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PRESENTACIÓ 

Benvolgudes i benvolguts membres de la comunitat universitària, 

Ens presentem a les eleccions al rectorat de la Universitat de 

Barcelona amb un equip jove, amb capacitat, forces, il·lusió i 

experiència de gestió. Creiem que cal governar la institució, tot aprofitant 

la saviesa dels nostres predecessors, amb els valors i formes de fer d’una 

nova generació. Una generació que entenem que ja està suficientment 

preparada per “fer el relleu”, com així ho demostra l’exercici de 

responsabilitat de govern que alguns de nosaltres ja hem assumit en 

moments i temes gens senzills però que, una vegada més, amb un molt 

elevat nivell de consens, ens han permès situar-nos com a referent dins del 

sistema universitari català, espanyol i, fins i tot, europeu. Tenim voluntat de 

servei, objectivament demostrada i, com és lògic, també ens acompanyem 

a la candidatura d’algunes persones de més edat, ja que són referents als 

seus àmbits d’actuació i ens aportaran la visió complementària de la seva 

experiència. 

La Universitat de Barcelona ha d’estar orgullosa del seu passat, de 

la seva tradició i llegat històric, així com del seu present, ja que 

segons l’últim baròmetre publicat pel Centre d’Estudis d’Opinió de la 

Generalitat de Catalunya, la Universitat catalana – on la UB és qualificada 

amb justícia com a “vaixell insígnia” – és la institució que obté una més alta 

consideració ciutadana; i, recentment, amb data 15 d’agost de 2016, per 

tercer any consecutiu, segons ha fet públic l’Academic Ranking of World 

Universities, més conegut com a rànquing de Xangai, la nostra institució, 

malgrat les retallades pressupostàries patides els darrers exercicis, així com 

l’injustificable i injust menyspreu que, massa sovint, es planteja des de 

l’entorn polític cap a la Universitat Pública i el seu personal, se situa entre 

les posicions 151 i 200 de la seva classificació, liderant, una vegada més, el 

rànquing a Espanya en ser l’única en aquest segment. Això, però, no ens 

ha de confondre, ja que el present, explicat en part pel nostre 

passat, condiciona el nostre futur però no el determina. 

El futur de la Universitat de Barcelona, en un entorn propi d’una 

societat globalitzada, cal afrontar-lo amb responsabilitat compartida 

i fermesa, fugint de la suposada comoditat de l’immobilisme i duent 

a terme els canvis que, en exercici de la nostra autonomia, 

entenguem, fruit del màxim consens possible, que són necessaris i 

inajornables per garantir la nostra identitat com a Universitat 

Pública, catalana, amb vocació i projecció internacional, de qualitat 

docent, intensiva en recerca, a la que es potenciï la transferència i 

la innovació, sostenible, igualitària, equitativa, justa i socialment 

responsable. 
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Malgrat la nostra heterogeneïtat que ens ha de portar a aplicar, en 

certs casos, el principi de flexibilitat (solucions diferents a realitats i 

situacions distintes que són fruit de les peculiaritats pròpies dels diferents 

àmbits de coneixement), la nostra força radica en la unió davant dels 

desafiaments de la modernització que tenim per davant. Una unió, 

malgrat la nostra diversitat, que ens ha de permetre, pensant en la 

institució i per sobre dels interessos particulars, treballar plegats enfront de 

les amenaces externes, identificar els nostres objectius, i afrontar els 

reptes, lluny de les polítiques d’inacció, amb lideratge i decisió reflexiva. 

Ens presentem amb il·lusió i per generar il·lusió. Ho fem amb l’objectiu 

de governar per i amb la comunitat universitària. No hi ha receptes 

màgiques que, d’un dia per l’altre, ens aportin solucions 

automàtiques, però tenim molt clar què cal fer, què es pot fer i com 

es pot fer. Hem de fugir del pessimisme o la desafecció. El nostre 

programa, lluny de la demagògia i les promeses merament 

retòriques, és realista i aplicable a la pràctica. Algunes de les seves 

propostes o mesures són factibles d’immediat o a curt termini. D’altres, com 

és fàcil d'imaginar, requereixen constància i temps. En qualsevol cas, tenim 

el potencial humà per fer-ho i fer-ho bé.  

La nostra candidatura està absolutament compromesa i no tenim cap dubte, 

sempre ha estat així, que la comunitat universitària, que s’ha de sentir 

escoltada i reconeguda quant al seu esforç dels darrers anys, també 

s’implicarà de forma valenta i decidida en aquesta tasca. Gaudim de 

credibilitat, lideratge i compromís, però el més important és que tenim amb 

nosaltres la força del bateg del cor de totes aquelles persones (personal 

acadèmic i investigador, personal d’administració i serveis i estudiants) que, 

al cap i a la fi, són les que amb el seu esforç i dedicació diària fan possible 

construir el que ha estat, és i serà, la Universitat de Barcelona. Si ens feu 

confiança no frustrarem les vostres expectatives. Nosaltres posarem tota 

la dedicació i coneixement al servei de la institució, però només 

AMB TU ÉS POSSIBLE.  

Per fer-ho us presentem, a continuació, el nostre programa de 

govern per la Universitat de Barcelona. Un programa elaborat 

havent escoltat les persones i que, més enllà de tot el seu ampli 

contingut (model d’Universitat adaptat a les noves circumstàncies, els 

valors i funció social de la Universitat, les missions universitàries (docència, 

recerca, transferència de coneixement i tecnologia i innovació), la comunitat 

universitària (personal docent i investigador, personal d’administració i 

serveis i estudiants), política internacional, polítiques d’igualtat efectiva de 

dones i homes, política mediambiental i sostenibilitat, govern de la 

institució, finançament de la Universitat, Grup UB, Centres Científics i 

Tecnològics, CRAI, relacions institucionals, política de comunicació i cultura) 
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resta obert a la incorporació de totes aquelles idees o suggeriments 

que al llarg de la campanya electoral puguin sorgir de la comunitat 

universitària i de la resta de candidatures al rectorat.  

Si aquestes propostes són raonables i milloren allò que nosaltres 

plantegem, no tindrem cap problema a assumir-les com a pròpies i enriquir 

la nostra proposta programàtica inicial. Nosaltres governarem per tothom 

i tenim molt clar que, malgrat les diferents formes de fer i d’afrontar els 

problemes, totes i tots tenim com a objectiu principal aconseguir el millor 

per la Universitat de Barcelona, així com per les persones que en formem 

part.  

El nostre lideratge, fruit del consens combinat amb la fermesa que 

sorgeix de la força d’una nova generació, és compartit i conjunt. En 

una democràcia representativa totes i tots sumem i cap opinió sobra. Tenim 

molt clar, com a equip cohesionat, que escoltant es millora, ja sigui per 

enriquir el que és una proposta pròpia, corregir-la si s'escau o, en el seu 

cas, reforçar la seva motivació en positiu. Així hem treballat sempre i així 

treballarem per seguir construint el futur de la nostra estimada Universitat 

de Barcelona.  

 

Aquest és el nostre projecte. 

Una nova Universitat AMB TU ÉS POSSIBLE. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. David Vallespín Pérez (candidat a rector) i totes i tots els 

membres que formen part de la seva candidatura al rectorat 
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I.- LA UNIVERSITAT DE BARCELONA AVUI. L’APOSTA PER UN MODEL 
COL·LEGIAL D’UNIVERSITAT ADAPTAT A LES NOVES CIRCUMSTÀNCIES 

Presentem un programa de govern per a la Universitat de Barcelona 2016-

2020, conscients de les nostres fortaleses, problemes i necessitats. Cal 

reconèixer tot el que s’ha fet, en el passat, per diferents equips rectorals, 

així com la complexitat del moment present, on no poques veus defensen 

un replantejament substancial del sistema universitari. Estem segurs de la 

força del futur de la Universitat de Barcelona. Un futur que 

requereix no perdre de vista tot allò que han fet de bo els nostres 

predecessors, amb els seus encerts i errades, propis de la condició 

humana; i, alhora, afrontar, amb responsabilitat, els canvis que fruit 

de la nostra reflexió i autonomia entenem que són necessaris i 

inajornables per escometre no tant sols un progrés innovador de la 

nostra institució, provinent del canvi de perspectiva que és propi 

d’una nova generació, sinó també la defensa d’una Universitat 

pública, catalana, amb vocació i projecció internacional, i de 

qualitat. 

Per aquest motiu plantegem un canvi i apostem per una 

modernització que només AMB TU ÉS POSSIBLE. Quan una cosa 

funciona, malgrat que la idea hagi estat d'altres, no cal canviar-la, sinó, en 

tot cas, actualitzar-la. Hem d’estar orgullosos de tot el camí que al llarg del 

temps ha recorregut la nostra estimada Universitat de Barcelona. Ara bé, 

això en cap cas és incompatible amb la necessitat de canviar aquelles coses 

que no acaben de funcionar o bé són susceptibles de funcionar millor. Tenim 

les peces i les persones per afrontar els canvis necessaris i ara es tracta, 

fugint de la comoditat de certs immobilismes, de fer el que cal fer, tant a 

nivell intern de la institució, com cap a l’exterior, on la Universitat de 

Barcelona ha d’assumir, una vegada més, sense condicionants polítics 

de cap tipus, el seu lideratge dins del sistema universitari català, 

espanyol i europeu.  

Aquest repte l'afrontarem tot reforçant l’orgull de pertànyer a la 

Universitat de Barcelona. Davant de l’esforç que totes i tots els 

membres de la comunitat universitària hem hagut de fer en els 

últims anys per mantenir i, fins i tot, en circumstàncies gens 

senzilles, incrementar la nostra qualitat quant al compliment de les 

nostres missions, hem de sentir-nos molt orgullosos. Si tinguéssim 

uns pressupostos equivalents als de les Universitats amb què ens 

comparem o amb què competim en els rànquings, segurament hauríem 

consolidat una posició entre les cent primeres universitats del món, perquè, 

científicament parlant, som dels més productius. En contraposició a certs 

riscos de desafecció originats per la crisi econòmica, per les 
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inquietuds  sobre les finalitats de l'Educació Superior i per la pèrdua 

de valors que ens envolta, connectarem la Universitat amb la vida 

universitària d’aquelles persones que amb la seva dedicació, no 

sempre ben valorada, han fet i fan possible el funcionament, dia a 

dia, de la nostra institució.  

Com a Universitat de Barcelona hem de dir molt alt i molt clar que 

tenim una gran satisfacció pel nostre llegat històric (tradició), el 

nostre present (que ens hem guanyat amb el nostre esforç i amb 

alguns pals a les rodes que ens han vingut des de l’exterior) i el 

nostre futur (fruit d’una modernitat que es constata amb una 

constant generació de talent arreu del món). La nostra gent es 

mereix tenir il·lusió perquè ens ho hem guanyat. Tenim un cor que 

batega i que ens fa avançar, en especial, quan les coses es compliquen. 

Aquest cor, que està molt viu, ens ha de portar, fruit d’un esforç conjunt i 

responsable i allunyat dels perills de desafecció provocats per agents 

externs, a tenir una gran autoestima de ser Universitat de Barcelona. 

Aquesta candidatura, integrada per una nova generació que és 

resultat dels esforços de les seves predecessores, és i se sent 

Universitat de Barcelona. Aquesta és la nostra força i l’aprofitarem.   

Aquest canvi s’ha d’assolir amb un programa il·lusionant, però 

realista, on es diagnostiqui bé què som i què volem ser i, per sobre 

de tot, s’adoptin mesures per governar la comunitat universitària 

amb la comunitat universitària. Un programa nou que, sense renunciar 

al nostre passat i present, incorpori noves alternatives de futur. Un 

programa que hem de desenvolupar, entre totes les persones 

implicades, aprofitant la saviesa de l’experiència, però amb les 

forces d’un equip nou i jove. Sense receptes ni solucions màgiques, però 

tenint molt clar, en primer lloc, que ni els drets poden ser simples 

promeses, ni els deures una simple declaració retòrica; en segon lloc, que 

tot disseny, per perfecte que sigui sobre el paper, ha de ser aplicable a la 

pràctica; en tercer lloc, que cal governar per la comunitat universitària: 

personal acadèmic i investigador, personal d’administració i serveis, 

estudiantat i personal investigador en formació; i, en quart lloc, que a la 

voluntat de treballar cal afegir, sense oblidar l’adopció d’aquelles mesures 

que puguin fer més àgil el govern de la institució, l’obligat respecte tant de 

l’autonomia universitària com de la democràcia representativa. 

El nostre és un programa de la comunitat universitària i per la 

comunitat universitària. Per aquest motiu, les aportacions i propostes 

tècniques que incorpora, fruit de la reflexió i coneixement d’experts en 

diferents matèries, s’han dissenyat al servei dels diferents estaments que 

formen part de la institució. Estem orgullosos i orgulloses de tot el que ja és 
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la Universitat de Barcelona, però cal introduir canvis fruit de la frescor d’allò 

que és nou i està per arribar.  

Ens presentem a les eleccions perquè ens sentim amb forces i 

il·lusió; perquè som joves i representem a una nova generació que 

vol canviar les coses, tot reconeixent i escoltant aquells que tenen 

l’experiència dels anys i situacions viscudes, i perquè ens sentim 

capacitats, com ja hem demostrat alguns dels membres de la 

candidatura, per assumir responsabilitats i assolir objectius, no 

fàcils, però sí positius per la institució i la comunitat universitària. 

Cal assumir la responsabilitat compartida de canviar i modernitzar 

la UB, amb transparència, participació, debat, motivació, sensibilitat, 

eficiència, cohesió i lideratge, però, per sobre de tot, governant amb 

credibilitat, lluny d’interessos corporatius, pel bé comú de la 

institució i, per extensió, de tota la comunitat universitària. Ho 

farem amb vocació de compromís, mantenint el diàleg entre els 

membres de tots els col·lectius, i amb una voluntat integradora que 

cercarà, en tot moment, la cohesió de la institució i l’assoliment de 

l’objectiu de reforçar el nostre paper de força motriu del sistema 

universitari.  

Una nova Universitat AMB TU ÉS POSSIBLE. 

Tenim molt clar el model d’Universitat que volem. Un model que no 

respon a cap translació automàtica d’altres que són aplicables, fins i tot amb 

èxit, en unes altres circumstàncies i realitats, però que difícilment són vàlids 

en la nostra actual realitat econòmica, social i normativa; i on puguem 

aprofitar, deixant de banda els seus desavantatges, el que de bo ens pugui 

oferir cadascun dels diferents models universitaris que, fins al moment, 

s’han conegut al llarg de la història i han estat implementats.  

Malgrat el que de positiu pugui tenir el seguiment d’un model 

burocràtic-funcionarial d’Universitat (propi de les Grandes Ècoles 

franceses i on les institucions universitàries depenen de l’Estat, que és qui 

assumeix la fixació rígida de les titulacions, els plans d’estudi, els 

mecanismes d’accés a les diferents categories de professorat i el 

finançament amb diners públics), el cert és que no podem prendre com a 

guia un model, més enllà del seu atractiu quant al respecte de les 

condicions d’igualtat, mèrit i capacitat, que parteix de la 

desconfiança absoluta cap a la Universitat i, en conseqüència, 

disposa d’una gran quantitat de controls previs, però cap de 

posterior en relació a la seva implementació pràctica. Enfront 

d'aquells que sempre aprofiten qualsevol ocasió per criticar la ineficiència de 

l’autogovern de les Universitats, cal recordar, en tot moment, que la 

Universitat té moltes virtuts, ja que si no fos així, a diferència d’altres 
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institucions que han acabat per desaparèixer, no hauria superat la prova de 

perviure al llarg de la història. 

També rebutgem de ple que ens pugui servir com a inspiració, malgrat 

que sigui el model de moltes i prestigioses Business Schools i que permeti 

adaptacions més flexibles a les necessitats econòmiques i professionals de 

l’entorn, l’anomenat sistema empresarial-gerencial de la Universitat, 

basat en el finançament privat i que està orientat, clarament, al mercat i als 

resultats, de tal forma que no és gens estrany sentir a parlar, dins del seu 

esquema, d’autèntics “consells d’administració” i “consellers delegats” i que 

afronta la selecció de l’estudiantat, personal d’administració i serveis i 

professorat en atenció a criteris d’eficiència econòmica. La Universitat de 

Barcelona no ha estat mai, no ho és i mai no ha de ser, una empresa, cosa 

que no vol dir, però, que els seus acadèmics no hagin de formar-se en 

criteris de gestió que permetin, en algunes ocasions, prendre decisions amb 

més agilitat, però sempre fruit del consens i debat i amb absolut respecte a 

la democràcia representativa. 

En conseqüència, cap d’aquests dos models d’Universitat (burocràtic-

funcionarial i empresarial-gerencial) entenem que sigui un bon model per la 

UB. Per aquest motiu, defensem per a la Universitat de Barcelona un 

model d’Universitat col·legial, fonamentat en la confiança prèvia cap 

a la institució i la seva autonomia i que, al mateix temps, introdueixi 

certs elements de control a posteriori, és a dir, de rendició de 

comptes. Aquest model, com és sabut, troba el seu origen en les 

institucions universitàries creades a l’Edat Mitjana (de Bolonya a Oxford, de 

París a Salamanca), trobant la seva formulació “moderna” en el model 

d’Universitat humboldtià que va inspirar, a finals del segle XIX, algunes 

universitats americanes (com la John Hopkins i Harvard), que van començar 

a convertir-se en centres de recerca. 

Defensem un model col·legial d’Universitat, intensiva en recerca, de 

qualitat docent i oberta a la potenciació de la transferència i 

innovació, sostenible, igualitària, responsable socialment i 

plenament adaptada a les circumstàncies actuals. En aquest model, 

presidit pel canvi i la modernització, donada la responsabilitat que és 

pròpia de la majoria sociològica de la Universitat de Barcelona, que és 

cooperativa i institucional, caldrà ser hàbils a l’hora de defensar, 

plegats, enfront d'aquells que en ocasions intenten camuflar interessos 

particulars sota la vestidura dels interessos generals, l’interès comú de la 

institució i de totes les persones que en formem part.  

Com ja hem demostrat amb fets els membres d’aquesta candidatura, al 

llarg dels darrers anys, això requereix un lideratge construït amb debat i el 

màxim consens possible, que permeti posar en marxa, en més d’una ocasió, 

tot un seguit d’accions que siguin possibles i necessàries en un moment 
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concret, amb l’objectiu de fer factible l’adaptació als canvis i 

transformacions que ens demana la societat, la realitat del sistema 

universitari i, en un sentit més ampli, el nostre entorn.  

La gestió del canvis, sempre complicada per la comoditat i seguretat que 

aporta l’statu quo, fa necessari, en tot cas, saber què es vol fer, com 

es pot arribar a fer i, en última instància, què es el que es pot fer. I 

tot això s’ha de fer escoltant i integrant la comunitat universitària, 

assolint consensos, però amb la fermesa necessària per poder 

prendre, fruit de la responsabilitat, aquelles decisions que siguin 

estratègiques en un moment concret. 

Aquest model i el seu relat, que presideix aquest programa, ha de 

fonamentar-se en el seguiment de tot un seguit de valors: a) la 

llibertat acadèmica, entesa com a absència de restriccions per dur a 

terme la investigació i la docència, per parlar, debatre i publicar, amb la 

única submissió a les regles de la comunitat científica dins d’una societat 

democràtica; b) l’autonomia universitària, la qual s’ha d’entendre, amb 

rigor i responsabilitat, cosa que implica no tant sols que el govern de la 

institució ha de correspondre a les persones que en formen part (personal 

docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiantat), sinó 

també fer públics els resultats obtinguts i ponderar-los en la mesura justa 

quant a la millora del finançament; c) la col·legialitat i la subsidiarietat, 

ja que la Universitat s’ha entendre, d’una banda, com un conjunt de 

persones que, en tot cas, han de tenir un tractament paritari quant al 

respecte a la seva activitat; i, d’altra, ha de partir del compromís de poder 

prendre les decisions els més a prop possible de l’àmbit al qual han 

d’afectar, de tal forma que qualsevol intent de dimensió gerencial s’ha 

d’entendre al servei de la dimensió col·legial; d) la unitat del saber, tot 

partint d’una diversitat i heterogeneïtat disciplinar (model científic-

humanista) presidida per un respecte de reciprocitat paritària; d) el 

principi de flexibilitat, basat dins d’una idea comuna en tractar i donar 

solucions diferents a les diferents realitats i problemes que són propis de 

cadascun dels àmbits de coneixement; i e) el compromís amb la ciutat, 

el país i el món, ja que la primera obligació de tota institució universitària 

consisteix a aconseguir que la formació del seu estudiantat i la investigació 

dels seus docents pugui contribuir a millorar el benestar material i a enriquir 

el teixit social i cultural de la societat de què forma part. Aquest compromís 

social, com és lògic, ha de basar-se en el principi de reciprocitat, de tal 

forma que la societat, degudament informada, ha de prendre consciència, 

davant les retallades de finançament patides els darrers anys, que la 

Universitat de Barcelona s’ha d’entendre com “una cosa seva”, que ha estat 

solidària i que ha mantingut i millorat els seus resultats fruit d’un 

voluntarisme i vocació dels seus integrants que, arribat el moment actual, 

però, no dóna més de si, fent absolutament inajornable revertir la situació i 
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prendre consciència de la importància estratègica d’invertir en coneixement 

i formació. 

Per donar resposta al mapa de departaments i instituts de recerca, així com 

garantir les obligades sinergies entre docència i recerca, les Universitats 

capdavanteres s’organitzen en funció de les seves necessitats i possibilitats, 

sent factible, amb diferents variants, individualitzar dos grans models: el 

model d’àrea/divisió, en funció del qual la Universitat s’estructura, sota un 

principi de jerarquia única, en quatre o sis grans facultats, i els instituts i 

departaments vénen limitats a aquesta àrea o divisió; i el model dual, on la 

Universitat, pel contrari, sota un principi de jerarquia dual, s’organitza en 

entre vuit i catorze facultats, i els instituts i departaments travessen, en 

molts casos, les facultats. El nostre model per la Universitat de 

Barcelona, fruit de la nostra convicció i que també respon, segons hem 

pogut constatar al llarg del debat sobre la reforma de les nostres 

estructures acadèmiques i d’organització administrativa, a la sensibilitat 

majoritària dins de la Universitat de Barcelona, consisteix a apostar per 

un model dual com el ja aprovat pel Consell de Govern de 20 d’abril 

de 2015, guiat pel principi de flexibilitat abans esmentat i on, tot 

superant la visió tradicional de les disciplines, es posi l’accent, sota 

la nota de transversalitat i mantenint les identitats, als àmbits de 

coneixement. Això consolidaria un model de facultats i 

departaments, sostenible i homologable a nivell europeu i que, a 

més, ens permetria l’obligada i inajornable coordinació amb els 

instituts i la resta d’estructures de recerca. 

Quant als departaments, caldrà, des d’un primer moment, plantejar 

l’estudi d’un nou model de finançament. L’actual model de finançament 

dels departaments, sens perjudici del finançament específic del doctorat, 

obeeix a un model de distribució on l’import global a repartir es distribueix 

en tres nivells de finançament (30% fix – 50% activitat – 20% resultat). 

Des del 2011, amb motiu de la crisi, aquest finançament ha patit una 

important retallada lineal que es pot xifrar al voltant del 30%. Com a 

conseqüència de la reforma de les nostres estructures acadèmiques, el 

pressupost global a repartir entre els departaments s’ha vist incrementat, 

de mitjana (no en tots els casos amb la mateixa repercussió), per la via dels 

estalvis i incentius, entre el 10 i el 15%. Malgrat tot, continua lluny d'allò 

que seria desitjable i no sempre respon a una clara justícia distributiva.  

Per tant, es fa necessari i inajornable analitzar i dissenyar, de forma 

consensuada, un nou sistema de finançament departamental, on 

sense perjudici de contemplar el fet diferencial dels departaments 

de ciències i enginyeries, així com de medicina i ciències de la salut, 

que ve marcat pel cost de les pràctiques, els departaments que 

corresponen a l’àmbit de les humanitats i les ciències socials no es 
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vegin perjudicats. Per aconseguir-ho sembla raonable, d’una banda, 

mantenir un nivell de finançament bàsic suficient; i, de l’altra, contemplar 

certs nivells de finançament (activitats i resultats) que es ponderin, de 

forma justa i en atenció a diferents variables equiponderades, segons les 

particularitats de cada àmbit de coneixement (principi de flexibilitat). 

Entenem també necessari establir i mantenir un contacte directe (molt més 

fàcil amb motiu de la seva reorganització) entre el rectorat i les direccions 

dels departaments. En aquesta línia, institucionalitzarem reunions 

periòdiques, quadrimestrals, entre l’equip rectoral i els directors i 

les directores dels departaments. 

Pel que fa als instituts (el quals són objecte de tractament més específic 

en l’apartat de recerca d'aquest programa), el repte dels propers anys 

serà imbricar-los, tot ajustant-se a la normativa legal i a la 

idiosincràsia actual de la institució (diferents realitats en funció dels 

diferents àmbits de coneixement), dins de les estructures de la 

Universitat de Barcelona. L’actual indefinició sobre les seves funcions i 

relacions amb les facultats i departaments no pot eternitzar-se ja que, al cal 

cap i a la fi, això no fa més que generar tensions diàries als centres, ja sigui 

quant al finançament, la gestió dels espais, els criteris per l’atorgament de 

les beques de recerca, o la representativitat de les diferents estructures als 

òrgans de govern. 

En conseqüència, assumim el compromís, com ja hem fet amb un notable 

consens amb temes que semblaven de molt difícil solució (vg. 

reorganització departamental), de constituir, d’immediat, una comissió 

coordinada pels responsables de l’equip rectoral relacionats amb la 

recerca i la transferència de coneixement i tecnologia, i integrada 

per una representació paritària de les direccions dels departaments 

i dels instituts, així com per una representació dels deganats, del  

PAS vinculat amb la gestió de la recerca, de la gerència, dels serveis 

jurídics, del personal investigador i de l’estudiantat. Aquesta 

comissió, en un termini màxim de sis mesos a partir de la seva 

constitució, haurà d’emetre un informe de recomanacions sobre 

com dur a terme la coordinació entre facultats, instituts i 

departaments, així com la definició de les funcions que han de 

correspondre als instituts, els criteris per a la seva creació i/o 

supressió, la forma d’articular la seva gestió econòmica, i la 

concreció d’un mapa estratègic d’instituts de la Universitat de 

Barcelona. Tot seguit, aquestes recomanacions seran debatudes al 

Claustre i, posteriorment, en allò que sigui de la seva competència i 

prèvia ponderació per l’equip rectoral, sotmeses al debat i, si 

s'escau, acord del Consell de Govern. 
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II.- VALORS I FUNCIÓ SOCIAL DE LA UNIVERSITAT 

La primera qüestió que ens ocuparà és l'adaptació de l’educació 

superior a les exigències de la societat actual; una societat que es 

troba en un context de crisi econòmica i social, i en què caldrà fer front a 

l’acompliment de tot un seguit de principis com l’equitat, la inclusió i la 

igualtat d’oportunitats. La Universitat no ha de limitar-se a la transmissió 

del saber, sinó que ha de generar opinió, demostrar el seu compromís amb 

el progrés social i ser un exemple pel seu entorn. Per aquest motiu, la 

Universitat ha d’explicitar una missió o un conjunt de valors ètics sobre els 

quals treballar/apostar, valors com la justícia social i altres valors 

democràtics.  

Es pretén educar persones intel·lectualment madures, ciutadanes i 

ciutadans compromesos amb la societat, la qual cosa comporta 

facilitar la formació integral de l’estudiantat com a professionals, 

persones i ciutadania, perquè contribueixin a la millora de la 

societat. La qualitat de la Universitat no només depèn de la taxa 

d’egressats/des o de l’ocupabilitat dels/les seus/ves titulats/es, o d’una 

gestió eficaç i eficient dels seus recursos econòmics i humans, sinó de si 

gaudeix d’un bon nivell de formació i d’una capacitat d’innovar i 

internacionalitzar, guiades per una ètica de la responsabilitat orientada a 

l’assoliment de resultats no només professionals, sinó també socials i ètics.  

El pas per la Universitat ha de suposar una transformació vital i una 

experiència de vida que condueixi a la persona a l’excel·lència 

personal, intel·lectual, cultural, professional i ciutadana. Cal 

integrar la dimensió ètica i ciutadana en la manera com el 

professorat aborda en la pràctica els processos d’aprenentatge i la 

docència, i en les formes de convivència i participació que la 

Universitat ha de propiciar en l’àmbit de les relacions 

interpersonals, en el de les tasques curriculars, i en el de la cultura 

institucional i de la comunitat universitària. Serà així, precisament, 

que aconseguirem CONSTRUIR UB, es a dir, generar un sentiment de 

pertinença a la comunitat universitària, recordant d’on venim (la història de 

la Universitat de Barcelona) per saber on volem anar. Tractar a totes les 

persones que formem part de la comunitat universitària amb justícia, 

dignitat i respecte, proporcionant totes les oportunitats per millorar, així 

com la informació dels temes rellevants, és una de les principals estratègies 

que han seguir-se per consolidar aquest procés de consolidació de 

pertinença a la institució.  

La Universitat és un motor fonamental de la innovació, el desenvolupament, 

la cohesió i la dinamització social, cultural i econòmica. Per aquest motiu, 

és fonamental instar els Governs central i autonòmic a recolzar 
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l’educació superior, l’accés al coneixement i la seva transferència a 

la societat. En aquest context, irrenunciable, cal fer de la Universitat de 

Barcelona no només una institució de docència i recerca de qualitat, amb un 

alt nivell acadèmic, sinó també un agent potent de desenvolupament i 

amb capacitat de resposta eficaç davant de les noves demandes de 

col·laboració amb l’entorn socioeconòmic. Hem de seguir sent un referent 

intel·lectual i crític per la ciutadania, ja que la Universitat té la 

missió de formar persones crítiques i compromeses i, al mateix 

temps, hem de ser peça clau quant al desenvolupament d’un model 

econòmic que necessiti i aprofiti el coneixement i que tendeixi, en 

particular, a generar un model productiu basat en la innovació.  

La Universitat no només ha de ser un “dispensador” de títols, sinó 

que, sobretot, ha de facilitar vivència i experiències universitàries 

que incideixin en la manera de ser de l’estudiant i en els valors que 

pot construir i/o assolir. La cultura i la formació de la persona suposen 

un complement important de la formació integral de tots els col·lectius 

universitaris. Hem d’aconseguir que el nostre personal i estudiantat, 

així com la societat, siguin capaços de VIURE LA UB, per la qual cosa 

elaborarem i donarem a conèixer un codi ètic i de conducta de la 

Universitat de Barcelona que ens servirà de guia de cadascuna de 

les nostres accions, ja sigui com a institució, o com a membres de la 

comunitat universitària. 

De fet, en l’actual context polític i de reflexió sobre el model de país que 

volem, el Consell de govern de la Universitat de Barcelona, a la seva sessió 

de dilluns 15 de febrer de 2016, va aprovar una Declaració institucional on 

es va manifestar la nostra convicció quant al paper central que ha de tenir 

la Universitat de Barcelona en la construcció d’una societat oberta, 

dialogant, plural, educada, culta i connectada internacionalment, en la 

configuració d’un teixit productiu innovador basat en la recerca, el 

coneixement i la transferència i, finalment, pel que fa a l’assoliment d’una 

major cohesió social.  

En contraposició a qualsevol perspectiva de concepció mercantilista 

de la institució, però sense oblidar tampoc el context econòmic en 

què vivim, defensarem, en tot moment, un model social 

d’Universitat. La Universitat ha de servir d’instrument de cohesió 

social, per reduir pobresa i promoure la cooperació. Seguirem així, 

amb fermesa, el compliment de la declaració de principis de l’assemblea 

constituent del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de 

Barcelona, que ja fa 50 anys, sota la presidència del Dr. Jordi Rubió, va 

manifestar, entre d’altres coses, que “La Universitat ha de ser accessible a 

tots els individus capacitats. No podem acceptar barreres classistes avui 

existents. La Universitat ha d’estar al servei de la societat; la Universitat ha 
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de ser autònoma i independent; la Universitat no pot romandre aïllada dels 

problemes, les aspiracions i les actituds dels homes de la nostra societat”. 

Tant aleshores, com ara i sempre, la Universitat de Barcelona ha de 

ser capdavantera en la lluita per una Universitat Pública, Justa, 

Social i Democràtica. 

L’educació superior ha de continuar sent un servei públic dirigit a tota la 

societat, accessible a totes les ciutadanes i ciutadans, que s’ha de construir 

en funció de la defensa de la nostra autonomia i en funció del nostre 

compromís social, així com de la combinació entre la imprescindible 

internacionalització i el nostre compromís vers la catalanitat. En 

conseqüència, la Universitat de Barcelona ha d’exercir la seva 

responsabilitat pública i social en dues direccions: la primera, el bon servei i 

la gestió de les funcions i recursos encomanats; la segona, la defensa de la 

qualitat del servei. 

La presa de decisions, que entenem que cal agilitzar en certs processos, ha 

d’estar presidida, en tot cas, per la transparència, el debat intern, la 

rendició de comptes i la fixació d’uns objectius compartits que ens 

permetin, en tot moment, potenciar el sempre necessari sentiment de 

col·lectivitat que ens ha de permetre, en un model basat en persones 

competents i compromeses amb la institució, assolir una millora de la 

nostra qualitat a través d’una major eficiència, en cap cas incompatible amb 

el foment de la promoció de valors humans i ètics com ara la solidaritat, la 

cooperació, la sostenibilitat i la igualtat. En conseqüència, al costat del 

reforçament de la nostra responsabilitat social corporativa, 

estretament vinculada amb la sostenibilitat mediambiental i econòmica de la 

institució, defensarem els valors que han de guiar les activitats 

pròpies de la docència, recerca i transferència de coneixement i 

tecnologia. 

El sistema universitari públic català i espanyol ha mantingut al llarg de 

dècades un ritme de creixement tant quant a l’alumnat com pel que fa al 

professorat i les titulacions, molt superior al que ha estat propi dels països 

del nostre entorn. De fet, a partir dels anys 80, i en només tres dècades, la 

Universitat ha passat de ser una institució a l’abast de tan sols uns pocs, a 

obrir el camí de l’educació superior a totes aquelles persones amb capacitat 

i voluntat de seguir els seus estudis universitaris. Es va recuperar així un 

cert retard històric vers diferents països europeus. Per desgràcia, aquesta 

situació s’ha vist interrompuda els darrers anys, fins al punt que no poques 

persones s'han vist “obligades” a abandonar els seus estudis o no han pogut 

accedir a aquests.  

La situació descrita contrasta, però, amb la proliferació “desmesurada” d'un 

gran número d’Universitats privades no sempre de la millor qualitat. A 

aquesta disminució d’estudiantat cal afegir, a més, les dificultats que han 



 

16 

 

hagut d’afrontar, amb un gran sentit institucional que cal reconèixer, tant el 

professorat com el personal d’administració i serveis, ja que, com és ben 

conegut, les Universitats Públiques han patit importants retallades en la 

inversió, així com la imposició d’una injusta taxa de reposició. Aquesta 

manca de perspectiva, traduïda en una manca d’oportunitats pel jovent, ha 

provocat la marxa a l’estranger, sense retorn, de nombrós personal docent i 

investigador, amb el conseqüent envelliment de les plantilles i la 

impossibilitat de donar resposta al ja inajornable relleu generacional. Els 

darrers anys també hem viscut diferents episodis, com ara la major pujada 

de taxes de la història, la manca d’un model marc de finançament que 

permeti garantir la suficiència financera de les Universitats, o l’enduriment 

dels requisits de les beques i la reducció de les seves dotacions, que han 

afavorit no tant sols un debilitament de l’equitat dins del sistema 

universitari, sinó també el que és especialment greu i inacceptable, un 

enorme retrocés quant a la igualtat d’oportunitats.  

En aquesta línia, un dels capítols més recents ha estat marcat per la 

reforma, per decret, sense cap tipus de consens i anàlisi econòmica o 

acadèmica mitjanament seriosa, de les titulacions universitàries, la qual 

cosa, a banda d’agreujar els problemes del finançament universitari, el cert 

és que pot implicar una devaluació dels títols de grau i obligarà l’alumnat (i 

per extensió a les seves famílies) a pagar més per la mateixa formació i, 

amb el greuge, absolutament irracional, de propiciar que una mateixa 

titulació, sense cap tipus de respecte cap a la qualitat, pugui tenir diferents 

durades en Universitats diferents.  

Davant d’aquest despropòsit, ningú pot qüestionar que estem davant d’una 

important amenaça per a les universitats públiques. En una societat basada 

en el coneixement, les Universitats són cridades a ser motors i 

protagonistes en l'assoliment d'una riquesa intel·ligent i sostenible. Des de 

la Universitat de Barcelona, amb lideratge, lluitarem perquè les 

universitats públiques tornin a ser accessibles per tothom, on la 

voluntat i capacitats de cadascú marquin els límits, i no les seves 

condicions socioeconòmiques o el seu lloc de residència.  

