�respost�a
aquestes�mancances�amb�millores� tecnològiques� i�hem
situat�la�UB�entre�les�primeres�universitats�espanyoles�en
difusió,� tant�amb�un�nou�web�2.0� i�més�presència�a� les
xarxes�socials�com�en�connectivitat�i�amb�la�consolida-
ció�de�dos�graus�en�comunicació.

La� comunicació� és� una� actuació� que� ens� projecta
tant�globalment�com�localment.�Pertànyer�a� la�societat
de�la�informació,�a�més�d’accedir�a�les�més�extenses�i�di-
verses�bases�de�dades� i�notícies,� també�ens�apropa�a� la
desinformació�i�al�desori�si�no�hi�ha�una�ordenació�i�una
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facilitat�per�treballar�amb�l’excessiva�informació�disponi-
ble.�Hem�d’aconseguir�que�els�canals�de�comunicació�va-
gin�també�de�baix�cap�a�dalt,�siguin�clars�i�fluids;�tant�els
mitjans�informàtics�com�les�relacions�internes.

La� resposta� a� aquests� problemes� s’ha� portat� en� els
darrers�quatre�anys�en�tres�direccions:

Creació d’uns estudis de comunicació.�Hem�conso-
lidat�una�oferta�atractiva�de�dos�graus�de�comunicació
(el�Grau�de�Comunicació�i�Indústries�Culturals�i�el�Grau
de�Comunicació�Audiovisual),�que�ens�han�permès�com
a� institució� situar-nos� millor� del� que� estàvem� dins� el
món�de�la�comunicació.

Redreçar la situació del servei de publicacions.�S’ha
millorat�un�servei�deficitari,�afectat�des�de�fa�anys�de�dèfi-
cits�estructurals�i�d’organització,�fins�a�convertir-lo,�amb
la� incorporació� de� personal� professional� provinent� del
món�de�l’edició,�en�una�unitat�competitiva,�de�gran�quali-
tat�i�que�aporta�valor a�les�publicacions�universitàries.

Impuls de les revistes electròniques.� A� través� de
successives�convocatòries,�s’han�registrat�en�versió�elec-
trònica les�revistes�científiques�reconegudes�de�la�UB,�in-
centivant�i�reconeixent�la�tasca�dels�directors-coordina-
dors�de�les�revistes�a�través�de�la�repercussió�en�el�PDA.

A�partir�de�la�feina�feta,�proposem�continuar�amb�els
següents�objectius�i�accions:

1.�Millora�general�de�la comunicació de la UB.�
1.1�Crearem�sinergies�internes�entre�els�graus�de�co-

municació,�i�entre�aquests�graus�i�els�màsters�existents�o
futurs�d’aquest�àmbit.
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1.2�Impulsarem�més�sinergies�externes,�apropant-nos
als�mitjans�de�comunicació�i�professionals�a�fi�de�cobrir
tot�l’espectre�de�la�comunicació�i�de�la�informació.

1.3�Impulsarem�el�creixement�dels�ensenyaments�de
comunicació,�promovent�una�estructura�acadèmica�per
potenciar-los�i�coordinar-los.

2.�Millora�de Publicacions.
2.1�Apostarem�decididament�per�l’edició�digital,�sen-

se�abandonar�del�tot,�de�moment,�l’edició�en�paper.
2.2� Continuarem� amb� el� programa� de� reconeixe-

ment�i�subvenció�de�revistes�electròniques.
2.3�Aconseguirem�un�millor�posicionament�comer-

cial�i�presencial�de�la�nostra�producció.�

3.�Millora�de�l’àrea�demàrqueting.
3.1�Consolidarem�l’estructura�necessària�per�garan-

tir�una�eficaç�publicitat�de�les�nostres�activitats�i�la�pre-
sència�de�la�UB�en�les�xarxes�socials.

3.2�Avançarem�en�el�pas�del�màrqueting�de�difusió�al
màrqueting�de�negoci.

3.3�Augmentarem�els�ingressos�atípics�i�extraordina-
ris�provinents�de�la�publicitat�i�la�difusió,�tot�repercutint
els�superàvits�d’aquesta�àrea�en�polítiques�d’ajuda�als�es-
tudiants.

3.4�Augmentarem� la�presència� a� la� ciutat�de� la�UB
mitjançant�la�retolació�exterior�dels�edificis.�

4.�Reforç�d’Entorns Web.
4.1�Continuarem�amb�l’orientació�de� la�pàgina�web

principal�cap�a�la�captació�del�mercat�exterior,�amb�l’ob-
jectiu�de�seguir�avançant�entre�els�primers�web�universi-
taris�per�criteris�de�llegibilitat�i�accessibilitat.

4.2�Endegarem�un�projecte�global�d’ordenació�i�mi-
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llora� de� les� pàgines� web� de� les� facultats� i� els� departa-
ments.

4.3�Crearem�un� servei� de�manteniment�de�pàgines
web�adreçat�als�grups�i�projectes�de�recerca.�Així�mateix,
a�través�d’aquesta�via,�elaborarem�i�difondrem�un�menú
de�serveis.�

5.�Millora�de�l’àrea�de�premsa.
5.1� Continuarem� amb� l’apropament� dels� serveis� de

premsa�als�centres,�que�ha�permès�millorar�i�augmentar
el�cabal�de�notícies.

5.2�Potenciarem�uns�protocols�de�comunicació�clars
i�coneguts�per�afavorir�la�difusió�de�les�nostres�activitats,
especialment�les�de�recerca.

sistemes d’informació: la proximitat dels recursos 

Des�de�2004�les�biblioteques�s’han�anat�adaptant�a�les�exi�-
gències�de�l’EEES,�complementant�la�gestió�dels�recursos
d’informació�amb�el�suport�a�la�docència�i�a�la�recerca.
Actualment,�el�Centre�de�Recursos�per�a�l’Aprenentatge�i
la� Investigació� (CRAI)� representa� una� xarxa� de� 19� bi-
blioteques,� que�millora� operativament� a� partir� del� seu
primer�pla�estratègic�2011-2014�aprovat�(ORACLE).

El�CRAI�és� el� fonament�dels�més� importants� siste-
mes�d’informacions�de�les�activitats�acadèmiques�i�cien-
tífiques�de�la�UB:�el�Campus�Virtual,�les�revistes�electrò-
niques,�les�bases�de�dades...�Tota�una�gestió�de�recursos
portada�amb�eficàcia�i�modernització�dels�sistemes�i�ser-
veis,�que�també�representa�el�gran�èxit�de�col·laboració
interuniversitària�a�través�de�la�seva�participació�al�Con-
sorci�de�Biblioteques�Universitàries�de�Catalunya�(CBUC).

Aquests�sistemes�d’informació,�cal�reestructurar-los
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en�la�seva�gestió,�agrupant�aquelles�unitats�que�tenen�fi-
nalitats�comunes�per�donar�un�suport�transversal�i�com-
plet�a�tota�la�comunitat�universitària.

En�els�darrers�quatre�anys,�s’ha�avançat�en�els�recur-
sos�d’informació�a�partir�de�les�següents�direccions:

Pla estratègic ORACLE 2011-2014.�Hem�establert
les�línies�estratègiques de�treball�del�CRAI�durant�aquest
període�com�a�unitat�de�suport�a�l’aprenentatge,�la�recer-
ca�i�la�transferència�del�coneixement.

Autoavaluació del servei.�S’ha�realitzat�una�avalua-
ció�per�veure�quin�és�l’estat�dels�recursos�d’informació�i
del�CRAI,�i�actualment�s’està�col·laborant�amb�l’Agència
de�Polítiques� i�Qualitat� per� implementar� un�model� de
gestió�de�processos.�

Millora de la gestió operativa.�S’han�millorat�els�in-
dicadors�i�el�rendiment,�i�en�aquest�aspecte�s’ha�revisat�la
fórmula� de� finançament� del� CBUC per� no� penalitzar
tant� la�dimensió�i� la�posició�històrica�de�la�UB.�També
s’ha�millorat�el�repositori�digital�o�s’han�augmentat�els
recursos�en�línia�disponibles�i�la�utilització�del�Campus
Virtual.

Col·laboració institucional.�S’ha�augmentat�la�par-
ticipació�i�la�representació�en�les�xarxes�de�col·laboració
de� les�biblioteques�universitàries.�Així,� la�UB�està�pre-
sent�tant�en�la�direcció�del�CBUC�com�en�la�de�REBIUN.

Amb�el�plantejament�de�millora�dels� sistemes�d’in-
formació�de�la�UB,�plantegem�els�següents�objectius�i�ac-
cions:

1.�Consecució�de�la�certificació de qualitat EFQM.
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1.1�Desenvoluparem�les�accions�de�millora�detecta-
des�en�l’autoavaluació.�

1.2�Implementarem�el�nou�model�de�gestió�de�pro-
cessos.

2.�Millora�de�la�política�de�gestió�dels�accessos als re-
cursos electrònics.

2.1� Implementarem� el� nou� sistema� d’identificació,
amb�la�definició�de�les�categories�d’usuaris�i�l’accés�uni-
personal�amb�identificació�i�canvi�de�contrasenya.

2.2�Millorarem� la� política� de� gestió� de� les� col·lec-
cions.

2.3�Continuarem�amb�les�millores�del�Repositori�Di�-
gital.

2.4� Millorarem� la� promoció� i� el� desenvolupament
del�portal�de�revistes�de�la�UB.

2.5�Millorarem�el�bon�ús�dels�recursos�al�Campus�Vir-
tual.

3.�Millora�dels�serveis i instal·lacions des�dels�dife-
rents�CRAI-biblioteques.

3.1�Realitzarem�a�través�de�les�biblioteques�el�procés
d’activació� digital� dels� nous� carnets� UB� i� les� implica-
cions�derivades.

3.2� Farem� realitat� una� ubicació� definitiva� per� a� la
secció� de� Romàniques� del� CRAI-Biblioteca� de� Lletres
dins�de�l’Edifici�Històric.

3.3� Incrementarem�els� espais�de� treball� en�grup�en
els�diferents�CRAI-biblioteques.

4.�Augment de la col·laboració amb�els�agents�im-
plicats�en�la�docència,�la�recerca�i�l’aprenentatge.

4.1�Implementarem�un�punt�de�suport�a�la�recerca�en
cada�CRAI-biblioteca.
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4.2�Potenciarem� i� liderarem,� en� l’àmbit�del� sistema
universitari�català,�el�procés�d’expansió�de�l’accés�obert.

4.3� Impulsarem�una�col·laboració�que�permeti� re-
duir�o�compartir�costos.

4.4�Incorporarem�el�CRAI�a�les�estratègies�generals
d’internacionalització�i�excel·lència.

5.�Potenciació�de�la�visibilitat del patrimoni biblio-
gràfic de�la�UB.

5.1�Augmentarem�els�recursos�digitalitzats�del�nos-
tre�patrimoni�bibliogràfic.

5.2�Crearem�una�col·lecció�de�llibres�que�permetin�la
difusió�a�la�societat�de�l’extens�fons�que�tenim.�

6.�Vetlla�pel�dret�i�l’accés�a�la�informació�i�per�la�pro-
tecció dels recursos d’informació.�

6.1��Millorarem�la�difusió�dels�procediments�de�publi-
cació.

6.2�Augmentarem�la�formació�entre�els�docents�i�els
investigadors�de�la�UB.

6.3�Millorarem�el�servei�amb�una�major�orientació�a
l’usuari�i�als�nous�models�d’aprenentatge.

7.�Modernització de les TIC.
7.1�Afrontarem� la�continuació�de� tota�una�sèrie�de

mesures�que�estan�modernitzant�les�nostres�comunica-
cions�i�tecnologies,�com�ara�la�millora�en�la�prestació�de
serveis�als�centres�i,�en�especial,�a�les�seves�secretaries.

7.2�Impulsarem�la�renovació,�en�la�mesura�del�possi-
ble,�del�maquinari�i�la�connectivitat�entre�departaments
i�centres�de�recerca.

7.3�Incrementarem�la�connectivitat�i�la�intercomuni-
cació�entre�el�nostre�programari�informàtic�i�les�bases�de
dades.
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7.4� Finalitzarem� la� construcció� del�Centre� de� Pro-
cessament�de�Dades�per�a�tota�la�UB.

7.5� Millorarem� la� contractació� de� serveis� externs
evitant�al�màxim�l’externalització�de�processos�de�gestió
informàtica.

7.6�Potenciarem�sistemes�de�col·laboració�i�de�servei
7x24�orientats�a�l’usuari.

8.�Avançar�en�el�projecte d’e-administració i gestió
documental.

8.1�Consolidació�de�les�eines�de back office de�l’e-ad-
ministració�i�de�la�gestió�electrònica�del�sistema�de�gestió
documental:�seu�electrònica,�gestor�documental�i�e-arxiu,
gestor�d’identitats,�registre�telemàtic,�identitat�digital,�etc.

8.2�Desenvolupament�i�implantació�de�tràmits�elec-
trònics�en�l’àmbit�acadèmic�i�administratiu.

8.3� Desenvolupament� de� l’estructura� del� sistema
d’arxius�de�la�UB:�completar�la�xarxa�dels�arxius�inter-
medis�de�campus,�digitalització�del�fons�històric�per�a�la
seva�difusió�i�accés.

complementarietat del grup UB: eficàcia i servei

El�Grup�UB�representa�tota�una�sèrie�de�serveis�comple-
mentaris�i�transversals�als�acadèmics�i�científics�que�són
significatius�en�les�polítiques�de�millora�de�la�gestió�i�l’e-
ficàcia�de�les�nostres�activitats,�una�eficàcia�que�es�deu�a
l’atenció�complementària�que�suposen�per�a�les�missions
i�els�serveis�tradicionals.�

La�millora�de�la�seva�gestió�i�l’apropament�en�la�seva
estratègia�a�la�de�la�Universitat�de�Barcelona�han�estat�les
directrius�més�importants�en�l’acció�de�govern�dels�dar-
rers�quatre�anys.�El�Grup�UB,�constituït�per�fundacions
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privades,�havia�seguit�una�evolució�en�què�s’havia�distan-
ciat,� tant� en� difusió� de�marca� com� en� estratègia,� de� la
Universitat� de� Barcelona,� amb� una� autonomia� que� els
permetia�guiar�el�seu�creixement�i�la�seva�competitivitat.
Aquesta�autonomia,�tot�i�que�va�comportar�un�bon�crei-
xement� i�posicionament�de� l’activitat,�en�moltes� funda-
cions�havia�generat�tensions�financeres�que�calia�corregir
per�no�ocasionar�una�despesa�ni�una�competència�addi-
cional�a�la�Universitat�de�Barcelona�en�la�difícil�conjuntu-
ra�econòmica.�Això�s’ha�assolit�amb�el�reforç�professional
de�la�direcció�d’una�part�de�les�fundacions,�que�han�sabut
alinear�els�seus�objectius�amb�els�interessos�de�la�UB�i�mi-
llorar�els�comptes�anuals�perquè�no�gravin�la�UB.

Així,� en� aquests� quatre� anys,� les� principals� funda-
cions�han�assolit:

Fundació IL3. Hem�aconseguit�que�el�compte�de�re-
sultats�sigui�positiu a�partir�del�primer�any�de�mandat,
partint�d’un�equilibri�pressupostari�proper�al�mig�milió
d’euros.�També�s’ha�produït�una�integració�de�la�funda-
ció�en�el�control�dels�òrgans�de�govern�de�la�UB.�Final-
ment,�gràcies�a�una�nova�direcció,�s’ha�desenvolupat�una
oferta� formativa� pròpia,� complementant� les� ofertes� de
les�Facultats�de�la�UB.

Fundació Parc Científic de Barcelona (PCB).�S’ha
acabat�la�construcció�de�la�Fase�II,�que�ha�suposat�la�in-
corporació�de�més�de�20.000�m2 útils,�dels�quals�gairebé
un� 10%� ha� estat� llogat� per� Laboratoris� Esteve,� que� ha
augmentat�la�seva�presència�en�la�PCB�amb�un�contracte
de� llarg� termini� per� incorporar� els� seus� laboratoris� de
R+D.�Una�altra�incorporació�ha�estat�la�del�Centro�Na-
cional�de�Análisis�Genómica (CNAG)�en�el�PCB.�També
s’han�posat�en�funcionament�un�nou�restaurant�i�el�pàr-
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quing.�Actualment� s’està�elaborant�un�pla�de�viabilitat,
amb�la�credibilitat�d’una�reforçada�direcció,�des�del�punt
de�vista�econòmic.

Fundació Josep Finestres.�S’ha�assolit�un�compte�de
resultats� positiu� després� de� diversos� anys� de� pèrdues,
gràcies,� entre�d’altres�coses,�al�major�control�de� la�UB,
l’aprovació� d’un� pla� director� i� el� canvi� en� la� direcció.
També�s’han�millorat�els�equipaments�tècnics,�a�la�vega-
da�que�s’ha�elevat�a�Hospital�Odontològic�de�la�UB la�clí-
nica�que�hi�havia.�La�part�podològica�de�l’hospital�segueix
funcionant� amb� un� alt� servei� de� qualitat� i� amb� uns
comptes�sanejats.

Fundació Bosch i Gimpera (FBG).�S’han�mantingut
els�comptes�amb�resultats�positius�durant�tot�el�mandat,
a�la�vegada�que�s’ha�reforçat�la�fundació�com�a�oficina�de
transferència�de�la�UB,�que�representa�la�tercera�missió
de�la�universitat.�Així,�s’ha�integrat�l’Agència�de�Valorit-
zació� i� Comercialització� dels� Resultats� d’Investigació
(AVCRI)�i�s’ha�creat�el�Centre�d’Innovació�i�Tecnologies
Avançades de�la�UB�(CITA-UB).�

Fundació Solidaritat UB.� S’han�posat� en�marxa�el
Centre� d’Estudis� Interculturals� a� Cali� (Colòmbia) i� la
tercera�edició�del�«Màster�en�Desenvolupament�Rural�i
Cooperació»�al�Senegal,�en�cooperació�amb�universitats
locals,�i�al�mateix�temps�hem�consolidat�aquesta�funda-
ció�com�la�unitat�de�cooperació�internacional�de�la�UB�i
la� principal� consultora� en� matèria� de� cooperació� en
l’àmbit�de�Catalunya.�

Són�uns�resultats�que�volem�consolidar�i�seguir�mi-
llorant�amb�els�objectius�i�les�accions�següents:
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1.�Major competitivitat de�l’oferta�acadèmica�d’IL3.
1.1�Incrementarem�l’oferta�d’ensenyaments�on-line.
1.2�Augmentarem�la�presència� internacional�en� l’o-

ferta�de�cursos�a�distància,�sobretot�a�l’Amèrica�Llatina.
1.3�Millorarem�les�sinergies�docents�amb�els�centres

de�la�Universitat�de�Barcelona.
1.4�Continuarem�la�millora�dels�comptes�econòmics.

2.�Viabilitat del�Parc�Científic�de�Barcelona.�
2.1�Elaborarem�i�aprovarem�un�pla�de�viabilitat�creï�-

ble�i�de�llarg�termini�del�PCB,�amb�un�plantejament�de
campus�de�solució�conjunta�de�les�necessitats�de�la�UB�i
del�PCB,�que�asseguri�la�continuïtat�i�el�progrés�de�l’acti-
vitat� científica� i� de� transferència� de� coneixement,� així
com�la�prestació�de�serveis�cientificotècnics.

2.2�Potenciarem�la�prestació�de�serveis�d’elevat�valor
afegit.

2.3�Consolidarem� el� PCB� com� l’espai� de� referència
del�país�en�transferència�de�coneixement�entre�recerca�i
empresa.

3.�Consolidació dels serveis de� la� Fundació� Josep
Finestres.

3.1�Reforçarem�els�serveis�de�l’Hospital�Odontològic
i�Podològic�per�assegurar�unes�pràctiques�de�qualitat� i
avançar�en�un�servei�continuat.

3.2�Crearem�amb�la�Facultat�de�Psicologia�una�clíni-
ca�per�a�l’assistència�psicològica�i�la�docència�clínica�dels
alumnes�de�grau�i�postgrau.

3.3� Crearem� un� servei� d’urgències� odontològiques
de�365�dies.

3.4� Impulsarem�places� vinculades� entre� la� Facultat
d’Odontologia,�l’ensenyament�de�Podologia�i�els�respec-
tius�hospitals.
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3.5�Millorarem�el�compte�de�resultats�a�mitjà�termi-
ni.

4.�Reforç�de�la�Fundació�Bosch�i�Gimpera�com�a�ofi-
cina de transferència de�la�UB.

4.1�Coordinarem�tota�l’activitat�de�transferència�des
d’unitats�gestionades�a�través�de�la�FBG.

4.2�Millorarem�el�compte�de�resultats�per�garantir�l’e-
quilibri�en�els�propers�anys.

5.�Aposta�per�la�Fundació�Solidaritat�UB�com�a�uni-
tat de cooperació internacional de�la�UB.

5.1� Crearem� un� clúster� sobre� internacionalització
des�de�la�perspectiva�de�la�cooperació�i�el�desenvolupa-
ment.

5.2�Dissenyarem� i� engegarem�un� programa�d’acció
social�de�la�UB.

5.3�Articularem�un�programa�de�formació�de�post-
grau�en�els�àmbits�de�competència�de�la�fundació,�adre-
çats�a�l’Amèrica�Llatina,�Àfrica�i�Àsia.

desenvolupament social i envelliment:
compartim valors

La�sostenibilitat�i�l’atenció�a�les�preocupacions�i�les�noves
demandes�socials,�com�s’ha�pogut�constatar�amb�el�Ga-
binet�d’Atenció�i�Mediació,� l’avenç�en�el�voluntariat� in-
tern,�la�posada�en�marxa�de�la�Universitat�de�l’Experièn-
cia,�el�reforç�de�l’OSSMA,�la�dinamització�de�la�Comissió
delegada�de�sostenibilitat�i�medi�ambient�del�Claustre,�la
participació� en� l’Any�de� l’Envelliment�Actiu� i� tota�una
sèrie�d’iniciatives�més,�han�trobat�una�bona�acollida�en
la�nostra�comunitat�universitària.
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La�sostenibilitat�és�un�valor�que�en�els�moments�ac-
tuals� fa� prioritzar� les�mesures� d’estalvi,� tant� econòmic
com�de�consum;�un�valor�que�abasta�des�d’aspectes�so-
cials�fins�als�de�decisió�en�temes�acadèmics�i�científics;
un�valor�que�ha�estat�promogut�aquests�darrers�anys�per
l’OSSMA�i�el�delegat�del�rector�en�la�matèria.�

En�els�darrers�quatre�anys�hem�consolidat�els�projec-
tes�de�desenvolupament�social�següents:

Universitat de l’Experiència.�Hem�creat� una�nova
oferta�no�reglada�dirigida�a�les�persones�més�grans�de�55
anys,� inicialment� amb� 4� titulacions,� que� pràcticament
s’ha�doblat�en�els�dos�primers�anys�d’existència.�Aquesta
oferta�s’ha�complementat�amb�tota�una�sèrie�de�cursos�i
activitats�també�dissenyats�per�a�aquesta�franja�d’edat.

Gabinet d’Atenció i Mediació.� És�un�nou�projecte
que�ha�estat�molt�ben�acollit�pel�personal�i�que�ha�assolit
un�alt�grau�de�satisfacció�entre�els�usuaris.�El�projecte�ha
nascut�per�atendre�els�conflictes�interpersonals�del�nos-
tre�personal�i�mitjançar�en�el�cas�que�les�parts�ho�dema-
nin,�de�forma�que�s’han�pogut�assolir�solucions�satisfac-
tòries�en�la�majoria�dels�casos�atesos.

Voluntariat.�Hem�iniciat�l’ordenació�del�voluntariat
que�feia�la�comunitat�universitària�a�títol�individual,�de
manera�que�s’ha�assolit�un�creixement�en�la�participació
i�la�implicació�de�tots�els�col·lectius�universitaris.�

Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSS-
MA).�S’han�desplegat�els�plans�d’emergència,�l’avaluació
dels� riscos� laborals� i� psicosocials,� i� s’ha� consolidat� un
servei�mèdic�per�vetllar�per�la�salut�laboral,�a�fi�d’abastar
totes�les�exigències�de�la�normativa existent.�
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Sostenibilitat.�Hem�activat�de�nou�la�comissió�dele-
gada�del�Claustre� per� a� sostenibilitat� i� hem� reforçat� la
implicació� institucional en� la� Comissió� de�Medi� Am-
bient�amb�un�delegat�específic,�i�s’han�aconseguit�impor-
tants�progressos�en�auditories�energètiques,�en�reducció
dels�consums�i�en�la�gestió�dels�residus.

Tot�això�ens�anima�a�continuar�amb�els�següents�ob-
jectius�i�accions:

1.�Reforç dels�projectes�iniciats.
1.1�Continuarem�ampliant�l’oferta�de�titulacions,�així

com� les� activitats� paral·leles� dirigides� a� persones� més
grans�de�55�anys.

1.2�Posarem�en�marxa�la�formació�per�a�tot�el�perso-
nal�de�la�UB�d’una�cultura�del�respecte�i�de�la�mediació
davant�l’aparició�de�possibles�conflictes,�que�a�la�vegada
redueixi�la�judicialització�d’aquests�conflictes.

1.3�Desenvoluparem�en� la� seva� totalitat� el� projecte
«Voluntaris�UB»,� que� actualment�només� és� visible� per
activitats� puntuals,� i� així� podrem� ampliar� la� tasca� de
col·laboració� amb� entitats� que� necessiten� que� partici-
pem�en�les�seves�campanyes.

1.4�Continuarem�amb�la�tasca�desenvolupada�en�tots
els�vessants:�Servei�Mèdic,�Servei�Social,�Servei�Psicolò-
gic,�Servei�de�Prevenció�de�Riscos�Laborals�per�l’OSSMA.