Lluitarem per dotar les Universitats i, en especial, la Universitat de 

Barcelona, davant dels greuges que ha patit els últims anys, d’un model 

de finançament estable, suficient i transparent i que, alhora, faci 

possible la promoció de l’eficàcia i l’eficiència i asseguri l’equitat i la 

igualtat d’oportunitats (la Universitat de Barcelona ha d’assumir el 

repte de lluitar perquè tots els ciutadans, independentment de la 

seva situació econòmica, puguin accedir als estudis universitaris 

amb matrícules accessibles). De forma paral·lela, consolidarem una 

cultura de la coresponsabilitat social de retorn i millora dels nostres 

resultats. 
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La Universitat de Barcelona ha transitat al llarg de la seva història per una 

gran varietat de conjuntures i contextos dels quals sempre ha sortit 

reforçada. Per aquest motiu, la Universitat de Barcelona, tot respectant i 

valorant la seva tradició, ha de seguir el seu camí adaptant-se als nous 

temps, i preparar el seu futur des d'una perspectiva de modernitat. Aquest 

camí, precisament, es comença a preparar a partir de les necessitats 

detectades i les demandes plantejades que són fruit, en molts casos, de la 

transformació que, dia rere dia, pateix l’activitat universitària i la seva 

intensitat com a conseqüència dels grans canvis experimentats els darrers 

anys quant a la fisonomia de les funcions de l’educació superior. Oberts a 

un constant debat intern i sense obviar els condicionants externs, 

hem de dotar-nos d’un model propi de decisió i organització que ens 

permeti, d’una banda, reforçar-nos cap a l’exterior i adaptar-nos als 

nous reptes; i, de l’altra, donar resposta a les necessitats i 

demandes de la comunitat universitària, ja que aquesta, malgrat 

que cal també defugir la defensa immobilista de certs interessos de 

grup o estament, és la que dóna vida, qualitat i sentit al nostre 

servei públic. 

Davant d’alguns agents externs que entenen que la millor Universitat 

Pública és aquella que no existeix, cal que tots els estaments de la institució 

reaccionin de forma unida i decidida posant de manifest tot allò que ja es fa 

i, molt bé, malgrat les dificultats i entrebancs que els darrers anys hem 

patit des de fora de la Universitat, però reconeixent alhora que hi ha marge 

per a la millora. Hem de preparar-nos per afrontar, amb fortalesa, aquelles 

amenaces i debilitats que es desprenen de la diagnosi interna i externa a la 

qual ha estat sotmesa la nostra institució els últims anys, i també hem 

d'encarar la comparació amb d’altres universitats en un món global. Hem de 

potenciar els nostres punts forts i les oportunitats detectades. Cal 

respondre en temps difícils, prioritzant les persones i el 

coneixement, ja que són la Universitat de Barcelona, una única 

institució, malgrat el nostre caràcter heterogeni, que treballa i ha de 

treballar en benefici de tota la societat.  

Garantint la independència de pensament i crítica, fent-se responsable dels 

seus resultats, assumint el compromís social que ens obliga a una total 

transparència en la presa de decisions i en la gestió, acompanyada de la 

rendició de comptes sobre l’assoliment dels objectius i l’ús dels recursos 

disponibles, hem de potenciar el sentiment de col·lectivitat, amb objectius 

compartits, així com contribuir, de forma decidida, al model de societat a 

què aspirem. I ho hem de fer tot combinant la necessària 

internacionalització amb el referit compromís amb el nostre entorn 

socioeconòmic més immediat i, en particular, amb l’arrelament al propi país. 

La Universitat de Barcelona ha de ser un referent a i per Catalunya, 

tot projectant els valors de la catalanitat a nivell internacional. 
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Com a Universitat pública, al servei de la societat, ens cal consolidar 

una organització potent, acadèmicament i científica, que formi part del nucli 

central de les grans universitats a nivell mundial. Amb plena 

responsabilitat social, la Universitat de Barcelona ha d’encarregar-

se, amb autonomia i dins de les competències que li són pròpies, de 

la prestació d’un servei públic de qualitat de l’ensenyament 

superior, mitjançant la docència, la recerca i la transferència de 

coneixement i tecnologia. Per fer-ho, la institució es posa, com sempre, 

al servei del país, però exigirà al govern una política global de país que 

reconegui les Universitats com a impulsores de l’educació, la cultura, la 

creació de riquesa i de coneixement, i com a suport a la cohesió social.  

La nostra Universitat ha de ser conscient de la necessitat d’establir, 

mantenir i consolidar vincles fluids i estables amb d’altres 

institucions. Els acords i les relacions institucionals amb els 

governs, universitats, col·legis professionals i representants socials 

han estat sempre i han de seguir sent, amb una notable potenciació, 

un continu dins de la forma d’actuar de la institució. La Universitat de 

Barcelona, en l’exercici de la seva responsabilitat social institucional, ha de 

ser capaç de detectar necessitats i d’implementar accions que contribueixin 

a transferir a la societat tot un conjunt d’actius tangibles i intangibles que 

l’ajudin a millorar. En conseqüència, les nostres relacions institucionals 

hauran de ser intenses amb l’objectiu final, d’una banda, de 

potenciar la marca UB; i, de l’altra, d’afavorir el bon govern i 

eficiència de la institució, així com el seu pes i nivell d’influència 

externa. 

La Universitat no pot viure d’esquena al país i ha de fer i farà tota 

l’autocrítica que faci falta de les seves errades i inèrcies, però un país que 

vulgui, seriosament, construir una opció de progrés, no pot prescindir mai 

de la Universitat, de tal forma que li ha d’aportar els recursos perquè 

aquesta pugui impulsar la transformació de la societat, alhora que també li 

ha d’exigir retre comptes de la seva actuació. No hem d’oblidar mai i, 

encara menys els governs, que exigirem una política clara que reconegui la 

importància de les Universitats (especialment, per història i posicionament 

internacional, de la Universitat de Barcelona), que impulsi la creació efectiva 

de coneixement, que millori l’organització i la distribució racional de les 

titulacions, sense malbaratar recursos, però sense renunciar a la riquesa i a 

la diversitat acadèmica, i que obri nous canals de comunicació amb els 

responsables educatius, que asseguri els recursos i faciliti el retorn de la 

recerca i del coneixement a la societat. 

La Universitat és l’encarregada de crear, transmetre i difondre la cultura 

i els coneixements científics, tecnològics, socials, humanístics i 

professionals; fomentar el pensament crític i la cultura de la llibertat, 
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la solidaritat i la igualtat i el pluralisme, així com transmetre els 

valors cívics i socials propis d’una societat democràtica; consolidar i 

fomentar la internacionalització de les seves activitats; enriquir el patrimoni 

intel·lectual, cultural i científic, així com el seu desenvolupament econòmic i 

el benestar social; difondre el coneixement i la cultura a través de l’extensió 

universitària, la prestació de serveis i la formació continuada; preparar per 

a l’exercici professional, el foment de l’esperit emprenedor, l’ocupabilitat i la 

inserció laboral del seu estudiantat i titulats; i afavorir el creixement i la 

innovació del teixit productiu de l’economia, implicant-se com a agent 

públic i social amb l'objectiu de potenciar el nivell de la I+D i la 

innovació de les empreses i les institucions. 

Prioritzant la nostra qualitat a escala global podrem millorar la 

nostra sostenibilitat financera i contribuir, amb força, a l’avenç 

social. Defensarem una Universitat de Barcelona pública i de qualitat que 

prioritzi les persones des de la intensitat de la seva activitat. Apostem per 

una Universitat que se sustenti, dins d’un model d’Universitat més 

visible internacionalment, sobre unitats acadèmiques i de recerca 

potents, interdisciplinàries i amb més recursos que facin possible 

una gestió més eficient, amb una relació docència-recerca i 

universitat-entorn més estreta. 

La Universitat de Barcelona, com a institució que fa seus els principis 

de llibertat, democràcia, justícia, rendició de comptes, 

responsabilitat social, transparència, igualtat i solidaritat, ha de 

garantir, en tot cas, la llibertat de càtedra i d’estudi, així com la d’expressió, 

associació i reunió dels universitaris dins de la institució; el dret a participar 

de tots els membres de la comunitat universitària en la tasca comuna 

d’assolir els objectius de la Universitat; i el dret a ser avaluat de manera 

justa i objectiva. En aquesta línia, desenvoluparem una política 

adreçada a garantir la igualtat de totes i tots els membres de la 

comunitat universitària, que no poden ser objecte de cap tipus de 

discriminació per raó de sexe, raça, religió o discapacitat o qualsevol altra 

circumstància personal o social; la igualtat de gènere en totes les nostres 

activitats i en relació a tots els membres de la comunitat universitària (així, 

per exemple, no té cap sentit que en relació als currículums no es prenguin 

en consideració de forma específica les baixes per maternitat o paternitat); 

l’orientació de la docència, la recerca i la transferència de 

coneixement i tecnologia cap a la cultura de la pau, el progrés social 

i humà fonamentat en els drets humans, el respecte del medi 

ambient, el desenvolupament sostenible i el foment de la 

participació en activitats i projectes de cooperació i solidaritat. 

Igualment, durem a terme polítiques de prevenció de riscos laborals 

que garanteixin la seguretat i la salut de tots els membres de la nostra 
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institució, tot adoptant un sistema de gestió de la prevenció conforme a la 

legislació vigent; i una política internacional que promogui la nostra 

presència i col·laboració amb universitats i d’altres institucions culturals, 

científiques i socials de la Unió Europea i de tot el món, proporcionant 

experiència i perspectiva global del món al nostre alumnat.  

Davant d’aquesta realitat que s’acaba d’exposar, mitjançant el disseny 

efectiu d’un pla de comunicació global de la Universitat de 

Barcelona (reforçarem i potenciarem la nostra Àrea de Comunicació 

amb la creació d’un delegat específic que assumeixi la 

responsabilitat de fer-nos visibles a nivell extern i millori la 

transmissió interna de la informació que generem), projectarem la 

qualitat de la nostra Universitat cap a la societat, tot instaurant un 

codi ètic i de conducta; propiciarem la seguretat en el treball i els 

entorns psicosocials de respecte que estimulin i afavoreixin la 

creativitat; consolidarem i impulsarem nous plans d’igualtat de 

gènere; respectarem la diversitat i tindrem tolerància zero, tot 

respectant les garanties processals bàsiques, quant a les conductes 

d’assetjament sexual i laboral; fomentarem la resolució de 

conflictes mitjançant instruments alternatius, com ara la mediació; 

reforçarem i potenciarem els nostres Serveis Jurídics; i vetllarem 

per una Universitat més sostenible. 

Avançar en aquests objectius globals ens obliga, d’altra banda, a treballar i 

debatre, conjuntament amb d’altres actors involucrats en el disseny del 

sistema universitari català (govern autonòmic i d’altres institucions 

universitàries). És evident que cal tenir una visió global del “sistema 

universitari català”, així com apostar per certes accions conjuntes 

de cooperació, però això en cap moment ens ha d'impedir defensar, 

amb tota la força que calgui, els legítims interessos de la Universitat 

de Barcelona que, en algunes ocasions, els últims temps, s’han vist 

perjudicats davant d’altres Universitats, ja sigui per la seva ubicació 

en el territori o per la seva joventut. I tot això, a més, sense oblidar 

que el sistema universitari s’insereix en el sistema educatiu global, cosa que 

ens obliga a promoure una major vinculació entre la nostra institució 

i l’ensenyament secundari i professional, en particular per facilitar 

l’accés a la Universitat.  
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III.- MISSIONS UNIVERSITÀRIES 

  

III.1.- Docència 

Tenim molt clars els elements claus del que serà la nostra política 

acadèmica. En primer lloc, no hem d'estar subjectes ni als poders públics ni 

a les demandes del mercat o de la competència, cosa que no implica que no 

coneguem ni assumim la realitat que ens envolta. Desenvoluparem una 

política acadèmica pròpia, amb autonomia, abordant el finançament de 

la Universitat Pública i adoptant, fruit d’un debat reflexiu entre les diferents 

parts implicades, decisions orientades a garantir la qualitat i l’excel·lència 

universitària. I ho farem tenint present que l’educació (també la 

superior) es fonamenta en els quatre pilars fonamentals de Delors: 

aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts, i 

aprendre a ser. 

El procés de transmissió del coneixement presenta dos components: un 

d’estratègic, de caràcter proactiu, orientat a donar resposta a les 

necessitats i demandes de la societat (planificació de l’oferta); i un altre, 

operatiu, dirigit a assolir l’eficiència en el compliment del servei, la seva 

actualització i la millora contínua. El prestigi de la docència, sense 

perjudici de la reclamació d’un millor finançament públic de la 

Universitat, depèn tant de la conscienciació dels diferents col·lectius (PDI, 

PAS i Estudiantat), com de la reorientació dels recursos humans cap a 

activitats on tenim més marge per a la millora (que també ens ha de 

repercutir en positiu per la via de l’obtenció de nous recursos econòmics).  

Des de la perspectiva dels processos interns de la Universitat, l’àmbit 

estratègic de la docència, la identificació de les oportunitats, necessitats i 

tendències implica, imperativament, l’actuació del suport administratiu 

tècnic, de l’equip rectoral, del Consell Social, dels deganats i dels òrgans 

assessors de la Universitat i els propis centres (i tot això, com és lògic, 

sense oblidar-nos de la vigilància no estructural que correspon al propi 

professorat i a l'estudiantat). Per la seva banda, el disseny de les propostes, 

l’estructuració de les idees i la tasca d’esbossar propostes, així com la 

revisió continuada de l’oferta, ha d’implicar l’equip rectoral, els equips 

deganals, i els òrgans assessors de la Universitat i dels propis centres. 

Finalment, en relació amb l’avaluació de les oportunitats que inclourà, entre 

d’altres continguts, la informació i aprovació sobre les titulacions de grau i 

màster, defensarem que la competència sobre aquesta component ha de 

recaure sobre l’equip rectoral que, en tot moment, però, ha de comptar 

amb la col·laboració de la conferència de degans i deganes i la junta 

consultiva,  el suport administratiu tècnic i especialitzat que sigui necessari 
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a cada etapa del procés, i el coneixement i presa en consideració de l’opinió 

de l’estudiantat. 

En l’àmbit operatiu de la docència, el disseny de la proposta docent/pla 

d’estudis ha de correspondre als degans i als seus equips que, en tot 

moment, han de gaudir del suport dels consells assessors de centre. 

L’organització tècnica de l’ensenyament (orientació, coordinació i accions de 

millora) ha de correspondre al o a la cap d’estudis, qui també ha d’assumir 

la realització dels encàrrecs docents. En relació a la coordinació dels 

ensenyaments adscrits a un centre, per tal de garantir una gestió eficient 

dels recursos humans i econòmics, la responsabilitat correspon al degà o 

degana (amb el suport dels directors i directores de departament i, si 

s'escau, de les coordinacions de les seccions departamentals). L’elaboració 

del pla docent correspon al professorat, mentre que el consell de 

departament i, si s'escau, els coordinadors de les seccions departamentals, 

han de vetllar per la seva coherència. Finalment, la distribució de la càrrega 

docent ha de correspondre, segons determini cada departament, ja sigui a 

una secció departamental o al propi Consell de Departament. I l’execució de 

l’activitat docent correspon al professorat, mentre que el seu seguiment ha 

d’atribuir-se als i a les caps d’estudis, que vetllaran per la coherència i 

interrelació de les matèries.  

Per tots aquets motius, precisament, la Universitat de Barcelona, a través 

de diferents iniciatives i accions, ha d’apostar i reconèixer la valorització 

de la docència i la formació rebuda pels nostre estudiantat, així com 

les iniciatives dirigides a afavorir la seva ocupabilitat i inserció laboral. 

Hem de consolidar la configuració de la Universitat de Barcelona com a 

“intensiva en recerca” i “prestigiosa en docència”. 

Les nostres titulacions són sotmeses, com és ben conegut, a 

processos d’avaluació externa quant a la seva implantació i acreditació. 

Els resultats d’aquestes avaluacions, un cop analitzats amb criteris 

objectius, ens han de permetre, segons les pròpies demandes de la 

societat, dur a terme diferents ajustos en la nostra oferta, la qual, 

d’altra banda, ha de donar resposta a les noves necessitats formatives 

incorporant docència en terceres llengües, una major transversalitat i 

flexibilitat dels programes, més dobles graus, quan sigui oportú, i una major 

col·laboració amb institucions estrangeres. Vetllarem per l’avaluació 

continuada dels plans d’estudi, tot ponderant la normativa vigent, les 

tendències nacionals i internacionals, el projecte educatiu institucional i les 

finalitats de l’educació superior. 

L’estudi del nostre actual mapa de titulacions haurà de fonamentar-

se en tres criteris bàsics: la visió estratègica dels títols que ens ha 

de permetre configurar les facultats com a pols d’excel·lència 

docent en els seus respectius àmbits; l’optimització des del punt de 
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vista organitzatiu; i l’anàlisi de les evidències que permetin fer un 

seguiment acurat de la demanda, els itineraris de l’estudiantat, i les 

taxes de graduació i d’inserció laboral. En qualsevol cas, sembla 

raonable aconseguir, dins d’un nou mapa de titulacions, una millor 

relació entre els màsters i els graus, amb l’objectiu de fer possible 

que els nostre estudiantat consideri la via del màster com l’opció 

natural per acabar els seus estudis amb una especialització de 

qualitat i orientada, en bona mesura, a la seva ocupabilitat. 

Aquesta reflexió també ha de plantejar-se en relació als títols propis, ja 

que la seva realitat actual es caracteritza, quant als màsters, per un cert 

excés d’oferta on es barregen màsters propis de gran qualitat, història i 

reconeixement, amb d’altres que, en alguns casos, no haurien de ser més 

que cursos d’extensió universitària. Cal afrontar una millora de la publicitat 

d’aquests títols, en especial dels de gran prestigi, tot intentant afavorir, en 

casos estratègics, que les i els seus estudiants puguin accedir al Doctorat, 

així com el seu reconeixement oficial. Igualment, sembla raonable fer un 

estudi en relació a la nostra oferta de títols propis on puguem valorar allò 

que fem bé i allò que fa millor la nostra “competència” (vg. possibilitats 

puntuals de fraccionament de pagament). 

L’excel·lència acadèmico-docent ha de convertir-se en un objectiu 

de màxima prioritat, així com el seguiment i avaluació de la qualitat 

docent, de manera sostinguda i rigorosa, basada en els estàndards 

europeus i els seus indicadors objectius (àmpliament debatuts i 

consensuats en el marc de l’European University Association (EUA) i de 

l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQUA). 

La feina desenvolupada fins ara pel que fa a l’avaluació dels graus i màsters 

ens ha de servir de base, però cal seguir millorant en relació als processos 

amb la finalitat de garantir una oferta formativa de grau i màster de qualitat 

i coordinada en tots els àmbits científics. A la vegada, caldrà tenir present 

que una de les qüestions claus serà la reducció de la ràtio 

professorat/estudiantat que ens equipari amb les Universitats d’excel·lència 

europees. Igualment, ningú pot posar en dubte que una formació 

universitària de qualitat ha de tenir present, en tot moment, la 

internacionalització de l’estudiantat, del professorat i dels programes. 

Mitjançant una rigorosa avaluació del mapa actual de les nostres 

titulacions de grau i de màster, suscitarem un diàleg permanent 

entre els/les seus/ves responsables per assegurar-ne la qualitat, 

duent a terme una avaluació pro-activa i utilitzant al màxim el Servei de 

Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de les facultats. Davant de la realitat 

que acabem de descriure, considerem indispensable la promoció d’un 

debat sobre l’actualització del marc normatiu de l’ensenyament 

superior en què participi la comunitat universitària juntament amb 
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la societat civil. Cal generar un consens estable sobre els grans objectius 

que ha de cercar i assolir l’ensenyament superior en els propers anys. 

Només així consolidarem una cultura institucional de la qualitat. 

Encara no disposem de dades suficients i consolidades en el temps per 

avaluar si el model actual de graus i màsters és l’adient. A hores d’ara està 

obert el debat, i l’aplicació de l’anomenat decret “Wert” no està previst fins 

el curs 2017/2018, a excepció dels nous graus que poden ser de tres anys. 

La UB, immersa en aquest debat, ha d’estar preparada per actuar 

quan, com i davant de qui calgui. Qualsevol canvi que es pugui 

adoptar quant als graus i màsters només pot ser fruit del 

convenciment, el debat, el consens, la reflexió, l’anàlisi objectiva de 

les dades, i d’un estudi econòmic seriós on, a més, es tingui molt 

present el més escrupolós respecte de la igualtat d’oportunitats en 

relació a l’accés a l’educació superior. Defensarem davant de les 

Administracions competents que la normativa de graus i màsters ha 

de dotar-se d’un termini raonable d’estabilitat. Les normatives han 

d’estar al servei del professorat i de l’estudiantat, orientades a la millora de 

la qualitat docent i, en cap cas, a la simplista política de recaptar més 

diners, penalitzant el nostre estudiantat. 

Les necessitats docents, canviants, es manifesten, com és lògic, a 

les aules. No hem d’oblidar que les noves generacions d’estudiants tenen 

nous i variats perfils sociodemogràfics, així com noves habilitats i 

instruments de comunicació. Això fa, per tant, que sense oblidar les 

tradicionals metodologies docents, inclosa la classe magistral, cada 

vegada més resulti imprescindible familiaritzar-se amb l’ús de nous 

llenguatges i metodologies actives (vg, estudi de casos, 

aprenentatge basat en problemes, blended learning, voluntariat, 

ApS). En aquest punt, sense perdre mai de vista l’imprescindible formació 

en continguts per part del personal docent, el cert és que cal dissenyar, de 

forma paral·lela, noves activitats de formació docent dirigides a millorar la 

qualitat davant dels nous contextos (incorporació de les TIC), però 

sempre amb un obligat respecte quant a l’exigència i rigor acadèmic i sent 

conscients que el PDI consumeix massa temps i energies en gestions 

burocràtiques que, de forma immediata, han de simplificar-se i 

rebre el recolzament administratiu necessari.  

Generarem una nova cultura docent d’innovació, fonamentada en la 

col·laboració, l’intercanvi d’experiències i metodologies de treball i 

la reflexió sobre situacions controvertides (equips docents). La 

cultura docent no canviarà incorporant una nova definició de crèdit, ni amb 

la modificació dels plans d’estudis de les titulacions, ni només incorporant 

elements de caràcter ètic i ciutadà a la formació universitària, sinó que ho 

farà realment quan el professorat estigui convençut de què fa i perquè ho fa 
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(aconseguir la qualitat). En aquesta mateixa línia interpretativa, 

proposarem la potenciació de la formació de caràcter transversal 

(“core” currículum – Columbia University) per a totes les titulacions i 

d’acord amb la tradició i característiques que són pròpies de cadascuna de 

les nostres facultats. Una formació que podria partir, en bona mesura, de la 

pròpia iniciativa de l’estudiantat, així com de les particularitats de cada 

àmbit de coneixement (vg. tallers multidisciplinaris a Belles Arts). 

Una de les novetats en el plans d’estudi dels ensenyaments universitaris 

adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior ha estat, sense dubte, la 

introducció del Treballs de Final de Grau i de Màster com a requisit 

imprescindible per a l’obtenció del títol. Alhora, però, aquesta introducció ha 

estat també un motiu de preocupació per a les Universitats i un maldecap 

per les Facultats. En primer lloc, perquè el decret regulador no recull cap 

disposició sobre el procés d’elaboració i avaluació dels treballs, i deixa que 

sigui cada Universitat, en exercici de la seva autonomia, qui planifiqui i 

reguli el procés; i en segon lloc, perquè la majoria de centres no tenien 

tradició quant a l’elaboració de treballs finals de llicenciatura o de 

diplomatura i, en conseqüència, els faltava experiència en la seva 

organització i gestió. 

Davant de la gran variabilitat en els continguts, l’organització i l’avaluació 

dels TFG, explicable en bona mesura per la nostra heterogeneïtat, es fa 

necessari repensar quin ha de ser el sentit del TFG dins dels plans d’estudi, 

quina és la quantitat de recursos humans i materials que cal invertir per 

garantir la qualitat d’aquesta nova assignatura, quin paper ha de 

correspondre a la tutorització i, sobretot, com s’ha de portar a terme 

l’avaluació tant del seu procediment d’elaboració com del resultat 

aconseguit. Al parer nostre, els TFG han de tenir un clar caràcter finalista, 

ja que han de permetre que l'estudiantat pugui mostrar diferents 

competències i han de vincular-se més directament amb el món 

professional.  

Pel que fa als recursos humans implicats (temps de dedicació del 

professorat) i materials, cal concloure que els costos són molt elevats. Així 

les coses, cal posar remei al poc reconeixement actual de la feina que 

desenvolupa el professorat en el seguiment, tutorització i avaluació dels 

TFG i TFM. També cal plantejar-se si tutors i tutores han de ser o no 

especialistes en els temes dels treballs que dirigeixen i quin paper han de 

tenir quant a l’avaluació. I, per descomptat, quant als procediments 

d’avaluació una de les qüestions clau consisteix a establir certs criteris 

generals que, malgrat la flexibilitat pròpia de cada àmbit de coneixement, 

permetin garantir una certa homogeneïtat. En aquesta línia, sense perdre 

de vista la importància, a efectes d’avaluació, del resultat final del treball 

(presentació escrita i/o defensa oral i pública), el cert és que també caldria 
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potenciar, a efectes avaluadors, la ponderació del seu procés d’elaboració. 

Com és lògic, els centres petits ho tenen més fàcil, mentre que als més 

grans el volum d’estudiants pot provocar importants dificultats 

d’implementació. Aquestes però, mitjançant la rúbrica, com a instrument 

d’avaluació que garanteixi la transparència del procés, podrien atenuar-se, 

ja que, prèvia discussió amb l’estudiantat, fan possible que aquests 

coneguin els seus indicadors i descriptors i faciliten que tinguin més clar què 

s’espera, finalment, del seu treball (vg. disseny i projecte de treball inicial, 

seguiment dels aprenentatges, valoració del producte final, presentació i 

defensa, autoavaluació).  

També cal replantejar-se el funcionament de les pràctiques, tot 

ponderant la seva vessant educativa i de preparació (i orientació) 

cap a l’ocupabilitat del nostre estudiantat. En aquest context cal 

impulsar els estudis de Doctorat, així com la formació permanent o 

continuada, que ens aporten prestigi i ingressos i que, en especial, 

compleixen una funció social, ja que la Universitat ha de donar resposta 

ràpida i efectiva a les necessitats socials de reciclatge professional, 

actualització de coneixements i adquisició de nous coneixements vinculats a 

les demandes laborals.  

Cal dissenyar línies estratègiques que fixin la complementarietat de 

la formació permanent en relació a la formació reglada i potenciar la 

seva difusió a tots els grups socials, d’edat i de gènere. Tot i que la 

Universitat, mitjançant l’Agència de Postgrau, garanteix el compliment de 

l’exigència acadèmica d’aquesta oferta, i vetlla per la seva coherència 

global, el cert és que encara tenim camí per recórrer quant a la millora de la 

gestió, la planificació, la coordinació i la visualització d’aquests programes 

vers la societat. Hem de saber vendre aquesta formació 

complementària de qualitat, tant la que ja tenim en oferta, com 

aquella que estem en condicions d’organitzar en condicions de 

màxima qualitat. El model que proposem per aconseguir aquest 

guany es fonamentarà en quatre grans pilars: la planificació 

coordinada, la gestió centralitzada, la comunicació dirigida i la 

potenciació de la formació interna a les empreses. 

Quant a la planificació de l’oferta cal dir que l’Agència de Postgrau, que 

té com a objectiu garantir el nivell i la qualitat acadèmica de l’oferta de 

formació continuada, fins ara bàsicament postgraduada, així com respondre 

davant de la Universitat i davant de la societat pel que fa al rigor i a la 

transparència dels criteris acadèmics i econòmics que han de regular aquest 

tipus d’oferta, ha de ser, sense dubte, l’element catalitzador de la 

coordinació entre les facultats i les altres instàncies de la Universitat de 

Barcelona o del Grup UB que ofereixen formació a aquest nivell. És 

absolutament imprescindible disposar d’una oferta de formació 
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complementària coordinada (on les facultats han de jugar un paper 

fonamental quant a detectar les necessitats i demandes formatives). Això és 

així, perquè evita duplicitats en l’oferta, evitant que els potencials 

interessats en una matèria es divideixin entre diversos programes; dona 

visibilitat als cursos existents que poden complementar l’ensenyament d’un 

determinat programa, tot facilitant que els alumnes es puguin matricular 

simultàniament a més d’un curs; i permet fixar itineraris coherents dins 

d’un mateix àmbit de coneixement, la qual cosa facilita que l’estudiantat 

pugui dur a terme una “planificació a mig termini” de la seva formació 

continuada. 

En relació a la gestió dels programes cal assenyalar que, en el moment 

actual, aquesta recau en el centre o entitat responsable del programa, es a 

dir, en les facultats, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), l’Institut de 

Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (ILE3-UB), els instituts 

universitaris, els centres adscrits a la institució i les entitats de la 

Universitat de Barcelona i del Grup UB que imparteixen formació. 

Cadascuna d’aquestes unitats, davant dels mateixos processos bàsics i 

inherents a la gestió (matricules, consulta de qualificacions, sol·licitud del 

títol), fa servir procediments i instruments diferents. Davant d’aquesta 

situació, prèvia consulta i audiència amb tots els implicats, analitzarem i, si 

s'escau, proposarem, que la gestió de la formació complementària es 

dugui a terme de forma centralitzada o, com a mínim, mitjançant 

una unificació de procediments i instruments que facilitin la vida de 

l’estudiantat. Aquesta acció, que ens ha de permetre gaudir d’uns 

processos unificats de gestió per al conjunt de l’oferta de formació 

complementària, entenem que serà molt positiva, ja que d’una banda 

facilitarà a l’alumnat la realització dels processos en què intervé, i li 

permetrà aprofitar l’experiència obtinguda durant la realització de cursos 

previs; d’altra, ens ha de permetre obrir el camí cap a la configuració de la 

“finestreta única” en la formació complementària; i, finalment, farà possible 

que millori el servei d’atenció a l’alumnat i al professorat, 

Des de la perspectiva de la política de comunicació i màrqueting, dirigida 

a la formació complementària o continuada, tenim present que fins ara cada 

unitat o centre responsable el que fa es dissenyar, de forma individual i 

sense cap mena de coordinació, els seus plans de màrqueting. Per tant, 

apostarem per una direcció de comunicació i màrqueting que estableixi les 

prioritats, determini el calendari, i executi el pla de comunicació global 

d’aquest tipus de formació. Si ens dotem, com així farem, d’una 

comunicació dirigida i coordinada de la formació continuada, l’impacte 

serà molt positiu. En primer lloc, optimitzarem els recursos disponibles, tot 

aprofitant les sinergies entre tots els centres responsables que la 

configuren; en segon lloc, impulsarem nous projectes amb la finalitat 
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d’apropar la nostra formació complementària a la societat i a l’empresa; i, 

en tercer i últim lloc, dinamitzarem les relacions entre empresa i societat. 

I tot això ho farem sense oblidar-nos de dissenyar i potenciar la 

formació permanent interna a les pròpies empreses, la qual cosa no 

tant sols en ha de situar en una millor posició pel que fa als reptes de la 

transferència i la innovació, sinó que també ha d’afavorir els nivells 

d’ocupabilitat del nostre estudiantat. 

Des de la perspectiva de la formació permanent també analitzarem, 

ponderant per àmbits i cas per cas, a nivell estratègic, aquelles opcions on 

pugui resultar útil i pràctic el fer servir la formació a distància o 

semipresencial (vg. cursos on-line i MOOCs). En qualsevol cas, aquest 

tipus de formació sembla que mai hauria d’entrar en competència amb la 

nostra pròpia formació presencial, ja que no som una Universitat a 

distància. Igualment, potenciarem la nostra Universitat de l’Experiència, 

tot un referent quant a la formació en l’edat avançada de la vida i que 

permet, de retruc, la comunicació intergeneracional; els Juliols, programa 

d’estiu, obert a tothom, que ofereix cursos de divulgació per transmetre i 

difondre coneixement i que tracten temes d’actualitat, interès social i de 

referència des d’una perspectiva multidisciplinar; els cursos internacionals 

impartits a la nostra Summer School, i Alumni, el qual caldrà integrar a la 

vida quotidiana i convertir-lo en un servei a la comunitat universitària que 

sumi i ajudi a tots els centres a millorar les seves prestacions formatives. 

Al costat de les reflexions i propostes sobre política acadèmica que 

s’acaben d’exposar cal situar, amb un gran potencial de 

desenvolupament, aquelles altres que corresponen a la política 

docent i lingüística. La docència és un dels eixos centrals de la 

nostra identitat i, per tant, qui som està determinat en gran part per 

què i com ensenyem. La docència es sovint un motiu d’orgull per a molts 

membres de la nostra comunitat universitària i per tant ha de rebre una 

atenció i suport que estiguin a l’alçada de les expectatives de la nostra 

comunitat i de la societat en general.  

La política lingüística és també un element important que configura 

qui som i cap a on volem anar com a institució. Mentre que la 

convivència entre les diferents llengües de la nostra comunitat és força 

clara i àmpliament acceptada, existeix, al moment actual, una necessitat de 

promoció de la nostra feina en recerca i docència lligada a la voluntat 

d’internacionalització de la institució. Aquesta promoció ha de tenir en 

compte les llengües a potenciar a cadascun dels diferents àmbits de 

coneixement de la institució, així com que mai ha de fer-se, per aplicació de 

l’art. 35 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a costa de la docència 

impartida en català. 
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Fruit del principi de flexibilitat que ha d’aplicar-se dins d’una Universitat 

generalista i molt heterogènia, no sembla raonable apostar per un únic 

model de docència, sinó pel plantejament del disseny de diferents 

models de docència en funció de les particularitats que són pròpies 

de cadascun dels àmbits de coneixement. Aquests diferents models han 

de fer possible i tenir com a principal objectiu l’increment de la millora de 

la nostra qualitat docent.  

Quant a la política docent, la feina desenvolupada fins ara ha estat molta i 

molt interessant. Es constata, per exemple, l’enorme interès per a la millora 

i innovació docents i s’ha fet un esforç en la política d’informació sobre els 

avenços i accions en política docent. Sembla, però, que els diagnòstics 

corresponen en la seva gran majoria a la feina feta fins l’any 2014. Des 

d’aleshores, manquen informes (si més no d’accés públic als diferents webs 

de la UB) sobre els assoliments i les accions concretes dutes a terme així 

com sobre els seus efectes sobre la comunitat universitària. El darrer 

document disponible al web correspon a les ‘Línies bàsiques de política 

docent’ del consell de govern del 13 de febrer del 2014. Aquí es 

proporcionava un diagnòstic general i una anàlisi de les necessitats més 

òbvies dins la política docent. En aquest informe es constatava la voluntat 

de millorar totes les àrees lligades a la política docent, tot identificant com a 

eixos centrals l’EEES, l’organització docent, la millora, innovació i qualitat 

docent, i l’aprenentatge on-line. 

Davant d’aquest diagnòstic, en termes generals, cal afrontar una anàlisi del 

reptes marcats com a institució i de les accions ja iniciades, així com la 

identificació dels canvis necessaris per a assolir l’excel·lència docent i la 

política lingüística eficient que tots desitgem. Alguns dels reptes generals 

que en aquest camp de la política docent tenim sobre la taula són 

els següents: 

1) Detecció de les mancances i àrees que necessiten canvis de 

cara al futur. L’objectiu general és donar respostes de qualitat a les 

necessitats reals de les comunitats que servim. 

 

2) Millora de la gestió i comunicació de la informació ja 

disponible, que és molta i sovint molt bona. Per exemple, cal fer 

una feina més proactiva respecte la difusió de les oportunitats i eines 

de millora i innovació docent (millorar el web, la informació als 

departaments, etc.). El portal de docència és un pas positiu però cal 

aconseguir que el professorat s’impliqui i conegui, realment, la 

informació penjada. 

 

3) Reforçament de la informació sobre quines son les estratègies 

de l’AQU i dels propis organismes de qualitat de la UB per a la 
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millora de la qualitat docent. Fer arribar aquesta informació i 

debatre-la amb les persones implicades (caps d’estudi, 

coordinadors/res, professorat i estudiantat). 

 

4) Desenvolupament d’associacions entre competències-perfils 

acadèmics i docents i continguts i enfocaments metodològics. 

Això implica una bona coordinació de la informació sobre com rep 

l’estudiantat (amb quines competències), quines competències 

promovem des dels diferents plans d’estudi, quines competències i 

perfils demanen les empreses en pràctiques, i quines competències i 

perfils podem descriure a partir de les feines acadèmiques i 

professionals que troba el nostre estudiantat. 

 

Més específicament, les línies d’actuació per a cadascuna de les àrees 

descrites entenem que han de ser les següents: 

Seguiment i adaptació de l’EEES. Cal fer un diagnòstic docent de la 

implantació de l’EEES. Ara ja tenim uns anys d’experiència i pagaria la pena 

fer una reflexió en els diferents ensenyaments, ja que no ha funcionat de la 

mateixa manera en tots. Ens hem de preguntar si estem seguint i 

respectant la centralitat de l’aprenent, i si estem prenent decisions a partir 

de perfils acadèmics i professionals basats en competències. En definitiva, si 

estem donant una resposta adequada a les demandes de la comunitat a la 

qual servim. L’ensenyament en continguts (sempre fonamental) s’ha de fer 

compatible amb la potenciació de les competències i habilitats del nostre 

estudiantat, però cal millorar el coneixement per part del professorat de 

com l’ensenyament per competències té un efecte sobre els perfils 

acadèmics i professionals del nostre estudiantat. Desplegarem la formació 

específica en competències, ja que és important pujar documents al web de 

docència, però també cal ¨baixar-los” a nivell dels departaments i 

“treballar-los” directament amb el professorat i l’estudiantat. I per 

descomptat, definirem, amb participació de tots els implicats, una política 

clara, pactada i transparent sobre qualsevol hipotètic nou disseny de les 

titulacions. 

 

Des del punt de vista de la formació del professorat, mitjançant l’Institut 

de Desenvolupament Professional (ICE), durem a terme un estudi detallat 

de quins cursos han estat millor valorats, el que ens ha de facilitar el 

detectar què és el que realment valoren els/les companys/es de la formació 

continuada. Proposarem l’organització de cursos per a la supervisió de 

treballs: TFGs, TFM i tesis doctorals. Hem donat per suposat que el 

professorat/personal investigador sabem dirigir treballs que impliquen una 

relació acadèmica intensa i continuada amb l’estudiantat, quan el cert és 
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que la formació i reflexió al voltant de com millor dirigir treballs als diferents 

nivells no sembla especialment clarificada. També posarem en marxa un pla 

de potenciació de la formació en anglès (i d’altres terceres llengües) per a la 

internacionalització, no només a nivell de docència (transformació de 

continguts a l’anglès i formació del professorat) sinó també a nivell de 

recerca (redacció de resums o abstracts, presentacions a congressos, etc.). 

Cal un pla de formació de continguts en anglès i reflexió sobre les 

característiques particulars d’ensenyar i aprendre en una llengua estrangera 

a partir del que sabem sobre CLIL (Content and Language Integrated 

Learning – AICLE aprenentatge integrat de continguts i llengua). 

 

Pel que fa a la millora, innovació i qualitat docent, es constata l’enorme 

interès per millorar la qualitat docent vist el gran nombre de projectes 

docents individuals en actiu (centenars), grups d’innovació docents (25), i 

grups docents consolidats (71). Apostarem per la millora en l’avaluació dels 

resultats i la compartició de bones pràctiques (de l’aprenentatge dins cada 

grup d’innovació docent fins a l’aprenentatge compartit de la comunitat de 

grups d’innovació docent). Això és pot fer només mitjançant el web o també 

dins els departaments a través dels caps de secció o coordinadors 

d’assignatura. Reduirem la burocràcia i afavorirem el reconeixement de les 

bones pràctiques d’innovació docent, tant a nivell de professorat com de 

departament. També cal fer una revisió del ‘feedback’ quant al suport que 

les persones i el grups d’innovació docent reben del PMID.  

  

En relació als serveis docents, apostarem per millorar la informació 

interna sobre els serveis disponibles per al professorat a través dels caps de 

secció i els coordinadors d’assignatures. Existeixen eines molt útils i 

interessants (per exemple, detectors de plagis) disponibles pel professorat i 

de les quals no tothom és conscient. Actualitzarem les estadístiques 

docents, ja que són una eina magnífica que ens informa, sobretot, de 

l’estudiantat que rebem. Amb un bon coneixement de quin és l’estudiantat 

que entra a primer curs, serà més fàcil fer un bon desenvolupament de la 

nostra tasca docent.  

 

Des de l’òptica de l’organització docent GRAD, millorarem la informació 

sobre què és el GRAD, qui té alguna cosa a dir al respecte, i de quina 

manera regula i afecta la docència del personal UB;  promourem entre el 

professorat el coneixement de les eines GRAD, PLAE i GPOD; millorarem la 

informació disponible al web del GRAD; potenciarem i racionalitzarem el pla 

de formació de professorat novell (es tracta, sens dubte, d’un aspecte clau 

que té a veure amb la qualitat docent en el futur) i explicitarem, tot obrint 

un debat sobre la seva reforma per àmbits de coneixement, la importància i 

efectes del PDA sobre la vida del personal docent i investigador. 
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Pel que fa a l’ocupabilitat i la inserció laboral del nostre estudiantat, 

recollirem i analitzarem la informació del destí acadèmic i professional del 

nostre estudiantat; millorarem la informació que rep el professorat sobre el 

lloc a on acaben trobant feina els seus estudiants. Totes aquestes accions, 

com ja s’ha avançat amb detall, es complementaran amb un 

replantejament de l’acció tutorial, així com de la medició de la 

qualitat docent i la seva avaluació que, al moment actual, sembla 

molt burocratitzada i poc reconeguda a nivell públic.  

 

Arribats a aquest punt del programa, cal fer menció de la política 

lingüística. En aquest cas, la Universitat de Barcelona, tot respectant i 

aplicant l’art. 35 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i els drets lingüístics 

que se’n deriven, ha d’apostar per la potenciació d’un multilingüisme on el 

nostre estudiantat tingui un clar domini, tant oral com escrit, del català i del 

castellà, així com d’una tercera llengua (en especial, però no amb caràcter 

exclusiu, de l’anglès). Ara bé, això no vol dir que la Universitat s’hagi de 

convertir en una acadèmia d’idiomes, sinó que cal reclamar, davant els 

responsables educatius, que els i les estudiants ens arribin amb una mínima 

i suficient competència lingüística, tot tenint present, però, que la nostra 

Escola d’Idiomes Modern pot i ha de jugar un paper cabdal quant a la 

perfecció i complement de la formació lingüística del nostre alumnat. Per 

aquesta raó, precisament, hem de seguir treballant per acostar la seva 

oferta a les realitats econòmiques, socials i de conciliació de les i els 

estudiants. 

  

1.- Planificació anticipada de l’oferta docent en atenció a un profund 

coneixement del nostre entorn i de les noves tendències, així com 

implicació al disseny de l’oferta docent dels diferents consells 

assessors (mixtes) de cadascun dels centres. Disseny d’un nou 

mapa de titulacions. 

2.- Potenciar la vinculació i connexió entre els graus i els màsters, 

així com la seva transversalitat. 

3.- Equiparar, qualitativament, els graus i màsters, així com 

impulsar els estudis de Doctorat.  

4.- Consolidació d’una cultura institucional de la qualitat, que 

impliqui a tots els agents i col·lectius.  
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5.- Valoritzar la docència a nivell del PDA, tot incrementant, per 

exemple, el reconeixement d’activitats acadèmiques com ara el TFG, 

el TFM, les pràctiques externes, o el paper que ha de correspondre 

als coordinadors de les comissions de màsters universitaris. 

6.- Fer compatibles les formacions en continguts i en competències i 

habilitats. 

7.-  Elaborar i donar a conèixer un codi ètic i de conducta a la UB 

(formació integral). 

8.- Facilitar mitjans perquè es puguin desenvolupar, adientment, les 

tasques concebudes com d’aprenentatge autònom de l’alumne. 

9.- Foment, mitjançant l’ICE, d’una formació didàctica racional del 

professorat, així com aposta per la seva formació continuada segons 

les particularitats que són pròpies de cadascun dels àmbits de 

coneixement de la institució. 

10- Increment de la internacionalització del PDI, del PAS i de 

l’estudiantat.   

11.- Ponderar els perfils canviants del nostre estudiantat, així com 

els problemes ja detectats a l’actual aplicació dels sistemes 

d’avaluació continuada i d’avaluació única.  

12.- Implicació del PAS quant al suport tècnic a la docència, la qual 

cosa, per extensió, ha de permetre disminuir, en bona mesura, l’actual 

càrrega burocràtica que pateix el PDI. 

13.- Simplificació significativa de l’actual normativa acadèmic-

docent. 

14.- Constitució i consolidació dels “equips docents” i generació 

d’una nova cultura de la innovació docent. 

15.- Aplicació de les noves tecnologies a l’àmbit docent, que tot i ser 

necessària no s’ha de contemplar mai com una finalitat en sí mateixa, sinó 

més aviat com un instrument que pot afavorir la millora de la qualitat 

docent.  

16.- Consolidació i foment de l’orientació i el consell a l’alumnat, a 

través d’una “tutorització desformalitzada” o bé mitjançant el 

desplegament complet de programes com ara el PAT o de 

tutorització entre iguals.  

17.- Desenvolupament del suplement europeu de les titulacions i 

instruments anàlegs. 
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18.- Respecte i compliment de l’art. 35 de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya quant als drets lingüístics de la ciutadania en l’àmbit de 

l’ensenyament superior. 

19.- Foment del multilingüisme, mitjançant la potenciació de la 

docència en terceres llengües (especialment, però no únicament en 

anglès) i assegurar l’organització de cursos a l’EIM a preus 

accessibles pel nostre alumnat. 

20.- Disseny d’un nou model de formació permanent o 

complementària fonamentat a la planificació coordinada, la gestió 

centralitzada, la comunicació i el màrqueting dirigits, i la implicació 

del nostre personal a la formació interna de les empreses i les 

Administracions.  

21.- Obrir un ampli debat, des de la nostra autonomia, sobre el 

model d’organització acadèmica dels graus i màsters, tot tenint 

present, d’una banda, que la seva estructura pot ser diferent segons les 

particularitats que siguin pròpies de cada titulació; i d’altra, que qualsevol 

canvi s’ha d’afrontar amb un anàlisi previ, acadèmic i econòmic, que en cap 

cas ha d’implicar, fruit de les precipitacions o els interessos polítics, un 

empobriment de les titulacions o l’encariment dels costos per l’estudiantat.  

22.- Afrontar una racionalització de la nostra oferta de títols propis, 

tot apostant pel reforçament dels més prestigiosos.  

23.- Instar al Govern central (i defensar davant del Govern de la 

Generalitat) la retirada, mentre no es dugui a terme una anàlisi seriosa 

del que la seva aplicació implicaria, del model 3+2. 
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III.2.- Recerca 

Una de les principals missions de la Universitat de Barcelona ha de 

ser la de generar coneixement mitjançant la investigació. La 

Universitat de Barcelona ha de seguir apostant, com fins ara, per 

ser una Universitat capdavantera i intensiva en recerca. La nostra 

institució ha de desenvolupar, amb rellevància internacional, una 

investigació competitiva i innovadora amb un personal centrat en la 

generació i transmissió d’un coneixement d’alta qualitat. Aquesta afirmació, 

però, no ha de ser incompatible, en cap cas, amb la potenciació i 

valorització de la docència, ja que totes dues funcions es retroalimenten, en 

termes de qualitat, l’una amb l’altra.  

Ningú no pot posar en dubte que el professorat amb una activitat potent de 

recerca, enriqueix la seva docència. Ni tampoc que un bon docent és 

posseïdor d'uns coneixements  en constant actualització que l'ajuden a 

afrontar amb garanties la seva recerca, així com fer una millor transmissió 

dels seus resultats. En conseqüència, cal potenciar la recerca com una 

activitat estructurada i en equilibri amb la transmissió del 

coneixement, ja que la investigació, que s’ha de promoure i 

potenciar en tots els àmbits de coneixement (amb avaluacions 

adequades en cada cas), representa la font fonamental en el procés 

d’innovació i contribueix al progrés de la societat. 

La recerca, a més, juga un paper fonamental des del punt de vista 

d’enfortir la visibilitat i prestigi de la Universitat, i és també un 

factor clau quant a la captació d’estudiantat, professorat, personal 

investigador, col·laboradors i recursos econòmics. Sense renunciar a 

la recerca aplicada, gens menyspreable davant de la reducció de recursos 

públics que pateix la Universitat, farem un esforç per mantenir i potenciar la 

recerca bàsica, la investigació interdisciplinar i les línies d’interès social 

vinculades amb el tercer sector o a segments socials de baix poder 

adquisitiu, així com a polítiques transversals com ara la igualtat, la 

sostenibilitat i la cooperació. 

El foment de la recerca de qualitat amb reconeixement internacional 

exigeixen una política científica orientada, d’una banda, a consolidar i 

millorar la màxima competitivitat dels nostres grups de recerca, fent 

de la Universitat de Barcelona una de les més ben situades en els rànquings 

de recerca; i, de l'altra, a facilitar que la nostra institució promogui i 

lideri, en tot moment, el debat sobre el model de recerca pública del 

país.  

A causa de la crisi econòmica patida i que patim, s’està produint una 

reducció considerable del nombre de projectes finançats, així com 

de la quantitat de diners concedits. Això ens obliga a dissenyar una 
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política científica dirigida a incrementar la qualitat de la recerca i  i 

també explorar la cerca de fons mitjançant el mecenatge. Els diners 

aconseguits per aquesta via haurien de seguir un procés 

absolutament transparent i públic d’inversió, així com dirigir-se, 

fonamentalment, a realitzar projectes de recerca en els grups de la 

UB, els quals s’han d’incrementar o, com a mínim, mantenir, en un 

context de retallada de projectes. En aquesta línia d’actuació es fa 

també imprescindible coordinar l’actuació de la institució amb la Generalitat 

i els Ajuntaments del nostre entorn. 

El procés per potenciar la generació de coneixement presenta dues 

components: l’estratègica i l’operativa. La primera, es a dir, 

l’estratègica, està orientada a la vigilància de l’entorn, que consisteix a 

identificar les tendències en recerca i innovació, els reptes emergents i les 

línies prioritàries de finançament (suport proactiu); el disseny del concepte 

per part dels equips de recerca, que esbossen els seus projectes en funció 

de la informació prèvia estructurada; i el foment de la relació entre 

persones i equips, ja que l’habitual complexitat dels projectes fa necessari 

cercar i comprometre co-socis que participin en el seu desenvolupament 

efectiu.  

D'altra banda, la segona component del procés, l’operativa, estaria 

orientada a la planificació (estructurar els projectes i cercar finançament); 

l’execució eficient, es a dir, l’aplicació de les capacitats relacionades amb 

l’organització i desenvolupament dels projectes; i la valorització dels 

resultats, mitjançant criteris acadèmics i socials (publicacions, patents, 

llicències), així com econòmics que es vinculen amb la rendició de 

comptes (justificació de les inversions mitjançant informes finals i 

auditories).  

Partirem de diferents objectius estratègics: la internacionalització, la 

mobilitat, la interdisciplinarietat, la igualtat efectiva entre dones i homes, la 

potenciació dels Centres Científics i Tecnològics, maximitzant l’ús de les 

infraestructures existents, l’increment de la cooperació entre el personal 

investigador de la comunitat UB (departaments i instituts), l’estímul dels 

vincles Universitat-Empresa, mitjançant el foment de la innovació i la 

transferència, i una adequada política de comunicació científica (en aquest 

punt, defensarem la continuació de la divulgació científica – “La UB divulga” 

– amb la finalitat d’estimular el coneixement i, al mateix temps, la passió 

per la ciència entre les noves generacions). 

Igualment, cal reforçar la figura clau dels investigadors i les 

investigadores en formació, amb els quals el vicerectorat de recerca i el 

de transferència i innovació han de tenir un canal directe de comunicació 

(aprofitant al màxim les xarxes socials per consolidar una comunicació en 

temps real). Cal potenciar la mobilitat internacional del nostre 
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personal investigador, així com afavorir les estades a la Universitat 

de Barcelona de personal investigador estranger. Fomentarem la 

participació del personal investigador de la UB en xarxes, projectes i 

programes internacionals, tot reforçant la nostra presència en 

organitzacions internacionals de prestigi com ara la LERU, EUROLIFE o 

HUB. Reforçarem el programa propi de formació del personal 

investigador i consolidarem el programa de retenció de talent. 

També apostarem, com a fonament de la nostra recerca present i 

futura, pel Doctorat, la qual cosa, en el moment actual, ens obliga, 

fruit dels desajustos constatats quant al funcionament de l’Escola 

de Doctorat, a reobrir el debat sobre aquest tema.  

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, creada l’any 2013 com 

a conseqüència del RD 99/2011, amb l’objectiu d’organitzar la formació i la 

preparació professional dels estudiants de doctorat, no és ben percebuda en 

el moment actual, en línies generals, ni pel professorat (els coordinadors 

dels programes la veuen com un ens desbordat, mancat de personal i que 

els carrega de feina burocràtica), ni pel PAS (les secretaries de postgrau i 

les caps de secretaria la veuen com un organisme que ha suplantat la seva 

capacitat de decisió, però que, paral·lelament, els ha complicat la gestió 

dels procediments, convertint-les en simples intermediàries), ni pels 

estudiants (l’alumne habitual ni coneix l’Escola ni el seu funcionament, de 

tal forma que només serveix per vehicular, no sense grans complicacions de 

tràmit, les peticions d’accés de l’estudiantat estranger). Davant d’aquesta 

realitat, mitjançant un procediment de debat obert a l’opinió dels 

diferents col·lectius implicats, caldrà concretar, el més aviat 

possible, una proposta que, lluny d’apostar per la multiplicació 

d’Escoles de Doctorat, es concentri a repartir de forma adequada les 

competències entre l’Escola de Doctorat i les Facultats. Repartiment 

que haurà de guiar-se per la lògica i, entre d’altres principis, per 

l’optimització i simplificació dels processos administratius, la vocació de 

servei, la internacionalització i la interdisciplinarietat. Igualment, 

treballarem per aconseguir que els nostres doctorands gaudeixin de la 

qualificació de qualitat o d’excel·lència.  

Quant a les unitats orgàniques vinculades amb la recerca, 

apostarem per defensar i afavorir la coordinació recíproca entre 

departaments i instituts de recerca. Des de la perspectiva de les 

unitats de suport a la recerca, defensarem combinar el suport 

proactiu (informació, promoció i llançament de grups de recerca), amb la 

gestió de l’activitat reactiva que es relaciona tant amb la gestió del dia a 

dia (comandes, compres, manteniment, reparacions, viatges, dietes, 

facturació) com amb la rendició de comptes (informes finals de projecte, 

auditories). En tot cas, ja sigui a l’hora de dissenyar les unitats orgàniques 
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vinculades amb la recerca, com en el moment d’articular el seu suport 

administratiu, aplicarem un principi de flexibilitat, ja que cadascun 

dels nostres àmbits de coneixement respon, en la realitat actual, a 

peculiaritats pròpies i perspectives de futur que a vegades tenen 

molt poc a veure entre elles. 

Les facultats i departaments tenen el deure de la docència, la recerca i la 

transferència de coneixement. A la pràctica, però, les facultats i 

departaments han quedat limitats, en molts casos, a l’organització i la 

gestió de la docència, mentre que la recerca ha quedat en mans, més enllà 

del paper dels departaments per acollir grups de recerca i personal 

investigador a títol personal, dels instituts de recerca (amb fórmules molts 

diferents de relació amb la Universitat – propis i participats -). Aquesta 

realitat ha tingut alguns efectes positius, com ara l’agrupació de científics 

competitius en un entorn enriquidor que permet aconseguir un millor 

finançament, però també ha dificultat la integració de les noves estructures 

de recerca dins de les tradicionals estructures universitàries i, al mateix 

temps, ha afavorit un sensible afebliment de les estructures tradicionals de 

recerca – facultats i departaments – que agrupen un important nombre de 

personal que també és actiu quant a la recerca i que no necessàriament 

forma part d'instituts. La coordinació i la col·laboració entre facultats i 

departaments i els instituts de recerca ha de fer possible, també, la 

maximització quant a l’ús de les infraestructures de recerca. 

Davant de la manca d’una política de recerca coordinada a nivell català, 

proposarem que la Universitat de Barcelona, com a capdavantera al 

nostre país, insti al Govern de la Generalitat a desenvolupar una 

política i mapa d’instituts al territori que maximitzi la coordinació, 

tot respectant l’autonomia universitària. A nivell intern, la nostra 

institució hauria de prendre la iniciativa d’obrir una convocatòria 

oficial quant al reconeixement dels centres de recerca (entre els quals 

hi comptem els instituts), en una línia similar a la que ja hi ha actualment 

en relació als grups de recerca (SGR). 

A l’hora de definir l’organització de la recerca a la Universitat de 

Barcelona, la unitat funcional per excel·lència ha estat, és i seguirà 

sent, com a mínim durant un temps, el grup de recerca. Cal tenir 

present, però, que alguns dels grups de recerca, per interessos comuns, 

s’han integrat en instituts, mentre que d’altres grups de recerca han optat 

per no fer-ho, cosa que no ha d’implicar, automàticament, una diferent 

consideració de la qualitat de la recerca que desenvolupen uns i altres.  

Des de la perspectiva dels instituts de recerca, els participats tenen 

reconeixement oficial i una autonomia funcional molt més gran que la que 

caracteritza als instituts propis. En relació als instituts participats, 

defensarem la necessitat de corregir la descoordinació que, de 
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vegades, es pot constatar entre les diverses institucions que hi 

participen, així com la necessitat de reforçar, en alguns casos 

puntuals, el sentiment de pertinença a la Universitat de Barcelona 

d'aquell personal que prové de la nostra institució. 

En el cas dels instituts propis, resoldrem el seu encaix dins de 

l’organigrama de la Universitat de Barcelona. Sense perjudici de 

treballar perquè el Govern de la Generalitat els pugui reconèixer sota la 

figura dels actuals instituts universitaris de recerca, defensarem que el 

instituts propis de la Universitat de Barcelona siguin visibles, tot 

reconeixent la necessària flexibilitat segons els diferents àmbits de 

coneixement, dins de la nostra norma estatutària. Definirem un 

mecanisme de creació dels instituts propis i uns criteris generals 

sobre quines hagin de ser les seves funcions. L’acompliment 

d’aquestes funcions, així com l’execució del seu pressupost, han 

d’estar sotmesos a un sistema d’avaluació transparent i senzill. Com 

ja s’ha avançat en un apartat previ d’aquest programa, el disseny de les 

directrius sobre les quals han de girar les funcions dels instituts i la 

seva coordinació amb la resta d’estructures acadèmiques de la 

institució, serà objecte de debat mitjançant la constitució d’una 

comissió específica on, entre d’altres membres, hi haurà una 

representació paritària tant de les direccions dels departaments 

com dels instituts.  

Sens dubte, aquesta comissió haurà de plantejar-se, entre d’altres 

temes, tot allò que faci referència a un hipotètic paper dels instituts 

quant a la gestió de recursos humans de la UB (vg. una aposta de 

les beques APIF cap als instituts, la possible posada en marxa, no 

exempta de dificultats, de places de personal investigador o el 

possible aprofitament de l’estructura del instituts per afrontar la 

captació i estabilització de les places RyC); la gestió del contracte 

programa dels instituts i la seva no fàcil cohabitació amb el 

contracte programa de les facultats; la definició del paper actiu que 

sembla lògic que correspongui als instituts quant  a les polítiques de 

gestió i dotació de nous equipaments dels CCiTs; la sempre 

complicada gestió dels espais de recerca; o la raonable implicació 

dels instituts en les estructures de govern de la Universitat de 

Barcelona. 

Així les coses, partint de les recomanacions derivades de la comissió que 

s’acaba d’esmentar i un cop debatut el tema al Claustre i, més tard, al 

Consell de Govern, el qual serà, en funció de les seves competències, qui 

haurà, si s'escau, de prendre els acords oportuns per a la seva 

implementació, crearem un comitè executiu de recerca de la 

Universitat de Barcelona, sota la direcció d’un vicerector o vicerectora, 
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que s'haurà d’encarregar, d’una banda, de la ràpida presa de decisions que 

afectin al funcionament quotidià dels instituts i, d’altra, de fer el seguiment i 

avaluació dels instituts propis de la Universitat de Barcelona.  

Assenyalar, per últim, en relació a la recerca, com també ja hem 

plantejat en relació a la docència, que cal afrontar una clara i nítida 

distribució de responsabilitats entre els diferents actors que hi 

participen.  

Des del punt de vista estratègic, la identificació de les oportunitats, 

necessitats i tendències ha de recaure en l’equip rectoral, la direcció dels 

instituts, la direcció dels departaments (i, si s'escau, les coordinacions de 

les seccions departamentals), els degans i les deganes, i els consells 

assessors de centre. El disseny de conceptes a través de l’esbós de 

projectes de recerca i cerca de socis, requerirà accions tant de l’equip 

rectoral, la direcció dels instituts, la direcció dels departaments (i, si 

s'escau, de les coordinacions de les seccions departamentals) i els consells 

assessors de cada facultat, com suport administratiu proactiu. L’avaluació 

de les oportunitats, que implicarà analitzar la concordança entre la visió de 

la Universitat i els propis projectes, ha de recaure sobre l’equip rectoral, els 

degans i les deganes, els directors i directores dels instituts i els directors i 

directores dels departaments (i, si s'escau, les coordinacions de les seccions 

departamentals). 

La responsabilitat sobre els aspectes operatius de la recerca, relatius a 

l’estructuració dels projectes i que inclou, entre d’altres accions, fixar 

objectius, dissenyar un pla de treball, fer una previsió de resultats, definir 

un cronograma i elaborar un pressupost, ha de correspondre al director o 

directora del projecte qui, en relació a l’obtenció i redacció de determinats 

documents (aprovació de comitè ètic o suport de la comissió de recerca del 

centre, entre d'altres) ha de gaudir de suport administratiu àgil. La 

coordinació de les activitats del projecte i la distribució de responsabilitats 

dins l'equip de recerca correspondrà a la direcció que, com és lògic, serà la 

responsable última de la seva tramitació. L’execució del projecte, que inclou 

accions com l’organització i coordinació dels treballs, les activitats 

tècniques, la gestió de les publicacions resultants, i el seguiment de les 

activitats previstes al cronograma i del compliment del pressupost, tindrien 

una responsabilitat compartida entre la direcció del projecte i el seu equip. 

Finalment, la competència quant a la valorització del resultat (difusió) ha de 

ser assumida per part de l’equip rectoral, deganat i la direcció del projecte 

en qüestió. En relació a la justificació de la inversió (auditories, 

avaluacions), la responsabilitat recau en la direcció del projecte que, en tot 

cas, disposarà d’un suport administratiu reactiu adequat. En aquest punt 

farem el possible per generalitzar la figura del gestor de projectes, 
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el qual ha d’orientar-se tant a l’obtenció de recursos econòmics com 

a l’elaboració i gestió econòmica dels projectes. 

 

1.- Constitució immediata d’una comissió específica amb participació, 

entre d’altres, d’una representació paritària de les direccions dels 

departaments i dels instituts, encarregada de dissenyar les directrius 

sobre les quals hauran de girar les funcions dels instituts i la seva 

coordinació amb la resta d’estructures acadèmiques (facultats i 

departaments). Aquesta comissió haurà d’analitzar, en especial, el 

paper dels instituts en relació a la gestió de recursos humans, la 

possibilitat de posar en marxa places de personal investigador així 

com de captar i estabilitzar places RyC, la cohabitació entre els 

contractes programa dels instituts i de les facultats, la definició del 

paper que han de jugar els instituts quant a les polítiques de gestió i 

dotació de nous equipaments dels CCiTs, la gestió dels espais de 

recerca, i la implicació dels instituts en els òrgans de govern de la 

institució. 

2.- Creació d’un comitè executiu de la recerca de la Universitat de 

Barcelona sota la direcció d’un vicerectorat vinculat amb temes de recerca 

i política científica. 

3.- Definició, sense oblidar el necessari relleu generacional, d'una política 

per al desenvolupament de la carrera investigadora a la Universitat de 

Barcelona, tot atraient i desenvolupant el talent i potenciant la 

recerca de qualitat en tots els àmbits de coneixement. 

4.- Potenciació i visualització de la figura del personal investigador 

en formació. Creació d’un òrgan màxim de representació, deliberació, 

participació i debat del personal investigador en formació (Consell del 

personal Investigador en Formació). 

5.- Reforç del programa propi de formació del personal investigador 

i consolidació del programa de retenció de talent. 

6.- Foment de la mobilitat del nostre personal investigador (estades 

curtes, d’un a tres mesos, en centres internacionals), així com de les 

estades curtes d’investigadors internacionals a la Universitat de 

Barcelona. 

7.- Foment de la coordinació i col·laboració recíproca entre les 

nostres facultats i departaments i els instituts de recerca.  
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8.- No a la substitució dels departaments, en el moment i situació 

actuals, pels instituts de recerca. Aquesta opció, tot i que ja s'ha posat 

en pràctica en algunes Universitats capdavanteres, presenta importants 

problemes: la desvinculació dels instituts de les facultats pot provocar una 

separació entre recerca i docènciaque rebaixa les enriquidores interaccions; 

la pèrdua d’afiliació a un departament pot afectar, en negatiu, al 

reconeixement de l’expertesa de l’investigador o investigadora i a la 

valorització de la seva tasca per la pròpia Universitat; l’estructura d’instituts 

de recerca s’ha demostrat innecessària o excessiva en àmbits on la recerca 

és poc transversal i es fa amb poca infraestructura; i podria deixar fora del 

sistema un grup de professors (de vegades els millors docents) que centren 

la seva activitat quasi, exclusivament, en la docència. 

9.- No a la potenciació dels departaments en detriment de 

l’important paper que juguen i han de jugar quant a la recerca els 

instituts.  Els instituts han de participar activament en l'orientació d'una 

recerca competitiva a l’albada del segle XXI, que busca creuar les fronteres 

del coneixement, assolir l’excel·lència, i aconseguir complementarietat, 

massa crítica i comprometre més actors en relació a la promoció del 

coneixement, la recerca i la innovació 

10.- Aprofitar els instituts per relacionar i coordinar grups 

multidisciplinars, afavorir la transversalitat i la internacionalització, 

millorar l’eficiència amb consecució de sinergies, aconseguir més recursos i 

contribuir a la valorització, proporcionar massa crítica i imatge de marca i, 

fins i tot, en el cas dels “instituts físics”, proporcionar recursos i suport al 

personal investigador. 

11.- Aprofitar els departaments per reconèixer l’expertesa del 

personal investigador per àmbits de coneixement, valoritzar la 

Universitat, que ofereix una referència d’ancoratge i afiliació, i 

proporcionar recursos i suport al professorat i personal investigador que no 

estan vinculats amb instituts o bé ho estan amb “instituts virtuals”. 

12.- Instar el Govern de la Generalitat a desenvolupar una política i 

mapa d’instituts al territori que maximitzi, tot respectant l’autonomia 

universitària, la seva coordinació. A nivell intern, prendre la iniciativa 

d’obrir una convocatòria oficial de reconeixement dels centres de 

recerca (entre els quals comptem els instituts), en una línia molt similar a 

la que ja existeix actualment en relació als grups de recerca. 

13.- Quant als instituts de recerca, en funció de les particularitats que 

són pròpies de cada àmbit de coneixement, fixar diferents “horitzons de 

referència” i dinàmiques temporals, tot plantejant l’avaluació 

científica del professorat en funció de l’aplicació del principi de 
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flexibilitat, es a dir, apostant per solucions diferents a realitats i problemes 

diferents. 

14.- Corregir la descoordinació que, de vegades, es pot constatar 

entre les diverses institucions que participen als instituts 

participats, així com reforçar, en casos puntuals, el sentiment de 

pertinença a la Universitat de Barcelona del personal de la nostra 

institució que forma part dels instituts participats. 

15.- Resoldre l’encaix del instituts propis dins de l’organigrama de 

recerca, tot definint el mecanisme per a la seva creació, les funcions 

que els han de correspondre, i el sistema d’avaluació del seu 

funcionament i pressupost. 

16.- Potenciació dels centres científics i tecnològics de la Universitat 

de Barcelona. Recuperació de les comissions d'usuaris com un òrgan a 

través del qual els investigadors poden incidir en el full de ruta dels 

diferents serveis, tot senyalant deficiències, necessitats i tendències. 

17.- Impulsar el suport proactiu a la recerca, que inclogui formulació 

de propostes, assessorament en convocatòries, cerca de nous actors i 

gestió econòmica, mitjançant la figura de la figura del “promotor o 

gestor de la recerca”; així com potenciar el funcionament de l’Oficina 

de Gestió de la Recerca (OGR) i de l’Oficina de Projectes 

Internacionals de Recerca (OPIR). 

18.- Fomentar la relació entre els grups de recerca que 

comparteixen objectius, coneixement i recursos, la qual cosa implica 

la potenciació del instituts i centres de recerca transversals. 

19.- Protocol·litzar el suport reactiu a la recerca, que ha d’incloure 

tant la gestió del dia a dia, com l’ajut quant a l’elaboració d’informes finals 

de projectes, resposta a auditories o gestió d’expedients.  

20.- Realitzar un directori d’espais per a la investigació, tot definint 

les directrius per a optimitzar-ne l'ús, amb l’objectiu de proporcionar millors 

condicions per a la recerca. 

21.- Afrontar el disseny d’un mapa d’instituts de recerca, amb 

l’objectiu d’afavorir la visibilitat externa de la institució tot detectant les 

mancances i debilitats actuals, així com les oportunitats i espais no coberts. 

22.- Promoure la interdisciplinarietat com a font d’innovació de la 

recerca, a través de l’organització de jornades i seminaris conjunts amb 

participació de personal investigador de diferents facultats i àmbits de 

coneixement, així com del fet de facilitar que els nostre estudiantat pugui 

cursar assignatures impartides en diferents facultats. 
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23.- Afavorir i donar suport a les activitats de recerca en l’àmbit 

d’humanitats i ciències socials, ja que estem davant d’una recerca de 

gran impacte i sensibilitat social. 

24.- Vetllar per la representació de la recerca als òrgans de govern 

de la Universitat. 

25.- Replantejar l’avaluació de la recerca amb diferents criteris 

segons els àmbits de coneixement. Malgrat que s’ha avançat molt quant 

a l’avaluació objectiva de la recerca, el cert és que es poden constatar 

certes dificultats d’ajustament, especialment en els àmbits d’Humanitats i 

Ciències Socials. Nosaltres apostem per redissenyar, amb diferències 

segons els àmbits, el Pla de Dedicació Acadèmica del Professorat (PDA). 

26.- Afrontar una reorganització dels recursos administratius 

relacionats amb la recerca i la transferència de coneixement i 

tecnologia que inclogui, entre d’altres mesures, la incorporació de nous 

perfils que permetin aprofitar, per sobre de tot, el talent intern del nostre 

personal d’administració i serveis, la implementació de plans de formació 

específics i, només com a darrera opció, la incorporació de talent extern. 

27.- Cercar la complementarietat del nostre valor intern amb la 

finalitat d’impulsar projectes transversals en recerca i innovació, 

mitjançant aliances externes (co-socis) amb d’altres Universitats i 

centres d’investigació. 

28.- Consolidació de la Universitat de Barcelona com una de les més 

dinàmiques a la LERU i d’altres xarxes científiques internacionals.  

29.- Fomentar la signatura de convenies bilaterals d’intercanvi de 

personal investigador amb centres d’excel·lència internacional. 

30.- Estimular l’atracció d’investigadors internacionals, mitjançant la 

seva participació en màsters i programes de doctorat (amb increment de 

l’ús de terceres llengües). 

31.- Repensar l’actual Escola de Doctorat que, en tot cas, haurà de 

coordinar-se amb les competències de Doctorat que hagin de correspondre 

a les Facultats. 

32.- Potenciar la bona relació ja consolidada amb l’àmplia xarxa 

d’hospitals i centres de salut, així com les col·laboracions amb instituts 

CERCA i sanitaris, i amb les empreses. 

33.-  Incrementar els recursos per a la recerca mitjançant la cerca 

proactiva de mecenatge. 
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34.- Promoure la divulgació dels resultats de la recerca i de la 

cultura científica entre la comunitat universitària i la societat en general. 

Cal apostar també per la qualitat de les publicacions, així com per fomentar 

la publicació en revistes en accés obert (Open Access). A nivell intern, 

aprofitarem al màxim les xarxes socials per crear canals de comunicació a 

temps real entre tots els implicats, a nivell nacional i internacional, en la 

recerca. 

 

 

III.3.- Transferència i Innovació 

La transferència de coneixement i tecnologia, com a tercera gran 

missió de la Universitat requereix una docència de qualitat i una política 

científica potent i global, i necessita sistemes àgils i flexibles que ens 

permetin traslladar els seus resultats al conjunt de la societat. Aquesta 

missió universitària inclou totes aquelles activitats orientades a 

traslladar el coneixement, les habilitats i les possibilitats 

d’innovació a la societat. Part de la pròpia responsabilitat social de la 

Universitat fa que aquesta hagi de procurar que la investigació que duu a 

terme es transformi en benestar social, econòmic i cultural, tot establint de 

vies de relació amb el teixit productiu i social mitjançant la transferència i 

l’explotació dels resultats de la recerca i l’ús de plataformes tecnològiques. 

Les bases conceptuals d’aquesta tercera missió ja van ser avançades, en 

bona mesura, per Ortega i Gasset, quan en el seu assaig sobre “La Misión 

de la Universidad”, on va assenyalar que l’ensenyament superior consisteix 

en l’ensenyament de les professions intel·lectuals i en la investigació 

científica i la preparació de futurs investigadors i investigadores. El 

pensador ja tenia present que les dues tasques fonamentals de la 

Universitat, docència i recerca, s’han de completar amb una tercera tasca: 

tot universitari ha de rebre una “cultura general” que li permeti incidir en 

l’actualitat, en la societat en la qual viu i que, alhora, li faci possible tenir 

idees sobre el món i la humanitat, es a dir, estar a l’alçada de les idees del 

seu temps, tractant els grans temes de naturalesa cultural, científica, 

tècnica o professional que es puguin plantejar. I per aquest motiu, el propi 

Ortega i Gasset, a la seva obra sobre “La rebelión de las masas”, va 

concretar que el compromís vers la societat i el seu temps ha de depurar un 

tipus de talent per saber aplicar la ciència i respondre als reptes de cada 

moment històric.  

En el moment actual, les paraules d’Ortega i Gasset, no només segueixen 

essent absolutament vigents, sinó un autèntic referent. Això obeeix a que el 

significat de la “tercera missió de la Universitat” es pot precisar a 
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través de tres enfocaments complementaris: el primer se centra a 

recollir el conjunt d’activitats que les Universitats desenvolupen 

amb els diferents agents socials amb qui es relacionen, orientades a 

cobrir les necessitats del benestar social; el segon ens planteja la 

perspectiva social de la Universitat, mitjançant el seu compromís 

comunitari i la seva configuració com a servei públic; i finalment, el 

tercer, fonamentat en la comprensió de la Universitat com a 

emprenedora, parteix de la necessitat de transferir el coneixement i 

la tecnologia a la societat i a l’empresa. 