1.5�Desenvoluparem�el�recent�Pla�de�Sostenibilitat�de
la�UB�aprovat�pel�Claustre.

2.�Millora�del�finançament�i�de�l’impacte econòmic
de�les�activitats�de�desenvolupament�social.

2.1� Seguirem� cercant� ajuts� i� finançament�d’institu-
cions�públiques� i� privades�per� al� desenvolupament�del
projecte�de�la�Universitat�de�l’Experiència,�amb�l’objec-
tiu�de�consolidar-ne�l’autofinançament.
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2.2�Redimensionarem�l’OSSMA�com�a�unitat�trans-
versal�a�tota� la�UB,�tant�pel�que�fa�al�personal�com�pel
que�fa�a�les�seves�funcions�i�supervisions.

2.3�Continuarem�amb�les�mesures�d’estalvi�energètic
i�incorporarem�noves�mesures�de�reducció,�minimitza-
ció�i�prevenció�de�residus,�atesa�la�poca�eficàcia�de�la�re-
collida�selectiva.

2.4�Crearem�la�figura�del�gestor�energètic.
2.5�Potenciarem�la�mobilitat�sostenible,�que�ens�per-

metrà�seguir�avançant�en�la�introducció�del�valor�de�la
sostenibilitat�en�les�decisions�universitàries.�

governança: reforma de l’estatut de la UB

L’autonomia�universitària�i�el�retiment�de�comptes�por-
ten�a�reflexionar�sobre�els�conceptes�d’eficàcia�i�eficièn-
cia�de�l’educació�superior�(ja�sigui�l’externa,�en�la�qual�es
té�en�compte�el�benefici�que�l’educació�superior�aporta�a
la�societat;�o�la�interna,�referida�a�l’optimització�dels�re-
cursos�de�la�institució),�i�en�aquest�punt�haurà de tenir
un paper fonamental la «governança de la universi-
tat»,�relacionada�amb�les�estructures�que�prenen�les�de-
cisions,�els�seus�processos�i�els�seus�objectius.�Així,�cal-
drà�tenir�en�compte�la�participació�d’agents�interessats,
interns�i�externs,�en�la�presa�de�decisions;�la�variabilitat
d’aquesta�participació�en� funció�dels�objectes� sobre�els
quals� es� pren� cada� decisió;� la� identificació� dels� actors
que�participen�en�els�diferents�processos�de�presa�de�de-
cisions;�i�la�coordinació�dels�actors,�diferents�i�indepen-
dents,�en�el�marc�de�les�estructures�de�presa�de�decisions
i�dels�procediments.

Per�a�una�bona�governança�universitària�s’han�d’apli-
car�conjuntament�tota�una�sèrie�de�principis�que�abracen
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tres� aspectes� fonamentals:� la�motivació,� l’eficiència� i� el
compromís.�Aquests�principis�fan�referència�a�la�qualitat
institucional�i�de�gestió,�el�lideratge�o�la�gestió�creativa,
la�compartició�i� implicació�en�el�projecte�institucional,
la�competència�entre�universitats,�el�desenvolupament�i
incentivació�de�persones�i�recursos,�el�foment�de�la�cul-
tura�de�la�iniciativa�i�l’esforç,�la�gestió�estratègica,�el�rigor
en�la�gestió,�la�comunicació�i�interlocució,�la�transparèn-
cia�i�el�retiment�de�comptes,�la�responsabilitat�institucio-
nal�envers�tots�els�grups�d’interès�i�la�societat�en�general,
l’autoavaluació,�i�la�negociació�i�la�generació�de�confian-
ça�amb�els�finançadors.

L’anàlisi�que�es�faci�i�la�posició�que�s’adopti�respecte
a�la�governança�fan�plantejar�a�la�vegada�una�reforma�de
l’Estatut�de�la�UB�més�enllà�de�la�seva�actualització�a�les
novetats�normatives�de�rang�superior.�La�forma�de�reti-
ment� de� comptes,� d’elecció� dels� càrrecs� unipersonals,
d’assignació�de�la�responsabilitat�de�cada�càrrec,�de�par-
ticipació� de� la� comunitat� universitària� en� el� funciona-
ment�de�la�UB,�d’organització�interna�i�d’altres�aspectes
de�la�universitat�suposa�que�la�decisió�que�es�prengui�so-
bre�aquesta�qüestió�obligui�a�fer�canvis�i�actualitzacions
en�profunditat�de�l’Estatut�de�la�UB.

El�plantejament�d’un�possible�canvi�en�el�model�de�go-
vern�de�la�universitat�ha�de�basar-se,�en�tot�cas,�en�una�ar-
gumentació�que�associï�la�proposta�de�canvi�amb�la�reso-
lució�o�la�millora�dels�problemes�existents.�Per�això�hem
progressat�en�els�darrers�anys�en�les�direccions�següents:

Elaboració d’un informe intern sobre la governan-
ça.�Hem�obert�un�debat�intern�i�hem�liderat�la�discussió
de�les�propostes�sobre�el�govern�i�el�funcionament�de�les
universitats� públiques� que� s’han� anat� elaborant� des� de
diferents�entitats�internes�o�externes�al�sistema�universi-
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tari�català.�A�més,�hem�reforçat�aquesta�posició�amb�un
informe�intern�elaborat�per�una�comissió�d’experts,�càr-
recs�i�representants�de�tots�els�sectors�universitaris.

Lideratge institucional en el debat obert.� Hem
convocat�un�claustre�específic sobre�la�governança�i�hem
obert�la�participació�en�l’informe�intern�a�tota�la�comu-
nitat�universitària,�de�manera�que�disposem�d’un�valuós
document�per�afrontar�la�millora�futura.

Defensa de l’autonomia universitària.� Hem�mos-
trat,�amb�recursos�legals�i�posicionaments�públics,�la�de-
fensa�de� la�nostra�autonomia en�totes� les�seves�dimen-
sions� (econòmica,� acadèmica,� organitzativa� i� de
recursos�humans).

El�desenvolupament�de�l’anàlisi�de�la�governança�ens
porta�a�proposar�els�següents�objectius�i�accions:

1.�Una�reforma profunda de l’Estatut de la UB.
1.1�Farem,�a�través�d’un�delegat�especial,�un�informe

sobre� la� necessitat� de� reforma� del� nostre� Estatut,� per
continuar� amb� un� procés� de� reforma� que� serveixi� per
modernitzar�el�funcionament�i�la�governança�de�la�UB,
tot�reforçant�la�nostra�autonomia�i�el�nostre�caràcter�de
servei�públic.

1.2�Plantejarem�un�procés�participatiu�que�obri�la�re-
forma�estatutària�a�tota�la�comunitat�universitària.

2.�Desplegament de les recomanacions consensua-
des�de�l’informe�intern�sobre�la�governança.

2.1�Obrirem�el�debat�sobre�el�desplegament�de�les�re-
comanacions�a�la�comunitat�universitària�i�als�òrgans�de
govern�per�consensuar�els�aspectes�més�necessaris.

2.2�Aplicarem�les�qüestions�més�funcionals�i�consen-
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suades�de�les�recomanacions�de�l’informe�intern�sobre�la
governança,�lliurat�el�juny�de�2012,�en�aquelles�compe-
tències�que�no�requereixen�canvis�de�normativa�externa
a�la�UB.

3.�Millora�del�govern de la universitat.
3.1�Seguirem�el�principi�de�subsidiarietat�en�les�deci-

sions�universitàries.
3.2�Promourem�que�la�Generalitat�de�Catalunya�es-

tableixi�una�agència�independent�que�asseguri�el�finan-
çament�del�sistema�universitari�català�i�doni�estabilitat�a
les�polítiques�públiques�universitàries�en�l’àmbit�català.

3.3�Mantindrem�el�càrrec�de�rector�com�a�òrgan�uni-
personal� i�màxim�representant�i�responsable�de�la�uni-
versitat,�i�com�a�màxima�autoritat�en�tots�i�cadascun�dels
òrgans�universitaris.

efectivitat i simplificació: agilitació
i modernització dels processos

Des�de�la�Secretaria�General,�l’Oficina�de�Control�Intern,
Riscos�i�Responsabilitat�Social�Corporativa�i�la�Gerència
s’ha�treballat�per�implementar�un�circuit�de�detecció�de
necessitats�i�demandes,�així�com�per�oferir-los�una�res-
posta.�Aquest�circuit�també�ha�permès�establir�un�siste-
ma�que�garanteix�la�solvència�econòmica,�jurídica�i�tèc-
nica�de�les�respostes�i�les�decisions�de�govern.

És�un�marc�d’anàlisi�on�la�gestió�universitària�té�un
gran�pes�i�on�hem�avançat�en�la�seva�modernització�amb
nous�programaris,�la�defensa�de�la�cultura�interna�de�l’es-
talvi�o�el�control�del�dèficit.�Aquesta�anàlisi�ens�ha�portat
a�avançar�en�dues�direccions:
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Control Intern.�Hem�creat�una�Oficina�de�Control
Intern,�al�capdavant�de�la�qual�hi�ha�un�director�que�per-
tany�al�cos�d’interventors�de�la�Generalitat�de�Catalunya,
i�a�més�hem�modernitzat�el�sistema�de�gestió�econòmi-
co-financera� amb� el� programa� SAP,� que,� entre� d’altres
coses,�facilita�una�major�transparència�i�un�control�efec-
tiu�de�la�gestió.

Secretaria General.� Hem� ordenat� les� normatives,
hem�fomentat�l’arxiu�i�l’accés�electrònic�a�la�documenta-
ció�dels�òrgans�de�govern,�i�hem�posat�els�fonaments�per
al� desplegament� de� l’e-administració,� que,� juntament
amb�iniciatives�puntuals�en�cada�procés�acadèmic,�afa-
vorirà�la�simplificació�dels�tràmits�i�reduirà�la�necessitat
de�documentació�interna.

Al�debat�obert�sobre�la�nostra�millora�de�funciona-
ment� i�de�gestió,�hem�respost�amb�el� lideratge�que�ens
donen�els�informes�i�les�anàlisis�internes,�que�ens�situen
en�una�bona�posició�per�seguir�avançant�des�d’un�canvi
tranquil.�A�partir�d’aquest�treball,�plantegem�els�objectius
que�s’ofereixen�a�continuació:

1.�Millora�del�retiment de comptes.
1.1�Seguirem�desenvolupament�el�SAP�per�millorar

la� fiscalització� prèvia� i� el� control� financer� en� la� gestió
econòmico-financera.

1.2�Seguirem�defensant�la�cultura�d’estalvi�o�de�des-
pesa�racional�que�impera�a�la�nostra�universitat.

1.3�Mantindrem�la�independència�de�la�Gerència�i�de
l’Oficina�de�Control�Intern�per�assegurar�un�retiment�de
comptes�transparent.

2.�Simplificació dels processos i�reducció�de�la�do-
cumentació�a�aportar.
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2.1� Simplificarem� i� flexibilitzarem� les� normatives
per�adaptar-nos�millor�a�cada�situació�i�a�cada�canvi�ex-
tern.

2.2�Crearem�una�oficina�de�contractació�que�unifiqui,
simplifiqui�i�agiliti�els�processos�de�compra�i�d’adjudicació.�

2.3�Reforçarem� la� Secretaria�General� com�a� garant
dels�processos�i�la�documentació�institucionals.

3.�Desplegament�de�l’e-administració.
3.1�Modernitzarem�els�tràmits�acadèmics�i�científics

a�partir�d’una�administració�electrònica�que�aprofiti�les
funcionalitats�del�nou�carnet�de�la�UB.

3.2� Implantarem� la� signatura�digital� amb� el� conse�-
güent�estalvi�de�paper.

sostenibilitat i responsabilitat social:
transparència i retiment de comptes

Una�de� les�primeres�accions� realitzades�en�execució�del
nostre�compromís�FAREM�va�ser�la�creació�de�l’Oficina�de
Control�Intern,�Riscos�i�Responsabilitat�Social�Corporati-
va,�donant�resposta�directa�a�la�R�de�responsabilitat�social
corporativa�i�a�la�E�d’excel·lència�quant�a�la�nostra�gestió.

Aquesta�oficina�i�aquesta�extensió�de�la�cultura�de�la
responsabilitat�ens�han�portat�a�avançar�en�dues�direc-
cions:

La consolidació de la cultura de responsabilitat.
Hem�completat�tres�memòries�anuals�de�responsabilitat
social,�que,�a�més�de�constatar�totes�les�activitats,�direc-
trius�i�indicadors�d’interacció�social,�també�serveixen�per
fer� la� diagnosi� de� la� responsabilitat� social� corporativa
(RSC)�a�la�UB�i�planejar�objectius�i�estratègies�de�millora.
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La sostenibilitat global de la universitat.� La� visió
de� la�UB�a�partir� d’un�model� científico-humanístic�ha
permès�afegir�a�la�sostenibilitat�mediambiental�i�econò-
mica,� en� les� quals� hem�progressat,� la� sostenibilitat� del
nostre�capital�humà�i�de�la�qualitat del�nostre�servei�i�de
les�nostres�activitats�docents�i�de�recerca.

La� consolidació� de� la� cultura de responsabilitat
amb� la� qual� estem� compromesos� planteja� els� següents
objectius�i�accions:

1.� Reforç� de� la� responsabilitat social corporativa
(RSC).

1.1�Garantirem�la�continuïtat�de�la�tasca�iniciada�en
matèria�de�responsabilitat�social�a�través�de�les�oficines
creades�i�l’elaboració�d’una�memòria anual.

1.2�Identificarem�tot�un�conjunt�d’indicadors propis
que�permeti�elaborar�una�memòria�totalment�identifica-
da�amb�el�que�és�i�representa�la�responsabilitat�social�per
a�la�Universitat�de�Barcelona.

1.3�Implantarem�les�mesures�necessàries�que�possi-
bilitin� l’existència� d’un�diàleg autèntic� entre� els� grups
d’interès�interns�i�externs�de�la�nostra�universitat�en�ma-
tèria�de�responsabilitat�social,�que�permeti�la�identifica-
ció�d’inquietuds�en�aquest�àmbit,�l’estudi�d’aquestes�in-
quietuds,�la�definició�d’objectius�i�les�accions�conduents
a�satisfer-les,�l’assumpció�de�compromisos�i�la�valoració
de� les� fites�aconseguides� i�de� l’índex�de�satisfacció�d’a-
questes�inquietuds�entre�els�diferents�grups�d’interès.�

1.4�Redactarem�un�llibre blanc de�la�responsabilitat
social�de�la�Universitat�de�Barcelona,�on�s’indiqui�quins
són�els�valors�que�volem�que�es�tinguin�en�compte�en�ca-
dascuna�de�les�actuacions�de�la�universitat�quant�al�seu
impacte�en�els�àmbits�econòmic,�social�i�mediambiental.�
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2.�Defensa�de�la�sostenibilitat global de�la�UB.
2.1�Defensarem�un�model�científico-humanístic�en-

front�d’un�model�economicista.
2.2�Afegirem�les�dimensions�del�capital�humà,�de�la

nostra�qualitat�docent�i�científica�i�del�nostre�patrimoni
en� la�garantia�de� la� sostenibilitat�present� i� futura�de� la
UB.

2.3� Consolidarem� una� gestió� que� no� hipotequi� la
sostenibilitat� econòmica� present� i� futura� de� la� nostra
universitat.
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7. UN EQUIP DE GARANTIA DE FUTUR
Proper i coneixedor dels problemes

Som�un� equip� integrador� i� plural,� format�per�persones
amb�experiència�i�coneixedores�dels�problemes,�que�amb
idees,�il·lusió�renovada�i�dedicació�per�treballar�amb�co-
hesió�vol�seguir�transformant�la�crisi�en�oportunitats.�

equip i currículums: breu nota biogràfica

Rector:�Dídac�Ramírez�i�Sarrió�(Fac.�Economia�i�Empresa)

Secretària�general:�Isabel�Miralles�(Fac.�Dret)

Vicerectorats:
Recerca,�Innovació�i�Transferència:�Jordi�Alberch�(Fac.

Medicina)
Política� d’Internacionalització:� Maria� Callejón� (Fac.

Economia�i�Empresa)
Relacions�Institucionals�i�Cultura:�Lourdes�Cirlot�(Fac.

Geografia�i�Història)
Política�Científica:�Enric�I.�Canela�(Fac.�Biologia)
Estudiants� i� Política� Lingüística:� Gemma� Fonrodona

(Fac.�Química)
Administració�i�Organització:�Carme�Panchón�(Fac.�Pe-

dagogia)
Grup�UB,� TIC� i� serveis� comuns:� Josep� A.� Plana� (Fac.

Geografia�i�Història)
Comunicació� i�Projecció:�Pere�J.�Quetglas�(Fac.�Filolo-

gia)
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Política� Acadèmica� i� Qualitat,� i� Política� Docent:� totes
dues�funcions�seran�assumides�inicialment�per�Gas-
par�Rosselló�(Fac.�Física)

Professorat:�Manel�Viladevall�(Fac.�Geologia)

Comissionats:
Desenvolupament� social� i� Envelliment:� Misericòrdia

Garcia�(E.U.�Infermeria)
Coordinació�Hospitalària:�Cèsar�Picado�(Fac.�Medicina)
Sistemes�d’Informació�i�Documentació:�Carina�Rey�(Fac.

Biblioteconomia�i�Documentació)

Cap�del�Gabinet�del�Rectorat:�David�Ceballos�(Fac.�Eco-
nomia�i�Empresa)

Dídac Ramírez i Sarrió

És�doctor�en�Ciències�Econòmiques�i�Empresarials�per
la�UB,�doctor�en�Filosofia�i�Ciències�de�l’Educació�per�la
UB,�i�llicenciat�en�Filosofia�i�Ciències�de�l’Educació�per
la�UB�(premi�extraordinari).�També�és�diplomat�en�Estu-
dis� Empresarials� (Finançament� i� Inversió)� i� professor
mercantil.

El�1973�inicià� l’activitat�acadèmica�com�a�professor
ajudant�interí�a�l’Escola�d’Alts�Estudis�Mercantils,�i�l’any
1975�passà�a�ser�professor�encarregat�de�curs�en�la�Facul-
tat� de� Ciències� Econòmiques� i� Empresarials� (FCEE).
Des�de�1990�és�catedràtic�d’Economia�Financera�i�Comp-
tabilitat�de�la�UB.

Ha�ocupat�diversos�càrrecs�acadèmics,�com�ara:�vi-
cedegà�de�la�FCEE�de�la�UB�(1984-1989);�vicerector�d’E-
conomia�i�Administració�de�la�UB�(1990-1994);�delegat
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de�la�UB�en�l’Escola�Universitària�d’Hosteleria�i�Turisme
(1995-1999);� director� del�Departament� de�Matemàtica
Econòmica,�Financera�i�Actuarial�de�la�UB�(2000-2008).
Actualment�és�rector�de�la�Universitat�de�Barcelona�des
de�2008.

També�ha�estat�nomenat�per�a�càrrecs�en�institucions
públiques� i� privades,� com�ara:� president�de� la� Societat
Catalana�de�Filosofia,�filial�de�l’Institut�d’Estudis�Cata-
lans� (2001-2007);� tresorer� del� Futbol� Club� Barcelona
(2003);�membre�del�Consell�d’Administració�i�de�la�Co-
missió�Executiva,�i�coordinador�de�la�Comissió�d’Audi-
toria,�Control�Financer�i�de�Riscos,�a�la�Quinta�de�Salut
l’Aliança�(2007);�administrador� judicial�de� la�Fundació
Privada�Intervida�(a�proposta�de�la�Conselleria�de�Justí-
cia� de� la�Generalitat� de�Catalunya,� i� ratificat� pel� jutge
Baltasar�Garzón)�(2007-2009).

Actualment�és�acadèmic�numerari�de�la�Reial�Acadè-
mia� de�Ciències� Econòmiques� i� Financeres.� També� ha
publicat�nombrosos�articles�en�revistes�i�en�llibres�cien-
tífics,�i�ha�participat�en�congressos�en�els�camps�de�l’eco-
nomia�i�la�filosofia.�La�seva�darrera�publicació�ha�estat�el
llibre�recopilatori�Universitat, valors i societat.

Jordi Alberch

Catedràtic� de� Biologia�Cel·lular� en� el�Departament� de
Biologia� Cel·lular,� Immunologia� i� Neurociències� de� la
Facultat�de�Medicina.�És�vicerector�de�Recerca�de�la�Uni-
versitat�de�Barcelona�des�de�2008.

Llicenciat�(1983)�i�doctor�(1986)�en�Medicina�i�Ci-
rurgia�per�la�Universitat�de�Barcelona�(1983).�Professor
titular�de�la�Universitat�de�la�Barcelona�(1988).�És�coor-
dinador�del�grup�de�recerca�consolidat�de�la�Generalitat

106



de�Catalunya�«Fisiopatologia�de� les�malalties�neurode-
generatives»,�coordinador�del�Grup�de�Biologia�Cel·lular
dels� Processos� Patològics� (Area� de� Neurociències)� de
l’Institut�d’Investigacions�Biomèdiques�August�Pi� i�Su-
nyer�(IDIBAPS)�i�coordinador�d’un�grup�de�recerca�del
CIBER�de�malalties�neurodegeneratives�(CIBERNED).

Membre�de�la�RETICS�de�Teràpia�Cel·lular,�va�ser�vi-
siting researcher a�Georgetown�University�(1988-1989),
University� of� Medicine� and� Dentistry� of� New� Jersey
(UMDNJ)� /� Robert� Wood� Johnson� Medical� School
(1994-1995)�i�Karolinska�Institute�(1997).

Ha�publicat�més�de�100�articles�en�revistes�científi-
ques� internacionals.�És�membre�de� l’editorial board de
diverses�revistes�científiques.�Participa�com�a�revisor�de
la�majoria�de� les�revistes�científiques� internacionals�en
l’àmbit�de�les�neurociències.�També�és�revisor�en�agèn-
cies�d’avaluació�nacionals�i�internacionals.

Maria Callejón

Catedràtica� d’Economia� Aplicada� al� Departament� de
Política�Econòmica�i�Estructura�Econòmica�Mundial�de
la�Universitat�de�Barcelona.�Té�una�llarga�trajectòria�en
recerca�i�ha�publicat�articles�i�treballs�nacionals�i�inter-
nacionals,�especialment�en�els�àmbits�d’economia�i�polí-
tica� industrial,� economies� d’aglomeració� i� distribució
geogràfica�de�la�producció,�estructura�i�demografia�em-
presarial,�economia�i�política�de�les�noves�empreses�in-
novadores,� transferència�de�coneixement�a� les�petites� i
mitjanes�empreses,�economia�i�política�de�la�innovació,�i
models�de�finançament�de�la�innovació.�Ha�liderat�i�ha
participat�en�projectes�de�recerca�competitius,�tant�na-
cionals�com�de�la�Comissió�Europea.
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Compta�amb�una�àmplia�experiència�docent�en�ma-
tèria�d’economia�pública�i�innovació�i�en�grups�amb�do-
cència�en�anglès.�En�l’àmbit�de�la�política�i�la�gestió�ins-
titucional,�ha�estat�directora�general�de�Política�de�Petita
i�Mitjana�Empresa�durant�el�període�2004-2008�al�Mi-
nisterio�de�Industria,�Turismo�y�Comercio.�Ha�col·labo-
rat�com�a�experta�a�la�Generalitat�de�Catalunya�i�ha�estat
contractada�com�a�experta�i�ha�dirigit�programes�de�la
Comissió�Europea.�També�ha�estat�professora�visitant�a
la� Universitat� de� Califòrnia� (Berkeley),� la� Universitat
Johns�Hopkins�(Baltimore),�la�Universitat�de�Milwaukee
i�la�Universitat�de�Harvard.

Enric I. Canela

Llicenciat�en�Química�(1972)�i�doctor�en�Química�(Bio-
química,�1976)�per�la�UB.�És�professor�de�la�UB�des�de
1974�i�catedràtic�de�Bioquímica�i�Biologia�Molecular�des
de�1991.�Treballa�sobre�neurobiologia�molecular�i�ha�tre-
ballat�sobre�bioquímica�teòrica.�És�coordinador�del�grup
de�recerca�consolidat�de�la�Generalitat�de�Catalunya�de
Neurobiologia� Molecular� i� coordinador� del� Grup� de
Neurobiologia� Molecular� de� CIBERNED.� És� autor� de
més�de�170�articles�en�llibres�i�revistes�científics�de�relle-
vància�internacional.�Centra�l’activitat�docent�en�la�bio-
química�de�la�nutrició�i�en�màsters�de�formació�en�polí-
tica�universitària.

Va�ser�vicepresident�de�la�Societat�Catalana�de�Biolo-
gia� (1991-1995);�president�de� l’associació�Cercle�per�al
Coneixement� (2007-2009);� vicepresident� de� la� Divisió
de�Ciències�Experimentals�i�Matemàtiques�(1986-1989);
president�de�la�mateixa�Divisió�en�el�període�1989-1994;
vicerector�d’Economia�i�Organització�(1994-2001),�i�di-
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rector�del�Departament�de�Bioquímica�i�Biologia�Mole-
cular� (2007-2012).�Va�ser�patró�de� les� fundacions�Parc
Científic� de� Barcelona,� UB� Mèdia,� Josep� Finestres,
Montcelimar�i�Bosch�i�Gimpera.�De�les�fundacions�UB
Mèdia,�Montcelimar�i�Bosch�i�Gimpera�també�n’ha�estat
vicepresident.�Així�mateix,�va�ser�director�de�l’Oficina�de
Promoció� de� les�Universitats� de�Catalunya� del�DURSI
(2002-2003);�membre�designat�pel�Senat�del�Consell�de
Coordinació� Universitària� (2002-2007);� membre� de� la
comissió�estatal�designada�per�estudiar�el� finançament
de� les� universitats� (2004-2007);� col·laborador� dels�mi-
nisteris�de�Ciència�i�Innovació�i�d’Educació�per�elaborar
el�model�de�costos�de�les�universitats�(2008-2010);�patró
de� l’ANECA� (2007-2011),� i� secretari� del� patronat� i� del
consell� executiu� de� la� Fundació� per� al� Disseny� Tèxtil
(FUNDIT)�(2006-2010).