La tercera missió de la Universitat es fonamenta en la 

responsabilitat social institucional de la Universitat i el seu 

compromís de transformar el coneixement en valor econòmic i 

social. La investigació bàsica seguirà sent un dels pilars que sustenta a les 

Universitats la producció de coneixement, ja sigui per omplir buits 

conceptuals o per seguir enfortint el coneixement d’un camp o àmbit 

específic. Malgrat això, dins del context de l’anomenada tercera missió de la 

Universitat, cal tenir present que, cada vegada més, la investigació aplicada 

assumeix un paper molt més significatiu, ja que al, cal cap i a la fi, 

constitueix el vehicle principal per fer efectiva la responsabilitat social de 

contribuir a la solució de problemes.  

Les Universitats, com a institucions fonamentals en el lideratge de la 

producció de nou coneixement, estan cridades a ser un veritable punt de 

trobada entre la investigació científica i tot allò que correspon al 

desenvolupament tecnològic, la innovació, la propietat industrial i la 

propietat intel·lectual. Per aquest motiu, precisament, a més d’articular 

les seves funcions socials, les universitats han de fer l'esforç de 

contextualitzar la ciència i la tecnologia en diferents escenaris 

d’aplicació, superar les anacròniques i històriques divisions entre 

les disciplines i, per sobre de tot, crear les sinergies a partir del que 

constitueix el model de l’anomenada quàdruple hèlix (vinculació de 

les Universitats amb el govern, el teixit productiu i la societat), 

desenvolupant en col·laboració, amb diferents partners, 

investigacions amb els diferents actors, tot cercant, de forma 

compartida, la solució de diferents problemes. 

És cert que la UB està entre les cent primeres universitats d’Europa en 

innovació i que ocupa la primera posició a nivell estatal en aquesta 

categoria, segons les dades recollides a la primera edició del rànquing 

Reuters Top 100: Europe’s Most Innovative Universities, publicat el passat 

mes de juny. També és cert que els darrers 15 anys el nombre de spin-offs 

de la UB no ha parat de créixer, i que durant el curs 2014/2015 es van 

registrar prop de 100 patents. No obstant, aquests resultats no estan a 

l’altura dels indicadors en recerca de la institució. Hi ha desenes 



 

47 

 

d’universitats europees de països com Holanda, Bèlgica, Dinamarca o 

França, entre d’altres, amb dimensions i volums de recerca similars o 

inferiors als de la Universitat de Barcelona, que presenten resultats de 

transferència i innovació molt superior als nostres.  

Només cinc grups de la UB tenen, actualment, el segell TECNIO de la 

Generalitat de Catalunya, com a entitats que generen noves tecnologies i 

les posen a l’abast del teixit productiu: el Centre d’Enginyeria de 

Microsistemes per a Instrumentació i Control (CEMIC), el Centre de 

Projecció Tèrmica (CPT), el Centre de Recerca en Tecnologia Cel·lular i 

Molecular (CELLTEC), el Centre de Recerca en Toxicologia (CERETOX) i el 

Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM). Tres grups més de la 

UB – el Grup de Ciències de Dades (GDC), el grup de Mineralogia Aplicada i 

Medi Ambient (MAiMA) i el Centre per a la Producció i Validació de Teràpies 

Avançades (CAT-UB) – han obtingut un ajut per incentivar el 

desenvolupament del seu pla d’actuació en transferència tecnològica, que 

els permetrà acreditar-se, en un futur, com a entitats TECNIO. Aquestes 

xifres són encoratjadores, però el cert es que queden lluny del que seria 

desitjable. D’altra banda, al moment actual, es fa també obligat assenyalar 

que la innovació té encara poca sortida en els àmbits d’arts i humanitats i 

de ciències socials, tot i l’enorme potencial de diferents sectors com ara, 

l’educació, la lingüística o les ciències socials i jurídiques.  

La innovació, en conseqüència, entesa com a transferència que 

arriba al mercat, necessita d’un clar compromís entre tots els 

agents implicats. Sense Universitat no hi ha país i sense Indústria no hi 

ha progrés, ni a nivell econòmic ni social. La Universitat, com a agent 

socioeconòmic de primer ordre, ja que contribueix, segons dades de la 

LERU, amb 71.200 milions d’euros al Valor Afegit Brut europeu i té una 

incidència sobre 900.000 llocs de treball (la Universitat de Barcelona en 

concret genera unes aportacions de 205 milions d’euros al Valor Afegit Brut 

català i 5.111 llocs de treballs; 270 al Valor Afegit Brut Espanyol i 6.590 

llocs de treball, i 338 al Valor Afegit Brut Europeu i 8.250 llocs de treball), 

ha de fer una aposta decidida per la transferència de coneixement i 

tecnologia i, de forma molt específica, per la transferència orientada 

a la creació d’ocupació. La ciència, la tecnologia i la innovació són 

factors essencials per a l’increment de la riquesa i del benestar 

social.  

Per no perdre el tren de la convergència amb les millors universitats 

europees i mundials, tenim molt clar que la Universitat de Barcelona 

ha d’orientar-se a una ciència oberta, una innovació oberta i una 

obertura a la societat. En aquest sentit, cal destacar el paper que ha 

de jugar el Consell Europeu d’Innovació (EIC), l’objectiu del qual és 
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impulsar la transformació de la investigació en noves oportunitats 

de negoci i llocs de treball. 

Si ens preguntem quin és el motiu de la limitada activitat d’innovació  que 

té actualment la nostra institució, podríem respondre que té molt a veure 

amb la poca cultura emprenedora del país i, sobretot, de gran part del món 

acadèmic. L’educació i la formació des dels primers nivells educatius 

constitueix, per tant, un element essencial per poder reconduir aquesta 

situació. D’altra banda, també cal tenir en compte que la innovació, avui 

dia, encara no és contemplada per la major part del personal acadèmic com 

una activitat prioritària, la qual cosa, en alguna mesura, pot explicar-se per 

la seva elevada càrrega de treball, tant a nivell docent, com de recerca i 

gestió. Finalment, tampoc hem d’oblidar l’envelliment del personal, que 

impacta, de forma directa, sobre la seva activitat d’innovació i 

transferència.   

Per aquest motiu, precisament, és molt important reclamar i dissenyar 

polítiques orientades a fomentar la producció de nous coneixements 

i l’aplicació d’aquest saber al sistema productiu de la societat i als 

serveis públics. En aquesta empresa, tot sovint associada a l'àmbit 

de les ciències, no hem d'oblidar-nos del paper que poden jugar les 

humanitats i les ciències socials, que cal potenciar. També cal 

reforçar l’ètica tant al sistema productiu com a la societat i la 

investigació. La recerca genera coneixement que, directament o indirecta, 

ha de retornar a la societat en forma d’innovació i transferència. Aquestes 

activitats, a més de contribuir al progrés i al benestar de les persones, 

tenen un gran potencial com a dinamitzadores econòmiques, tant per a la 

societat com per la pròpia Universitat. La transferència no és només un 

motor de millora social, sinó també una font d’ingressos. Cal aprofitar 

l'interès creixent que demostren els inversors per invertir al nostre país, així 

com el seu alt nivell de confiança en els emprenedors i emprenedores 

locals.  

La Universitat de Barcelona compta amb un gran potencial per 

convertir-se en un centre rellevant de transferència de coneixement 

i innovació, ja que partim d’un elevat nivell científic. Som bons en 

publicacions i, per tant hi ha potencial per transferir. Ara bé, per assolir a 

la pràctica aquesta transferència fan falta, bàsicament, dues coses: 

la primera, situar investigadors dins l’ecosistema de la innovació 

perquè prenguin la transferència com un compromís personal; i la 

segona, capital. Proposem, per tant, un canvi de model, passant 

d’un model de gestió de la transferència, a un model dinamitzador 

de l’ecosistema d’innovació, de manera que el personal investigador 

interactuï directament, de forma sistemàtica i dinàmica, amb 
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emprenedors, amb grans empreses i institucions, amb inversors, i 

amb start-ups i pimes. 

Afortunadament tenim actualment a Catalunya, i a Barelona en concret, 

totes dues coses al nostre abast. Així, per exemple, dins del camp de 

l’emprenedoria a internet i noves tecnologies (tecnologia financera, 

telefonia, e-comerç), pot identificar-se un ampli volum d’empreses ben 

finançades i amb inversió estrangera. Barcelona Tech City és un clúster de 

negocis digitals i tecnològics obert a aquests empresaris, fundadors i 

directius, i a inversors. D'altra banda, en l'àmbit biotecnològic, per exemple, 

el darrer any s’han invertit més de cent milions d’euros en quatre o cinc 

empreses. En aquestes inversions, a més, els fons provenen de fora, ja que 

al costat dels inversors locals vinculats amb les ciències de la vida – com 

Caixa Capital Risc, Ysios Capital, HealthEquity o Inveready – cal situar 

nombrosos fons provinents d’Europa i Amèrica.  

El foment de la innovació requereix una elevada interacció entre les 

polítiques universitàries, científiques i tecnològiques i per tant cal 

una perspectiva integral, tot preservant les diferents singularitats 

que són pròpies de cadascun dels àmbits implicats. És fonamental 

promoure la investigació bàsica, però tot recolzant aquelles investigacions 

més directament relacionades amb la realitat econòmica i local. En aquest 

sentit, apostarem per potenciar una “nova modernització” 

sustentada entorn d’un nou paradigma: el desenvolupament basat 

en el coneixement, la innovació i l’esperit emprenedor. No n'hi ha 

prou amb apostar per grans projectes o instal·lacions i per lideratges 

tecnològics forts a la gran empresa, sinó que cal tenir present també que 

estem davant d’una nova cultura empresarial, globalitzada, que es mou cap 

als llocs on ha sorgit el coneixement i la innovació.  

Davant d'aquest canvi de pensament, caldrà parar especial atenció als 

sectors que són estratègics, promoure plans especials per a la incorporació, 

recuperació i consolidació de talent científic innovador, i demanar a 

l'Administració pública una més gran inversió en R+D que dinamitzi i 

acompanyi les inversions privades. La Universitat de Barcelona ha de 

col·laborar i interactuar estretament, quant a la transferència de 

coneixement i tecnologia, amb d’altres institucions universitàries, 

nacionals i internacionals, organismes d’investigació, públics i 

privats, i les pròpies empreses.  

Així, a més de pensar en la nostra investigació, que en línies 

generals és satisfactòria, cal ampliar el camp de visió del nostre 

personal investigador. Aquest no ha de pensar tan sols en la seva 

recerca, sinó també en la forma com aquesta investigació pot tenir un 

retorn a la societat. L’ampliació d’aquest camp de visió requereix 

fomentar el diàleg i la interacció de l'investigador amb tres grans 
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grups de persones: les emprenedores de cada sector (en sèrie) que 

tenen com a funció, per la seva experiència com a creadores d’empreses de 

base tecnològica, incentivar, animar i guiar el personal investigador en les 

seves iniciatives; les inversores, ja que són les que tenen el capital per 

incentivar i impulsar la transferència de coneixement i, al mateix temps, les 

que saben què és potencialment transferible i valoritzable; i les 

empresàries, ja que cal establir ponts de connexió entre les que pensen en 

termes de producte i les que ho fan en termes d’investigació.  

En aquesta línia, precisament, farem el necessari per aconseguir que 

funcioni la col·laboració Universitat-Empresa. Per fer-ho, a més de 

potenciar la inserció dels doctors dins del teixit econòmic del nostre 

entorn, que ens ha de permetre crear “triangles de coneixement” on 

l’educació, la investigació i la innovació formin part d’una estructura 

comuna de desenvolupament d’habilitats i coneixements, 

necessitem tres coses: la primera, identificar, amb claredat 

meridiana, quins reptes tenen les empreses, a curt i llarg termini, 

amb l’objectiu d’aportar-los solucions als seus problemes de 

producció; la segona, que el personal investigador també pensi, 

d'alguna manera, en termes de valor de producte; i la tercera, 

fomentar el respecte per part dels responsables de R+D de les 

empreses cap al valor afegit que li subministra el personal 

investigador universitari, mitjançant les seves hores de dedicació, el 

seu coneixement, l’equipament i la seva especialització particular. 

Ha costat molts anys que un investigador, el seu grup de pertinença i la 

pròpia Universitat, hagin adquirit el coneixement que ara poden transferir. I 

aquest esforç, com és lògic, s’ha de respectar i compensar en funció del 

valor que aporti en cada cas concret. Des del punt de vista de la recerca 

per contracte, cal apostar per promocions i accions coordinades que, en 

alguns casos, fins i tot, impliquin treballar en col·laboració amb d’altres 

Universitats. 

Pel que fa referència a la transferència vinculada amb el sector productiu i 

l’ocupació, cal que la nostra institució s’orienti, decididament, cap a la 

planificació estratègica, la generació d’entorns que afavoreixin les sinergies 

entre Universitat i empresa, l’estímul de l’emprenedoria, i la recerca per 

encàrrec i associada. Per aquest motiu fomentarem la col·laboració amb 

el sector productiu, de manera que la Universitat es converteixi en 

la proveïdora principal de coneixement. Cal elaborar, d’un banda, un 

llistat de necessitats/reptes que tenen les empreses catalanes i 

donar-hi accés al personal investigador; d’altra, un llistat de grups 

de recerca innovadors i ítems transferibles i donar-hi accés als 

empresaris/inversors. Aquest esforç s’ha de vehicular via web, amb una 

interfície simple que generi, automàticament, una base de dades 

acumulades. L’objectiu últim és que les empreses identifiquin les noves 
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tecnologies per a la seves necessitats de desenvolupament de nous 

productes i processos, ja sigui a través de l’adquisició o explotació de 

patents, la contractació de projectes d’R+D+i o el contacte amb spin-offs i 

les oportunitats quant a la creació de noves empreses.   

En qualsevol cas, sense oblidar el paper important de la transferència 

de la recerca a empreses mitjançant convenis específics, que portat a 

l’extrem podria derivar, fins i tot, en certes desviacions, com ara la 

facturació a baix cost, la marginació de temes no directament rendibles, o 

bé la seva limitació a consultories o treballs rutinaris, és obligat no perdre 

de vista, donat el model social de la institució, que aquesta 

transferència també s’ha de potenciar mitjançant canals alternatius 

cap a les administracions, el quart sector o la societat en general.  

Des d’aquesta perspectiva de la innovació social, on l’emprenedor, ja 

sigui humanístic, social, tecnològic o biosanitari, aplica estratègies per 

assolir objectius socials que repercuteixen en beneficis i millores col·lectives 

(són bons exemples la creació de productes i serveis dirigits a fer més fàcil 

la vida de les persones amb discapacitats, la cura del medi ambient o 

aquells projectes que promouen l’arrelament al territori i el treball inclusiu), 

hem de fer efectiu el nostre compromís social com a Universitat Pública. 

D'altra banda, és important potenciar l’emprenedoria no tecnològica ni 

biosanitària, és a dir, amb aquella altra que ha de trobar la seva ubicació en 

els àmbits de les arts, humanitats, i ciències socials i jurídiques. Sense 

perjudici de l’emprenedoria no tecnològica, la innovació ha d’orientar-se cap 

a la creació de nous serveis, nous productes o nous models d’acció, 

clarament orientats a la solució eficaç dels actuals reptes socials, culturals, 

polítics, econòmics i mediambientals. La societat necessita la 

Universitat i la Universitat la societat. 

Tots aquests desafiaments, malgrat el seu balanç positiu dels últims 

trenta anys (som un referent a l’Estat espanyol quant a la transferència de 

tecnologia, ja que dels 10 projectes gestionats per un import de 480.000 

euros del 1984, hem passat a 620 per un import de 28,5 milions d’euros 

l’any 2015), són els que fan necessària, en el moment actual, un 

profunda reflexió sobre els nous reptes de la Fundació Bosch i 

Gimpera, sobre la qual giren, en combinació amb el Barcelona 

Institut d’Emprenedoria (BIE), la promoció i el suport de les 

activitats d’innovació i transferència, tant entre l’estudiantat com 

entre el personal investigador de la UB (sense oblidar tampoc que la UB 

i la FBG han impulsat conjuntament el Centre d’Innovació i Tecnologies 

Avançades de la Universitat de Barcelona (CITA-UB), que agrupa els grups 

de recerca TECNIO de la institució). Des del punt de vista de 

l’emprenedoria a la UB, entenem que també caldrà coordinar l’ampli 

conjunt d’agents i iniciatives que hi incideixen (vg. FBG, BIE, Part 
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Científic, SAE, Alumni, IL3), amb l’objectiu de ser més eficients 

quant a la seva acció pràctica. 

Des d’aquestes entitats i, en especial, des la Fundació Bosch i 

Gimpera, que ha rebut recentment el segell de la Generalitat de 

Catalunya com a agent facilitador TECNIO, es vehiculen activitats de 

formació en emprenedoria, per una banda, i de suport i promoció de 

la innovació i la transferència, de l’altra. Així les coses, cal definir bé 

les seves atribucions, coordinar-les adequadament per potenciar les 

seves accions, i dotar-les del finançament adequat.  

La Universitat de Barcelona sense perjudici de tot el que ja s’ha fet, 

encara té, com ja s’ha avançat en aquest punt del programa, un 

gran potencial per explotar en termes de transferència i innovació. 

Per fer-ho però, cal un canvi de model. En aquest trànsit cap a un nou 

model d’innovació a la Universitat de Barcelona, dinamitzador de 

l’ecosistema, hem de tenir clar el diagnòstic de la situació actual, les causes 

d’aquesta situació i, finalment, allò que necessitem per construir un model 

eficaç d’innovació i transferència. Els nostres resultats actuals en innovació i 

transferència no estan al nivell que la Universitat de Barcelona desitja i 

mereix (aquesta no és una situació única de la UB, sinó de tot el sistema 

universitari català i espanyol), però tenim un gran potencial si ens fixem en 

tots els indicadors de qualitat de la nostra recerca. Els motius que ens ha 

situat davant d’aquesta realitat són molt diversos: no s’ha fet, encara, una 

aposta estratègica a llarg termini per la innovació; no tenim un pressupost 

específic per innovació i transferència la qual, fins ara, s’ha finançat amb 

càrrec a les comissions de gestió dels fons de recerca; i patim el fet d’haver 

situat la gestió de la recerca i l’activitat d’innovació sota un mateix 

paraigües (la FBG), cosa que resta visibilitat a la tasca d’innovació des del 

punt de vista de l’investigador i de la societat. 

Hem de dissenyar i implementar un nou model d’innovació i 

transferència per a la Universitat de Barcelona. Per fer-ho, prendrem 

en consideració un ampli conjunt d’accions: a) implicació de la institució, 

ja que la Universitat de Barcelona ha de creure en la innovació i apostar-hi 

fermament; b) focalització en el desenvolupament de la innovació, 

transferència i emprenedoria, de tal forma que la gestió dels fons de 

recerca s’ha de situar en una altra unitat i ha d’estar separada; c) 

autonomia de la Unitat d’Innovació i Transferència i disseny del seu 

pla d’acció i negoci; d) pressupost per aquesta estructura que ha de ser 

independent del que correspon a d’altres activitats; e) disposició de 

recursos financers que puguin derivar, entre d’altres fonts, del 

funcionament no deficitari d’altres serveis de la institució i dels 

propis que genera la transferència; f) promoció de la col·laboració 

amb la indústria com a font d’aprenentatge, d’ingressos i de transferència 
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cap a la societat; g) configuració d'una mentalitat de servei d’una 

nova Unitat d’Innovació i Transferència cap el personal investigador 

i la Universitat; h) participació activa en la configuració d’un 

ecosistema innovador català; i) captació d’inversors i emprenedors 

a l’entorn de la UB; j) aposta per una visió internacional de la 

innovació que ens permeti incorporar, sistemàticament, associacions 

empresarials, clústers, inversors i emprenedors internacionals a 

l’ecosistema d’innovació de la Universitat; i k) voluntat de manteniment 

de l’aposta per aquest nou model a llarg termini, ja que el retorn 

econòmic i social substancial de les activitats de transferència no es 

produirà de forma immediata, sinó com a conseqüència d’un esforç i 

compromís sostingut amb la innovació (invertir avui ens ha de 

permetre, en un primer pas, acostar-nos al cost zero i, més tard, 

obtenir beneficis que es podran destinar al finançament d’altres 

necessitats de la institució i de la comunitat universitària). 

Tenim un equip humà format i suficient i cobrim un ampli ventall d’àmbits: 

formació, comunicació, esperit comercial, identificació d’idees innovadores, 

patents, llicències, recerca per contracte, creació d’spin-offs, però el cert és 

que no tenim pressupost propi per a innovació ni aquesta s'identifica 

clarament amb la FBG. Per això cal un nou model on se separin, 

nítidament, la FBG-Innovació, i la FBG vinculada amb la gestió de la 

recerca. 

Des de la Fundació cal fer de catalitzador de les interaccions 

Universitat-Empresa. No es tracta de crear companyies des de 

l'Administració, sinó de crear un ambient propici perquè això passi. No hem 

de dir nosaltres què fa falta o no a una empresa, sinó fomentar el diàleg 

entre el personal investigador i les empreses. Hem de ser-hi presents i fer 

de “traductors”. La FBG hauria de configurar-se, com un autèntic 

“sincrotró”, es a dir, hauria de permetre “accelerar les partícules” amb 

l’objectiu que aquestes “xoquin”, “interactuin” i que, d’aquests “xocs” i 

“interaccions” de “partícules empresarials” i de “partícules científiques”, 

sorgeixin noves “energies” de connexió positiva entre societat i Universitat.  

Hem de fer possible també que la FBG assoleixi, com a objectiu 

quantificable, que la major part del personal investigador sàpiga què és una 

spin-off, què és una patent, o què és una llicencia, ja que tot sovint són 

conceptes temuts o que es perceben com a massa complexes. Cal que 

s'entengui aquest nou llenguatge i per tant que la transferència es consideri 

entre les diferents opcions que té l'investigador. Hem d’aconseguir la cerca 

de diners no es limiti sistemàticament als projectes nacionals, europeus, a 

les beques, o a les subvencions, sinó que els investigadors i investigadores 

han de poder ampliar el seu ventall d’opcions de finançament i dur a terme 

la seva recerca amb empreses, amb la creació de spin-offs, o amb la venda 
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de patents o de llicencies de tecnologia. Cal fomentar, decididament, la 

interacció entre personal investigador, personal emprenedor, 

personal inversor i empreses. D’aquesta forma, familiaritzant l’excel·lent 

investigador universitari amb el nou llenguatge natural de les relacions amb 

la societat l i l’empresa, posarem uns fonaments sòlids que impulsaran els 

nostres resultats de transferència i innovació. 

Actualment, l’indicador de patents de la Universitat de Barcelona es mou 

en una magnitud semblant a d’altres Universitats generalistes. Els últims 

anys, com a conseqüència de la crisi econòmica ha patit una petita 

davallada, explicable, en bona mesura, perquè les Administracions 

Públiques han reduït la seva acció de foment de la I+D a les Universitats. 

En qualsevol cas, sense renunciar a recuperar i millorar els nivells de 

creació de patents anteriors a la crisi, el cert és que el nombre total de 

patents és només una aproximació al nivell d’innovació. Això obeeix a que 

més que el nombre, el que cal analitzar és la seva qualitat i el seu possible 

valor comercial i industrial. Presentar una patent, com és conegut, té un 

cost, la qual cosa fa que, en general, sigui més intel·ligent centrar-se en la 

seva qualitat i no tant en la quantitat. Hem de superar la concepció de 

les patents com a simple “blindatge judicial” i fomentar, en molts 

casos, el préstec del seu ús a tercers (llicències). Això, amb un 

ampli camí per recórrer, ens ha de permetre “generar ingressos 

propis des de la Universitat”. 

Quant als indicadors de la creació d’empreses la UB, com a Universitat 

generalista i no politècnica, es mou dins dels que són propis d’altres 

Universitats comparables a nivell nacional i internacional. Els últims anys, 

davant de la crisi econòmica, s’ha mantingut una mica baix, però el 2015 ja 

s’ha començat a constatar un cert canvi de tendència. I tampoc és tant 

important el nombre de spin-offs, com la seva qualitat i el seu potencial de 

creixement, qüestions aquestes que ens han de fer prendre en consideració 

si el seu equip de gestió està equilibrat, si són capaces d’atraure inversió en 

els moments en què és necessari i el seu potencial econòmic i social. Les 

nostres spin-off tenen bona salut des de la perspectiva de la seva 

subsistència al llarg del temps, aspecteque cal valorar, ja que al risc 

comercial propi de tota aventura empresarial cal afegir l’elevat risc 

tecnològic intrínsec que, en no pocs casos, presenten aquestes empreses. 

El desafiament, en el moment actual, no és tant, que també, la 

subsistència de les spin-off de la nostra Universitat, sinó, més aviat, 

el convertir-les en empreses d’èxit. Les spin-off de qualitat han de 

tenir un valor econòmic per la UB, ja sigui per futurs royalties, 

encàrrecs de recerca per contracte o venda de participacions. De 

forma paral·lela impliquen una clara contribució de la Universitat de 

Barcelona cap a la societat (captació de capital, creació de producte, 

servei o medicament, llocs de treball, i creixement fonamentat en el 
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coneixement). Una bona gestió de les nostres spin-off ens ha de 

permetre “privatitzar les pèrdues” i “socialitzar els guanys”.  

Pel que fa referència a la promoció de la propietat industrial i 

intel·lectual, cal seguir impulsant un ampli ventall d’activitats (Drop-in 

Sessions, Jornades, Workshops, Fira de Transferència, foment de les 

sinergies amb l’Escola de Doctorat i Alumni UB) que persegueixin la 

promoció de la transferència dins de la comunitat Universitat de Barcelona.  

Per acabar aquest apartat hem de concloure que els propers anys (i ens 

comprometem a que sigui així) caldrà ampliar el camp de visió del personal 

investigador i de les empreses. Tots dos han de preguntar-se cap a on van. 

Molts investigadors volen que la seva investigació arribi a les 

persones, de vegades en forma de medicaments, o bé solucionant 

problemes tecnològics o socials. La seva investigació funciona, però 

cal que aprenguin i entenguin que l’han de fer arribar al mercat, ja 

sigui mitjançant la seva participació en una empresa ja existent, o 

bé amb la creació d’una de nova. De forma paral·lela i recíproca, les 

empreses, que necessiten innovar per créixer, han d’acostumar-se i 

prendre consciència que ho han de fer molt més obertes cap a la 

investigació universitària, ja que aquesta pot transformar-les, en 

positiu, a través de diferents propostes de valor científic. Les 

empreses no han de tenir por al personal investigador, sinó que l’han 

d’ajudar i posar en valor la seva investigació.  

El coll de l’ampolla, sense perjudici de l’accés al capital i el finançament, 

tant públic com privat, és el desconeixement mutu entre Universitat i 

Empresa. Farem tot el necessari per acabar amb aquesta desconfiança 

mútua, l’absència, en ocasions, d’un vocabulari comú, i la manca de 

veritables espais de col·laboració constructiva. Aquests espais no cal, a dia 

d’avui, que siguin físics, sinó que els podem gestionar a través de 

seminaris, actes de partnering, jornades informatives, programes de 

mentoring per part dels emprenedors científics amb experiència, sessions 

de dinàmica de reptes i desafiaments, i aplicació de noves eines pròpies de 

la realitat digital (transferència de coneixement 2.0).  

Incentivarem, a través de la FBG, l’oferta (investigació transferible) 

i la demanda (empreses que puguin absorbir la nostra innovació). 

Per si mateixa és molt difícil que la investigació, malgrat ser excel·lent, 

arribi al mercat i generi riquesa. Però també ho és que les empreses 

catalanes (la major part pimes) tindran greus dificultats per innovar si no 

reben el recolzament de la investigació universitària. Cal partir d’una 

balança equilibrada i una connexió constant entre els principals actors del 

sistema. No ho farem, en dos dies, sinó que faran falta anys i molta 

paciència. Però tenim la capacitat i determinació per fer-ho i tenim molt clar 

cap a on volem i hem d’anar. És una estratègia a llarg termini, però la 
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societat es mereix que l’esforç i els brillants resultats de les nostres 

investigadores i els nostres investigadors es transformin també en 

riquesa i beneficis per a les persones. 

 

 

  

1.- Apostar, fermament, per la innovació, mitjançant la implicació, 

amb voluntat de manteniment de l’aposta a llarg termini, de la 

institució. 

2.- Creació d’un vicerectorat específic amb les competències de 

transferència de coneixement i innovació tecnològica. 

3.- Creació d’una comissió delegada del Consell de Govern sobre 

transferència i innovació. 

4.- Obertura d’un procés de reflexió sobre el funcionament actual de 

la Fundació Bosch i Gimpera, tot dotant-la d’un finançament 

específic per potenciar les activitats d’innovació i transferència que 

duu a terme. Aquest finançament hauria de separar-se del que rep 

aquesta entitat per a la gestió dels projectes de recerca (que 

provenen dels seus overheads).  

5.- Nítida separació entre FBG-innovació i FBG-gestió de la recerca, 

tot articulant la Unitat d’Innovació i Transferència al servei del 

personal investigador i de la Universitat.  

6.- Superació de l’actual model de gestió de la transferència, per un 

altre de dinamització de l’ecosistema de la innovació, de manera 

que el personal investigador interactuï directament, de forma 

sistemàtica i dinàmica, amb emprenedors, amb grans empreses i 

institucions, amb inversors, i amb start-ups i pimes. 

7.- Contemplar, a nivell de PDA, la producció del personal docent i 

investigador en termes d’innovació i transferència. 

8.- Potenciar el recolzament administratiu i suport logístic orientat a 

la transferència (negociació, preparació de projectes, fonts de 

finançament, acompanyament, rendició de comptes), així com promoure 

que les estructures de transferència adoptin una política més activa en la 
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cerca de possibilitats de transferència i en la protecció intel·lectual i 

industrial.  

9.- Identificar els grups de recerca consolidats que tinguin 

experiència en transferència de coneixement, que formin part de 

comitès assessors o científics d’empreses, organismes públics o 

privats, organitzacions o institucions d’interès social, o bé que 

siguin responsables d’empreses de base tecnològica.  

10.- Facilitar el diàleg entre el personal investigador UB que 

innova/transfereix i les diferents entitats implicades en activitats 

d’innovació i transferència a Catalunya (vg, ACCIÓ – Agència de la 

Generalitat de Catalunya per fomentar la competitivitat de l’empresa 

catalana), BIOCAT (impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 

de Catalunya per donar suport als agents públics i privats que formen la 

Bioregió, el clúster de les biociències de Catalunya); CataloniaBio 

(agrupació d’empreses catalanes de l’àmbit de ciències de la vida i la salut), 

i Barcelona Activa (agència de l’Ajuntament de Barcelona que facilita la 

instal·lació d’empreses de nova creació a la ciutat). 

11.- Garantir el sistema de beques i ajuts que gestiona la FBG per 

donar suport econòmic a iniciatives d’innovació sorgides de la UB i 

que es troben en les etapes inicials del procés. En aquesta línia, caldria 

articular un acompanyament institucional al llarg de la fase de prova de 

concepte i, en la mesura que sigui possible, finançar un mentor/director 

executiu (CEO) interí que orienti els primers passos de l’empresa.  

12.- Fomentar, amb l'ajuda del BIE, la coordinació de diferents 

unitats i iniciatives vinculades amb l’esperit emprenedor de tota la 

comunitat universitària, tot apostant per la seva configuració com a 

competència pròpia dels nostres graus, màsters i doctorats. En concret, cal 

dinamitzar l’emprenedoria entre l’estudiantat, tot estimulant la 

creació d’associacions d’estudiants emprenedors a les diferents 

facultats. 

13.- Establir col·laboracions amb entitats consolidades que treballen 

en la formació per l’emprenedoria, com la Fundació Escola 

Emprenedors, promoguda per emprenedors i empresaris de 

diferents sectors professionals que treballen per incentivar l’esperit 

emprenedor i el coneixement d’empresa entre els i les estudiants de 

secundària, batxillerat, formació professional i Universitat. 

14.- Apostar per la innovació social, mitjançant la potenciació de la 

innovació en les àrees de coneixement de les arts, humanitats, 

ciències socials i jurídiques, ja que tenen un gran potencial de 
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transferència que, ara mateix, està molt poc explotat a nivell de 

país.  

15.- Potenciar la recerca per encàrrec o projecte i impulsar la 

innovació de col·laboració. 

16.- Crear xarxes socials Universitat-Empresa i organitzar activitats 

que facilitin la interrelació d’estudiants i treballadors amb personal 

d’empresa o d’institucions de caràcter social, tot promovent un corrent 

de coneixement mutu que també ens permeti facilitar les pràctiques de la 

formació professional i empresarial a la Universitat. 

17.- Fomentar la incorporació d’inversors privats i emprenedors de 

l’ecosistema (tant nacionals com internacionals) que es vulguin implicar 

en projectes innovadors basats en el coneixement sorgit de la Universitat. 

La seva implicació ha de respondre, des de la perspectiva de la Universitat 

de Barcelona, als principis de “socialització dels guanys i privatització de les 

pèrdues”.  

18.- Desenvolupar programes de mobilitat vinculats amb la 

transferència de coneixement i tecnologia, mitjançant contractes-

programa amb empreses de diferents àrees. 

19.- Potenciar l’espai de cotreball (coworking) creat recentment a la 

Facultat d’Economia i Empresa, en què participa el BIE, i que està 

adreçat a l’estudiantat i graduats i graduades joves que treballen en 

projectes de caràcter emprenedor, oferint a aquests destinataris no tant 

sols l’espai físic de treball, sinó també diferents serveis de formació, 

dinamització i tutorització dels seus projectes. Avaluada aquesta 

experiència, ponderar la seva exportació d’altres àmbits de 

coneixement i centres. 

20.- Incrementar el nombre i, en especial, la qualitat de patents 

llicenciades i el know-how. Aprofitar les llicències – préstec d’ús de 

patent a tercer – per generar ingressos propis des de la pròpia 

Universitat de Barcelona. 

21.- Incrementar el nombre i, en especial, l’èxit de les spin-off. Les 

spin-off han de generar valor econòmic per la UB derivat de royalties futurs, 

encàrrecs de recerca per contracte i venda de participacions. Paral·lelament, 

les spin-off també han de significar una clara contribució de la UB a la 

societat: captació de capital, creació de producte, servei o medicament, 

valor social i econòmic, i generació de llocs de treball. 

22.- Incrementar el suport a les noves tecnologies per a una millor 

gestió de la informació i una més eficaç projecció de la Universitat 
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vers el conjunt de la societat, tant a nivell nacional com 

internacional. 

23.- Reclamar a l’Administració més inversió pública en R+D+i, tot 

promovent, d’una banda, un pla especial per la incorporació, 

recuperació i consolidació del talent científic; i, de l’altra, el foment 

de la interacció entre tots els agents del sistema (Universitats, 

organismes públics i privats d’investigació i empreses). 

24.- Reclamar de l’Administració una nova definició dels 

mecanismes de protecció de la propietat intel·lectual, tot adaptant-los 

a la nova realitat i necessitats actuals, així com fent-los més atractius per 

l’acadèmia. 

25.- Reclamar que l’avaluació dels projectes no es dugui a terme tan 

sols ex ante, sinó també mitjançant una adequada ponderació de la 

rendició de comptes, ex post, es a dir, en funció del rendiment i 

grau de consecució dels objectius que, en qualsevol cas, ha de 

configurar-se com una variable a prendre en consideració quant a la 

concessió de projectes futurs. 

27.- Elaborar i desenvolupar, a nivell intern, un pla de difusió, 

comunicació i cultura científica en col·laboració amb les comunitats 

autònomes, municipis, altres Universitats i organismes públics i privats 

d’investigació, que faciliti l’apropiació social de la ciència, la 

tecnologia i la innovació. 
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IV.- COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

 

IV.1.- Personal docent i investigador 

La intensitat i qualitat de la dedicació del nostre personal docent i 

investigador és fonamental per mantenir i  accelerar la trajectòria 

de millora de la nostra institució. Una Universitat de qualitat ha de 

procurar que el seu professorat se senti valorat, reconegut i motivat en la 

tasca docent, de recerca, i de transferència i innovació. En aquest sentit, 

ponderant la utilitat de tots i cadascun dels perfils del nostre 

professorat, durem a terme una política de professorat possibilista i 

equilibrada que ens permeti no caure en formes de contractació 

inestables i de baix cost. 

Com a conseqüència de la crisi econòmica patida els últims anys que, en no 

pocs casos, també ha servit com a excusa per posar en marxa 

determinades polítiques neoliberals, les plantilles de les Universitats s’han 

vist abocades a patir una certa reducció d’efectius que, en especial, ha 

afectat la generació més jove, bloquejant en bona mesura el relleu 

generacional del professorat universitari. Aquest fet, a més, s’ha vist 

acompanyat d’una aposta dels diferents governs vers la precarietat de les 

condicions generals dels nous contractes laborals. En aquest sentit, resulten 

especialment gràfiques les conclusions recollides a l’informe sobre “El 

professorat universitari a Catalunya. Evolució recent de les plantilles del PDI 

a les Universitats Públiques catalanes”, de maig de 2016, on es constata el 

següent: a) caiguda del nombre d’efectius docents  i investigadors, els 

darrers cinc cursos, del 23 %; b) el gruix de les plantilles ja no està 

constituït per professorat funcionari; c) augment espectacular de la 

temporalitat, així com dels contractes a temps parcial; d) evolució de les 

retribucions clarament a la baixa, arribant fins a nivells dels anys 80 del 

segle passat; e) retallades dels contractes pre-doctorals; f) forta reducció 

de la contractació de joves investigadors per la via de convocatòries estatals 

o autonòmiques, que ha caigut un 36 % en els darrers anys, així com 

estroncament del creixement del professorat lector; g) progressiu 

envelliment de les plantilles; i h) ús inadequat i excessiu de determinades 

figures de professorat (vg, professorat associat). 

És un objectiu primordial i irrenunciable d’aquesta candidatura el 

fer tot el que calgui per poder comptar amb un personal acadèmic 

de qualitat i amb condicions laborals dignes i estables (dignificació 

del professorat universitari). No caurem en la demagògia de 

prometre que tots els problemes plantejats se solucionaran de 

forma immediata, d’un dia per l’altre, però sí que prioritzarem la 
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reversió dels efectes negatius que han tingut sobre les persones i 

les plantilles les polítiques de retallades que els últims anys han 

posat en marxa els diferents governs. L’objectiu a mitjà i llarg 

termini es acostar-nos el màxim possible a allò que han de ser les 

plantilles ideals i justes que necessita una Universitat pública de 

qualitat. I ho farem, com és un senyal inequívoc de la forma de fer 

de qui encapçala aquesta candidatura, des del màxim consens 

possible i tenint present que la nostra política de professorat ha de 

tenir com a eix central les persones i no només fórmules 

matemàtiques, injustes en molts casos, que parteixen de la 

priorització, mancada de sensibilitat, dels criteris economicistes.  

En aquesta direcció, defensarem davant dels governs espanyol i 

català la conveniència de desenvolupar un Estatut del PDI on, entre 

d’altres coses, es dissenyi un pla raonable de promoció professional 

del personal docent i investigador, tant a nivell horitzontal (en funció 

de la seva dedicació i mèrits) com vertical (procedirem, de forma gradual, 

a desbloquejar la bossa d’acreditats). A nivell intern, afrontarem el debat 

d’una RLT negociada i flexible (segons les realitats de cada àmbit i 

la necessitat d'daptació progressiva a noves circumstàncies) i on, 

més enllà de les places existents, siguin també individualitzades 

aquelles altres considerades com a estructurals (a cobrir quan les 

circumstàncies ens ho permetin). 

Els i les nostres millors doctors/es han de tenir l’oportunitat d’optar 

a incorporar-se com a docents i investigadors a la nostra Universitat 

sabent, des del principi i sense veure’s sotmesos a canvis de regles 

o criteris “sobre la marxa i improvisats”, que si el seu rendiment és 

satisfactori (obtenen les acreditacions legals i superen els 

concursos i oposicions) tenen el nostre ferm compromís de fer tot el 

possible per garantir la seva continuïtat. Idèntica lògica estimem 

que cal aplicar als que ja formen part del personal acadèmic de la 

institució, ja que aquests, de forma progressiva, també han de tenir 

l’oportunitat de poder consolidar de forma competitiva les seves 

places. Amb criteris clars i pactats afrontarem les nostres 

estratègies de contractació, estabilització i promoció. 

Com s’ha dit, la Universitat de Barcelona té com a objectiu prioritari 

un imprescindible relleu generacional (la mitjana d’edat del personal 

permanent s'acosta als 60 anys) que eviti una involució irreversible que 

perjudiqui notablement la institució. Així, cal que l’activitat professional 

del PDI disposi de mecanismes d’estabilització, promoció, incentivació i 

motivació. Davant de l’injustificable crítica des de determinats sectors 

socials i polítics de la Universitat Pública i del seu personal docent i 

investigador (basant-se, exclusivament, en criteris economicistes de 
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rendiment immediat i en una voluntat més o menys dissimulada d’aposta 

per la retallada dels drets laborals dels treballadors que tant havia costat 

aconseguir a generacions anteriors) cal ocupar-se, decididament, de la 

valorització de la feina que duu a terme el nostre PDI, ja que el 

nostre personal és l’actiu fonamental amb que compten les Universitats i, 

per això, no se’l pot mai ignorar ni menysprear. 

En conseqüència, lluitarem, a nivell institucional, liderant el conjunt de 

les Universitats catalanes i també espanyoles, amb l’objectiu d’evitar que 

la normativa i les retallades pressupostàries acabin per malmetre el 

model d’Universitat Pública que tots desitgem i l’imprescindible 

relleu generacional (en aquest punt, la UB vetllarà pel compliment del 

contingut de la moció aprovada pel Parlament de Catalunya, amb data 20 

d’octubre de 2016, on s’insta al Govern de la Generalitat a presentar un Pla, 

en el termini de quatre mesos, per estabilitzar el personal de les 

Universitats, a través de processos de reposició i promoció, que permetin 

deixar enrere la precarització laboral i facilitar unes millors condicions 

laborals als treballadors). Defensarem, amb arguments i liderant les 

reivindicacions de l’ACUP, l’eliminació de qualsevol temptativa de taxa de 

reposició (malgrat que alguns s’esforcin molt a fer creure el contrari, amb 

una taxa de reposició nul·la o limitada, no es pot fer el mateix que 

abans).Apostarem també per negociar un pla de jubilació incentivada, total 

o parcial, al qual es puguin acollir aquells docents que es trobin al final de la 

seva carrera professional i així ho desitgin, la qual cosa, per extensió, té 

l’incentiu de potenciar la renovació natural del personal docent i 

investigador. 

És necessari que el professorat universitari tingui una carrera docent ben 

definida, gestionada des de l’autonomia de cada Universitat i en el marc 

del respecte a la llibertat de càtedra, evitant així que qualsevol instància 

externa pugui nomenar la major part dels membres dels tribunals de 

selecció. L’accés del professorat s'ha de realitzar en base a principis de 

mèrit i capacitat, sota un control objectiu dels criteris utilitzats i on la seva 

continuïtat i promoció depenguin, únicament, del bon acompliment i de la 

qualitat en l’exercici de les seves funcions docents, investigadores i de 

transferència, que no haurien de topar amb l’assignació de funcions 

administratives que no els són pròpies.  

És innegable que els sistemes universitaris estan sotmesos a un ampli 

ventall de condicionants quant a la seva organització: restriccions 

financeres, processos de diferenciació en el marc dels sistemes 

d’ensenyament superior, una demanda creixent de la rendició de 

comptes, una gestió més flexible i una creixent cooperació i competència 

internacional. De fet, aquesta realitat té efectes molt significatius sobre el 

volum, característiques i condicions en què desenvolupa la seva activitat el 
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personal de les Universitats. El desenvolupament d’una adequada 

política en la gestió de personal és una qüestió clau en relació al 

funcionament actual i futur de qualsevol Universitat.  

Els darrers anys, des de la perspectiva de la carrera professional dels 

acadèmics, es poden constatar tot un seguit de tendències: una creixent 

importància de l’àmbit internacional; una frontera cada cop més difosa 

entre les tres missions universitàries: docència, recerca i transferència; la 

creació de noves unitats de recerca vinculades més o menys directament a 

les Universitats i que s’han dotat de noves formes contractuals; la 

ponderació del grup per sobre del professor individual; i la necessitat de 

dotar-se d’esquemes de valoració del professorat que, sense perjudici d’una 

certa harmonització permetin ponderar, fruit d’un principi de flexibilitat, les 

característiques pròpies de cada àmbit de coneixement, així com la seva 

vessant professional. 

Tradicionalment, la carrera acadèmica ha diferenciat dues etapes: la 

primera, inicial, amb un important procés de selecció i de contractació 

temporal; i la segona, que comença amb l’accés a places permanents i 

estables. En aquest marc poden distingir-se tres grans models teòrics: el 

primer, típic dels Estats Units d’Amèrica, es fonamenta en una selecció molt 

exigent d'aquells que acaben de doctorar-se, als quals s’ofereixen 

contractes temporals que, un cop conclosos i després d’una avaluació, 

poden esdevenir places permanents (tenured); el segon, predominant a 

Alemanya fins a l’inici d’aquest segle, es caracteritza perquè els nous 

doctors s’associen a una càtedra i després d’un llarg període i successives 

avaluacions, que incloïen una habilitació, podien passar a obtenir una plaça 

permanent; i, finalment, el tercer, típic de països com Espanya, Itàlia i 

França, on la plaça permanent, fins fa uns anys, es podia obtenir de forma 

més àgil mitjançant diferents categories de professorat permanent 

organitzades jeràrquicament i amb promocions d’unes categories a les 

altres.  

Tenint present que cadascun dels models exposats presenta avantatges i 

desavantatges, i que no és possible apostar per “còpies” automàtiques 

davant de realitats culturals, socials, econòmiques i polítiques molt 

diferenciades entre els diferents països, està clar que resulta inajornable 

afrontar el disseny d’una clara política de personal acadèmic. Per fer-

ho, es poden individualitzar, a grans trets, dues vies: la primera, mitjançant 

una legislació universitària que jugui un paper central a l’hora de 

determinar les condicions a través de les quals es produeix l’accés a la 

funció docent i investigadora, determinant les càrregues de treball i definint 

les condicions retributives (en aquest model el sistema és homogeni entre 

les Universitats); i la segona, on les Universitats són més autònomes a 

l’hora de definir la seva política de personal i, fins i tot, retributiva (el que fa 
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possible que les diferents institucions universitàries puguin ser molt 

diferents entre elles). 

Al sistema espanyol i a Catalunya hi ha una extensa normativa bàsica 

reguladora i un nombre elevat de categories de personal docent (conviuen 

dues vies per accedir a la carrera acadèmica: la funcionarial i la 

contractual). Tanmateix, les Universitats disposen d’un estret marge per 

contractar, promoure i fixar les condicions retributives del seu personal 

acadèmic. Davant d’aquesta realitat lluitarem amb força per assolir 

un disseny legislatiu adequat relatiu al personal acadèmic per part 

dels govern espanyol i català i un finançament suficient i estable 

que permeti la seva promoció, estabilització i relleu generacional 

(una línia de treball prioritària serà l’estabilització del personal que 

hagi complert amb la seva feina i hagi aconseguit les acreditacions 

pertinents). Entenem que és una errada manifesta plantejar el tema 

del professorat des d’un punt de vista únicament econòmic i, fins i 

tot, conjuntural. Hem de consensuar el disseny d’un model propi de 

professorat de la UB i establir quins són els nostres objectius en 

relació a la política de professorat, especialment tractant de 

garantir el recanvi generacional i formant al professorat més jove, 

però sense oblidar-nos de la promoció dels nostres acreditats, en 

relació als quals caldrà pactar un calendari progressiu d’actuacions 

(en aquesta línia, com així recull el “Manifest del Professorat 

Acreditat a Càtedra” de la UB, cal explorar, amb el compromís dels 

òrgans de govern de la institució, les possibilitats obertes pel Reial 

Decret-Llei 10/2015, que permet compatibilitzar l’estabilització amb 

la promoció del professorat; així com fixar, fruit d’un debat 

participatiu i transparent, l’establiment d’uns criteris previs clars on 

l’antiguitat, sense ser l’única variable a ponderar, ha de tenir un 

cert pes, havent-se de justificar, de forma motivada, amb altres 

ítems, com ara la valoració de la recerca, especialment rellevant en 

alguns àmbits, o les opcions estratègiques i estructurals). 

La Universitat de Barcelona ha de poder fer i farà la seva pròpia 

política de professorat. Ens hem de poder allunyar de l’actual 

aplicació de “programes”, com el Serra Húnter, que representen una 

clara ingerència a la nostra autonomia universitària, determinant el 

nombre de contractacions i part dels membres dels tribunals, fixant 

el nombre i característiques de les proves (tot marcant el calendari i 

els criteris generals de valoració dels candidats) i que, en última 

instància, s’acompanyen de complicats procediments, retards, 

pagament de taxes i burocràcia sense sentit. En contraposició a la 

simple retòrica que és pròpia del Pla Serra Húnter, que troba el seu 

origen en la desconfiança injustificada vers la Universitat i el 

menyspreu del professorat en formació, cal tenir present que en 



 

65 

 

realitat les places programades pel propi “programa” són generades 

pel conjunt de professors i professores que ja han obtingut les 

acreditacions que garanteixen la seva qualitat, han certificat un 

mínim de dos anys de desvinculació acadèmica vers la Universitat 

contractant, pertanyen a grups d’investigació i compleixen, 

satisfactòriament, amb la seva docència.  

No té massa sentit (de fet cap sentit) que aquest professorat que 

hem format al llarg del temps i amb una notable inversió, sigui 

“penalitzat” en funció d’una hipotètica internacionalització quan, 

amb tot el dret i justícia del món, intenta la seva estabilització. I 

encara menys raonable és que la Generalitat afronti aquest 

inexplicable objectiu generant una important inseguretat jurídica, 

mitjançant un bloqueig del règim estatal de contractació i, per 

extensió, amb l’invent de noves figures com les de professorat 

agregat interí que, al cap i a la fi, no són més que una simple solució 

d'emergència, de dubtosa legalitat i que, com és fàcil pensar, cal 

estabilitzar. Per aquest motiu, per coherència amb tot allò que 

s’acaba d’exposar, aquesta candidatura ha signat, amb data 30 de 

setembre de 2016, en concordança amb la lògica universitària i allò 

que s’ha plantejat de forma motivada i raonable per part dels 

representants sindicals, el document on se sol·licita que la 

Generalitat de Catalunya aturi la pròrroga del Programa Serra 

Húnter fins a l’any 2030, ja que, en el moment actual, “és més una 

disfunció que un instrument útil al servei de la qualitat del sistema 

universitari públic”. Això és així, perquè quan s’utilitza com a 

sistema de “captació de talent”, que és on té sentit, és ineficient i 

genera problemes de gestió; i quan es vol fer servir com a 

instrument d’estabilització, simplement no funciona, ja que es fa 

servir una eina de captació de talent per aconseguir una altra cosa 

diferent: l’estabilització. No sembla raonable parapetar-se darrere 

una suposada excel·lència, sense haver dut a terme, abans, una 

anàlisi seriosa de la realitat interna de les plantilles de les 

Universitats. 

Davant la voluntat no dissimulada de diferents “experts” en la 

Universitat (vg. “Propuestas para la Reforma y Mejora de la Calidad y 

Eficiencia del Sistema Universitario Español” – conegut com a Informe Wert, 

de 12 de febrer de 2013; o “La millora de la governança universitària a 

Catalunya. Reptes, propostes i estratègies”, informe de Ponència per a 

l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya), posarem 

sobra la taula, amb tots els arguments que faci falta, la nostra preocupació 

davant la voluntat manifesta de caminar vers la desfuncionarització 

progressiva i quasi il·limitada  del professorat universitari que, com és lògic, 
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es projecta sobre l’òrbita de la llibertat de ciència que ha d’impregnar a la 

totalitat de centres universitaris públics.  

Convé no oblidar que les Universitats Públiques a Espanya i Catalunya duen 

a terme un “servei públic” i que el professorat contractat gaudeix d’un 

status de menor estabilitat que la que correspon al funcionari i, al mateix 

temps, que el professorat contractat tampoc té assegurada la 

independència que proporciona la llibertat de càtedra. Això no vol dir, en 

cap moment, que ignorem la importància que té per la Universitat 

Pública el poder disposar d’un cos de professorat vinculat amb la 

institució mitjançant contractes de naturalesa laboral (que també pot 

obrir la porta a una certa internacionalització docent); però sí que implica, 

d’una banda, que hem d’exigir de l’Administració competent que 

respecti la normativa aplicable i no ens aboqui, amb les seves 

polítiques, a la il·legalitat, es a dir, que el personal docent i 

investigador contractat, computat en equivalències a temps 

complet, no superi el 49 % del total del personal docent i 

investigador; i que el personal investigador amb contracte laboral 

temporal no superi el 40 % de la plantilla docent; i, de l’altra, que 

hem de dotar-nos de les garanties que siguin necessàries quant a la 

seva selecció i contractació.  

Entenem que cal compaginar les places funcionarials amb les 

laborals. De fet, en relació a la convocatòria de places de PDI 

dirigida al personal laboral amb càrrec a la taxa de reposició no 

falten arguments jurídics per defensar que dins d’aquesta 

convocatòria un percentatge de les places han de ser funcionarials. 

Igualment, sense posar en qüestió la necessitat i urgència del 

nomenament de personal interí durant el període en què la taxa de 

reposició del PDI estava limitada per llei, cal començar a redreçar 

una situació, marcada per la interinitat, que no és bona ni per les 

Universitats ni per les persones implicades.  

Posarem l’accent, tot defensant la nostra autonomia universitària, 

en el fet que la Universitat de Barcelona, fruit d’un ampli debat 

intern, ha d’assumir, dissenyar i posar en marxa una política 

general de personal que consideri aspectes bàsics com la selecció, 

la formació i el desenvolupament professional basat en el 

reconeixement i la incentivació i, al mateix temps, distingeixi amb 

claredat les funcions que corresponen al personal docent i 

investigador. Per fer-ho, partirem d’una anàlisi de la situació del 

professorat a cadascuna de les nostres facultats, amb l’objectiu que 

aquest estudi ens permeti tenir evidències concretes sobre les 

mancances i febleses a cada centre, així com ponderar les solucions 

més adients en cada cas concret. En aquesta línia, treballarem 
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també perquè des de la Universitat es faci tot el possible per 

garantir la consolidació del professorat no permanent, assegurant la 

dotació de places d’estabilització i, alhora, durem a termes accions 

actives de captació de nou talent (vg, el tema de les places 

vinculades). 

Ja sigui en relació a la promoció de PDI F o del PDI L, prèvia 

consulta amb la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè 

d’Empresa, analitzarem i establirem uns criteris clars per a la seva 

promoció, i afrontarem l’estudi, també amb participació de les 

deganes i degans, de la definició d’una carrera docent. Serem al 

costat del nostre professorat a l’hora de reclamar davant dels 

diferents governs la recuperació dels drets perduts els últims anys, 

de forma injusta, com a conseqüència de la crisi econòmica i el seu 

asimètric repartiment entre la ciutadania; i, en tot cas, ens regirem 

pel compliment de la normativa legal vigent (vg. art. 20.2.J de la 

Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat).  

Apostarem, en primer lloc, per dissenyar un programa de “captació 

de talent intern”, via beques de col·laboració i formació obertes a 

l’estudiantat dels darrers cursos dels graus i màsters, on el 

professorat amb vinculació permanent a la Universitat haurà d’assumir un 

important paper formatiu quant a les nostres “promeses” de futurs docents i 

investigadors. Si volem parlar de relleu generacional, el primer que 

cal fer és aprofitar i potenciar la nostra “magnífica pedrera”. Per 

aquest motiu, dins d’aquest estratègic programa d’actuació 

convocarem, anualment, diferents beques pròpies que, en tot cas, 

cobriran cadascun dels actuals departaments de la institució, tot 

establint el seu obligat caràcter rotatori entre les diferents seccions 

que els integren. Amb aquesta acció evitarem, en bona mesura, 

actuacions de simple acció-reacció a l’hora d’oferir noves places i, de forma 

paral·lela, corregirem, tant com sigui possible, certs contexts transitoris on 

la manca de recanvi sigui especialment significativa. 

Tot seguit hem d’incentivar que, quan acabin els seus estudis de grau 

i de màster, les nostres “promeses més consolidades” apostin per 

cursar els nostres programes de doctorat. Davant la davallada en la 

incorporació de personal predoctoral que pot constatar-se dins del 

sistema universitari català (els contractes d’ajudant, que tenen com 

a finalitat principal la de completar la formació docent i 

investigadora, i que s'ofereixen als estudiants de doctorat, no 

arriben al 0’3% del total del PDI; i altres contractes predoctorals, 

com ara els ajuts FPU, FPI, FI, o els programes d’ajuts predoctorals 

de les Universitats, no compensen, ni de lluny, la pràctica 

desaparició dels contractes d’ajudant). Cal ser conscients de la 
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importància dels contractes predoctorals, ja que permeten, d’una 

banda, que persones joves molt valuoses s’iniciïn en la recerca i 

també en la docència universitària; i, de l’altra, que s’incorporin 

posteriorment al sistema universitari i de recerca, o bé al teixit 

econòmic al qual poden aportar el coneixement adquirit; farem tota 

la pressió necessària per aconseguir la recuperació de la figura del 

professor ajudant,  així com el reforç de les convocatòries dels ajuts 

de formació del professorat universitari, de formació de doctors i de 

formació de personal investigador novell.  I per coherència amb 

l’anterior, potenciarem la nostra convocatòria anual d’ajuts 

predoctorals APIF. 

Acabat el doctorat farem el possible perquè els nostres “joves 

doctors” puguin dur a terme, fruit de la mobilitat pròpia d’una societat i 

un món globalitzats, estades formatives d’intercanvi amb d’altres 

Universitats, especialment a l'estranger (el que, com és lògic, haurà de 

complementar-se amb la seva adequada formació en competències 

lingüístiques). Els actuals contractes postdoctorals presenten més 

baixos que alts. En els darrers anys, els programes més importants 

d’incorporació de personal doctor novell a les Universitats han estat 

tres: dos depenen del govern espanyol (Juan de la Cierva, per a 

doctors novells, i Ramón y Cajal, per a doctors amb una certa 

trajectòria) i un altre del govern de la Generalitat de Catalunya 

(Beatriu de Pinós, per a doctors novells). La tendència en aquest 

terreny ha vingut marcada no tant sols per una notable davallada, 

sinó també pel desplaçament de part d’aquests recursos i personal 

de les universitats cap a altres centres de recerca. I per si no fos ja 

prou greu la situació, també cal constatar de forma paral·lela, dins 

dels sistema universitari català, la retracció dels contractes de 

professor lector, pensats pel professorat doctor en l’estat inicial de 

la seva carrera professional, un cop superada l’etapa post-doctoral.  

Cal revertir aquesta situació de forma immediata, tot incrementant 

els ajuts post-doctorals i consolidant la figura del professor lector, 

donades les seves característiques de requisits (doctorat i 

acreditació) i funcions (docència i recerca), com a figura de 

professorat en fase d’accés a una posició permament mitjançant un 

itinerari acadèmic a mode de “tenure track”. Això ens ha de 

permetre, com a institució, determinar si aquests candidats 

mereixen o no passar a tenir una posició permanent i estable dins 

del nostre professorat o si, per contra, se’n desvinculen. Un cop 

aquells que ho hagin merescut ja estiguin estabilitzats i consolidats 

com “jugadors del primer equip”, podran seguir la seva promoció 

(en funció del seu esforç, mèrit i capacitat), ja sigui com a 

contractats o funcionaris (cossos docents), en atenció a la 
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normativa vigent en cada moment. En aquest punt, a més, 

defensarem davant de l’Administració i de l’AQU, el dret del 

professorat interí a rebre els complements de docència i de recerca. 

Arribats a aquest punt, amb caràcter cautelar fins al disseny del nostre 

propi model de professorat, aquesta candidatura comparteix les conclusions 

presentades pel subgrup “PDA i Política de Professorat”, del Grup Claustral 

“Futur UB”, en el sentit de fer tot el possible per poder introduir, en un futur 

immediat, dos nous tipus de places que complementin i ampliïn l’actual 

estructura del PDI Laboral. Malgrat que ens movem dins d’un marc 

normatiu certament rígid, el cert és que tampoc res no impedeix, tot 

respectant la legalitat, fer pròpia una interpretació més laxa de l’actual 

ordenament jurídic per tal de facilitar a més professors l’accés a l’actual 

carrera acadèmica. Fins ara, el tipus de places que es convoquen des de les 

Universitats, amb el vist-i-plau de la Conselleria, són les de Lector 

(contracte temporal amb un màxim de 5 anys) i les d’Agregat (interí o 

permanent). Per ocupar aquestes places cal estar acreditat per l’AQU, ja 

que en cas contrari és molt difícil accedir-hi. 

Per intentar solucionar aquesta situació on es perjudica, de forma notable, 

la carrera acadèmica de molts joves professors, cal ser imaginatius i pensar 

en diferents fórmules alternatives. En aquest sentit, com ha assenyalat el 

subgrup “PDA i Política de Professorat”, podria resultar convenient que a 

més de les convocatòries anuals lligades a la taxa de reposició de Lectors i 

Agregats, hi hagi una segona convocatòria d’un nou tipus de plaça lligada al 

text de la LOMLOU. És a dir, convocar anualment un nombre de places 

d’Ajudants Doctors (contractació temporal amb un màxim de 5 anys), i un 

altre de Contractats Doctors, totes elles amb el requisit de l’acreditació 

ANECA. El camí per defensar aquesta proposta és probable que no sigui 

senzill, ja que requereix la conformitat de la Conselleria i un acord amb els 

sindicats majoritaris en el si de la Mesa d’Universitats, però pensem que és 

una via, com a mínim a valorar, per obrir el ventall contractual dins de 

l’actual marc normatiu i que, en última instància, té com a objectiu oferir 

noves oportunitats a l’excel·lent i ben preparat professorat jove que espera, 

amb els mèrits adients, incorporar-se a la plantilla de la Universitat de 

Barcelona. Aquesta no és, ni de lluny, la solució que hem de consolidar a la 

llarga, però d’entrada, mentre dissenyem el nostre model propi de 

professorat i pressionem als diferents governs per gaudir d’un règim jurídic 

adequat per al professorat universitari, és una opció a tenir en compte. 

Ens mostrem partidaris de garantir la fàcil reversibilitat entre la 

dedicació completa i la parcial, especialment en els àmbits de 

coneixement amb clara connotació professionalitzadora. Això ens permetrà 

afrontar amb exigència i responsabilitat l’acompliment de la normativa per 

part del professorat dels nostres centres. També incentivarem 
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l’increment de la internacionalització del nostre PDI, tot millorant la 

seva mobilitat mitjançant la signatura de convenis amb les principals 

Universitats del món, així com amb aquelles que ens puguin reportar 

ingressos econòmics i ens permetin posicionar-nos estratègicament quant a 

la “captació d’estudiants internacionals” (el que de, retruc, també ens ha de 

permetre impulsar l’atracció de professorat estranger). I complirem amb el 

respecte de la presència, fruit de la negociació del conveni, del cos de 

professorat laboral als concursos a places d’aquest col·lectiu. 

Afrontarem, de forma possibilista i adaptada a la realitat actual, la 

situació plantejada en relació al professorat associat, figura sobre la 

qual la Sindicatura de Comptes ha advertit  del seu ús inadequat, en alguns 

casos, per les Universitats públiques catalanes. Concretament, posarem en 

valor aquesta figura per aquelles persones que pel seu tarannà professional 

extern a la institució responen a la seva configuració en sentit estricte i 

compleixen adequadament amb la seva funció. I buscarem diferents 

fórmules que ens permetin oferir sortides satisfactòries als altres “perfils” 

que, avui dia, també estan sota el paraigües de la categoria d’associat i 

que, cal recordar, per si algú ho ha oblidat, han permès a la institució, els 

últims anys, no tan sols complir amb les seves càrregues docents, 

multiplicades amb motiu de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i la 

paral·lela fixació de les taxes de reposició, sinó també “aprofitar” part del 

talent intern que, d’altra forma, haurien perdut i desaprofitat.  

Després d’un procés de detecció dels “falsos associats”, en què 

caldria replantejar-se el nivell d’exigència quant a la certificació d’activitat 

professional externa, serà necessari debatre i pensar en diferents 

solucions (vg. promoure beques predoctorals, ajudants, lectors). Aquestes 

solucions no dependran, en gran mesura. de la Universitat, però 

aquesta haurà de ser al costat del comitè d’empresa del PDI-L a 

l’hora de defensar, on calgui, el que és just, raonable i inajornable. 

Solució que, a més, donat el seu volum, haurà de ser, en tot cas, 

progressiva. Igualment, acabarem amb el mal costum de convocar les 

places de professorat associat en un espai temporal que acaba determinant 

que alguns membres del col·lectiu imparteixin classe abans de signar el seu 

contracte o, fins i tot, que alguns grups no puguin començar les classes 

quan és el que correspondria segons el calendari acadèmic. 

Quant al professorat emèrit, apostem per definir, amb participació de la 

Junta Consultiva, criteris clars i apriorístics que determinin qui pot sol·licitar 

el reconeixement d’aquesta categoria, tot ponderant diferents variables que 

vagin més enllà, malgrat la seva indubtable rellevància, de la relativa als 

sexennis d’investigació.  

Com ja hem avançat a l’apartat de recerca, malgrat les confusions 

introduïdes per la Llei de la Ciència, també potenciarem la figura del 
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personal investigador en formació, qüestió que anirà lligada a un 

replantejament de l’estructura de l’actual Escola de Doctorat. . En aquest 

sentit, per exemple, crearem un òrgan màxim de representació, deliberació, 

participació i debat del personal investigador en formació (Consell dels 

Investigadors en Formació).  

Quant a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, afavorirem 

la flexibilització dels permisos familiars legalment previstos, tot disminuint 

la gestió burocràtica que els acompanya; i farem tot el possible per 

recuperar el Pla d’Acció Social, amb especial prioritat per al 

personal amb descendents amb discapacitat i ascendents o 

cònjuges en situació de dependència; i les mares i pares de baixa 

per naixement d’un fill/a. De la mateixa manera, amb la celeritat que 

ens permetin les circumstàncies externes, analitzarem la possibilitat de 

recuperar un benefici pels treballadors i treballadores de la UB en relació al 

pagament de les taxes universitàries. Al mateix temps, tenint plena 

consciència que el principi d’igualtat constitueix un els drets 

fonamentals de la persona, potenciarem el compromís de la institució 

vers la lluita contra qualsevol tipus de discriminació i, molt 

especialment, contra aquella que tingui a veure amb la condició de 

gènere. 

Des del punt de vista de les avaluacions, repensarem el sistema 

actual mitjançant la pressa en consideració, fruit de l’aplicació d’un 

principi de flexibilitat, de les casuístiques docents i investigadores 

que són pròpies de cada àmbit concret de coneixement. Igualment, 

farem apostes realistes en funció dels mitjans disponibles, tot incorporant la 

ponderació, per exemple, de circumstàncies personals (vg, baixes 

maternals). 

Assenyalar, per últim, que malgrat que el PDA ha estat i és un 

instrument que ha aportat elements positius per mesurar i 

racionalitzar l’activitat docent i de recerca del PDI, el cert és que la 

seva aplicació pràctica ha posat de manifest la necessitat de 

simplificar-lo quant al sistema d’Inputs i Outputs, fer-lo més operatiu, 

tot valorant les aportacions rellevants, i articular-lo sobre la definició 

d’indicadors més senzills que, en aplicació del principi de flexibilitat, 

ens permetin, d’una banda, contemplar les particularitats que 

corresponen a cada àmbit de coneixement dins de la nostra 

Universitat; i, de l’altra, l’actualització dels barems. I tot això, a més, 

reconeixent una reducció efectiva d’hores GRAD als coordinadors de Màster 

i Doctorat, revisant i ajustant el barem de desgravacions per càrrecs i 

encàrrecs, i limitant, de forma tangible, l’excessiva burocràcia que 

impregna, avui dia, l’activitat del personal docent i investigador. 
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IV.2.-Personal d’Administració i Serveis 

Un dels reptes més importants que té la Universitat de Barcelona consisteix 

a afrontar el disseny d’un pla estratègic de recursos humans per al 

personal d’administració i serveis. No podem oblidar mai que una 

Universitat, per ser eficient, ha de comptar amb un personal 

d’administració i serveis suficient, estable i ben format. Considerem 

estratègic atreure, desenvolupar i consolidar el capital humà que 

representa el nostre personal d’administració i serveis, tot afrontant 

de forma progressiva la resolució dels problemes (alguns històrics) que 

l'afecten quant a la seva selecció, formació i promoció. La voluntat i 

necessitat de professionalitzar la gestió en cap moment ha d’implicar 

l’allunyament progressiu del sentiment de pertinença del personal 

d’administració i serveis a la institució.  

Prenent com a fonamental la defensa dels drets laborals del PAS 

(funcionari i laboral), ja que la qualitat de la Universitat depèn, en 

gran mesura, de la qualitat dels drets dels treballadors i 

treballadores, potenciarem la negociació col·lectiva, interpretarem 

la normativa que li és i sigui aplicable en el sentit més favorable al 

col·lectiu; promourem, des del rectorat, en exercici de la nostra 

autonomia universitària, una declaració conjunta de tota la 

comunitat en contra de les retallades i reclamant, amb força i 

unitat, el retorn dels drets econòmics i socials que s’han vist, injusta 

i insolidàriament atacats des de les diferents Administracions (en la 

línia marcada per la lectura de dos manifestos sindicals amb motiu 

de la inauguració oficial del present curs universitari català); farem 

que la Universitat ocupi un lloc central en el debat polític del país i 

que la nostra veu sigui escoltada i respectada pels representants 

polítics (en aquest sentit vetllarem pel compliment de la moció aprovada 

pel Parlament de Catalunya, amb data 20 d’octubre de 2016, on s’insta al 

Govern de la Generalitat a presentar un Pla, en el termini de quatre mesos, 

per estabilitzar el personal de les Universitats, a través de processos de 

reposició i promoció que permetin deixar de banda la precarització laboral i 

facilitar unes millors condicions laborals al treballadors); i vetllarem per 

garantir una promoció i carrera professional que es fonamenti en 

l’obligat respecte a la igualtat d’oportunitats entre els que 

desenvolupen les seves funcions a les àrees transversals i aquells 

que ho fan als centres (descentralització). 

La reforma de les estructures acadèmiques de la Universitat de 

Barcelona ha d’anar necessàriament acompanyada de la 

implementació d’un nou model d’organització administrativa, així 
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com d’un Pla Estratègic per al PAS. Aquest nou model, fruit de les noves 

necessitats socials (utilitat social) i també de les pròpies demandes del 

nostre personal d’administració i serveis, ha de focalitzar el suport de la 

gestió a aquelles activitats que constitueixen les nostres missions: docència, 

recerca i transferència de coneixement i tecnologia; diferenciar l’atenció a 

l’estudiant de la que correspon al professorat; especialitzar la gestió i 

promoure la recerca (en aquest punt sembla raonable plantejar-se la forma 

d’incorporar el PAS dins dels equips d’investigació); distingir els processos 

de grau i els que corresponen als màsters, millorar la qualificació i 

especialització del personal d’administració i serveis, tot reformant en 

profunditat la seva formació; fer èmfasi en la qualitat; potenciar la seva 

projecció internacional; implicar les àrees transversals en els processos de 

suport a les facultats a partir d’una gestió flexible; i millorar els temps de 

resposta administrativa (millora del funcionament).  

Tot això s’ha de fer tenint en compte l’estructura administrativa existent, 

però sense que aquesta marqui, en tot moment, la política de recursos 

humans, ja que, per exemple, a la RLT no han de figurar només les places 

estructurals d’un moment concret, sinó que aquesta s’ha d’anar adaptant, 

progressivament, com a instrument viu, a les noves situacions que es 

plantegin com a necessàries per garantir un bon funcionament de la 

institució. Dins del marc jurídic i organitzatiu i amb respecte d’un conjunt de 

valors fonamentals (eficàcia i eficiència, servei públic, legalitat, 

professionalitat, flexibilitat, estabilitat i promoció) cal fer possible una 

política i unes pràctiques de recursos humans eficaces, professionals, 

motivadores i que, en tot cas, garanteixin el nombre necessari de persones. 

I cal fer-ho sent conscients de les nostres fortaleses i oportunitats, però 

també de les nostres debilitats. 

En aquesta línia, precisament, malgrat que mai he estat el responsable del 

disseny de la reforma administrativa (les formes i contingut de la qual no he 

assumit mai com a pròpies), sí que he tingut la fortuna, amb motiu de 

l’elaboració de la memòria de reforma presentada davant del Claustre de 18 

de febrer de 2015, de debatre i pactar amb els representants sindicals del 

PAS tot un seguit de criteris generals sobre els quals ha de descansar la 

reforma administrativa de la institució: a) el manteniment dels efectius 

del personal d’administració i serveis, amb la ferma aspiració 

d’incrementar-los, així com els seus nivells i complements en funció 

de la feina que desenvolupin; b) distribuir les càrregues de treball de tot 

el personal d’administració i serveis de manera equitativa i equilibrada; c) 

la concreció, sense perjudici de les circumstàncies particulars de 

cada centre, d’un marc general homogeni quant a les condicions de 

treball del personal d’administració i serveis de la institució; i d) la 

necessitat de comptar amb un personal d’administració i serveis 

motivat i implicat en cadascuna de les funcions que desenvolupi, amb una 
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formació especialitzada i adequada al lloc de treball que ocupi i que, 

al mateix temps, senti que es troba dins d’un entorn adequat i on l’índex de 

temporalitat, agreujat els últims anys com a conseqüència de la 

impossibilitat de convocar processos selectius, pugui reduir-se, 

substancialment, de manera progressiva. 

Malgrat això, si tenim present que molts aspectes rellevants de l’aprovació 

dels Plans d’Ordenació elaborats per la Gerència encara estan pendents de 

negociació i concreció amb els i les representants sindicals, així com que la 

seva implementació pràctica genera algunes incerteses, aquesta 

candidatura té la intenció d’analitzar la situació derivada de la reforma 

administrativa i, si s'escau, replantejar-la, amb una concreció temporal 

realista i tot el diàleg constructiu que faci falta. 