Actualment�és�director�de�l’Escola�de�Doctorat�de�la
UB�(2012),�membre�del�Consell�de�Govern�(2008),�pa-
tró�de� la�Fundació�Bosch�i�Gimpera�(2006),�coordina-
dor�de�la�comissió�creada�per�l’AQU�per�estudiar�i�vali-
dar�els� indicadors�econòmics�universitaris� i� establir�el
model�de�costos�de�les�universitats�(2002),�membre�del
consell� científic� de� la� Fundació� Universitària� ESERP
Business�School�(2012),�vocal�del�consell�executiu�de�la
Fundació�per�al�Disseny�Tèxtil�(FUNDIT)�i�membre�de
la� Junta� de� l’Associació� de� Veïns� i� Amics� de� Tamariu
(2010).

David Ceballos

Doctor�en�Economia�per�la�Universitat�de�Barcelona,�és
professor� col·laborador� doctor� en� el� Departament� de
Matemàtica�Econòmica,�Financera�i�Actuarial�de�la�UB,
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i,�des�de�2008,�cap�del�Gabinet�del�Rectorat�de�la�mateixa
universitat.

Llicenciat�per�la�Universitat�de�Cantàbria�i�premi�ex-
traordinari�de�doctorat,�acumula�un�extens�currículum
investigador� amb� diferents� articles,� participacions� en
congressos�i�projectes�de�recerca�nacionals�i�internacio-
nals.

També�destaquen�els�seus�treballs�i�informes�d’asses-
soria�per�a�institucions�públiques�i�entitats�sense�ànim�de
lucre,� a� través� de� projectes� gestionats� per� la� Fundació
Bosch�i�Gimpera.

Lourdes Cirlot

Catedràtica�d’Història�de�l’Art�a�la�Universitat�de�Barce-
lona,� on� imparteix� classes� des� de� 1974.� És� vicerectora
d’Arts,�Cultura�i�Patrimoni.

Ha�rebut�la�Medalla�d’Or�de�la�Facultat�de�Farmàcia
de�la�UB.�És�representant�de�la�UB�a�la�TF�Culture,�Arts
and�Humanities�del�Grup�Coïmbra;�promotora�del�pro-
jecte�Artistic�Culture�and�University�Policy�de�la�LERU;
membre� de� la� xarxa� de�museus� universitaris� europeus
UNVERSEUM�i�de�la�xarxa�internacional�UMAC,�amb
presentació�de�comunicacions�sobre�el�Museu�Virtual�i
posters en�les�seves�convocatòries�anuals�durant�els�anys
2010,�2011�i�2012.�També�és�membre�del�Consell�de�Cul-
tura�de�l’Ajuntament�de�Barcelona.

A�més,� és� la� investigadora� principal� (IP)� del� grup
«Art,�Arquitectura�i�Societat�Digital»,�amb�projectes�fi-
nançats�per� la�Generalitat� i�pel�ministeri,� i� és�membre
del�Comitè�Espanyol�d’Historiadors�de�l’Art�(CEHA).

Ha� estat� vicedegana� de� la� Facultat� de� Geografia� i
Història�durant�el�període�1995-1998,�i�directora�del�De-
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partament� d’Història� de� l’Art� entre� el� 1999� i� el� 2005.
Ha�publicat�diverses�obres�sobre�art�contemporani,

ha�comissariat�exposicions�i�també�ha�publicat�nombro-
sos� articles� i� textos� per� a� catàlegs� d’artistes� d’arreu� de
l’Estat�espanyol�i�de�l’estranger.�Ha�pronunciat�conferèn-
cies�en�diversos�llocs�i�ha�participat�en�congressos�nacio-
nals� i� internacionals,� i�n’ha�publicat� les�ponències� i� les
comunicacions.

Ha� dirigit� nombroses� tesis� doctorals� i� ha� impartit
cursos�de�postgrau�i�màsters.�Ha�assessorat�diverses�acti-
vitats� científiques� per� a� diferents� centres,� institucions,
televisió,�ràdio�i�internet.�Ha�realitzat�guions�audiovisu-
als�i�de�vídeo�sobre�determinats�artistes�i�ha�intervingut
en�diferents�programes�culturals�de�ràdio,�televisió�i�in-
ternet.�També�ha� coordinat� i� estructurat� l’obra�Museos
del Mundo (22�volums),�editada�per�Planeta�de�Agostini
(Barcelona� 2004-2005),� obra� ampliada� i�millorada� per
Espasa�(31�volums)�el�2007.

Gemma Fonrodona

Professora�titular�del�Departament�de�Química�Analítica
de� la� Facultat� de� Química,� pertany� al� grup� de� recerca
«Quimiometria�i�equilibris�en�solució»�i�als�grups�d’inno-
vació�consolidats�«Química�Analítica�als�ensenyaments
de�ciències�i�ciències�de�la�salut»�(QACCS)�i�«Química�en
la�interfase�secundària-universitat»�(QISU).

Ha�estat�secretària�i�cap�d’estudis,�coordinadora�del
Pla�d’acció�tutorial�de�l’ensenyament�de�Química,�coor-
dinadora�de�formació�de�la�Facultat�de�Química�i,�des�de
1997,�tutora�d’orientació�d’estudiants�de�la�llicenciatura
i,�després,�del�grau�de�Química.�Actualment�és�vicerec-
tora�d’Estudiants�i�Política�Lingüística.
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Entre� els� projectes� més� importants� desenvolupats
com�a�vicerectora�d’Estudiants�i�Política�Lingüística�cal
destacar:� els� projectes� Estudia,� Universitat� Saludable� i
Observatori� de� l’Estudiant,� i� l’organització� de� tallers
d’associacions�d’estudiants�per�a�representants,�com�ara
el�d’oratòria�o�el�de�fer�cartells,�el�Blocveu�com�a�eina�de
comunicació�amb�els� estudiants,� el�pla�de� llengües� i� la
promoció�i�la�millora�de�l’Escola�d’Idiomes�Moderns.

Els�seus�interessos�professionals�se�centren�especial-
ment�en�la�millora�de�la�docència�i,�especialment,�a�pro-
moure�en�els�estudiants�la�imatge�de�la�química.�Forma
part�del�grup�que�va� iniciar� l’activitat�«Fem�química�al
laboratori»�l’any�2002,�adreçada�a�estudiants�de�batxille-
rat,� i�ha�col·laborat�en�el�disseny�de� l’activitat�de�visita
d’estudiants�als�laboratoris�del�Departament�de�Química
Analítica.�També�és�coautora�de�tres�llibres�de�la�col·lec-
ció� «Textos� Docents»� de� la� UB:� Introducció a l’experi-
mentació en química analítica,�Guia per a les pràctiques
de química analítica en l’ensenyament de farmàcia i�Pràc-
tiques aplicades,� i�del�llibre�Curso experimental en Quí-
mica analítica,�publicat�per�l’editorial�Síntesis.

És�membre�del�comitè�científic�del�Congrés�d’Inno-
vació�Docent�en�Química�des�de�la�seva�tercera�edició.���

Misericòrdia Garcia

Diplomada�en�Infermeria�(1983)�per�convalidació�ATS
(1976),� llicenciada� en�Història�per� la�UB� (2004)� i� gra-
duada�superior�en�Gerontologia�USC�(2005),�amb�la�su-
ficiència�investigadora�en�Gerontologia�USC�(2007).�És
professora�titular�d’Escola�Universitària�(1986)�i,�actual-
ment,�comissionada�per�a�Societat�i�Envelliment.

És� adjunta� a� la� direcció� de� la� Revista�GeroKomos;
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presidenta�de� la�Comisión�Nacional�de� la�Especialidad
de� Enfermería� Geriátrica;� presidenta� de� la� Comisión
Delegada�de�Enfermería�de�la�Comisión�Nacional�de�Es-
pecialidades�en�Ciencias�de�la�Salud,�i�autora�de�diversos
articles�i�llibres�en�les�àrees�d’Infermeria,�Gerontologia�i
Geriatria.

Durant� sis� anys�ha� estat�membre�del�Comitè�d’Ex-
perts� d’Infermeria� de� la� Unió� Europea� (1981-1987),� i
també�ha�estat�directora�del�Departament�d’Infermeria
Medicoquirúrgica�(1980-1986)�de�l’Escola�d’Infermeria
de�la�UB.�Així�mateix,�és�membre�del�Claustre�de�la�UB
des� de� 1981� i� membre� del� Consell� de� Govern� des� de
2003.

Isabel Miralles

Llicenciada�i�doctora�en�Dret�per�la�Universitat�de�Bar-
celona,�és�professora�del�Departament�de�Dret�Civil�de�la
Facultat�de�Dret�de�la�UB.�Ha�estat�vicedegana�en�el�pe-
ríode�2001-2008,�amb�dos�mandats�consecutius.�Actual-
ment�és�coordinadora�del�Màster�en�Dret�(oficial)�i�for-
ma�part�de�la�Junta�de�Facultat,�de�la�comissió�acadèmica
del�Programa�de�Doctorat�i�de�la�comissió�acadèmica�de
la�Facultat�de�Dret.

Com�a� investigadora�ha� orientat� els� seus� treballs� a
gairebé� tots� els� àmbits�del�dret� civil,� tot� i�que�darrera-
ment�ha�centrat�el�seu�interès�en�el�dret�de�família.�Ha
participat�en�nombrosos�projectes�de�recerca�i,�en� l’ac-
tualitat,� és� investigadora�principal� (IP)�del�grup�de�re-
cerca�de�la�Generalitat�de�Catalunya�«Dret�civil�constitu-
cional�i�dret�català»�(2009-2013).

Les� seves�publicacions�més� recents� s’orienten�cap�a
temes�relacionats�amb�els�menors�i�la�seva�protecció;�re-
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presentació�legal�i�capacitat�progressiva;�potestat�paren-
tal�i�privació�d’aquesta�potestat;�filiació�i�adopció;�matri-
moni�i�parelles�estables;�càrregues�de�matrimoni;�règim
econòmic;�pensió/prestació�compensatòria�i�compensa-
ció�econòmica.

És�membre�del�grup�AFIN,�dedicat�a�la�recerca�en�te-
mes�d’adopció�internacional�i�nacional�i�de�família,�edu-
cació�i�pertinença.�Igualment�és�membre�de�la�Red�Ibe-
roamericana� de� Postgrados� en� Infancia� y� Juventud� i
membre�del�comitè�de�suport�institucional�d’Education
and Law Review (RE&D).

Carme Panchón

Vicerectora�d’Administració�de�la�Universitat�de�Barce-
lona,�és�professora�titular�de�Pedagogia�de�la�Inadaptació
Social� en� el� Departament� de�Mètodes� d’Investigació� i
Diagnòstic�en�Educació�(MIDE)�de�la�Facultat�de�Peda-
gogia�de�la�Universitat�de�Barcelona.

Doctora�en�Filosofia�i�Ciències�de�l’Educació�per�la
Universitat�de�Barcelona�(premi�extraordinari�de�docto-
rat),�és�educadora�social�i�mediadora�familiar.�Així�ma-
teix,�ha�estat�investigadora�principal�(IP)�del�grup�de�re-
cerca�sobre�Infància� i�Família�(GRIF)�de� la�Universitat
de� Barcelona� (2002-2009).� Actualment� és�membre� del
Grup� d’Estudis� i� Recerca� sobre�Drets� i� Inclusió� Social
(GER-dis)�de�la�Universitat�de�Barcelona.

És�sotsdirectora�de�l’Institut�d’Infància�i�Món�Urbà
(CIIMU),�Observatori�de�la�Infància�i�les�Famílies�(CII-
MU:�Consorci�entre�l’Ajuntament�de�Barcelona,�la�Dipu-
tació�de�Barcelona,�la�Universitat�de�Barcelona,�la�Uni-
versitat�Autònoma�de�Barcelona�i�la�Universitat�Oberta
de�Catalunya),�i�codirectora�del�bloc�«Infància,�adoles-
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cència�i�famílies�en�situació�de�risc�i�exclusió�social»�de
l’Informe�sobre�l’estat�de�la�infància�i�les�famílies�del�CII-
MU.�És�també�membre�de�nombrosos�comitès�d’experts,
comitès�científics�i�comitès�consultius�en�matèria�d’aten-
ció�i�protecció�a�la�infància,�l’adolescència�i�les�famílies;
justícia�juvenil;�adolescents�i�joves�estrangers�no�acom-
panyats;� serveis� socials;� centres� penitenciaris� i� centres
de�salut�mental,�entre�d’altres.