Els principis bàsics que han de presidir, en tot cas, el Pla Estratègic 

del PAS de la Universitat de Barcelona, són: a) compromís i 

responsabilitat, ja que ha d’haver-hi un compromís tant de la institució i 

del seu equip rectoral, com del seu personal, per garantir la funció social de 

la Universitat; b) comunicació fluida, ja que és un eix primordial per 

assolir els objectius comuns i l’entesa; c) cooperació i col·laboració 

entre la part institucional i la part social; d) estabilització, ja que 

només amb l’estabilitat del seu personal la UB podrà aprofitar, al màxim, el 

factor humà que és clau i imprescindible per aconseguir els seus objectius o 

complir, satisfactòriament, les seves missions; e) igualtat d’oportunitats; 

f) motivació; g) participació del PAS; i g) planificació a curt, mitjà i 

llarg termini, sobre la base de la definició dels objectius estratègics de la 

política de recursos humans quant al PAS de la institució. 

Aquests objectius estratègics, a perfilar i concretar amb l’oportú 

debat responsable amb els representants sindicals, sense perjudici 

de tots aquells altres que es puguin incorporar, haurien de ser, a 

judici d’aquesta candidatura, els següents: a) la necessitat d’adaptació a 

les noves estructures, les quals, com és lògic, han de respondre, en cada 

moment, a les necessitats de la institució; b) la valorització del capital 

humà de la institució; c) la implantació d’una nova cultura del canvi 

i la millora contínua ja que, avui dia, l’èxit de les missions universitàries 

passa en bona mesura per l'adaptació als canvis constants dels diferents 

entorns; d) l’adaptabilitat a les necessitats del servei, mitjançant 

l’oportuna preparació; e) la formació com a element estratègic clau, ja 

que estem davant d’una eina que ha de garantir la motivació, la carrera 

professional i l’adaptació del personal davant dels nous reptes de servei; f) 

la motivació del personal que, de forma paral·lela, garanteix una millor 

salut personal, col·lectiva i del propi funcionament de la institució; g) 

l’articulació de canals de comunicació interna transparents que 

permetin, d’una banda, garantir la igualtat d’oportunitats i, de l’altra, 
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conèixer, amb confiança recíproca i sentiment de realitat, on estem, on 

anem, on volem i on podem arribar en cada moment concret; h) millorar i 

garantir la promoció i la carrera professional; i) assegurar en tot 

moment el compliment i aplicació dels pactes i acords subscrits amb 

el personal d’administració i serveis, la qual cosa reforça un clima 

de confiança recíproca i la serietat de la política de recursos 

humans; j) la qualitat de la vida laboral; i k) el seguiment de bones 

pràctiques, per totes les parts implicades, quant a la participació i 

negociació amb el personal d’administració i serveis i els seus 

representants. 

És a partir del respecte d’aquests objectius estratègics que té ple sentit, a 

nivell pràctic, afrontar diferents accions concretes, moltes d’elles 

transversals. A tall d'exemple cal fer menció de les següents: 1.- 

Desencallar els principals temes històrics sense resoldre. 2.- Implementar 

una RLT basada en l’estabilització, visualització de totes les places i 

negociada. 3. Fomentar un sistema formatiu clau i estratègic. 4. Millorar la 

promoció, tot desenvolupant la carrera horitzontal i vertical. 5. Dissenyar i 

implementar un sistema de comunicació transparent, eficient i eficaç. 6. 

Garantir la vigència i validesa dels acords i pactes que hagin estat subscrits 

fruit d’una negociació fonamentada en un clima de confiança recíproca. 

Des de la perspectiva de desencallar els principals temes històrics que, 

per diferents motius, no han estat resolts, el primer que farem és afrontar 

tot un conjunt de reunions immediates amb els representants legals del PAS 

per definir la priorització i calendari de totes aquelles actuacions que 

s’entenguin necessàries i que, principalment, hauran de tractar, entre 

d’altres, les següents qüestions: 

a) Aprofitarem els estudis i enquestes ja existents per dissenyar i 

posar en pràctica diferents proves pilot en relació a la jornada 

continuada per al PAS-F, ja que l’activació de la solució de molts 

d’aquests temes no genera cap tipus de distorsió, sinó més aviat una 

oportunitat per millorar de forma immediata la qualitat del servei prestat. 

b) Posarem en marxa diferents accions per aconseguir la mateixa 

flexibilitat pel PAS-L que la que, actualment, ja correspon al PASF 

(podem identificar diferents exemples on la flexibilitat del personal laboral 

ja funciona de facto i només caldria “legalitzar-la” i, en d’altres, caldria 

trobar les fórmules que, progressivament, ho facin possible). 

c) Tenint present que a la Mesa d’Universitats s’ha arribat a un acord de 

mínims sobre el Teletreball, sembla raonable i convenient desenvolupar 

una prova pilot per tal d’analitzar i ponderar la millor forma d’instaurar 

certes possibilitats de Teletreball dins de la institució (en aquest punt, 

òbviament no aplicable a tot tipus de places, cal assenyalar que també 
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podem trobar la resposta efectiva a alguns casos, particulars, en què les 

problemàtiques de dependència familiar o psicosocials afecten, de forma 

directa, al nostre personal d’administració i serveis). 

d) Des de la perspectiva del PAS-F pot tenir sentit instaurar un 

sistema àgil de concurs anual obert que permeti, tant bon punt 

quedin vacants les places de la RLT i la conjuntura econòmica i legal 

així ens ho permeti, que aquestes surtin a concurs amb una única 

comissió de valoració per any. Això logicament s'haurà de negociar 

i, si s'escau, concretar-ho amb l’oportuna negociació amb els 

representants sindicals. Quant a les oposicions, a realitzar periòdicament 

per promoció, les convocatòries haurien d’adequar-se a la RLT.  

e) En relació al PAS-L també té sentit instaurar un sistema àgil de 

concurs anual obert que permeti, tan bon punt quedin vacant les 

places de la RLT i la conjuntura econòmica i legal ho permeti, que 

aquestes surtin a concurs (agilitat). El disseny d’aquest sistema, en els 

grups laborals que així ho permetin, hauria de ser idèntic o molt similar al 

previst en relació al PAS-F. Per a les altres places caldria garantir que cada 

vegada que es determini una vacant o una nova plaça, aquesta s'ofereixi, 

de forma immediata, al propi personal de la Universitat de Barcelona. 

Tractant-se del personal laboral cal tenir present, com és obvi, el contingut 

del VIè Conveni Col·lectiu en relació als concursos de personal (primera i 

segona fase) i, més concretament, el tema relatiu a l’experiència laboral. 

f) El sistema de concursos descrit en els apartats anteriors garanteix que 

l’ús de les figures de comissions de servei i encàrrecs resti limitat 

als casos necessaris i establerts per la llei (amb la deguda 

motivació), alhora que s’eliminarien aquelles que no compleixin amb 

aquests requisits. Tot això, tenint present que caldria analitzar,cas per cas, 

si aquelles comissions de servei molt prolongades en el temps en relació a 

una plaça no existent a la RLT, són o no necessàries.  

g) Fomentar, amb implicació directa, el primer acord marc del PAS-F 

de les UUPPC, on haurien de quedar fixades les bases de les relacions 

laborals d’aquest col·lectiu, així com la necessitat d’afrontar la seva 

equiparació progressiva amb el personal laboral. 

h) Pel que fa a la roba de treball, caldrà prendre en consideració, com és 

lògic, l’Acord d’Execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, núm. 8/2016, de 4 de maig, en matèria de roba de treball del 

col·lectiu PAS-L, que tindrà validesa quan sigui ratificat pel Consell de 

Govern i el Consell Social i que, d’altra banda, el Comitè d’Empresa entén 

que serà vàlid quan sigui ratificat pel col·lectiu mitjançant el mecanisme de 

consulta adient. Igualment, per tal d’evitar dubtes interpretatius quant al 

compliment efectiu de l’Acord, caldrà constituir una Comissió de Seguiment. 
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i) Recentment, la Universitat de Barcelona i la Junta del PAS-F han arribat a 

un acord sobre el Reglament de selecció de personal interí, que cal fer 

efectiu com a mostra de la transparència i confiança que ha de caracteritzar 

la política de recursos humans de la institució. 

Un segon objectiu del Pla Estratègic del PAS té a veure amb la 

implementació d’una RLT fonamentada en l’estabilització i 

visualització de totes les places i negociada. Sense perdre de vista la 

realitat econòmica i legal actual, es tractarà de garantir que en la RLT, que 

ha de ser viva, siguin visibles: totes les places, tots els indicadors legalment 

establerts, la fixació d’un sistema d’accés i promoció, lligat directament amb 

la formació i que permeti, en tot moment, el respecte de la igualtat 

d’oportunitats, la seva harmonització amb les estructures vigents i la 

concreció de les necessitats pel bon funcionament dels serveis que ofereix 

la institució. Per aconseguir-lo caldrà posar en marxa diferents mesures, 

com ara definir el llindar i identificar les places estructurals, identificar la 

forma d’accés a les places i especificar quins són els requisits, mèrits i 

itinerari formatiu per accedir-hi (principi de claredat), establir un sistema de 

revisió àgil i raonable en el temps, afavorir que les places de la RLT que 

estiguin desertes (per qualsevol dels motius legalment establerts) surtin a 

concurs i posar en marxa, quan sigui possible, la realització de 

convocatòries externes d’oposició. Cal partir de fitxes de perfils senceres 

(funcions, titulacions, formació), de criteris clars i raonables quant a la 

valoració dels complements, la decisió sobre tipologia de diferents places i 

la concreció sobre les funcions a desenvolupar i la seva implementació. 

En coherència amb la connexió ja assenyalada entre promoció i formació, 

caldrà fomentar el disseny d’un sistema formatiu clau i estratègic. Quant a 

la formació, implementarem un pla amb tres nivells de continguts: 

el primer, relatiu a competències generals (idiomes, ofimàtica, 

actualitzacions normatives); el segon, vinculat a nous perfils (gestió de 

convenis i activitats internacionals, gestió de qualitat, gestió i promoció de 

la recerca, gestió de pràctiques en empreses i ocupabilitat, gestió de la 

planificació academico-docent i gestió de la informació externa de cada 

centre); i el tercer, orientat a la formació en competències directives i de 

lideratge. Aquest pla formatiu, que donarà resposta tant a la formació 

continuada (reciclatge), com a la formació per a la promoció i la formació 

personal; haurà de comptar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, 

d’una assignació econòmica significativa.  

La formació estarà orientada al desenvolupament personal, la promoció, la 

millora contínua i l’adaptació a les noves circumstàncies tècniques, 

acadèmiques o legals que siguin pròpies de cada moment. Aquests quatre 

grups de cursos no són tancats, sinó que el seu sentit dependrà, en bona 

mesura, de cada situació particular del personal implicat (així, per exemple, 
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un curs pot significar per a una persona una millora contínua quant a les 

tasques que desenvolupa al seu lloc de treball, mentre que per una altra és 

una necessitat per afrontar la seva promoció). Les necessitats formatives 

reals (a curt, mitjà i llarg termini) cal lligar-les, en tot moment, a allò que 

reclama i precisa tant el personal como la institució, de tal forma que 

hauran de tenir en compte les noves estructures; i, tractant-se de les 

necessitats formatives de promoció, aquestes s'hauran de contemplar en 

funció de la pròpia RLT. La consulta al PAS sobre les seves necessitats 

formatives és de sentit comú. En conseqüència, té lògica, més enllà de 

prendre en consideració la necessitat formativa quant a noves tècniques, el 

fet d’obrir una bústia de suggeriments on el propi personal pugui posar de 

manifest què és allò que ell mateix detecta com una necessitat o 

conveniència formativa. Igualment, caldrà instaurar un sistema de 

seguiment i ponderació dels resultats de la formació. 

Actualment hi ha un total de 40 hores anuals disponibles perquè els 

treballadors i les treballadores de la UB puguin formar-se. Per aquesta raó, 

dins del nou sistema formatiu, caldrà explorar noves fórmules que permetin 

a tothom la possibilitat de formar-se i, al mateix temps, assegurin la 

prestació continuada d’un bon servei als membres de la comunitat 

universitària (per exemple, fomentar cursos semipresencials o totalment 

on-line; desdoblar els cursos, en horaris de matí i tarda, quan siguin 

presencials; i dissenyar i fer públic un itinerari formatiu vinculat, 

directament, amb la promoció). El PDI també participarà, de forma activa, 

en la implementació de les activitats de formació previstes que tenen relació 

amb el nostre personal d’administració i serveis. L’estudiantat, per la seva 

banda, serà escoltat quant a les necessitats de millora dels serveis 

administratius que els l'afecta directament. Vetllarem perquè es garanteixi 

l’arribada de totes les sol·licituds a la Comissió de Formació de la UB, i 

perquè sigui aquesta l’encarregada de dur a terme les adjudicacions dels 

diferents cursos. 

Fruit d’aquest pla de formació, més enllà dels casos absolutament 

indispensables (i molt excepcionals) on pugui tenir sentit l’externalització 

d’algun servei, defensarem, en tot moment, que les tasques administratives 

siguin assumides pel nostre personal d’administració i serveis (“només 

caldrà cercar fora quan no trobem el perfil o la capacitat d’adquirir-lo a 

casa”). Acabarem, progressivament, amb aquelles situacions puntuals on 

diferents tasques administratives han estat assumides per becaris o, fins i 

tot, pel professorat, generant certes insatisfaccions i malentesos des de 

totes bandes implicades. I impulsarem la racionalització dels càrrecs de 

lliure designació i les condicions laborals per a l’exercici de la seva activitat. 

També desenvoluparem projectes de col·laboració entre PAS i PDI 

que tinguin per objectiu desenvolupar mètodes i eines orientats a la millora 

de la gestió organitzativa. I promourem un pla de mobilitat formativa 
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(interna i internacional), orientat tant a la millora de l’exercici 

professional com a la projecció i el desenvolupament professional. 

El Pla Estratègic del PAS també, en la mesura del possible, tant des de la 

perspectiva pressupostària com legal, haurà de contemplar diferents accions 

dirigides a desenvolupar una carrera horitzontal i vertical adequada a 

les necessitats de la Universitat de Barcelona i del seu personal. En 

aquesta línia, prenent com a punt de partida el capítol II de l’EBEP, es 

millorarà la promoció del nostre personal, la qual cosa, com ja s’ha 

manifestat, haurà de coordinar-se, en tot moment, amb la RLT i el sistema 

formatiu.  

Per descomptat, el problema relatiu a la temporalitat del personal 

estarà, des del primer minut, sobre la taula, ja que és, sens dubte, 

un dels més urgents a solucionar. Hem estat ja uns anys amb una taxa 

de reposició nul.la, mentre les necessitats de la institució han crescut. Això 

explica, precisament, que les dades de temporalitat siguin molt 

preocupants. La solució, que no serà automàtica, però que s'ha de 

plantejar com a progressiva, passa, d’una banda, per recuperar la 

totalitat de la taxa de reposició, així com el nombre de places 

perdudes des del 2010; i, de l’altra, per cercar, en companyia dels 

representants del PAS, amb clara voluntat política, diferents 

fórmules legals que puguin permetre l’estabilització del nostre 

personal. Igualment, cal establir criteris clars i objectius quant a la 

reubicació del personal temporal que sigui desplaçat com a 

conseqüència de la celebració dels concursos. 

A més cal apostar per implementar un nou sistema de comunicació 

interna que sigui transparent, clar, àgil i entenedor, i on totes les persones 

implicades a les negociacions sàpiguen, a priori, que és allò que cal 

comunicar, com s’ha de comunicar i quan s’ha de comunicar. Això lliga, a 

més, directament, amb el fet que tant la Universitat de Barcelona com la 

representació sindical han de ser conscients i responsables, en el sentit que 

estigui garantit que els pactes i acords que ambdues parts hagin signat han 

de ser respectats. En aquest punt, un dels problemes detectats quant a la 

institució i la representació sindical cal situar-lo en la incertesa legal que 

representa que la Junta del PAS no tingui, des de l’entrada en vigor de 

l’EBEP, capacitat per signar acords i/o pactes; i que només aquells acords 

i/o pactes signats per una Mesa legalment constituïda (arts. 33 i següents 

EBEP) tenen validesa. Aquest problema que no es planteja quant als acords 

i pactes signats per un Comitè, fa necessari i primordial afrontar, cosa que 

farem des de l’inici del mandat, la creació de la Mesa del PAS Funcionari 

de la Universitat de Barcelona. I pel que fa al PAS Laboral procedirem a 

revisar el VIè conveni col·lectiu, ja que també sembla inajornable 

detectar quins dels seus apartats no s’han posat del tot en marxa i, un cop 
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analitzats, determinar, si s'escau, la temporalitat que ha d’acompanyar la 

seva implementació pràctica. 

Facilitarem els mecanismes de conciliació laboral que permetin gaudir 

d’un equilibri entre la vida personal i la laboral. I, per descomptat, 

treballarem per consolidar i potenciar diferents accions vinculades 

amb la salut laboral (ja sigui a nivell preventiu, com des del punt de vista 

de la formació i informació bàsica, la vigilància de la salut, la presa en 

consideració dels riscos psicosocials, o la tolerància zero vers l’assetjament 

laboral), així com amb la recuperació de diferents ajuts socials (vg. 

matrícula gratuïta).  

 

IV.3.- Estudiants 

Els i les estudiants són la raó de ser de la Universitat. Són els actors 

clau de l’activitat acadèmica que condueix a la formació de futurs 

professionals i sense elles i ells la Universitat no tindria cap sentit. Però són 

molt més que això. Són membres de ple dret de la comunitat universitària i, 

en concret, del seu col·lectiu més gran i divers. Apropar-se a la realitat de 

les i els estudiants és acostar-se als diferents interessos, perfils d’accés, 

situacions socioeconòmiques, i expectatives respecte al seu pas per la 

Universitat, tant acadèmiques com extra-acadèmiques. S’ha d’entendre 

aquesta diversitat com un element que enriqueix la Universitat, i valorar el 

potencial de les i els estudiants tant pel que fa a aptituds, com pel que fa a 

la capacitat d’esdevenir un veritable motor de millora de la institució a 

través del seu esperit cítric, la seva participació activa i la coresponsabilitat 

en la presa de decisions.  

L’objectiu prioritari d’aquesta candidatura consistirà a desenvolupar tot 

un conjunt de polítiques ajustades als perfils i demandes actuals de 

les i els nostres estudiants on, d’una banda, es garanteixi i millori la 

qualitat acadèmica; i, de l’altra, es reforcin els serveis que reben per 

part de la institució (des de les oficines d’internacionalització a les 

d’ocupabilitat i pràctiques).  Tot això sense oblidar el valor de la 

participació estudiantil i la implicació en la vida universitària. En 

aquest sentit, ens plantegem quatre principis bàsics de la nostra política 

envers els estudiants: 

a) L’aposta decidida per una Universitat Pública, de qualitat, 

catalana, amb vocació internacional, basada en valors democràtics i 

avantguarda del canvi i transformació social. 

b) La defensa d’una Universitat accessible per tothom, de tal forma 

que ens oposarem a qualsevol increment de les taxes universitàries, així 
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com al manteniment de les actuals, tot defensant un rebaixa molt 

substancial del cost de la Universitat i el reforçament dels ajuts i beques 

destinats a les i els estudiants, especialment necessaris i justos en un 

moment de retallades imposades pels diferents governs (no hem d’oblidar, 

en cap moment, com així consta a l’informe de l’Associació Catalana 

d’Universitats Públiques, que també ha estat referència pel nostre Consell 

de l’Alumnat en el seu document d’anàlisi i posicionament sobre la 

modificació del Reial decret d’ordenació acadèmica, que “cada euro donat a 

la Universitat reverteix en 1,88 a la societat”). 

c) La salvaguarda de l’autonomia universitària en la presa de decisions 

que afectin a la gestió i organització de la Universitat de Barcelona. 

Preservar aquesta autonomia passa per mantenir els percentatges de 

representació i seguir potenciant els espais de participació propis de la 

nostra Universitat, incloent els que corresponen a les i els estudiants i 

investigadors en formació.  

d) La informació, reconeixement i protecció dels drets i deures que 

corresponen a les i els nostres estudiants en funció de l’Estatut de 

l’Estudiant Universitari. 

La situació del col·lectiu d’estudiants s’ha vist afectada en els darrers anys 

per la situació socioeconòmica, pel retrocés en el sistema de beques i preus 

públics i les mancances en el finançament de les Universitats públiques. Tot 

plegat posa en risc l’accés dels col·lectius més vulnerables als estudis 

universitaris. La Universitat de Barcelona no pot quedar-se de braços 

creuats davant d’aquesta situació. No hem d’oblidar que l’accés a 

l’educació superior és un dret i no un privilegi. En aquesta direcció, 

la Universitat de Barcelona ha de vetllar, com a punt de partida, que 

no de culminació de la reducció dels preus universitaris, per la 

posada en marxa i compliment efectiu de la moció aprovada pel 

Parlament de Catalunya, amb data 20 d’octubre de 2016, en la qual 

s’insta al Govern de la Generalitat a reduir, des de ja, en un 30% les 

taxes universitàries. Com és lògic, aquesta justa reducció no s’ha 

d’implementar, en cap cas, a costa del finançament de les pròpies 

universitats públiques, sinó que, com és lògic, ha dànar acompanyat 

i compensat per un increment de la transferència pública que reben 

les universitats. 

Des de d’aquesta candidatura estem convençuts que defensar una 

Universitat accessible per tothom porta a plantejar l’eliminació de 

l'exigència d’una nota mínima per accedir al sistema de beques, així 

com el retorn de la beca salari i les beques per llibres, material i 

transport (en aquesta línia, la Universitat de Barcelona vetllarà pel 

compliment efectiu del contingut de la moció aprovada pel 

Parlament de Catalunya, amb data 20 d’octubre de 2016, on s’insta 
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al Govern de la Generalitat a definir i dissenyar per al curs 

2017/2018, d’acord amb els diferents agents de l’àmbit universitari 

(i molt especialment els estudiants), un pla de beques integral 

adreçat a l’educació superior que incorpori criteris basats en 

paràmetres socioeconòmics, en la mobilitat geogràfica, en els 

resultats acadèmics i que permetin pal·liar el cost-oportunitat dels 

estudis, tot incloent, com a peça més innovadora, un programa de 

beques-salari). Apostem, igualment, per la rebaixa dels preus de 

màsters i títols propis. La Universitat també ha de posar mitjans i 

desenvolupar programes propis per evitar l’exclusió de cap 

estudiant per motius socioeconòmics, considerant totes les 

dimensions possibles: matrícula, transport, renda, conciliació 

laboral, causes sobrevingudes, etc. 

A més de l’accés, el compromís de la Universitat amb les i els estudiants 

també radica en el seu recorregut acadèmic. En el moment actual, quan 

encara s’estan consolidant els nous títols fruit de l’adequació a l’Espai 

Europeu d’Educació Superior, ja s’ha plantejat des del Govern central la 

revisió de la duració dels Graus (Decret 3+2). Entenem que, en l’àmbit 

acadèmic, s’ha d’instar al Govern central (i defensar davant del 

Govern de la Generalitat) la retirada, mentre no es dugui a terme una 

anàlisi seriosa del que implicaria la seva aplicació (a nivell acadèmic i 

econòmic), del model 3+2. És necessari obrir un debat ampli, amb 

participació activa de les i els estudiants i des de la nostra 

autonomia, sobre el model d’organització acadèmica dels graus i 

màsters, tot tenint present, d’una banda, que la seva estructura pot ser 

diferent segons les particularitats que siguin pròpies de cada titulació; i 

d’altra, que qualsevol canvi s’ha d’afrontar amb una anàlisi prèvia, 

acadèmica i econòmica, que en cap cas ha d’implicar, fruit de les 

precipitacions o els interessos polítics (que no acadèmics), un empobriment 

de les titulacions o l’encariment dels costos.  

L’exigència de la Generalitat d’acreditar una tercera llengua és un altre nou 

condicionant acadèmic i econòmic per les i els estudiants. Des la 

Universitat s’ha de facilitar l’aprenentatge d’idiomes i els ajuts per 

als cursos propis (Escola d’Idiomes Moderns). Pel que fa a la llengua 

de la docència, cal no oblidar la defensa del dret a rebre l’ensenyament 

en català d’acord amb el que estableix i així assumeix aquesta 

candidatura, l’art. 35 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

De la mateixa manera que ens posicionem davant dels canvis en 

l’estructura acadèmica, ens preocupa el dia a dia dels graus i màsters, 

la situació a peu d’aula. Cal treballar per aconseguir la millor 

docència i una gestió acadèmica eficaç, sensible amb les realitats de 

les i els estudiants. Una de les mesures que cal plantejar, en la línia de 
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compatibilitzar els itineraris acadèmics amb l’activitat professional i/o 

d’altres realitats que l’estudiant ha d’afrontar en seu dia a dia, és facilitar 

l’accés a la reavaluació i possibilitar que sigui una oportunitat per 

millorar nota també quan s’ha superat l’assignatura. Igualment, cal 

lluitar contra la discriminació entre els alumnes d’avaluació 

continuada i d’avaluació única, acondicionar les aules segons les 

necessitats de l’alumnat i les noves tecnologies, i aconseguir una 

major col·laboració entre les facultats i les institucions connectades 

amb elles. 

També és necessari donar suport als centres per millorar la coordinació i 

l’organització dels ensenyaments. En particular, cal posar atenció en els 

graus oberts, així com en els graus dobles, una proposta d’itinerari 

formatiu emergent a la nostra Universitat. Tot i l’interès que desperten, 

també susciten sovint la demanda de les i els estudiants de trobar una 

major coordinació entre les titulacions que hi participen. En concret, 

un grau doble no ha d’implicar mai problemes dobles per a les i els 

estudiants. Cal avançar en propostes com els horaris i calendaris 

d’avaluació integrats, les figures de coordinació, la detecció de continguts 

coincidents, la revisió de les taules de convalidacions, etc.  

La millora de l’activitat acadèmica no s’entén sense la millora dels 

canals d’informació i comunicació amb les i els estudiants. Els webs i 

xarxes socials de la Universitat, les facultats i les diferents unitats 

adreçades als estudiants han d’estar actualitzades, evitant la contradicció i 

la dispersió. Igualment, cal agilitzar la comunicació de les i els 

estudiants amb els altres agents de la comunitat universitària. Les i 

les estudiants han de disposar d’un mitjà ràpid i senzill per poder canalitzar 

les seves queixes i suggeriments i rebre una resposta oportuna : un portal o 

bústia en línia, realment eficaç.  

L’estudiant universitari ha de poder ser coresponsable i partícip de 

les decisions que l’afecten. El debat amb les i els estudiants ha de 

permetre consolidar aquelles estructures de participació que funcionen, 

modificar aquelles altres que no acaben d’encaixar, així com reforçar o 

renovar aquelles que no funcionen.  

Aquesta candidatura aposta per un Vicerectorat fort i competent 

d’Estudiants i en col·laboració estreta amb els Vicerectorats 

Acadèmic i de Política Docent i Lingüística, i atorgarà protagonisme 

a les i els estudiants tant als espais de formació com en els de la 

presa de decisions. Ho farem mitjançant el foment d’una 

participació activa i la implicació de les i els estudiants. 

La participació s’ha d’incentivar a tots els nivells. Tan necessari és 

augmentar la participació electoral de les i els estudiants, com establir una 
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major interlocució del Rectorat amb el Consell de l’Alumnat, o facilitar la 

creació d’estructures estudiantils pròpies dels centres; així com consolidar la 

representació estudiantil als consells de departament i reforçar les 

delegades i els delegats de grup o curs. És igualment important reconèixer 

l’especificitat de les i els investigadors en formació com a col·lectiu en els 

òrgans de representació. També cal tenir en compte les plataformes 

d’estudiants interuniversitàries com el CEUCAT (Consell de l’Estudiantat de 

les Universitats Catalanes), i potenciar el seu paper per tal de formar un 

front comú en defensa del sistema públic universitari. 

Com a dret de participació fonamental, cal garantir el dret de les i 

els estudiants a la protesta cívica, La protesta cívica degudament 

convocada ha de quedar emparada amb el compromís de no avançar 

temaris, tot fent possible que es puguin dur a terme activitats de repàs o 

complementàries per part del professorat i de les i els estudiants que 

lliurement optin per no participar en la protesta.  

Més enllà de la participació política i institucional, la vida universitària té 

molt camp per recórrer quant a activitats i experiències que són alhora 

valuoses per les i els estudiants i per a la institució. Creiem en una 

Universitat amb estudiants més que amb alumnes. Per això fomentarem 

activitats culturals, esportives, de voluntariat, experiències d’Aprenentatge 

Servei (APS), activitats de mobilitat i les d’emprenedoria.   

Convençuts que aprendre és molt més que superar assignatures 

d’un pla d’estudis, volem treballar perquè els expedients de les i els 

estudiants reflecteixin tot allò que els singularitzi. Cal garantir 

aquesta singularitat amb una atractiva oferta interdisciplinar que faciliti 

que les i els nostres estudiants puguin cursar assignatures impartides en 

facultats diferents. En la línia de l’anomenat  “Core currículum”, propi 

del context anglosaxó, apostem per dissenyar, a tots els centres, 

l’oferta d’una mínima formació transversal sobre els valors 

democràtics, les polítiques d’igualtat (en especial de gènere, on 

tindrem tolerància zero amb les accions sexistes), el medi ambient i 

la sostenibilitat, i l’emprenedoria social.  

És des d’aquesta aposta pels valors universitaris que plantegem les 

següents accions i propostes per les i els estudiants. Tractant de defugir 

les propostes demagògiques, aquesta candidatura presenta 

propostes realistes i concretes que responen als següents objectius 

i accions: 
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Accés i beques 

 Defensarem la baixada substancial de les taxes i preus 
universitaris i en aquesta línia, com a punt de partida, vetllarem pel 

compliment efectiu del contingut de la moció aprovada, amb data 20 
d’octubre de 2016, pel Parlament de Catalunya, a la qual s’insta al 
Govern de la Generalitat a procedir, de forma immediata, a la rebaixa 

d’un 30 % de les taxes i preus universitaris. 
 

 Reclamarem, de la mà del Consell de l’Alumnat i de la resta de 
representants de les i els estudiants, una millora en quantitat i 

qualitat de l’actual sistema de beques que ens apropi, el més aviat 
que sigui possible, a la realitat dels països europeus del nostre entorn.  
 

 Impulsarem, amb major dotació, el programa existent d’ajuts 

propis BkUB per poder donar resposta real a les creixents situacions 

d’impossibilitat de pagament, incloent les causes sobrevingudes, per part 

de les i els estudiants.  

 

 Mantindrem la política de flexibilització del pagament de les 

matrícules. 

 

 Repensarem el preu dels cursos d’idiomes per tal que siguin 

assequibles i, en conseqüència, no esdevinguin un obstacle per 

l’obtenció del títol universitari. De la mateixa manera, millorarem la 

informació dels ajuts existents (actualment infrautilitzats) per tal que 

arribin als destinataris. 

 

 Liderarem un procés, amb coordinació amb la resta de centres 

universitaris de Barcelona, per incloure un sistema de tarifes dels 

transports metropolitans en una T-Estudiant 

 

 

Àmbit acadèmic 

 Ens oposarem a les reformes del l’anomenat model 3+2 mentre 
no es garanteixi, prèviament, que no suposarà un augment del 

cost dels estudis ni un filtre d’accés. 
 

 Desenvoluparem un pla per la millora del funcionament dels 

dobles graus. Aquest pla inclourà la figura d’un tutor/a referent 
identificat des del primer dia. De cada un dels consells d’estudi implicats 

ha de derivar una representació de professorat i estudiants per formar 
una comissió delegada única, amb participació del tutor referent, els 
delegats de grups i presidida pels caps d’estudis. Aquesta comissió s´ha 

d’encarregar de detectar disfuncions, proposar solucions i garantir que 
els dobles itineraris no suposin mai un empitjorament de les condicions 
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discents i d’avaluació de les i els estudiants. Els consells d’estudis de 

cada titulació han de vetllar per facilitar horaris integrats, una avaluació 
perfectament ordenada i l’extrema coordinació entre els caps d’estudis 

implicats. 
 
 Garantirem la suficient publicitat de les taules de reconeixement 

de crèdits i convalidacions i la seva constant revisió i millora.  
 

 Proposarem la revisió dels plans d’estudi per evitar la visió 
repetitiva, fragmentada o parcel·lada de les matèries i, en aquest 
sentit, impulsarem la formació d’equips docents per treballar 

conjuntament les assignatures que s’imparteixen en un mateix 
grup-classe, Aquests “equips docents” seran especialment rellevants en 

els dobles graus. 
 

 Afavorirem la mobilitat internacional i els programes SICUE, 

augmentant els convenis i agilitzant els tràmits amb els caps d’estudi i 
les Secretaries d’estudiants. Promourem polítiques que facilitin la 

convalidació d’assignatures. 
 

 Potenciarem, en coordinació amb la resta d’Universitats, 
l’augment  quantitatiu i qualitatiu dels convenis de pràctiques, 
tot garantint que en cap cas les i els nostres estudiants gaudeixin 

de pitjors condicions que les que siguin pròpies d’altres centres 
universitaris (vg. des del punt de vista de la seva remuneració). 

 

 Vetllarem per fer evident la importància de les formes 
d’avaluació dels aprenentatges, tot dissenyant uns sistemes 
d’avaluació continuada i d’avaluació única adequats, lògics i adaptats a 

la realitat de cada ensenyament. 
 

 Revisarem els Plans d’Acció Tutorial (PATs), apostant per la 
tutoria entre iguals amb la participació activa de les i els 

estudiants dels cursos superiors, especialment per ajudar als 
nous estudiants en el seu procés d’adaptació a la Universitat. 
 

 Defensarem el dret a rebre l’ensenyament en català, d’acord amb 
el que estableix l’art. 35 de l’Estatut, i que el català sigui utilitzat 

com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

 

Participació  

 Sistematitzarem la interlocució del Rector amb el Consell de 

l’Alumnat, la seva comissió permanent i els representants del 

Consell de Govern, per poder debatre els temes que els afecten 

directament de manera prèvia a les reunions del òrgans col·legiats. Les 

reunions amb la comissió permanent seran com a mínim cada dos 

mesos.  
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 Apostarem per l’ús del vot electrònic, ja dissenyat per 

l’Administració electrònica de la Universitat quant a les eleccions 

d’estudiants. 

 Elaborarem i donarem a conèixer un codi ètic i de conducta per a 

tots els col·lectius de la UB (no pot ser que només s’assenyali a les i 

els estudiants) per fomentar un millor clima de convivència en el dia a 

dia de la Universitat. Aquest codi ha d’incloure processos de mediació en 

la resolució de conflictes. 

 Garantirem el dret de les i els estudiants a la protesta cívica, que 

haurà de desenvolupar-se amb un reglament propi, amb la 

participació de tots els estaments de la Universitat i respectar, en 

qualsevol cas, les activitats acadèmiques de la Universitat i els seus 

participants, tot tenint present que al llarg d’una jornada de protesta 

cívica el professorat no podrà dur a terme activitats avaluables. 

 Facilitarem la creació d’estructures estudiantils pròpies dels 

centres. 

 Impulsarem la figura del delegat de grup i curs com a mecanisme 

per fer arribar els problemes amb major rapidesa i fomentar la 

comunicació entre la institució i les i els estudiants. 

 Facilitarem que les i els estudiants tinguin formació i informació 

suficient per a participar activament en els processos de millora, 

verificació, seguiment i acreditació de les diferents titulacions. 

 Garantirem el reconeixement, com a col·lectiu, de les i els 

investigadors en formació, dotant-los d’un òrgan de representació 

propi, vinculat amb els vicerectorat encarregat d’afers estudiantils i amb 

els vicerectorats involucrats a la recerca i transferència de coneixement i 

tecnologia. 

 Donarem major visibilitat a l’Observatori de l’Estudiant com a eina 

transversal per la millora de les polítiques entorn la participació, 

dimensió social, inserció laboral i social.  

 

Vida universitària i serveis a l’estudiant  

 

 Farem més visible el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), 

integrant-lo de manera més efectiva en tots els campus de la 

nostra Universitat. El SAE ha de ser un referent d’utilitat quant a 

l’assessorament, guia i orientació de les i els estudiants al llarg de la 

seva estada a la Universitat. 
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 Crearem la figura d’un Delegat del Rector, com a responsable de 

projectes de participació cultural i innovació social amb 

implicació d’estudiants, per impulsar iniciatives de nova creació i 

donar suport a les ja existents. 

 Apostarem pel programa UB Saludable i la necessària acreditació 

AMED en els menjadors, bars, cafeteries que garanteixi menús 

saludables i adaptats a situacions especials (celíacs, diabètics, etc.). 

 Promourem, amb el suport de l’Hotel d’Associacions, la 

participació associativa, potenciant l’especificitat de cada tipus 

d’associació. 

 Incentivarem la pràctica de l’esport i la participació a activitats 

culturals i de voluntariat de les i els estudiants, així com la seva 

implicació a la política mediambiental i experiències 

d’Aprenentatge Servei (APS). 

 Desenvoluparem la normativa que permeti reconèixer la 

singularitat dels itineraris curriculars adquirida a partir 

d’activitats i formació complementària i el seu reflex en el 

Suplement Europeu del Títol. De la mateixa manera, facilitarem 

la possibilitat de cursar assignatures a d’altres facultats. 