Va�ser�vicedegana�de�la�Facultat�de�Pedagogia�des�del
28�de�febrer�de�1991�fins�al�19�d’octubre�de�1995,�i�dega-
na�de�la�mateixa�Facultat�des�del�12�de�gener�de�1996�fins
al�16�de�juliol�de�2002.�També�va�ser�membre�de�la�Junta
de�Facultat�de�la�Facultat�de�Pedagogia�de�1988�a�2003.

Cèsar Picado

Catedràtic�del�Departament�de�Medicina,�és�metge�con-
sultor�sènior�del�Servei�de�Pneumologia�i�Al·lèrgia�Res-
piratòria�de�l’Hospital�Clínic.�Ha�estat�director�del�De-
partament� de� Medicina� (2003-2008)� i� actualment� és
membre�de�l’equip�rectoral�i�ocupa�el�càrrec�de�comissio-
nat�per�a�la�Coordinació�Hospitalària.

En�l’àmbit�de�la�recerca,�ha�dirigit�la�seva�activitat�in-
vestigadora� a� l’estudi� de� l’asma� i� les� malalties� al·lèrgi-
ques.�Un�cop�acabada�la�seva�formació�com�a�pneumòleg
en�l’Hospital�Clínic,�va�continuar�la�seva�formació�pre-
doctoral�al�Brompton�Hospital�de�Londres�i,�posterior-
ment,� va� completar� la� seva� formació� postdoctoral� a� la
McGill�University�(Mont-real,�Canadà).

En�l’actualitat,�és�l’investigador�principal�del�grup�de
recerca�consolidat�«Inflamació�i�tractament�de�les�malal-
ties�respiratòries»,�i�dirigeix�el�grup�de�recerca�en�Asma
i� Malalties� Intersticials� del� Centro� de� Investigaciones
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Biomédicas�en�Red�de�Enfermedades�Respiratorias�(CI-
BERES).�És�autor�de�més�de�250�articles�en�revistes�cien-
tífiques�i�ha�dirigit�quinze�tesis�doctorals�i�diversos�pro-
jectes� de� recerca� bàsica� i� aplicada� per� a� la�millora� del
coneixement�de�l’asma,�les�malalties�de�base�al·lèrgica�i�el
seu�tractament.

Josep A. Plana 

Llicenciat�en�Filosofia�i�Lletres�(1972)�i�doctor�en�Geo-
grafia�per�la�Universitat�de�Saragossa�(1975),�és�catedrà-
tic�d’Anàlisi�Geogràfica�Regional�(2007).�Ha�estat�premi
Institut�d’Estudis�Catalans�Eduard�Fontserè�per�la�seva
tesi� doctoral� (1977),� director� del� MEC� a� Barcelona
(1979-1984),� fundador� del� Centre� d’Estudis� Avançats
(CSIC)�a�Blanes�i�primer�director�(1985),�conseller�espe-
cial�del�director�general�de�la�UNESCO�(1986-1992),�vi-
cepresident�de� la�Fundació� Joan�Oró�(1987-1989)� i�di-
rector� de� la� Fundació� Catalana� per� a� la� Recerca
(1989-2000).�Aleshores�fou�promotor�de�l’Anella�Cientí-
fica,�fundador�del�Centre�de�Supercomputació�de�Cata-
lunya�(CESCA),�de�l’Institut�d’Estudis�Espacials�(IEEC)
i�del�servei�de�previsió�meteorològica�INFOMET/UB.

També�ha�estat�president�de�la�comissió�universitària
de�la�Setmana�de�la�Ciència�a�Catalunya�(2000),�vicepre-
sident� de� la� Reial� Acadèmia� de� Doctors� de� Catalunya
(2004-2012),�secretari�general�de�la�Fundació�Gaspar�de
Portolà�(2000-2010)�i�president�de�la�seva�Comissió�de
Beques�per�a�Investigadors�Catalunya-Califòrnia.

Com�a� investigador,� expert� en� recursos�hídrics,� ha
publicat�nombrosos�articles,�ha�participat�en�múltiples
congressos�i�ha�dictat�conferències�sobre�aquesta�matè-
ria�arreu.�Així�mateix,�pertany�a�l’Institut�de�l’Aigua�de�la
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Universitat�de�Barcelona�i�a�un�grup�de�recerca�consoli-
dat.�També�participa�habitualment�en�comissions�de�l’A-
QU�i�és�membre�del�Club�de�Roma.�Comissionat�per�a
Fundacions�i�TIC�de�l’Equip�de�Govern�de�la�Universitat
de�Barcelona�(2008-2012)�(www.ub.edu/geofis/).

Pere J. Quetglas

Llicenciat�en�Filosofia�i�Lletres�(1974)�i�doctor�en�Filolo-
gia�Clàssica�per�la�Universitat�de�Barcelona�(1979),�pro-
fessor�adjunt�(1982)�i�catedràtic�de�Filologia�Llatina�de�la
UB�(1989).�Ha�estat�cap�d’estudis-vicedegà�(1982-1987)�i
degà�(1989-1995)�de�la�Facultat�de�Filologia;�vicepresi-
dent�de�la�Divisió�de�Ciències�Humanes�i�Socials�(1997-
1998);�director�del�Màster�de�Lingüística�Aplicada�de�la
UB�(1998-1991);�director�científic�de�Publicacions�de
la�UB�(2002-2004)�i,�de�2008�a�2012,�vicerector�d’Infor-
mació�i�Comunicació.�Des�de�1991�és�membre�del�Con-
sell�Rector�de�l’Estudi�General�Lul·lià�de�Mallorca�i�rec-
tor�de�la�mateixa�institució�des�de�2006.

Les�seves�investigacions�es�mouen�en�tres�línies�prin-
cipals:�la�lingüística�llatina,�l’obra�de�Juli�Cèsar�i�el�llatí
medieval.�En�aquest�darrer�àmbit�ha�estat�i�és�investiga-
dor�principal�de�diversos�projectes�lligats�a�l’elaboració�i
la� redacció� del� Glossarium Mediae Latinitatis Catalo-
niae,�diccionari�dels�mots�llatins�i�catalans�propis�de�la
documentació� medieval� catalana� entre� l’any� 800� i� el
1100,�i�que�forma�part�del�projecte�del�diccionari�de�llatí
medieval� de� la�Unió�Acadèmica� Internacional.� Aquest
mateix�any�ha�posat�en�marxa�amb�el�seu�equip�el�portal
CODOLCAT,�que�té�com�a�objectiu�recollir�i�posar�a�l’a-
bast� de� la� comunitat� acadèmica� tota� la� documentació
llatina�produïda�a�Catalunya�a�l’edat�mitjana.�
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Carina Rey

Professora�titular�d’universitat�de�la�Facultat�de�Biblio-
teconomia�i�Documentació,�és�llicenciada�en�Geogra-
fia�i�Història�per�la�Universitat�de�Barcelona�i�doctora
en� Filologia� Espanyola� per� la� Universidad� Complu�-
tense� de� Madrid.� Ha� estat� professora� ajudant� de� la
Universitat�Carlos�III�de�Madrid,�cap�d’estudis�de�la�lli�-
cenciatura� de� Documentació� (2004-2007)� i� cap� del
Departament�de�Biblioteconomia�i�Documentació�(2008-
2009)�de�la�Facultat�de�Biblioteconomia�i�Documenta-
ció.

Ha� participat� en� processos� d’avaluació� dels� serveis
de�biblioteques�universitàries�com�a�membre�de�comitè
extern�i�intern�de�l’ANECA,�i�en�l’elaboració�de�materials
d’avaluació�per�a�aquesta�mateixa�institució.�Ha�assesso-
rat�en�matèria�de�biblioteques�institucions�tant�públiques
com� privades.� Així�mateix,� ha� participat� en� el� projecte
CBUES,�creació�del�Consorcio�de�Bibliotecas�Universi-
tarias�del�Salvador,�finançat�per�l’AECID.

És� la� investigadora� principal� del� projecte� finançat
per� la�MICINN� «Los� compromisos� de� calidad� con� los
usuarios� en� las�unidades�de� información»,�membre�de
l’Institut�Agustín�Millares�de�la�Universitat�Carlos�III�de
Madrid,� i� actualment� és� comissionada� responsable� del
CRAI,�secretària�del�consell�de�govern�del�Consorci�de
Biblioteques� Universitàries� de� Catalunya� (CBUC)� i
membre�del�comitè�executiu�de�REBIUN.
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Gaspar Rosselló

Doctor�en�Física�per�la�UB,�el�1974�inicià�l’activitat�aca-
dèmica�com�a�professor�ajudant�a�la�Facultat�de�Física,�i
l’any�1983�va�esdevenir�professor�titular�de�l’àrea�de�co-
neixement�d’Astronomia�i�Astrofísica.

Ha�participat�en�13�projectes�de�recerca�finançats�per
CAYCIT,� CICYT,� Acció� Integrada� Hispano-Francesa,
DGICYT�i�ESA�(fins�a�1995),�i�ha�realitzat�contribucions
científiques�que�han�estat�publicades�en�revistes�de�l’àm-
bit�de�l’astronomia�i�l’astrofísica.

En�el�marc�de�l’Espai�Europeu�d’Educació�Superior,
des�del�juliol�de�l’any�1999�fins�a�l’actualitat,�cal�destacar
la�seva�participació�en�jornades,�cursos,�màsters,�semi-
naris� i� conferències�organitzats�per� les�universitats,� les
comunitats�autònomes,�els�col·legis�professionals,�el�mi-
nisteri� i� les�agències�autonòmiques:�un�total�de�més�de
250�presentacions�emmarcades�en�el�context�general�de
l’espai�europeu�i�les�seves�conseqüències:�ECTS, canvi�de
metodologia�docent,�la�nova�estructura�de�graus�i�post-
graus,�assegurament�de�la�qualitat.

Ha�ocupat�diversos�càrrecs�acadèmics,�com�ara:� se-
cretari�de�la�Facultat�de�Física�i�del�Consell�d’Estudis�de
Física�(1985-1990);�coordinador�de�COU�i�PAUU�(1992-
2001);�director�de�l’Escola�Universitària�d’Hoteleria�i�Tu-
risme�(CETT)�(2001-2004);�director�de�l’Agència�de�Polí-
tiques� i� Qualitat� (2007-2011),� i� vicerector� de� Política
Acadèmica�i�Qualitat�(2011).�També�ha�ocupat�càrrecs�de
gestió� com� ara:� director� acadèmic� de� la�Universitat� de
Barcelona�(1990-2001);�coordinador�del�Llibre�Blanc�de
l’ANECA�(2002-2004);�coordinador�de�l’EEES�de�la�Con-
ferència�de�Rectors�Espanyols�(CRUE)�(2002-2004);�di-
rector�de�programes�de� l’ANECA�(2004-2006);�membre
del�Grup�d’Experts�de�Bolonya�(BET)�(2010-2012);�asses-
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sor�del�secretari general�de�Política�Científica�i Tecnolò-
gica del�Ministerio�de�Educación�y�Ciencia�(2006-2008),
i�secretari�del�sonsell�assessor de�l’ANECA�(2010-2011).

Manel Viladevall 

Llicenciat�en�Ciències�Geològiques�per�la�Universitat�de
Barcelona�(1971),�enginyer�per�l’École�Nationale�Supé-
rieure�de�Geologie�de�l’INPL�(Franca)�el�1974�i�doctor�en
Geologia�per�la�Universitat�de�Barcelona�el�1975.

Agregat�interí�(1979-1985)�i�professor�titular�de�Pros-
pecció�i�Investigació�Minera�des�de�1985,�i�catedràtic�de
Prospecció�i�Investigació�Minera�(2009).�Ha�estat�director
del� Departament� de� Prospecció� Geològica� i� Geofísica
(1980-1987);�cap�d’estudis�en�representació�de�la�Univer-
sitat�de�Barcelona�d’Enginyeria�Geològica�(UB-UPC),�de
l’any�1990�al�2000;�cap�del�Departament�de�Geoquímica,
Petrologia�i�Prospecció�Geològica�des�de�2004;�comissio-
nat�per�la�Sostenibilitat�(2008-2009);�vicerector�de�Profes-
sorat� (2010-2012);� membre� de� les� JPDI� (1994-2002),� i
membre�del�Claustre�(1985-1989�i�1993-2003).

És�investigador�en�l’àmbit�de�la�prospecció,�la�gestió�i
el�reaprofitament�de�recursos�minerals,�energètics� i�ai-
gües;�ha�gaudit�com�a�investigador�principal�(IP)�de�les
primeres�accions�integrades�amb�França,�i�és�IP�de�dos
projectes�ASESORA,�IP�d’un�Britte�Euram�de�la�CEE,�IP
d’un�projecte�internacional�de�la�CEE,�IP�d’un�Profit�i�IP
d’un�CDTI.�Ha�estat�com�a�investigador�en�13�programes
de�recerca�(ASESORA)�i�en�4�programes�de�la�UE,�i�ha
dirigit�9�tesis�doctorals�dins�de�l’àmbit�de�les�ciències�de
la�Terra.�Ha�escrit�més�de�230�treballs�entre�articles,�lli-
bres� i�comunicacions�a�congressos� internacionals� i�na-
cionals.�
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organització i funcionament

Ens�plantegem�una�organització�interna�amb�vista�a�un
efectiu�funcionament�en�tres�nivells:

1.�A�nivell�de�campus�o�d’organització�de�la�universi-
tat,�distingirem�les�situacions�següents:

•� Campus�de�funcionament�centralitzat�a� l’hora�de
compartir�serveis�i�unitats,�per�poder�mantenir�un�servei
més�extens�i�intens.�Mundet,�Bellvitge�i�Torribera�respo-
nen�a�aquesta�tipologia,�i�tindran�un�director�per�coordi-
nar�els�diferents�aspectes.

•� Campus�dispersos,�que�funcionen�a�nivell�d’admi-
nistració�de�centre.�Integren�aquesta�categoria�els�com-
plexos�de�les�facultats�de�Filosofia�i�Geografia�i�Història,
l’Edifici�Històric,�amb�les�facultats�de�Filologia�i�Mate-
màtiques�i�els�òrgans�de�govern,�la�Facultat�de�Bibliote-
conomia�i�Documentació�(edifici�Sants)�i�la�Facultat�de
Medicina�(campus�Clínic).

•� El�gran�campus�de�la�Diagonal-Portal�del�Coneixe-
ment,�que�funcionarà�descentralitzadament�amb�un�su-
port�tècnic�més�centralitzat.

•� Altres�edificis�dispersos�tindran�una�direcció�d’a-
cord�amb�la�seva�complexitat�i�les�seves�necessitats.

2.�A�nivell�d’execució�del�programa,�es�nomenaran:
•� Delegats�del� rector�per�a�projectes�específics�d’a-

bast�estratègic,�com�ho�han�estat�els�Campus�d’Excel·lèn-
cia�Internacional.

•� Delegats�del�rector�per�a�càrrecs�institucionals.
•� Encàrrecs�de�suport�als�vicerectorats.
•� Encàrrecs�per�a�projectes�puntuals.
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3.�A�nivell�de�coordinació�de�l’equip�de�direcció:
•� Establiment�d’àrees�de�seguiment�i�de�treball.
•� Establiment� d’un� equip� econòmic� de� seguiment

presidit�pel�rector.
•� Coordinació�de�l’equip�entre�la�Secretaria�General

i�el�cap�del�Gabinet�del�Rectorat.

tal com som: entrevistes informals

Dídac Ramírez i Sarrió

COM�ET�DEFINEIXES?�Sóc�reflexiu,�compromès�i�ac-
tiu,�en�aquest�ordre.�Ho�diu�molt�bé�Saramago:�«Som
la�memòria�que�tenim�i�la�responsabilitat�que�assu-
mim»,�i�jo�afegiria:�«Som�el�que�hem�fet,�el�que�fem�i
el�que�farem».

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�En�el�moment�actual,�em
quedaria�amb�la�imatge�de�la�manifestació�pacífica�i
potent�de�l’11�de�setembre�d’aquest�2012.�És�alhora
una�imatge�i�un�símbol.�Representa�la�força�d’una�vo-
luntat�col·lectiva�de�decidir�el�propi�futur,�però�tam-
bé� la� protesta� i� el� descontentament,� així� com� l’exi-
gència�d’un�món�millor.

UNA�AFICIÓ:�M’agraden� totes� aquelles� coses� que� em
sorprenen:�les�que�em�fan�pensar�(com�deia�Plató,�«la
sorpresa�és�la�base�de�la�filosofia»),�les�que�m’estimu-
len�a�formular-me�preguntes�(Tomàs�d’Aquino�deia
que�«sorprendre’s�és�voler�saber�més�coses»)�i�les�que
m’estimulen�els�sentits�i�les�emocions�(Chesterton�va
dir�que�«la�sorpresa�és�la�guspira�que�encén�els�contes
més�fantàstics�de�la�literatura»).
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UN�LLIBRE,�UNA�PEL·LÍCULA,�UNA�CANÇÓ:�Costa
parlar�d’un� llibre�o�d’un�autor�preferit.�La�Bíblia�és
un�text�de�molts�autors�i�de�moltes�lectures�que�m’a-
grada�perquè�és�alhora�un�llibre�d’història�de�la�nos-
tra�cultura,�de�contes�i�d’aventures,�de�pensaments�i
de�reflexions.

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�En�els�moments�actuals�de�crisi,�de�mol-
tes� crisis,� em� quedaria� amb� dues� frases� curtes.� La
primera� és� d’Immanuel� Kant:� «El� savi� pot� canviar
d’opinió;�el�neci,�mai».�I�la�segona,�de�Gabriel�Ferra-
ter:�«Gosa�poder».�Crec�que�ara�ens�cal�atreviment,
pensament�crític�i�voler�fer�les�coses�d’una�altra�ma-
nera.�Hem�de�repensar�el�nostre�món�i�gosar�exercir
la�nostra�força�col·lectiva�per�canviar-lo.

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�La�universi-
tat�és�una�institució�central�a�la�nostra�societat.�Hem
de�defensar�la�prioritat�dels�estudis�superiors,�la�seva
autonomia� i� la� seva� força.�Els�canvis� socials,�cultu-
rals,�polítics�i�econòmics�que�ens�calen�al�nostre�món
han�d’arrelar-se� en�una�universitat� sòlida,� compro-
mesa�i�activa.�Vull�una�universitat�amb�recursos�sufi-
cients�i�en�la�qual�puguin�estudiar�sense�cap�mena�de
discriminació�les�persones�amb�talent,�una�universi-
tat�que� sigui�un�punt�de� trobada�per�a�professors� i
professores,� investigadors� i� investigadores:� la� cièn-
cia,�la�recerca�i�la�transferència�són�les�nostres�mis-
sions.�Vull�una�universitat�amb�un�personal�de�ser-
veis�ben�considerat�i�reconegut�com�un�dels�pilars�de
la�nostra� institució.�Vull�una�universitat�pública�de
prestigi,� conscient�de� la� seva� responsabilitat� i�de� la
seva�funció�social.

123



Jordi Alberch

COM�ET�DEFINEIXES?�Sincer�i�pràctic.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�La�família.

UNA�AFICIÓ:�Les�motos.

UN�LLIBRE,�UNA�PEL·LÍCULA,�UNA�CANÇÓ:�Los pi-
lares de la tierra,�de�Ken�Follet.

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�Els�jocs�olímpics�de�1992.

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�Que�estigui
entre�les�primeres�del�món.

Maria Callejón

COM�ET�DEFINEIXES?�Possiblement�racional�i�respon-
sable,�però�també�amb�tendències�radicals�que�cal�te-
nir�sempre�sota�control.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�La�Terra�vista�des�de�l’es-
pai.

UNA�AFICIÓ:�Viatjar�i�el�senderisme.

UN�LLIBRE,�UNA�PEL·LÍCULA,�UNA�CANÇÓ:�Els�au-
tors� Charles� Dickens,� Joseph� Conrad,� Josep� Pla,
Roald�Dahl�i�J.�M.�Coetzee.

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
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MARCAT:�Haver�conegut�i�tractat�persones�profun-
dament�intel·ligents�i�amb�un�sentit�de�l’humor�refi-
nat,�com�Fabián�Estapé,�exrector�de�la�UB.

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�Que� sigui
cosmopolita,�oberta;�que�prioritzi�el�rigor� intel·lec-
tual�i�que�sigui�capaç�d’atreure�els�millors�estudiants,
investigadors�i�professors�del�món.

Enric I. Canela

COM�ET�DEFINEIXES?�Com�una�persona�familiarment
feliç.�Faig�el�que�m’agrada�i,�a�sobre,�em�paguen�per
fer-ho;�estic�trist�per�la�situació�del�país,�però�espe-
rançat�per�la�situació�que�s’albira.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�Dos:�l’escut�de�la�UB�i�l’es-
telada.

UNA�AFICIÓ:�Escriure�al�meu�bloc.

UN�LLIBRE,�UNA�PEL·LÍCULA,�UNA�CANÇÓ:�Els�lli-
bres� de� Harry� Potter,� les� pel·lícules� del� Senyor� dels
Anells�i�la�cançó�de�Lluís�Llach�«Companys,�no�és�això».

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�Trobar-me�el�7�de�març�de�2009,�en�un�es-
cenari�a�Brussel·les,�davant�de�10.000�catalans,�amb
el� lema:� «We�Want� a� Catalan� State»,� i� adreçar-los
unes�paraules�en�defensa�del�dret�a�decidir�el�nostre
futur�com�a�poble.

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�Que� sigui
una�bona�universitat,�reconeguda�internacionalment,
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i�que�tothom�la�senti�seva�i�estigui�orgullós�de�ser-ne
membre�o�antic�alumne.�El�primer�desig�ja�es�com-
pleix,� però� podem�millorar;� el� segon� també,� si� bé
encara�hi�ha�molt�camí�per� recórrer;�però�el� tercer
encara�no.

David Ceballos

COM�ET�DEFINEIXES?�Treballador,�discret.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�El�mar.

UNA�AFICIÓ:�Els�escacs.

UN� LLIBRE,� UNA� PEL·LÍCULA,� UNA� CANÇÓ:� Ho
sintetitzaria� en� El Senyor dels Anells,� un� relat� que
vaig�descobrir�en�la�meva�infància,� la�trilogia�cine-
matogràfica�del�qual,�per�a�mi,�ha�estat�molt�fidel�a
l’imaginari�que�suggereix�la�seva�lectura.�

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�Els�atemptats�de�l’11�de�març�de�2004.

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�Que�conti-
nuï�sent�un�potent�servei�públic.

Lourdes Cirlot

COM�ET�DEFINEIXES?�Espiritual.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�Mandala.

UNA�AFICIÓ:�El�cinema.
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UN�LLIBRE,�UNA�PEL·LÍCULA,�UNA�CANÇÓ:�Cims
borrascosos,�d’Emily�Brontë.

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�«El�dolor�s’assembla�a�un�gran�espai»,�de
l’escriptora�Emily�Dickinson.

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�Que�sempre
pugui�mantenir�la�seva�autonomia.
���������������������������

Gemma Fonrodona

COM�ET�DEFINEIXES?�Treballadora,�constant,�eficient.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�El�mar�i�el�seu�onatge,�que
sempre�és�igual�i�sempre�és�diferent.

UNA�AFICIÓ:�Llegir,�passejar�i�escoltar�les�persones.

UN� LLIBRE,� UNA� PEL·LÍCULA,� UNA� CANÇÓ:� No
más conflictos,�de�Josep�Redorta,�La tormenta perfec-
ta i� «Barcelona»,� de� Freddie�Mercury� i�Montserrat
Caballé.

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�Potser�la�paraula�no�és�marcar,�sinó�im-
pressionar:�m’impressiona�profundament� la�passió� i
la�senzillesa�de�persones�com�ara�Valentí�Fusté,�Jordi
Armengol�o�Eduard�Punset,� persones�que� creuen� i
estimen�allò�que�fan�i�que�van�més�enllà,�convertint
la�dedicació�a�la�professió�en�vida.

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�El�meu�desig
és�que�la�Universitat�de�Barcelona�sigui�singular�i�no
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una�més;�que�superi�amb�nota�alta�aquest�temps�de
crisi,�ajudant�a�afrontar�el�futur�del�país,�i�que�surti
reforçada�com�a�institució�pública�al�servei�de�la�so-
cietat.

Misericòrdia Garcia 

COM� ET� DEFINEIXES?� Com� una� persona� positiva� i
sincera.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�Tots�els�símbols�que�tin-
guin�a�veure�amb�la�pau.

UNA�AFICIÓ:�Collir�bolets�i�veure�jugar�el�Barça.

UN�LLIBRE,�UNA�PEL·LÍCULA,�UNA�CANÇÓ:�Brecht
i�Pedrolo�per�fer-me�reflexionar;�per�distreure’m,�no-
vel·la�policíaca:�John�le�Carré,�Agatha�Christie...�Un
clàssic:�el�De senectute de�Ciceró.�

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�«Primero�vinieron�a�buscar�a� los�comu-
nistas,�y�yo�no�hablé�porque�no�era�comunista.�Des-
pués�vinieron�por�los�socialistas�y�los�sindicalistas,�y
yo�no�hablé�porque�no�era�lo�uno�ni�lo�otro.�Después
vinieron�por�los�judíos,�y�yo�no�hablé�porque�no�era
judío.�Después�vinieron�por�mí,�y�para�ese�momento
ya�no�quedaba�nadie�que�pudiera�hablar�por�mí».