 Dinamitzarem l’emprenedoria i el model cooperatiu entre les i els 

estudiants, tot estimulant la creació d’associacions d’estudiants 

emprenedors a les diferents facultats, que contemplin també el treball 

en espais de coworking (tenint en compte la primera experiència de la 

Facultat d’Economia i Empresa 

 Promourem l’oferta d’una formació mínima transversal en 

continguts com els valors democràtics, les polítiques d’igualtat, 

la sostenibilitat i l’emprenedoria social (“Core currículum”). 

Existirà una oferta a cada facultat que tindrà en compte la iniciativa dels 

propis estudiants.  

 Reforçarem les infraestructures i el servei de Biblioteques allà on 

calgui per assegurar unes bones condicions d’estudi. 
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V.- INTERNACIONALITZACIÓ 

La Universitat de Barcelona ha d’aprofundir en el seu procés 

d’internacionalització, ja que aquest és un factor clau en el 

desenvolupament de la qualitat a la Universitat i ens ha de permetre 

participar i incidir, de forma activa, en l’escenari internacional. 

Malgrat la tasca ja iniciada pels anteriors equips que han governat la nostra 

institució, és cabdal impulsar la UB cap a la seva consolidació com a 

Universitat capdavantera a nivell mundial en els principals rànquings 

internacionals. La UB ja és líder a nivell del sistema universitari espanyol i 

forma part de la LERU. Ara bé, hem de saber aprofitar aquesta condició per 

fer-la servir de plataforma per reduir distàncies amb les universitats de més 

prestigi a nivell mundial. Es tracta d’una tasca que s’ha de plantejar i 

planificar de manera sostenible econòmicament i sostinguda en el temps. 

No ha de generar dèficit o estructures difícils de mantenir. Estem obligats 

com a equip, des del punt de vista de la política internacional, a deixar 

petjada pel futur. 

Aquesta tasca s’ha de dur a terme en diferents etapes, en diverses 

direccions i estratègicament a determinats nivells. S’han d’especificar les 

accions que donaran lloc a un retorn a curt termini i les que no donarà fruits 

fins al cap d'uns anys. Cal planificar accions que permetin percebre resultats 

de manera continuada i es vagi visualitzant l’esforç de la institució a nivell 

internacional. Des de la perspectiva de la gestió interna, caldrà una bona 

comunicació i coordinació entre les diferents unitats de la institució, incloses 

les pròpies de les Facultats que es vinculen, de forma directa, amb la 

política internacional de la Universitat de Barcelona.  

Els objectius estratègics de la  nostra política internacional, que són 

complementaris entre ells, són: l’increment dels contactes i 

relacions amb els centres universitaris de l’àrea Iberoamericana; 

l’inici de contactes i relacions amb les Universitats dels països de 

l’ex-Unió Soviètica i de l’Est d’Europa; el manteniment i potenciació 

de les tradicionals relacions amb les més prestigioses Universitats 

nord-americanes i del centre i nord d’Europa; i l’establiment de 

contactes i relacions amb les Universitats dels Països d’Orient Mitjà 

i Extrem Orient i amb els països àrabs. 

Cal incrementar els contactes/relacions/convenis/acords amb 

d’altres Universitats de la regió Iberoamericana. La Universitat de 

Barcelona, pel seu prestigi i història, està cridada a assumir el lideratge 

compartit d’una xarxa d’universitats públiques de primer nivell a 

Iberoamèrica – Unió Iberoamericana d’Universitats -. En aquest context ja 

hi ha xarxes universitàries, però rauen, especialment, en l’àmbit de les 

Universitats privades (per exemple, la xarxa SIGLO XXI, que té el problema 
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d'estar focalitzada cap a àmbits molt concrets i amb oblit de la recerca). 

L’interès dels països de l’àrea iberoamericana rau en el fet que hi ha una 

natural predilecció per les Universitats espanyoles, per la facilitat que 

suposa compartir la mateixa llengua i per una qüestió cultural. 

Fonamentalment, les Universitats iberoamericanes busquen formació d’alt 

nivell i una introducció al món de la recerca, que és bàsicament el que els 

falta en origen, començant pels màsters i programes de doctorat en amunt. 

I aquí es, precisament, on la Universitat de Barcelona té molt a dir i fer. En 

aquesta direcció sembla raonable apostar per la consolidació i potenciació 

del projecte del Campus de les Amèriques. 

També es fa inajornable iniciar contactes/relacions/convenis/acords 

amb països de l'ex-Unió Soviètica europeus o en el llindar d’Europa 

(vg. Rússia, Bielorússia, Ucraïna, Kazakhstan, Azerbaidjan i Geòrgia), així 

com amb països de l’Est d’Europa (vg. Romania, Polònia, República de 

Moldàvia, Hongria, Estònia, Letònia i Lituània). Es tracta de països amb 

molta tradició per la cultura i que han invertit molt en l’ensenyament. La 

gent està molt ben formada i l’alumnat és molt disciplinat. A més, els 

governs inverteixen molt en educació superior. Alguns d’aquests països 

tenen molts recursos. Tradicionalment, les Universitats de la Unió Europea 

han fixat la vista en les Universitats Nord-americanes i dels països més 

pròspers del centre d’Europa, anant sempre a remolc i recollint sempre les 

engrunes dels recursos i de les oportunitats per al nostre personal 

investigador, alumnat i professorat en formació. Apostar pels països 

perifèrics i amb gran potencial enumerats a la primera part d’aquest 

paràgraf, permetrà a la UB liderar xarxes de recerca i de coneixement, 

establir convenis d’intercanvi per a la formació de professors i alumnes i 

gestionar els recursos, projectes, etc. Des d’un punt de vista geoestratègic,  

són països fonamentals que començaran a ser visibles en els canvis de rol 

que s’avenen a les fronteres d’Europa. En conseqüència, la nostra 

Universitat ha de saber aprofitar, com així farem, aquesta oportunitat. Pel 

que fa als països ubicats en aquesta àrea geogràfica, el personal 

investigador, alumnes i professorat no busquen tant la formació de base, 

com la interdisciplinarietat i els contactes de primer nivell facilitats pel fet 

de pertànyer a una xarxa. Davant la realitat que s’acaba d’exposar, la UB 

ha d’aprofitar, en relació a les principals universitats de l’Est d’Europa, la 

seva capacitat de lideratge en xarxes i intercanvi de coneixement. 

 

De la mateixa manera, cal mantenir i potenciar les tradicionals 

relacions, molt escasses a alt nivell, amb les Universitats més 

prestigioses de Nord-Amèrica i també amb les ubicades al Centre i 

el Nord d’Europa, més freqüents gràcies als grans programes 

europeus com FP7 o H2020. Aquest ha estat sempre l’objectiu prioritari 

en la política internacional de la UB. Així, tan sols es podrà impulsar un 

canvi radical que resulti avantatjós per la UB des d’una posició més 
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enfortida de la pròpia institució, situació aquesta que es pot aconseguir si es 

treballen, complementàriament i de forma paral·lela, els objectius vinculats 

amb l’àrea iberoamericana i de l’Europa de l’Est, i es fomenten els contactes 

amb les grans Universitats. 

 

Per escurçar distàncies amb les Universitats més prestigioses del 

món s’ha d’establir una estratègia de lideratge amb una xarxa 

d’universitats que doni suport als grans projectes de recerca 

europeus i internacionals, tant en forma de coordinació, com de 

partenariat, com pel que fa als programes d’intercanvi d’alumnes i 

professors. Catalunya i Barcelona gaudeixen, a més, d’un especial 

atractiu cultural i turístic que cal aprofitar.  

 

I també potenciarem, fruit del nou mon en el qual vivim, les nostres 

relacions amb els països d’Orient Mitjà i Extrem Orient i amb els 

països àrabs (AECHE és un magnífic exemple). El Nord d’Àfrica, sens 

dubte, ens ofereix també nombroses oportunitats que hem de saber 

aprofitar. 

Aquestes accions d’internacionalització no tan sols han de reforçar 

la Universitat de Barcelona com a institució, sinó també tots els 

seus col·lectius.  

Quant al professorat, cal tenir present que qualsevol sistema de selecció i 

acreditació passa per la realització d’estades i activitats docents i 

investigadores a nivell internacional. El fet que la UB lideri xarxes i disposi 

de convenis amb Universitats de prestigi de fora, facilitarà molt la mobilitat 

del professorat, promovent alhora les possibilitats d’obtenir les desitjades 

acreditacions per optar a les promocions. Des de la perspectiva del PAS, 

col·lectiu tradicionalment més allunyat de la participació en l’activitat 

d’internacionalització de la UB, posarem en marxa accions per incentivar la 

seva mobilitat. I pel que fa al nostre alumnat, estem davant d’un col·lectiu 

pel qual la política d’internacionalització de la institució és molt important. 

En línies generals, poden identificar-se dues tipologies d’alumnes: els que, 

en acabar els estudis, busquen poder desenvolupar la seva vida laboral fora 

de la Universitat (la major part habitualment), i els que volen quedar-se a la 

Universitat i dedicar-se a la docència i a la recerca (opció minoritària). En 

ambdós casos, però, a l’alumnat és a qui més interessa que la UB es faci 

forta i tingui un gran prestigi internacional. Tant en un perfil com en l’altre, 

el fet de disposar d’una titulació de la Universitat de Barcelona amb 

potencial internacional, donarà valor al seu CV per tota la vida. Per aquest 

motiu, precisament, també caldrà incrementar, previ anàlisi de la realitat 

concreta de cada cas, les dobles titulacions internacionals. 
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L’èxit de la política internacional de la UB s’ha de sustentar en 

accions que tinguin un seguiment sostingut en el temps, alhora que 

generin valor afegit amb el menor cost possible. Tota acció que es 

dugui a terme al més alt nivell ha de ser permeable a tots els estaments de 

la nostra universitat per tal que es pugui generar valor afegit. Per aquest 

motiu, precisament, les línies fonamentals en què treballarem són les 

següents: 

1) La mobilitat del nostre estudiantat de doctorat, professorat en 

formació i investigadors, ja sigui unilateralment o, millor, en 

condicions de reciprocitat amb Universitats d’altres països. 

L‘objectiu és subministrar les plataformes per a obtenir doctorats 

amb menció internacional, acreditacions a tots els nivells, etc. 

2) La creació de xarxes de coneixement liderades per la UB. 

3) La participació i el lideratge quant a projectes de recerca 

europeus i internacionals tant en l’àmbit de la recerca com en 

l’àmbit docent. L’existència de vincles amb altres Universitats pot 

facilitar i agilitzar les tramitacions i la gestió de la documentació. 

4) La creació d’entitats amb projecció internacional, tal com 

instituts de recerca i “start ups”, pot atreure recursos i 

posicionar-nos com a nucli de recerca i/o innovació (i no 

només en l’àmbit universitari o acadèmic, sinó també a 

l’empresarial/institucional). 

5) Establir relacions amb Acadèmies i Instituts. Al centre d’Europa i 

a l’Europa de l’Est les Acadèmies Nacionals tenen un paper molt 

rellevant en l’àmbit de la recerca, ja que funcionen e forma paral·lela 

a les universitats i disposen d’un pressupost públic. L’estructura es 

basa en el lideratge dels acadèmics que disposen d’equips formats 

per professorat de diverses Universitats i d’un personal 

d’administració amb formació específica. S’encarreguen del 

desenvolupament de projectes de recerca, l’organització de 

conferències, congressos i simposis d’alt nivell; i de la formació dels 

doctorands per a la presentació de les seves corresponents tesis 

doctorals. El sistema espanyol i català no segueix aquest model, però 

cal tenir-lo present des de la perspectiva de les nostres vinculacions i 

relacions amb centres propis d’altres Estats. 

6) Visualitzar el compromís de la institució amb la seva 

internacionalització. A nivell estratègic, promourem des del propi 

rectorat l’organització d’un workshop/meeting/curs internacional, 

amb caràcter anual i sobre temes estratègics per la Universitat de 

Barcelona, en què participin membres de diferents Universitats de 
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prestigi. Cada any el tema a tractar es correspondria amb un àmbit 

de coneixement diferent, de tal forma que totes les facultats i els 

seus membres s’hi sentin implicats, motivats i representats. 

Quant a la nostra internacionalització, malgrat tot el que ja s’ha fet 

els darrers anys, encara tenim molt camí per recórrer. No ho farem 

d’un dia per l’altre, però ho farem amb un treball continuat en el 

temps i coordinat, en tot moment, amb les Facultats i els instituts 

de recerca, així com amb les necessitats plantejades pel nostre 

professorat, personal d’administració i serveis i alumnat. 
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VI.- IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES 

El nostre equip té un ferm compromís polític amb la igualtat efectiva 

de dones i homes. Les polítiques d’igualtat han de ser al cor de les 

polítiques universitàries.  Educar és un acte polític. L’elecció d’ensenyar un 

conjunt de valors, idees, suposicions i informacions i, en fer-ho, ometre 

altres valors, altres idees, altres suposicions i altres informacions, es 

converteix en un acte polític. Incloure les dones com a objecte i com a 

subjecte del coneixement, la història i la genealogia, i incloure els seus 

sabers i les perspectives de les seves visions, és una mena de declaració 

política. Si les opcions triades per introduir en el currículum exclouen la 

meitat dels éssers humans, també és una declaració política. Si la visió que 

la universitat té d'ella mateixa i de la seva relació amb l’entorn inclou 

l’equitat com a principi fonamental, és una declaració política. L’educació 

superior té entre les seves finalitats la construcció de societats 

democràtiques, sostenibles i justes i aquests paràmetres 

determinen el seu compromís social amb les desigualtats, en aquest 

cas de gènere. 

Hem de ser conscients de l’amplitud i complexitat de les polítiques 

d’igualtat. La complexitat de les polítiques d’igualtat es fa palesa en la 

transversalitat de gènere, ja que totes les accions recullen i atenen les 

perspectives i necessitats de dones i homes, així com d’altres grups 

minoritzats de diversitat sexual. Aquestes polítiques travessen tota la 

institució, des del nivell de presa de decisions, fins a l’economia, la 

docència, la recerca, la transferència del coneixement, el contacte amb la 

societat civil i l’àmbit polític, i les relacions amb els proveïdors. Afecta tots 

els serveis i agents implicats en la vida universitària. Les lleis d’igualtat són 

també complexes perquè han de combatre l’immobilisme, les arrels 

culturals hegemòniques, l’imaginari social d’un coneixement únic i un model 

predominant. D’aquí que la Llei 17/2015 parli de la igualtat «de dones i 

homes» i no «entre dones i homes». Es tracta de reconèixer que les dones 

han tingut i tenen una posició històrica i social diferent, amb unes tradicions 

i rols i unes experiències vitals que s’han exclòs i oblidat.  

Per aconseguir aquesta igualtat efectiva de dones i homes, 

treballarem en consonància amb les polítiques europees. Des de fa 

anys la Unió Europea planteja la igualtat entre dones i homes com un dret 

fonamental, un valor comú a tots els Estats membres i una condició 

necessària per assolir els objectius de creixement, treball i cohesió social. 

Com diu la UNESCO, els rols rígids i estereotipats impedeixen a tots, dones i 

homes, aprofitar al màxim el seu potencial i van contra el principi d’una 

democràcia participativa. Amb el Tractat d’Amsterdam de 1999, que en 

l’article 13 diu que «la igualtat té a veure amb combatre la discriminació per 
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motius de sexe, origen racial i ètnic, discapacitat, edat, religió i orientació 

sexual», es va establir la igualtat entre homes i dones com una tasca 

específica de la Comunitat Europea i com un objectiu transversal que afecta 

totes les tasques comunitàries, i es va formalitzar el seu compromís 

d’avançar en la igualtat de gènere. 

Davant d’aquesta realitat, la Universitat de Barcelona ha d’assumir 

un enfocament actiu de la igualtat. Les estratègies comunitàries han 

evolucionat des d’un enfocament antidiscriminatori, que revela llacunes en 

el tractament de les desigualtats, fins a una promoció activa de la igualtat 

per mitjà d’estratègies i accions positives com ara la transversalització de 

gènere (gender mainstreaming). Si tenim present que la desigualtat és 

estructural, cal concloure que necessitem canvis estructurals. Així, 

l’educació superior ha de tenir en compte que les desigualtats no només 

sorgeixen per una qüestió distributiva de recursos o capacitats, sinó que 

són també una qüestió social, de convivència, d’alteritat, que es manifesten 

a través de la dominació cultural sobre les diferències ètniques, racials, de 

gènere i de sexualitat. Per aquest motiu, no és gens estrany que La LERU 

(League of European Research Universities) tingui entre els seus objectius 

desenvolupar la igualtat de gènere i treballar amb els responsables polítics 

de la UE i amb altres proveïdors per promoure la causa de la igualtat de 

gènere a les universitats. Al mateix temps, especifica que les mesures han 

d’estar dirigides a aconseguir canvis estructurals, i considera que per 

implementar i assegurar l’assimilació efectiva de les mesures cal 

transparència, rendició de comptes i la supervisió continuada de la 

igualtat de gènere a les universitats. 

En aquestes circumstàncies, una divisió espai públic-privat no és 

sostenible. El recorregut històric de dones i homes en dos espais separats i 

jerarquitzats, l'espai públic i l'espai domèstic, no pot satisfer les necessitats 

socials ni deixa expressar el potencial màxim de cadascun dels seus 

membres. L’espai públic per on transitaven els homes i l’espai domèstic per 

on transitaven les dones no només han establert una jerarquització de 

recursos materials, econòmics, públics i ideològics, sinó també una divisió 

de valors. El valors associats amb l’espai públic configuren les relacions amb 

la societat, mentre que els segons, associats amb l’espai domèstic, 

representen una font de cohesió imprescindible per a la vida i un major 

grau de sostenibilitat.  

Hem de fer i farem polítiques d’igualtat amb un posicionament actiu 

crític i desenvoluparem i executarem mesures perquè l’equitat de 

gènere creui tota l’estructura de la universitat. Per desgràcia, en ple 

segle XXI, encara tenim molt camí per recórrer. El marc legal està creat 

(la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes; la Llei 5/2008, del 

dret de les dones a eradicar la violència masclista; la Llei 11/2014, per 
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garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 

per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i la llei 6/2001 

d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, són un clar exemple), 

però ara toca aplicar aquestes mesures legislatives i concretar-les en 

accions coordinades a nivell intern (vg. revisió del protocol d’assetjament 

sexual, aplicació del procediment pel canvi de nom de persones 

transsexuals i transgènere, assessorament a la docència i a la recerca amb 

perspectiva de gènere, organització d’activitats de sensibilització i 

introducció dels temes de gènere dins de la formació del professorat novell).  

Cal superar l’anomenada segregació vertical. A la universitat encara hi 

ha una segregació, la vertical, que es manifesta en la poca presència de les 

dones a mesura que avança la carrera acadèmica, en els òrgans de govern i 

representació, en la coordinació de grups de recerca i en els reconeixements 

honorífics. Això afecta la promoció de la carrera professional de les 

investigadores. El camí s’ha de desbrossar d’impediments estructurals 

subtils, en l’accés, en les possibilitats de publicacions i citacions, i en les 

xarxes informals de les quals les dones són excloses, entre altres. En 

aquest camp és necessari prendre, sempre guiant-se per la lògica i 

la raó, mesures urgents d’acció positiva (per exemple, pot tenir 

sentit reservar, prèvia anàlisi i negociació amb els col·lectius 

implicats, un petit percentatge de noves places de catedràtic per a 

dones, així com compensar la maternitat des de la perspectiva del 

còmput de l’antiguitat docent). 

D’altra banda, impulsarem mesures que permetin una presència més 

equilibrada per sexes en les disciplines professionals. La distribució 

de l’alumnat per carreres en funció del sexe és una especialització 

relacionada amb els rols de gènere. Cal estudiar i aplicar les mesures que 

poden atraure tant les dones a carreres 'masculinitzades', com els homes a 

carreres 'feminitzades'. Facilitarem la distribució igualitària de 

recursos i tindrem en compte els biaixos de gènere en el personal 

d’administració i serveis (PAS), derivats, per exemple, de la desigual 

distribució de les excedències o permisos per a l’atenció de persones 

dependents. 

També posarem l’accent en la conciliació i en les polítiques del 

temps. Cal seguir caminant per atendre les diverses necessitats (personals, 

laborals, familiars) que les persones estan obligades a afrontar. En aquest 

sentit, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral és una 

reivindicació del dret a gaudir d’un benestar quotidià. Convé, a més, no 

oblidar que el protagonisme femení o, dit d’una altra manera, l’absentisme 

masculí de les tasques quotidianes de cures és, probablement, un dels 

principals inconvenients que presenta l’actual conciliació. Però també és cert 

que el canvi s’albira. Cada vegada més homes han canviat i reclamen amb 
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més facilitat incorporar-se als treballs reproductius. Aquestes noves 

sensibilitats les hem d’atendre i estendre. Per aquest motiu, precisament, 

des del nou vicerectorat d’igualtat i solidaritat, prèvia ponderació de les 

necessitats socials de tots els col·lectius que formen part de la comunitat 

universitària i un cop analitzat el seu impacte econòmic, apostarem per 

fomentar des de l’àrea de recolzament a la família diferents mesures 

orientades a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, com ara 

aquelles dirigides a l’atenció dels menors i de les persones dependents. 

Igualment, farem possible que la UB disposi de totes les seves 

dades (nivells, estaments, unitats, serveis, disciplines, docència, 

recerca, personal, etc.) desglossades per sexes. Sense cap dubte, 

aquesta diagnosi és clau per anar avançant amb coneixement de la realitat i 

establir les bases per continuar recopilant la informació de la qual no 

disposem en el moment actual. 

Un dels punts claus quant a les accions orientades a l’assoliment de la 

igualtat efectiva de dones i homes, té a veure amb la transversalització 

de gènere a la docència. La creació d’una pràctica pedagògica amb 

perspectiva de gènere significa no només incorporar les experiències, 

expectatives i vivències de les dones en el pla general d’estudis, sinó també 

contrarestar els aspectes racistes, sexistes i de prejudicis culturals que 

poden trobar-se en un pla d’estudis tradicional. Implica desenvolupar una 

mirada crítica cap a les discriminacions en l’alumnat universitari, extreure 

d’aquest alumnat la cosmovisió cultural de gènere-poder, adoptar una 

posició activa, tot participant amb responsabilitat en els canvis socials i 

identificar elements culturals que tendeixen a la dominació. 

Això fa que sigui necessari afrontar un canvi en els processos 

d'ensenyament-aprenentatge, en els continguts conceptuals sobre les 

relacions de gènere, en coneixements no sotmesos a la distorsió sexista.  

Cada disciplina ha de fer un exercici reflexiu per descobrir com desfer-se 

dels vestigis hegemònics que l’han portat a formular unes preguntes en lloc 

d’altres, a acostar-se a determinats problemes, a triar processos 

metodològics, a incidir en seccions de la realitat. I s’han d’elaborar 

metodologies no esbiaixades pel gènere i estratègies didàctiques per al 

canvi. 

No menys important, com és fàcil d'imaginar, és afrontar la 

transversalització de gènere a la recerca. La primera dona que va 

estudiar a l’Estat espanyol va ser Maria Elena Maseras Ribera, a la Facultat 

de Medicina de la Universitat de Barcelona l'any 1872. Però formalment les 

dones no van poder accedir a la universitat fins el 1910. Si considerem que 

la UB fou creada l’any 1450, veurem que són més anys d’absència que de 

presència. Aquesta realitat de la UB és compartida per totes les institucions 
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de creació de coneixement. El sender de l’acadèmia ha estat transitat per 

homes, els quals marcaven què era important i rellevant. Per aquest motiu, 

precisament, la dimensió de gènere s’ha d’integrar dins del contingut de la 

recerca. El camí que queda per recórrer no és solament que les dones 

tinguin el mateix nivell d’implicació que els homes en la recerca i 

transferència, sinó, sobretot, que es desenvolupi una nova manera de crear 

coneixement. La posició de les dones en l’esdevenir històric i les aportacions 

de nombroses científiques obren l’oportunitat de repensar els processos de 

construcció del coneixement. 

És evident que posar en marxa la transversalització de gènere a la docència 

i a la recerca serà  és una empresa difícil, perquè és un camí que les 

universitats tan sols han començat a emprendre. Emprendrem la formació 

del personal encarregat d’aquests temes, no només mitjançant cursos 

puntuals, sinó també a través d’un assessorament continuat.  

Hem de caminar cap a una cultura de la cura. La violència cap a les 

dones és un problema social de primer ordre. La universitat no pot 

mantenir-se al marge d’aquesta realitat que afecta profundament la cohesió 

social. Les accions han de ser tant proactives com reactives. Hem de 

promoure mesures efectives que eradiquin de la nostra institució 

l’assetjament sexual, per raó de gènere o d’orientació sexual. Hem 

d’eradicar qualsevol tipus de discriminació. Alhora, s’han de sembrar les 

nostres aules, els nostres espais, els nostres passadissos, les nostres 

relacions, d'una cultura de tolerància zero. La universitat hauria de ser, tot 

respectant sempre les garanties processals bàsiques dels implicats, un 

referent en la promoció de relacions saludables i en la lluita contra la 

violència masclista.  

Seguirem treballant per un llenguatge inclusiu. És innegable que 

quant a l’ús inclusiu del llenguatge, la UB ha avançat moltíssim els últims 

anys (només cal pensar, per exemple, a l’ús del llenguatge que va ser 

recolzat pel nostre Claustre i el propi Vicerectorat d’Estructures i 

Governança amb motiu del debat sobre la reforma de l’Estatut de la 

Universitat de Barcelona, celebrat el passat 5 de maig de 2016). I aquest és 

un tema que no pertany únicament als serveis especialitzats, com els 

Serveis Lingüístics, sinó que s’ha de treballar com una peça clau per 

visibilitzar i reconèixer les aportacions de les dones en la ciència i el 

coneixement.   

Posarem en marxa el III Pla d’Igualtat i el dotarem, de forma 

evolutiva, de mitjans materials i humans.  L’elaboració i aplicació del 

III Pla d’igualtat ha d’obeir a criteris efectius, amb la responsabilitat 

d’unitats i òrgans de governs en cadascuna de les mesures, i a criteris de 

participació. Només així aconseguirem la implicació de tota la comunitat 
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universitària i fer que esdevingui un programa polític pertinent i inclusiu. La 

difusió de les polítiques d’igualtat és una feina pendent a fi que el camí cap 

a la igualtat sigui transitat per totes les persones que formen aquesta 

comunitat.  

És inajornable dibuixar un model de societat que tingui un impacte 

sobre les institucions i la ciutadania. Les desigualtats socials entre els 

sexes ja no són acceptables en un món postmodern, i els desafiaments que 

té l’educació del segle XXI necessiten la participació de tot el capital humà i 

els esforços units d’homes i dones. La universitat ha d’anar al capdavant de 

la societat, construir coneixement, innovar en pràctiques, assessorar 

governs i institucions. No podem oblidar que la universitat marca la vida 

de milers de persones i no pot perdre l’oportunitat d’ajudar  - la 

solució no la trobarem en un dia ni de forma aïllada - a fer que la 

vida de cadascuna d’aquestes persones sigui una caixa de 

ressonància en pro de la justícia social i de gènere.  
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VII.- SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 

La política mediambiental de la Universitat de Barcelona ha de 

fonamentar-se en un desenvolupament sostenible. La sostenibilitat, 

genèricament, o la seva concreció com a desenvolupament sostenible estan 

a punt de fer 30 anys, atès que es considera que la seva primera definició 

formal i pública apareix en l'Informe Brundtland, el 1987, elaborat per les 

Nacions Unides per part d'una comissió encapçalada per la llavors primera 

ministra noruega Gro Harlem Brundtland. El desenvolupament sostenible es 

defineix en el citat document com aquell que "satisfà les necessitats del 

present sense comprometre les necessitats de les futures generacions". El 

desenvolupament sostenible tindria tres pilars: l'econòmic, el social i 

l'ambiental.  

El desenvolupament sostenible aspira a l'eficiència econòmica, la 

inclusió social i el respecte ambiental. Els tres pilars no es consideren 

de manera separada, sinó de forma integrada. L'eficiència econòmica, per 

posar un exemple, no es pot aconseguir espletant els recursos del medi, ni 

a costa de càrregues laborals degradants. A la Cimera de la Terra celebrada 

a Rio de Janeiro el 1992 el desenvolupament sostenible adquireix un impuls 

global, amb la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el 

Desenvolupament, la creació de la Convenció Marc de les Nacions Unides 

sobre el Canvi Climàtic, la ratificació de convenis sobre boscos i sobre 

biodiversitat, i l'adopció de l'Agenda 21.  

Cal assenyalar també que a la Conferència sobre Desenvolupament 

Sostenible de Rio + 20, celebrada a la capital carioca vint anys després, el 

2012, es consolidà la consideració d'un quart pilar o vector en el 

desenvolupament sostenible: la cultura i l'educació. El seu document final, 

“El Futur que volem”, conté un ampli conjunt de principis i accions per 

assolir la sostenibilitat en el conjunt del planeta. Alhora, entre 2000 i 2015, 

els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), afavorits per les 

Nacions Unides, concreten les metes i objectius principals per assolir 

l'equitat i la sostenibilitat global. Davant d’aquesta realitat, el primer eix 

de la política ambiental de la nostra Universitat ha de consistir en 

assumir la seva sostenibilitat. 

Els esmentats pilars en la concepció del desenvolupament sostenible són de 

notable utilitat per donar cabuda a un conjunt d'idees derivades i de 

propostes i accions concretes per al cas de la Universitat de Barcelona, i 

això sense renunciar a les concepcions sobre la sostenibilitat més 

modernes, que poden tenir cabuda posteriorment.  
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En concret, assumir la sostenibilitat a la Universitat de Barcelona 

obliga a: 

 

1) Optimitzar els recursos, buscant l'eficiència i l'estalvi en tots els 

processos i nivells d'actuació, amb el consegüent benefici econòmic 

(corol·lari del primer pilar). 

2) Assumir un compromís ètic i de solidaritat amb la societat a la 

qual serveix i, en general, amb la humanitat (corol·lari del segon pilar). 

3) Respectar els elements i els valors ambientals (específicament 

biològics) en qualsevol actuació, tant dins com fora de la 

Universitat, i reduir els residus generats (corol·lari del tercer pilar). 

4) Impregnar la formació de l’estudiantat en tots els nivells 

acadèmics, així com la pràctica del PDI i del PAS, amb els valors de 

la sostenibilitat (corol·lari del quart pilar). 

5) De forma complementària, la importància de la Universitat de 

Barcelona ens obliga a projectar-la i fer-la participar en els fòrums 

nacionals i internacionals en l'àmbit del debat sobre la 

sostenibilitat. 

En coherència amb aquestes obligacions, sense cap ànim d'exhaustivitat, 

s'enumeren a continuació algunes propostes i accions, moltes d’elles 

transversals, que la Universitat de Barcelona hauria de dur a terme, 

implantar o, en alguns casos, reforçar, enquadrades en els 4 pilars 

anteriorment citats: 

 

PILAR 1 

Arbitrar i implantar mesures d'estalvi energètic, com ara: adoptar i 

regular amb els termòstats els valors de temperatura “sostenibles” per a les 

calefaccions (20ºC) i refrigeracions (25ºC) en totes les instal·lacions de la 

UB; tancar la llum dels despatxos en sortir (és pràctica comuna per part del 

professorat deixar els llums encesos per alertar possibles visitants de la 

seva presència a l'edifici); tancar la llum de l'aula en sortir; apagar els 

canons de projecció i projectors en acabar la seva utilització; desendollar els 

ordinadors, impressores, etc. en finalitzar el seu ús, especialment, a la nit, 

sense deixar-los en mode stand by, etc. 

Produir energia, mitjançant la instal·lació de plaques solars en els edificis 

en què sigui possible, per al subministrament d'aigua calenta i altres usos. 
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Reduir l'escalfament i la conductivitat tèrmica de les cobertes, 

mitjançant l'ús de cobertes i teulades verdes i fresques en els edificis en 

què sigui possible (aquesta solució tècnica es comença a dur a terme en 

alguns edificis públics de Barcelona i és pràctica força estesa en altres 

països). 

Reforçar els aïllaments tèrmics en els edificis que no s'ajustin a les 

normes del Codi Tècnic de l'Edificació vigent. 

Arbitrar i implantar mesures d'estalvi d'aigua, com ara: instal·lar 

difusors a les aixetes; reduir la capacitat de les cisternes dels vàters o 

instal·lar cisternes amb descàrrega limitada; utilitzar aigües pluvials per al 

reg dels jardins, etc. 

 

PILAR 2 

Assumir com a valor propi de la Universitat de Barcelona la 

sostenibilitat, vinculant-la amb els valors universals de la igualtat entre 

les persones, la defensa de la vida i la llibertat, el bé comú, l'eradicació de 

la pobresa i la fam, etc. 

Triar les empreses subministradores entre aquelles que segueixen 

patrons de producció ecològics i sostenibles, respectant unes 

condicions laborals justes i que siguin de proximitat. 

Participar institucionalment en programes nacionals i internacionals 

d'ajuda i cooperació a persones i pobles desafavorits. 

Estimular la creació d'escamots verds d'estudiants, dinamitzadors 

entre el propi alumnat de les pràctiques sostenibles i els bons 

hàbits. 

 

PILAR 3 

Arboritzar i enjardinar els espais comuns a l'aire lliure en els 

centres de la universitat. 

Introduir o substituir algunes espècies vegetals de les àrees 

enjardinades per altres més adaptades al clima local, eradicant o 

limitant, alhora, les espècies alt argèntiques. 

Recollir i gestionar la biomassa produïda en els centres de la UB. 

Mantenir un calendari adequat de podes. 
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Respectar els entorns dels edificis de la UB, evitant afeccions al 

medi natural, sigui biològic o mineral. 

Reduir i gestionar adequadament els residus, amb la separació 

estàndard dels seus tipus, i establir la recollida selectiva regular dels 

elements i materials més contaminants. 

Reforçar la reutilització i el reciclatge amb estímuls materials. 

 

PILAR 4 

Crear una comissió que estudiï els continguts de caràcter ambiental 

i de sostenibilitat de les matèries impartides en els diferents títols 

de grau i de màster. 

Recomanar la introducció de continguts transversals sobre medi 

ambient, ecologia, canvi global i sostenibilitat en els programes 

d'algunes assignatures de tots els títols i graus impartits a la UB, 

així com analitzar la possibilitat d'oferir una assignatura de lliure 

elecció o optativa per a tots els graus que tracti sobre el canvi 

global, el desenvolupament sostenible i el medi ambient, que podria 

estar vinculada a algunes àrees de coneixement de Biologia, 

Geografia i Geologia. 

Convocar dos premis anuals de TFG i TFM que premiïn aquells 

treballs que realcin els valors de la sostenibilitat i el medi ambient o 

desenvolupin aplicacions concretes en la mateixa direcció.  

L’assumpció de la sostenibilitat de la Universitat de Barcelona, impregnada 

pels corol·laris dels quatre pilars que s’acaben d’exposar, ha d’anar 

acompanyada de la seva projecció. Això ens obligarà, entre d’altres 

accions, a garantir la presència del PDI i de l’alumnat de la UB en els 

grans fòrums internacionals sobre sostenibilitat i medi ambient, 

fomentar la participació del PDI i l'alumnat predoctoral en les 

institucions públiques i en empreses privades, en qualitat 

d'assessors en assumptes de sostenibilitat i respecte ambiental, i a 

preparar una reunió internacional d'Universitats iberoamericanes 

pels valors de la solidaritat. 

En resum, la política ambiental de la Universitat de Barcelona ha de basar-

se, d'entrada, en l'assumpció dels principis i els valors de la sostenibilitat i 

en la posada en marxa de les accions i mesures que els garanteixin seguint 

els quatre pilars o vectors bàsics, (econòmic, social, ambiental i cultural-

educatiu), així com a l’activació d’iniciatives que permetin la seva projecció 

social i internacional. El coneixement actual ofereix una guia molt completa 
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per a l'adopció de la sostenibilitat, amb els desenvolupaments conceptuals i 

pràctics de l'economia ecològica, que conjuga dos termes aparentment 

antitètics: l'economia circular que, inspirada en la naturalesa, busca 

transformar els residus en nous recursos, i la teoria del bé comú. 

La Universitat de Barcelona, per tant, ha de ser una Universitat 

sostenible, no per la modernitat i el pedigrí que pugui portar 

associat aquest terme, sinó per necessitat econòmica i obligació 

ètica per als nostres congèneres i el planeta. Un cop assolit això, la 

UB, naturalment, ha d'incorporar als seus valors corporatius la 

marca 'verda' del seu compromís ambiental en favor de la 

sostenibilitat, la qual cosa ha de fer possible a més la seva 

acreditació o certificació ambiental. 
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VIII.- GOVERN DE LA UNIVERSITAT 

Estem immersos dins d’un debat obert, dins i fora de les Universitats, sobre 

la necessitat o conveniència d’afrontar importants canvis quant al govern de 

les institucions d’educació superior. Com és lògic, davant d’aquest debat, la 

nostra institució no pot restar impassible. Malgrat les dificultats ja 

detectades en anys precedents, inclús quant al seu debat, insistirem a la 

necessitat de dotar-nos, amb el màxim consens possible, d’un nou 

Estatut de la Universitat de Barcelona.  

Pel que fa als representants elegits de les juntes de facultat, 

proposarem fixar el seu nombre màxim, inclòs el degà o degana, a 

cinquanta membres. Això obeeix, d’una banda, a la presa en consideració 

de les estructures acadèmiques de les quals ens hem dotat amb la reforma; 

i, d’altra, al fet que fixant-se un nombre màxim de cinquanta membres, res 

no impedeix, però, que si una junta així ho decideix, lliurament, pugui 

constituir-se amb trenta membres. 