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�Que�tothom
se�senti�representat�i�que�la�UB�sigui�la�universitat�de
la�tolerància�i�del�respecte�i�la�referència�d’excel·lèn-
cia�a�Catalunya.
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Isabel Miralles 

COM�ET�DEFINEIXES?�Treballadora,�solidària,�amant
de�la�natura,�amiga�dels�amics.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�El�símbol�de�Metges�sense
Fronteres.�

UNA�AFICIÓ:�La�lectura,�el�cine,�caminar�per�la�platja.�

UN�LLIBRE,�UNA�PEL·LÍCULA,�UNA�CANÇÓ: Cien
años de soledad,�de�García�Márquez;�El padrino,�de
Francis�Ford�Coppola;�«Mediterráneo»,�de�Joan�Ma-
nuel�Serrat.�

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:� Una� frase� de� Paulo� Coelho:� «Dejar� de
pensar�en�la�vida�y�vivirla».�

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�Que�conti-
nuï�creixent�i�millorant.�

Carme Panchón

COM�ET�DEFINEIXES?�Lluito�per�ser�una�bona�perso-
na.�Sóc�treballadora,�tenaç,�responsable,�alegre,�com-
prensiva,�dialogant,�exigent,�tossuda.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�En�tinc�més�d’una,�però
especialment�trio�els�«castellers»,�tots�fent�pinya�per
aconseguir�el�que�volen,�un�objectiu�comú,�cadascú
al�seu�lloc,�tots�tenen�el�seu�paper,�important�i�neces-
sari.
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UNA�AFICIÓ:�La�música.�Sobretot�cantar!�Canto�en�una
coral,� és�molt� emocionant.� En� el� cant� coral� també
predomina�el�grup�més�que� les� individualitats,� i,�al
seu�torn,�les�individualitats�són�imprescindibles�per
aconseguir�el�to�i�el�color�grupal.

UN� LLIBRE,� UNA� PEL·LÍCULA,� UNA� CANÇÓ:� És
molt� difícil� triar� solament� un� llibre.� En� aquest� cas
trio�Bruixa de dol,�de�Maria�Mercè�Marçal:�«Emmar-
co�amb�quatre�fustes�un�pany�de�cel�i�el�penjo�a�la�pa-
ret.�Jo�tinc�un�nom�i�amb�guix�l’escric�a�sota...».

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�Una�frase�que�m’acompanya�tota�la�vida:
«El�que�no�vulguis�per�a�tu,�no�ho�vulguis�per�a�nin-
gú».�Una�circumstància�que�m’ha�marcat�en�el�terreny
professional�ha�estat�la�meva�etapa�com�a�degana�de
la�Facultat�de�Pedagogia.�Segueixo�amb�l’esperit�que
va�marcar�el�manifest�electoral�de�la�meva�candida-
tura�al�deganat,�de�La pell de brau,�de�Salvador�Es-
priu:�«Si�un�dia�et�criden�a�guiar�el�breu�moment�del
mil·lenari�pas...».

EL� TEU� DESIG� PER� A� LA� UNIVERSITAT:� Treballar
perquè�la�universitat�pugui�seguir�amb�les�seves�fina-
litats� principals,� formar� persones� ben� preparades
com�a�professionals�i�ciutadans�responsables�i�com-
promesos.�Treballar�perquè�la�universitat�pugui�ofe-
rir�les�millors�condicions�de�treball�per�acompanyar
els� estudiants� en� aquestes� finalitats� acadèmiques� i
socials.
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Josep A. Plana

COM�ET�DEFINEIXES?� Sóc� un� professor� universitari
que�em�sento�orgullós�de�formar�part�de�la�Universi-
tat�de�Barcelona.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�L’escut�de�la�UB�i�la�ban-
dera�catalana.

UNA�AFICIÓ:�Jugar�a�pàdel.

UN� LLIBRE,� UNA� PEL·LÍCULA,� UNA�CANÇÓ:�Mo-
mentos estelares de la humanidad,�de�Stefan�Zweig.

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�«Únicament�la�veritat�ens�fa�lliures».

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�El�meu�desig
per� a� la� Universitat� de� Barcelona� és� que� segueixi
apostant�per�la�modernitat�i�l’excel·lència�en�tots�els
seus�àmbits�de�coneixement.�

Pere J. Quetglas

COM�ET�DEFINEIXES?�Pragmàtic,�realista�i�irònic.�

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�La�que�expressa� la� frase
Finiunt pariter renouantque labores.�

UNA�AFICIÓ:�De�moment,�el�futbol.�

UN�LLIBRE,�UNA�PEL·LÍCULA,�UNA�CANÇÓ:�Vida i
destí,�Casablanca,�«La�noia�d’Ipanema».�
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UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�Odio�profundament�el�terme�governança
i�el�que�porta�al�darrere.�Sembla�que�ningú�no�es�re-
cordi�que�això�de�nomenar�els�rectors�a�dit�ja�ho�feia
el�general�Franco.�

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�Que�se’n�sur-
ti,�d’aquest�atzucac,�sense�prendre�massa�mal.�

Carina Rey

COM�ET�DEFINEIXES?�Com�una�persona�vitalista,�po-
sitiva,�afable,�amable,�perseverant.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�No�tinc�una�imatge�refe-
rent,�però�m’agraden� totes�aquelles�que� transmeten
pau�i�tranquil·litat,�com�el�mar�a�les�illes�Medes.

UNA�AFICIÓ:�La� gastronomia,� en� especial� cuinar� per
als�amics,�i�viatjar.�

UN�LLIBRE,�UNA�PEL·LÍCULA,�UNA�CANÇÓ:�Tinc�la
sort�que�m’agrada�molt�llegir,�i�tant�puc�gaudir�amb
novel·la�negra,�com�Mankell�i�qualsevol�dels�escrip-
tors�nòrdics,�com�amb�Isabel�Allende,�Ken�Follet,�tots
ells� molt� coneguts,� o� amb� autors� menys� mediàtics
com�Cusset.�Pel�que�fa�a� la�música,� també�sóc�molt
eclèctica,�i�m’agraden�tant�Miguel�Bosé�com�Leonard
Cohen,�i�un�grup�amb�membres�de�la�nostra�universi-
tat,�La�Locomotora�Negra.�

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�Les�diverses�vivències�de�malalties�greus
del�meu�entorn�m’han�fet�veure�la�vida�d’una�forma
diferent.�
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EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�Que� sigui
una�universitat�capaç�de�donar�resposta�a�les�deman-
des�dels�seus�membres�i�que�valori�tots�els�seus�recur-
sos,�i�amb�un�èmfasi�molt�especial�el�seu�patrimoni
bibliogràfic�i�documental.

Gaspar Rosselló

COM�ET�DEFINEIXES?�Optimista,�treballador,�lleial.

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�El�símbol�de�la�pau.

UNA�AFICIÓ:�La�pesca.

UN�LLIBRE,�UNA�PEL·LÍCULA,�UNA�CANÇÓ:�Autors
com�Isabel�Allende�o�Mario�Vargas�Llosa.

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:�«Les�dificultats�enforteixen�les�persones».

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�Una�univer-
sitat�adaptada�completament�a�l’Espai�Europeu�d’E-
ducació�Superior.

Manel Viladevall

COM�ET�DEFINEIXES?�Sóc�una�persona�fidel�a�les�se-
ves�conviccions� i�als� seus�companys,� i�que� finalitza
els�projectes�que�se�li�encomanen.�

UNA�IMATGE,�UN�SÍMBOL:�Catalunya�independent.�

UNA�AFICIÓ:�La�pràctica�de�l’àbac�(batea).�
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UN�LLIBRE,�UNA�PEL·LÍCULA,�UNA�CANÇÓ:�El�dar-
rer� llibre�que�he� llegit�és�Victus;� la�pel·lícula,�Barry
Lyndon,� del� mestre� Stanley� Kubrick,� i� la� cançó,� «I
Can’t�Get�No,�Satisfaction».�

UNA�FRASE�O�UNA�CIRCUMSTÀNCIA�QUE�T’HAGI
MARCAT:� L’Arthashastra (tractat� dels� Vedes),� el
400�aC,�deia:�«Les�mines�són�la�font�del�tresor�públic;
el�tresor�permet�la�creació�de�l’exèrcit.�El�tresor�i�l’e-
xèrcit�permeten�conquerir�el�món».�On�veiem�que�es
compleix�aquesta�frase?�

EL�TEU�DESIG�PER�A�LA�UNIVERSITAT:�Que�sigui�la
gran� font�dels�millors�professionals�per� a� la�nostra
societat�en�tots�els�àmbits�del�coneixement.�
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VARIABLE 2007-2008 2011-2012
Rànquing QS 194 187
Rànquing Shanghai: àrees entre les 200 primeres 1 3
Rànquing CHE: àrees d’excel·lència 4 5
Presència internacional Presència en les xarxes institucionals  Incorporació a la LERU

Presidència IFPU
Presència en les xarxes institucionals

Campus d’Excel·lència Internacional — 2 (BKC i HUBc)
PDI nacionalitat estrangera 2,29% 3,52%
Estudiants de nacionalitat estrangera 6,1% 8,9%
Estudiants estrangers en màsters i doctorat 27,9% 31,6%
Mobilitat PDI i investigadors 95 professors i 53 investigadors 200 professors i 85 investigadors
ERASMUS Mundus 2  5 
Producció científica (articles ISI) 3.139 4.848
Sexennis per professor temps permanent 1,75 2,23
PDI temps complet implicat en recerca 54,7% 74,3%
Investigadors de programa 121 144
Ingressos per projectes, contractes, convenis, in-
fraestructures i serveis de transferència
(en mitjana mòbil 3 anys i milions d’euros)

34,6    52,1

Facturació externa del CCiT-UB (milions d’euros) 1,9 4,9
Projectes europeus i grans projectes en què parti-
cipa o lidera la UB (en mitjana mòbil 2 anys)

61,5 102,5

Personal tècnic de recerca 575 676
Tesis doctorals llegides 536 593
Personal docent i investigador (PDI)  4.715 5.306
Percentatge de dones en PDI 42,9% 44,4%
Dedicació del professorat PDP PDA
PDI que realitza cursos ICE 48,0% 55,2%
PDI avaluat favorablement en l’avaluació docent 63,6% (participació 73,00% PDI potencial) 73,3% (participació 80,45% PDI potencial)
PDI implicat en projectes d’innovació 6,4% 22,01%
Personal d’administració i serveis (PAS) 2.177 2.387
Relació de llocs de treball (RLT) - Aprovada RLT PAS
Hores formació PAS per a personal  25,8 hores 35,5 hores (2011)
Estudiants per professor (ETC) 9,7 10,2
Participació estudiantil en eleccions a representants
a òrgans col·legiats

Claustre: 7,2%
Junta: 5,69%
Consell d’estudi: 10,33%

Claustre: 9,0%
Junta: 9,77%
Consell d’estudis: 17,58%

Taxa de rendiment (percentatge de crèdits apro-
vats) acadèmic dels estudiants

68,9% 75,2%

Oferta adaptada EEES Graus: 0
Màsters: 88
Doctorat: 46

Graus: 65
Màsters: 150
Doctorat: 71

Titulacions amb menys de 30 estudiants 19,71% 1,56%
Demanda en primera preferència sobre l’oferta de
places

129,6% 156,06%

Docència impartida en català 66% 73%
Estudiants de la Universitat de l’Experiència - 474
Material disponible electrònicament 40,7% 83,1%
Material disponible al CRAI 22.592 documents 43.678 documents (2011)
Fitxes Museu Virtual - 1.105 (2011)
Resultat pressupostari -20,5 milions d’euros (2007) Equilibri pressupostari (2012)* 
Dèficit acumulat 82,7 milions d’euros 66,1 milions d’euros*
Resultat del Grup UB (sense PCB) 2,11 milions d’euros 3,18 milions d’euros
Ingressos propis (matrícules, taxes i facturació de
serveis)

95,6 milions d’euros 124,9 milions d’euros*

Pla d’estabilització pressupostària Dèficit estructural de 20 milions d’euros
Pla encarregat a KPMG:
-Recomanació de reducció de 60 milions d’euros en
3 anys
-Cobertura només del 50% en les jubilacions

No hi ha dèficit estructural
No s’ha encarregat cap pla d’estabilització a una
empresa externa
Dificultats econòmiques degudes a la conjuntura de
retallades del finançament públic en més d’un 20%
del finançament ordinari

Gestió economicofinancera Programari propi SICUB: implantat el 1992 Programari llicenciat SAP: implantat el 2011
Oficina Control Intern, Riscos i RSC

*  Dades estimades



SIGLES

BKC:�Barcelona�Knowledge�Campus
CCiT-UB:�Centres�Científics�i�Tecnològics�de�la�Univer-

sitat�de�Barcelona
CRAI:�Centre�de�Recursos�per�a� l’Aprenentatge� i� la�In-

vestigació
EEES:�Espai�Europeu�d’Educació�Superior
ETC:�equivalent�a�temps�complet�(a�jornada�completa)
HUBc:�Health�Universitat�de�Barcelona�campus
ICE:�Institut�de�Ciències�de�l’Educació
IFPU:�Internacional�Forum�of�Public�Universities
LERU:�League�of�European�Research�Universities
PAS:�Personal�d’administració�i�serveis
PCB:�Parc�Científic�de�Barcelona
PDA:�Pla�de�Dedicació�Acadèmica
PDI:�Personal�docent�i�investigador
PDP:�Pacte�de�Dedicació�del�Professorat
RLT:�Relació�de�lloc�de�treball
RSC:�Responsabilitat�Social�Corporativa
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