Quant al govern dels departaments recomanarem, sense perjudici 

de les funcions pròpies del Consell de Departament, la creació, a 

cadascun dels departaments, d’una comissió permanent integrada, 

com a mínim, per la direcció del departament, la secretaria, els 

coordinadors o coordinadores de cadascuna de les seccions que els 

puguin integrar, un representant de l’altre professorat, un 

investigador en formació si n’hi ha, un estudiant i un membre del 

personal d’administració i serveis. Aquesta comissió permanent haurà 

de retre comptes al Consell de Departament, almenys, dues vegades durant 

el curs acadèmic.  

Desenvoluparem, estatutàriament, la figura de les seccions 

departamentals, de tal forma que sense perjudici d’aquells casos on 

s’estimi oportú que l’assignació dels recursos econòmics i el repartiment de 

l’encàrrec docent correspongui a un departament, sembla raonable apostar 

per unes seccions departamentals amb un alt grau d’autonomia docent, de 

personal i financera. Des de la perspectiva docent, sense perjudici 

d’aquelles situacions on s’estimi que el repartiment de l’encàrrec docent 

correspongui al departament, apostarem, com a regla general, perquè 

siguin les pròpies seccions departamentals les encarregades d’implementar 

l’assignació, organització i coordinació dels encàrrecs docents que emanin 

dels consells d’estudis i, si escau, de les comissions de coordinació dels 

màsters universitaris. I el mateix farem en relació a les Unitats de 

Formació i Recerca (Escoles), compatibilitzant les seves funcions amb 

aquelles que són pròpies de les Facultats, de tal forma que s’asseguri el 

respecte de les identitats i la seva visibilitat externa. 
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El director o directora de departament n’exercirà les funcions de 

direcció i gestió ordinària i el representarà. La seva elecció, per aplicació 

directa de la LOMLOU, correspondrà al Consell de Departament entre el 

professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat. Les seves 

funcions hauran d’adaptar-se, en el cas que així es contempli al seu 

reglament de funcionament intern, a aquelles altres que correspondran a les 

coordinadores o coordinadors de les seccions departamentals. Per la seva 

banda, la secretària o secretari del departament serà designada o designat 

pel director o directora entre el personal acadèmic. El secretari o 

secretària col·laborarà en la coordinació del departament i serà fedatari 

dels seus acords. Sense perjudici de l’autonomia organitzativa pròpia de 

cada departament, es recomanarà, com a regla general, que director i 

secretari no pertanyin a la mateixa secció departamental.  

Igualment, cal analitzar com incorporar, a la realitat actual, les 

nostres estructures de recerca (en especial els instituts) als 

diferents òrgans de govern de la institució. 

Som partidaris d’assolir, a la pràctica, una veritable coordinació de 

les actuacions dels caps d’estudi (i coordinadors de les comissions 

de màsters universitaris) i els vicedegans acadèmics. Quant a la 

forma com gestionar aquesta coordinació es defensarà que aquesta vingui 

sotmesa a l’aplicació d’un principi de flexibilitat, de tal forma que cada 

centre pugui gestionar-la com li sigui més còmode, tot aprofitant les 

diferents experiències de col·laboració ja instaurades, fa temps, a algunes 

de les nostres facultats.  

Tot defensant la necessitat que els degans i deganes mantinguin 

una implicació directa al govern de la institució, apostarem pel 

manteniment de l’actual sistema previst per a la seva elecció a la 

nostra vigent norma estatutària: els degans o deganes seran 

escollits, entre el professorat doctor, amb vinculació permanent a la 

Universitat de Barcelona; i elegits per la Junta de Facultat, d’acord 

amb el seu reglament, i nomenats pel rector o rectora. I el mateix 

defensarem quant als caps d’estudis, ja que serà el Consell 

d’Estudis l’encarregat d’elegir, entre els seus membres, com a cap 

d’estudis, un professor permanent a la Universitat. 

També defensarem que totes les facultats hagin de constituir un 

consell assessor mixt per incentivar les relacions entre les seves 

activitats i el món laboral i professional en els seus àmbits 

respectius. La informació recopilada per aquests consells assessors, així 

com les seves recomanacions, hauran de ser analitzades i ponderades, 

conjuntament, per l’equip de govern de la Universitat i els respectius 

degans i deganes. 
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Configurat el Claustre Universitari, al moment actual, com a òrgan 

consultiu i de debat, defensarem, amb l’objectiu de millorar el seu 

actual funcionament, elaborar un nou reglament que simplifiqui i 

agilitzi el seu funcionament; i analitzar la conveniència, per poder 

complir les seves funcions, d’organitzar-se en comissions 

permanents per cadascun dels seus estaments.  

Malgrat que és ben conegut que dins de la institució existeixen 

diferents i contraposades opinions sobre la conveniència o no de 

modificar l’actual representació per percentatges que correspon a 

cadascun dels estaments que integren el Claustre, defensarem, 

mentre no es produeixi una reforma legal en aquest punt, mantenir 

inalterats els actuals percentatges de representació que 

corresponen al PDI, al PAS i a l’estudiantat. Això no vol dir que les 

reflexions dels diferents estaments implicats no vinguin emparades per part 

de raó i que, en conseqüència, no puguin ser enteses com a raonables, però 

el cert és que la complexitat de la situació actual sembla aconsellar no 

afrontar cap reforma en aquest sentit sense disposar, abans, d’un nou marc 

legal que contempli, amb nous criteris, el repartiment dels diferents 

percentatges de representació que han de correspondre a cada estament 

integrant del Claustre. 

En relació al Consell Social, cal dir que més enllà de la seva funció 

de fiscalització dels comptes i d’avaluació dels resultats assolits 

quant a les activitats universitàries, hauria d’assumir, sentint-se 

part integrant de la institució, un nou paper, més actiu, com a 

corretja de transmissió recíproca entre la societat i la Universitat, 

tot afavorint la visualització externa del compliment i importància 

que correspon a les funcions pròpies de la Universitat. En aquest punt 

defensarem, precisament, que el Consell Social ha d’assumir també l’impuls 

de la participació de la societat en la millora de la Universitat, així com 

canalitzar les seves necessitats envers la societat; assessorar, si escau, al 

Consell de Govern, quant al disseny de la planificació, formativa i 

estratègica, de la Universitat; i assumir un paper actiu pel que fa a 

l’obtenció del finançament públic i privat, suficient i estable, que permeti a 

la Universitat de Barcelona acomplir les seves missions.  

Quant al Consell de Govern, com a òrgan col·legiat de govern de la 

Universitat, encarregat de fixar les línies estratègiques i programàtiques 

de la institució, així com les directrius i els procediments per aplicar-les, en 

els àmbits d’organització dels ensenyaments i docència, de la recerca, de la 

transferència de coneixement i tecnologia, dels recursos humans i 

econòmics, dels serveis a la comunitat universitària i de l’elaboració dels 

pressupostos; defensarem que aquest pugui crear les comissions per 

matèries específiques que consideri convenients, de les quals 
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podran formar part membres de la comunitat universitària que no 

pertanyin al Consell de Govern; i la creació i consolidació, com a 

permanent, d’una comissió de treball “Futur UB”, amb l’objectiu que 

aquesta, amb una composició màxima de 15 a 20 membres (amb 

representació de tots els col·lectius), mantingui oberts els lligams 

de comunicació i informació entre el Consell de Govern i el Claustre 

Universitari. També s’estima inajornable afrontar la redacció d’un nou 

Reglament del Consell de Govern.  

Pel que fa al rector o rectora, màxima autoritat acadèmica de la 

Universitat i el seu representant legal, que com a òrgan unipersonal de 

govern exerceix la direcció i la gestió de la Universitat, defensarem, a 

nivell intern i extern, que cal mantenir el sistema d’elecció actual 

per part de la comunitat universitària, mitjançant l’elecció directa i 

el sufragi universal lliure i secret, entre el personal funcionari del 

cos de catedràtics d’universitat en actiu que presti serveis a la 

Universitat de Barcelona. I el nombre màxim de vicerectors o 

vicerectores es fixarà a dotze. 
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IX.- FINANÇAMENT 

Defensarem, amb tot moment i amb fermesa, que el nostre model 

d’Universitat ha de sustentar-se sobre els principis de servei públic, 

accés universal, autonomia universitària, compromís social, rendició 

de comptes i promoció de valors com ara la pau, la sostenibilitat, la 

no discriminació per motius ideològics i de gènere, o la solidaritat i 

la cooperació. I des del respecte a aquests principis es que 

afrontarem l’anàlisi del finançament de la nostra Universitat. 

Les polítiques de consolidació pressupostària de la immensa majoria de 

governs europeus aplicades els darrers anys, així com la davallada dels 

ingressos fiscals dels Estats, han conduit a l’aplicació de polítiques estrictes 

de reducció de la despesa pública que han afectat al finançament dels 

serveis públics en general i, en particular, al finançament de les Universitats 

públiques. Entenent l’ensenyament superior com un bé públic que ha 

de romandre sota responsabilitat pública, cal exigir que els 

pressupostos públics garanteixin a les universitats una quantitat 

suficient de recursos per complir, en condicions de qualitat (que s’ha 

mantingut els últims anys per un enorme voluntarisme del personal i 

sacrifici dels propi estudiantat i les seves famílies), les seves funcions; i, 

que, al mateix temps, faci possible, entre d’altres coses, el ja 

inajornable relleu generacional de nostre personal, així com la 

disminució de la pressió sobre les taxes de matrícula del nostre 

estudiantat.  

Per poder donar el salt qualitatiu que ens possibiliti seguir guanyant 

posicions relatives, malgrat les diferències pressupostàries amb 

aquelles Universitats amb què competim i amb què volem 

comparar-nos, demanarem als diferents governs un finançament 

suficient i estable i autonomia quant a la contractació del nostre 

professorat i personal investigador. La Universitat ha de tenir els 

recursos necessaris per poder fer bé la seva tasca i revertir així 

aquests recursos a la societat. Per això cal tenir uns comptes 

equilibrats i estables. El nostre pressupost el definirem d’acord amb 

els nostres objectius estratègics, amb criteris d’equilibri i 

sostenibilitat (tota iniciativa haurà d’anar acompanyada de la seva 

paral·lela memòria econòmica), prioritzant el capítol I, el respecte 

de la igualtat d’oportunitats, i potenciant la docència, la recerca i la 

transferència i innovació, eixos centrals d’una Universitat Pública. 

Les Universitats han de tenir un finançament bàsic suficient 

(suficiència de recursos). Defensarem, amb força i arguments, que cal 

aproximar-se (òbviament, no d’un dia per l’altre), al compliment de 

l’objectiu pactat per la Unió Europea d’invertir el 3 % del PIB en 
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l’ensenyament superior (actualment ens trobem al voltant de l’1’3 % de 

mitjana al nostre sistema universitari). Això no implica que les 

administracions públiques no puguin aplicar també diferents 

modalitats de finançament públic addicional o suplementari, segons 

certs paràmetres, ja siguin estratègics de sistema o de qualitat, 

però en el benentès que aquest finançament addicional o 

suplementari només pot ser útil si es disposa d’un finançament 

públic adequat per cobrir les necessitats bàsiques de funcionament 

de les Universitats i es situa en uns nivells on no acaba per 

convertir-se en imprescindible. Aquest finançament també pot 

complementar-se amb la cerca de recursos per la Universitat fora 

dels pressupostos públics. Aquests recursos privats que, en tot cas, no 

han d’implicar ingerències sobre els objectius finals d’una Universitat 

Pública, haurien de vincular-se, en especial, amb “projectes d’alt risc quant 

a la recerca”, de tal forma que, en aquets casos, sempre puntuals, tingui 

sentit aplicar certs criteris privats en benefici públic (socialització dels 

riscos). 

Com a complement irrenunciable de la suficiència de recursos, cal 

fer menció, tot seguit, de l’exigència de la seva estabilitat en el 

temps. La partida d’ingressos que ha de correspondre a la nostra 

Universitat hauria de contenir, necessàriament, una part fixa relacionada 

amb el cost de les infraestructures i el seu funcionament i manteniment; el 

personal i els increments vegetatius; i els recursos vinculats a una activitat 

bàsica ordinària a tots els àmbits (acadèmics i d’administració i serveis). 

D’igual forma, les administracions públiques també haurien de fixar plans 

plurianuals orientats, clarament, a la millora i desenvolupament de les 

infraestructures i de les plantilles, de tal forma que es faci possible que 

puguin dur a terme una adequada planificació. Amb aquestes condicions 

de partida si té sentit considerar, al costat del finançament bàsic 

suficient, una altra part de finançament que vingui vinculada, com 

incentiu, al compliment d’objectius i l’assoliment de resultats, però 

sempre partint de criteris coneguts i objectivables on, aplicant un 

principi de flexibilitat, es tracti a la Universitat de Barcelona, a nivell 

de sistema, de forma justa. El mecanisme de contractes-programa, 

amb la revisió que calgui, pot complir aquesta funció. 

Amb un finançament just del sistema universitari, on les quantitats 

rebudes siguin raonables per a cada Universitat, té sentit, a 

continuació, plantejar-se una proporcional exigència quant a 

l’eficiència de l’aplicació dels recursos rebuts. Com és fàcil pensar, 

això fa necessari establir un sistema racional d’indicadors adequats que 

permetin avaluar, objectivament, la qualitat del servei. Resulta 

inacceptable, per exemple, que el càlcul de l’anomenat “rendiment 

acadèmic” es dugui a terme mitjançant un indicador que es fonamenta a la 
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proporció d’estudiants aprovats (el que molt poc o res té a veure amb la 

qualitat de l’ensenyament impartit. Tampoc és de rebut que aquest 

finançament no tingui gaire en compte els resultats del sistema, ni el costos 

de l’R+D, ni les infraestructures de recerca, ni la missió de la Universitat 

Pública com a motor de la societat i element dinamitzador de l’entorn social, 

cultural i econòmic d’un país. 

La “rendibilitat” d’un servei públic s’ha de mesurar en termes que 

no es corresponen, de forma simplista, amb la ponderació 

monetària. Tant és així, que l’anomenada rendició de comptes de la 

Universitat s’ha d’entendre, més aviat, com utilitat acadèmica i el 

benefici social que es deriva de les activitats docents i 

investigadores, i no només del rigor amb què es fa el control i 

seguiment pressupostaris. El finançament universitari defensarem 

que es regeixi, en conseqüència,  per tres grans principis: equitat 

(política de preus de matrícula, beques i ajuts més equitativa, ja 

que la fixació de les taxes universitàries per part de la Generalitat o 

del govern espanyol no és un camí pel qual es pugui continuar 

pressionant a l’alumnat o a les seves famílies i que pugui permetre, 

com ja succeeix, que estudiar un Grau a Catalunya costi entre dues i 

tres vegades més que a la resta d’Espanya - per no parlar ja d’altres 

països capdavanters d’Europa -); suficiència (estabilitat); i rendició 

de comptes (responsabilitat). 

Per últim, però no per això menys important, des de la perspectiva 

del finançament universitari cal tenir present, en tot moment, 

l’objectiu d’assolir l’anomenada equitat, entès com la no 

admissibilitat de cap limitació a la universitat que no vingui 

justificada per les capacitats provades i la voluntat de la persona 

que hi vol accedir. Malauradament, els darrers anys, en que s’ha 

promogut un increment substancial de les taxes de matrícula, difícilment 

compatible amb la prestació d’un servei públic i on el preu de la matrícula 

es relaciona directament i de forma rígida amb el cost de la docència i el 

rendiment de l’estudiantat, s’ha posat en greu risc la garantia de la igualtat 

d’oportunitats. Davant d’aquesta realitat, reclamarem de la mà del 

Consell de l’Alumnat i de la resta de representants de l’estudiantat, 

una millora en quantitat i qualitat de l’actual sistema de beques que 

ens apropi, el més aviat que sigui possible, a la realitat dels països 

europeus del nostre entorn.  

Tot l’anterior ens fa compartir, quasi a la seva totalitat, les conclusions de 

l’informe de l’Observatori del Sistema Universitari, de gener de 2015, on a 

l’analitzar l’objectiu explícit del reial decret-llei 14/2012, de mesures 

urgents de racionalització de la despesa pública a l’àmbit educatiu, aprovat 

pel govern espanyol: “adoptar mesures de caràcter excepcional i algunes 
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estructurals per millorar l’eficiència de les administracions públiques i assolir 

l’objectiu de l’estabilitat pressupostària”, s’acaba per constatar que, en 

realitat, s’ha dut a terme, de forma encoberta, una notable modificació del 

model de finançament de les Universitats públiques catalanes, el que cal 

revertir ja de forma urgent.  

Defensarem, on calgui, la necessitat d’augmentar la despesa pública 

en el sistema universitari català i espanyol, on estem por sota de la 

mitjana de la OCDE en termes de PIB; reduir, significativament, les 

taxes i matrícules de l’estudiantat, ja que mentre les administracions 

han reduït un 45 % les aportacions a les Universitats públiques entre 2009 i 

2012, tot retrocedint nou anys, els preus pagats per l’estudiantat (i les 

seves famílies) ha augmentat fins a un 47 % en termes reals; i afavorir 

l’increment del nombre de joves del nostre país que accedeixen als 

estudis universitaris, ja que cal explicar a la societat i als poders públics 

que invertir més i millor en formació superior, no és una depesa, sinó un 

benefici, no tant sols formatiu i social, sinó també econòmic. La superació 

de la crisi econòmica passa, en bona mesura, per un replantejament seriós 

d’un sistema productiu que no pot descansar, única i exclusivament, sobre 

la construcció i el turisme. I tampoc convé oblidar que una matrícula inferior 

produeix una evident disminució d’ingressos directes i també del nombre de 

crèdits matriculats per l’alumnat (criteri en què es fonamenta la Generalitat, 

en bona part, per distribuir el seu pressupost entre les Universitats). 

Farem que la Universitat de Barcelona, com a líder del sistema 

universitari català i espanyol, tingui una participació activa quant a 

la defensa del disseny d’un nou model de finançament de les 

Universitats, que superi i introdueixi els canvis que siguin justos i 

necessaris quant a la fórmula actual que fa servir la Generalitat: 

combinació d’una part fixa (per poder cobrir les despeses estructurals), una 

partida bàsica (per costejar l’activitat acadèmica i les despeses que genera), 

una subvenció derivada (per contractar personal investigador) i una 

d’estratègica (lligada a objectius); i, arribat el cas, prengui en 

consideració, amb una anàlisi econòmica prèvia, qualsevol canvi que 

es plantegi quant a la modificació de l’estructura dels estudis de 

Grau i Màster. I tot això ho farem, a més, revisant els nostres 

acords amb la Generalitat i reclamant el deute històric. En aquesta 

línia, podria ser un bon punt de partida la moció aprovada, amb data 20 

d’octubre de 2016, pel Parlament de Catalunya, per la qual s’insta al Govern 

de la Generalitat a aprovar un nou Pla de finançament i inversions de les 

Universitats Públiques 2017-2021 que sigui acordat amb la comunitat 

universitària i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per tal 

de millorar el finançament i garantir l’estabilitat i la qualitat universitària, 

sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència i 

innovació, i que permeti a les universitats públiques disposar d’una 
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estructura suficient de PDI i PAS. Ara bé, des de la Universitat de Barcelona 

lluitarem per assegurar que aquesta moció i el seu esperançador contingut 

no quedin limitats a un “simple brindis al sol”, ja que la moció de referència 

també afegeix que tot el que recomana s’haurà de fer “d’acord amb les 

disponibilitats pressupostàries associades al grau de progressió dels 

ingressos fiscals”. 

La Universitat de Barcelona, com una Universitat extremadament 

responsable i curosa en la gestió dels recursos públics (que han de 

ser, com s’ha dit, suficients i estables), ha de ser gestionada amb 

eficàcia i sense renunciar a la captació de noves fonts de 

finançament que li permetin enfortir la seva autonomia. Els 

principals objectius que ens plantegem són: 1) articular projectes 

d’increment dels ingressos (establir i formalitzar l’aportació econòmica 

de l’activitat d’explotació de les institucions que pertanyen al Grup UB; 

revisar la política de preus de determinats serveis universitaris mitjançant 

l’exploració de les possibilitats de patrocini; establir la política d’ingressos 

per explotació comercial de la imatge de la UB i de la publicitat dels seus 

canals de comunicació; activar polítiques de captació de nous fons a través 

de noves i millors relacions amb l’entorn, tot dissenyant un pla de captació 

de fons per a projectes institucionals; i configuració d’un equip comercial i 

potenciació del departament de màrqueting, amb l’objectiu de coordinar i 

fomentar les accions de valorització de la marca UB en tots els camps); 2) 

articular projectes d’eficiència de la despesa (racionalitzar la despesa 

dels serveis i millorar el seu nivell d’autofinançament, ponderar l’increment 

de plantilla en funció de nous reptes estratègics, promoure l’eficiència en la 

despesa econòmica de les diferents unitats organitzatives de la Universitat 

amb seguiment d’indicadors comparatius de gestió, i negociar i aconseguir 

contrapartides amb les grans empreses proveïdores de subministraments 

atès el nostre gran volum de facturació); i 3) millorar la qualitat i 

eficiència de la nostra organització i dels processos de gestió. 
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X.- GRUP UB 

El Grup UB, l’essència del qual és donar serveis a la comunitat 

universitària i a la societat, es configura com un grup d’entitats amb 

autonomia jurídica i patrimonial que, sota la direcció inequívoca de 

la Universitat de Barcelona, actua com a motor, impuls i protecció 

de tots els ens instrumentals del quals s’ha dotat. Mitjançant aquests 

ens, la Universitat de Barcelona completa les seves estratègies en els 

diversos camps del coneixement, desenvolupa determinades polítiques per 

fer efectiva la transferència de coneixement a la societat a la qual serveix i 

garanteix la coherència i les sinergies més adequades.  

La Universitat de Barcelona, com a institució pública, ha de 

salvaguardar la capacitat de decisió i de control, ja sigui econòmic 

com jurídic, sobre el conjunt de les entitats del Grup UB. Aquestes 

entitats són Universitat de Barcelona, ja que sobre el seu conjunt posseeix 

la majoria dels drets de vot, alhora que manté la facultat de nomenar i fer 

cessar la majoria de membres dels seus òrgans de govern. Aquesta 

capacitat de decisió i de control la Universitat de Barcelona no la pot delegar 

en cap moment i ni tant sols relaxar-la. En aquest punt cal tenir present, 

d’una banda, que és necessari replantejar-se el funcionament actual de les 

nostres Fundacions; i, d’altra, que la Universitat de Barcelona ha de 

garantir, amb fermesa, tant el rigor acadèmic com la transparència 

econòmica de les seves activitats. Ens hi juguem massa, especialment a 

nivell de marca i, per extensió, a nivell econòmic, de tal forma que 

la transparència i la informació, conjuntament a la simplificació de 

la burocràcia, seran les guies de les actuacions del Vicerectorat 

encarregat del Grup UB, el qual, a més, actuarà de forma 

cooperativa i transversal amb d’altres responsables del govern de la 

institució.  

Caldrà, amb criteris estratègics i funcionals, potenciar la claredat 

quant al funcionament del Grup, el que es pot aconseguir, entre 

d’altres mesures, amb una simple adaptació de la web, dins de la 

qual afrontarem una reorganització molt més atractiva i accessible 

de tota aquella informació que n’incorpora. En aquest sentit, per 

exemple, en contraposició a l’amplia llista d’àrees competencials que, al 

moment actual, consten a la web, podria resultar molt més operatiu 

individualitzar només tres: serveis, entitats i relacions institucionals, el que 

permetria que dins de la primera, es a dir, la relativa als serveis, s’integrin 

els serveis comuns, serveis esportius (Esports UB), Serveis pels Alumni UB, 

serveis econòmics, serveis de tecnologies de la informació i la comunicació, 

i serveis de màrqueting; que a la segona, vinculada amb les entitats, 

tinguin cabuda les competències vinculades amb els col·legis majors, les 
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fundacions i el Parc Científic; i que la tercera, relativa a relacions 

institucionals, es presenti limitada a la competència sobre els consorcis amb 

la Generalitat. 

Les entitats del Grup UB són la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), Cultura 

Innovadora i Científica (CIC-UB), Fundació Parc Científic de Barcelona 

(PCB), Fundació Institut de Formació Continua (IL3-UB), Fundació Josep 

Finestres (FJF) i la Fundació Solidaritat. Igualment, la Universitat de 

Barcelona també aplega un ventall de fundacions amb les quals hi ha una 

vinculació social especial i intensa, ja que històricament han mantingut un 

lligam tradicional amb la institució universitària. Són entitats amb finalitats 

bàsicament beneficodocents que dediquen els seus recursos a promocionar 

beques i ajuts per a l’alumnat. Es tracta de la Fundació Agustí Pedro Pons, 

la Fundació Guasch Coranty i la Fundació Montcelimar. 

El Part Científic de Barcelona, creat l’any 1997, ofereix a institucions i 

empreses un entorn ideal dedicat a la generació, transferència i captació de 

valor en l’àmbit de les ciències de la vida. Es tracta, en conseqüència, d’un 

clúster amb una àmplia oferta científica i tecnològica de suport a la recerca 

que també persegueix la promoció de la cultura científica i el foment de 

noves vocacions. Davant de la realitat actual del Parc Científic, amb 

notables febleses (fons propis negatius, deute elevat, costos 

financers elevats, ingressos per client concentrats en vuit clients, 

nou mil metres d’espais de laboratori sense condicionar, estructura 

de gestió probablement sobredimensionada) i amenaces (no arribar 

a un acord de refinançament del deute, percepció de preus elevats 

per part dels clients, concessió de l’aparcament pendent de 

resolució judicial, excés d’oferta d’espai i incertesa sobre la evolució 

econòmica general), però també amb algunes fortaleses (estar al 

corrent del pagament de proveïdors, seguretat social i hisenda, la 

visió del Parc com a clúster científic de referència, la potencia i el 

valor de la marca UB) i oportunitats (possibilitat de renegociació del 

deute així com d’introduir millores a la gestió i ajustar els seus 

costos); el repte es doble i notable. D’una banda, cal replantejar-se 

el seu funcionament pràctic per fer-lo rentable i, d’altra, afrontar 

amb fermesa la gestió del seu deute tot ponderant, entre d’altres 

opcions, el seu refinançament via FLA, l’anàlisi jurídica concursal de 

la situació i, si escau, l’estudi d’una possible venda d’actius o de 

concessions demanials amb cànons pagats per avançat. 

La Fundació Bosch i Gimpera, creada l’any 1983, té com a objectiu 

transformar el coneixement en valor econòmic i social. La seva activitat es 

centra en la promoció i gestió de la transferència de coneixement i 

tecnologia que es genera en el conjunt de la Universitat de Barcelona. La 

seva finalitat, doncs, cal situar-la a aconseguir que les capacitats 
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cientificotècniques però també humanístiques i socials, així com els 

resultats de la recerca generats a la Universitat arribin al mercat mitjançant 

contractes d’R+D+I, de consultoria i serveis, o bé a través de la protecció, 

valorització i llicència de patents o de creació de noves empreses basades al 

coneixement.  

Si tenim present que la nostra institució compta amb un col·lectiu integrat 

per més de 4.500 experts que desenvolupen activitats de recerca bàsica i 

aplicada, estructurada en més de 225 grups de recerca consolidats, i que, 

cada any, només es gestionen 800 projectes vinculats amb empreses i 

institucions, cal concloure, tot valorant el paper que correspon a la Fundació 

Bosch i Gimpera, que encara existeix molt camí per recórrer quant a la 

consolidació de la tercera missió de la Universitat. No es tracta que un 

investigador que rep una oferta de consultoria o vol registrar una patent o 

crear una empresa, hagi d’anar a la seu de la Fundació per saber què ha de 

fer i com, sinó que la Fundació ha de fer possible que la informació sobre el 

que cal fer i com fer-lo, amb l’objectiu de traslladar la recerca a la societat i 

l’empresa, tot generant ingressos, estigui integrada al subconscient dels 

universitaris. Aquest canvi de cultura, com ja s’ha anticipat a l’apartat de 

les missions de la Universitat, no serà automàtic ni immediat, però hem 

afrontar-lo sense cap tipus de dilació, ja que estem davant d’una gran 

oportunitat de creixement, prestigi i ingressos.  

L’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona 

(Fundació IL3 UB) va néixer l’any 2008, fruit de la integració operativa i 

de la posterior fusió de dues entitats ja existents al Grup UB, amb una 

dilatada trajectòria en la formació continua (Les Heures – Fundació Bosch i 

Gimpera – formació presencial) i la Universitat de Barcelona Virtual – 

formació on-line -,  amb l’objectiu lloable de servir a la societat, tot cobrint 

la continuïtat formativa orientada al desenvolupament personal i 

professional, així com d’ajudar a les empreses i organitzacions a millorar la 

seva competitivitat a través de la gestió del coneixement. El model formatiu 

s’ha de transformar al ritme que marquen les necessitats de la societat, 

atenent a la contribució de les noves tecnologies quant a la formació i en 

funció de les demandes d’ocupabilitat.  

Sense oblidar que L’IL3-UB és un membre actiu a diferents xarxes nacionals 

i internacionals (EUCEN, ACECU, AEDIPE, RUEPEP), el cert és que la seva 

ubicació al districte 22@, tot ocupant l’edifici de l’antiga fàbrica tèxtil Can 

Canela, amb una superfície útil de més de 4.837 metres quadrats, ha 

generat i genera diferents problemes de desconnexió amb les Facultats, així 

com amb les activitats formatives de Formació Complementària de la 

Universitat de Barcelona. Per aquest motiu, cal dissenyar una programació 

atractiva per àmbits, connectada amb les Facultats, les necessitats 

d’ocupabilitat del nostre estudiantat així com de formació al llarg de la vida 
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dels nostres egressats i ciutadania en general i, per extensió, rentable a 

nivell econòmic. Plantegem, com a acció prioritària, el concentrar en una 

única direcció les activitats de formació continua i de formació 

complementària de la institució, així com dotar a aquesta Fundació d’un 

consell assessor integrat per un representant dels equips de govern de 

cadascuna de les nostres actuals Facultats.  

La Fundació Solidaritat, per la seva banda, que es va crear l’any 1996 

per iniciativa de la Fundació Món.3 i de la Universitat de Barcelona, amb 

l’objectiu d’aplicar una política de cooperació universitària al 

desenvolupament, orientada a promoure els drets humans i l’acció social 

des de la Universitat, així com a donar resposta a la nostra responsabilitat 

social, té com a finalitats: impulsar, emparar i dur a terme diverses 

iniciatives, com ara projectes i programes destinats a ampliar i enfortir la 

cooperació amb els països menys desenvolupats o en situació de conflicte; 

promoure els drets humans de maneres diferents (aplicant accions sobre el 

terreny en col·laboració amb persones o institucions locals, creant 

instruments de divulgació, com ara l’Observatori de la Solidaritat, o 

treballar en l’educació per una ciutadania global); i organitzar activitats per 

conscienciar i involucrar la comunitat universitària vers el voluntariat social. 

En aquesta direcció, potenciarem el paper de la UB davant de situacions de 

catàstrofe o patiment de grans col·lectius, llunyans i propers, parlant amb 

grans ONGs i entitats que tinguin contacte directe amb els problemes de la 

població afectada. 

La Fundació Josep Finestres també forma part del Grup UB. En concret, 

va néixer l’any 1990 amb la finalitat d’ordenar la gestió de l’Hospital 

Odontològic i l’Hospital Podològic Universitat de Barcelona, en els quals el 

nostre alumnat duu a terme pràctiques clíniques. Entre les seves missions 

cal contemplar la docència clínica de qualitat dels futurs professionals i la 

formació continuada dels que ja ho són, l’excel·lència en la prestació de 

serveis sanitaris i socials, orientada als pacients, i la recerca científica en 

l’àmbit de la Salut. Al present i futur immediat, cal apostar per la 

implementació pràctica i efectiva del pla funcional del nou Hospital 

Odontològic i Podològic de la Universitat de Barcelona, així com per la 

posada en funcionament i consolidació de la Clínica Psicològica, projecte que 

ha patit diferents retards per motius burocràtics amb la Diputació de 

Barcelona, però que ens permetrà formar especialistes en Psicologia Clínica 

tal i com requereix, a més, la nova regulació de les professions sanitàries. 

Dins del Grup UB, la institució també entra en l’accionariat de les seves 

spin-off a través de Cultura Innovadora i Científica (CIC-UB), empresa 

aquesta del Grup dedicada, concretament, a la gestió de participacions 

d’empreses spin-off de la UB. Aquesta empresa va ser creada l’any 2003, 

comptant, al moment actual, amb participacions d’Enantia, Genmedica 
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Therapeutics, Biocontrol Technologies, Neurotech Pharma, ImmunNovative 

Developments, Iproteos, Advanced Nanotechnologies, Smalle Technologies, 

Dapcom-Data Services i Endoasic Technologies. En última instància, 

l’objectiu de CIC-UB és facilitar la creació d’empreses de base tecnològica, 

tot obtenint un retorn econòmic i social per al Grup UB i la societat, així com 

la creació de llocs de treball altament qualificats. Al llarg dels propers anys, 

en una conjuntura econòmica com l’actual, caldrà esforçar-se per potenciar 

la qualitat de les spin-off per sobre de la seva quantitat, tot tenint clar que 

aquestes, més enllà del seu valor social, també han de ser rentables per la 

Universitat de Barcelona, ja que ens han de permetre incrementar els 

nostres ingressos per poder dedicar-los al finançament de noves polítiques 

orientades tant a les missions com als membres de la comunitat 

universitària. 

Des de la perspectiva dels serveis comuns, que també restaran sota la 

competència del Vicerectorat del Grup UB, sembla oportú que es 

plantegi, com així farem, una anàlisi quant als relatius a 

restauració, viatges i esports, tot tenim present que tots tres han 

d’estar presidits per tres eixos complementaris: la qualitat del 

servei, la seva rendibilitat, i la ponderació dels esforços duts a 

terme, pels implicats, en moments de crisi econòmica quant a la 

prestació del servei.  

Quant al Servei d’Esports, previ estudi de la seva situació actual, tot 

tenint present que els seus problemes no semblen de servei, sinó més aviat 

estructurals, durem a terme totes aquelles accions que siguin necessàries, 

respectant els drets del seu personal, que facin possible eliminar el seu 

dèficit, li permetin complir amb les normatives ambientals i de seguretat, i 

consolidin l’equilibri econòmic de la seva gestió (el que ens permetrà 

alliberar recursos que poden repercutir en polítiques d’innovació) i, al 

mateix temps, permetin un tracte favorable als membres de la comunitat 

universitària, així com el manteniment del control del servei per part de la 

Universitat de Barcelona. Per fer-ho, entenem que caldrà seguir tres grans 

línies: a) aproximar la cultura de la pràctica esportiva als campus i diferents 

col·lectius, lligant el servei amb la imatge d’una Universitat saludable; b) 

connectar el servei amb la nostra formació de graus i màsters, tenint 

present que el sector esportiu a Catalunya és de primera magnitud; i 

integrar el servei en una línia de promoció i màrqueting de la UB, com a 

Universitat esportiva, lligada amb el seu entorn i amb una clara vocació i 

projecció internacional. 

També es absolutament imprescindible dinamitzar els actuals 

serveis Alumni UB, fent servir molt més les xarxes socials en funció de la 

individualització de grups específics d’alumnes amb interessos comuns, 

articulant serveis automàtics d’enviament de novetats als nostres titulats, i, 
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per extensió, fent possible que els nostres antics alumnes se sentin, en tot 

moment, membres de la Universitat de Barcelona, de tal forma que quan 

ocupin càrrecs de responsabilitat en el món de l’empresa o l’administració, o 

bé tinguin una clara rellevància social, s’involucrin de forma activa en 

campanyes guiades per la solidaritat com ara, per exemple, l’atorgament de 

beques als i les millors estudiants de grau, màster i doctorat. Quant als 

serveis econòmics apostarem per un treball en equip entre la 

Gerència i el Vicerectorat competent en matèria econòmica, evitant 

friccions, aclarint les competències de cadascú i optimitzant la 

despesa, així com millorant la seva eficiència en funció de les línies 

estratègiques de la Universitat. 

Finalment, quant a les TIC iniciarem, de forma immediata, negociacions 

amb grans companyies que ens puguin aportar, ja sigui patrocini econòmic, 

convenis de pràctiques per introduir als i a les estudiants al mercat laboral, 

o bé l’actualització i modernització de les nostres infraestructures 

tecnològiques. També explorarem, amb corporacions expertes en la 

matèria, el cloud computing, la ciberseguretat o eines de comunicació 

internes corporatives més eficients que les actuals. 
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XI.- CENTRES CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS 

Els nostres centres científics i tecnològics, com a conjunt 

d’infraestructures científic-tècniques de la Universitat, són 

extraordinàriament complexos i heterogenis, ja que compten amb 

28 unitats en 12 localitzacions i donen servei a uns 3600 usuaris, 

dels quals 414 són empreses. Tenen com a principal missió donar 

suport a la investigació i la innovació als camps de la Química, la 

Ciència de Materials i les Biociències. Per dur a terme aquesta tasca 

posen a disposició de la comunitat científica i industrial instruments 

científics de darrera generació, així com ofereixen assessorament en 

diferents tècniques experimentals. També tenen com a funció fer 

d’intermediari en les relacions Universitat-empresa i promoure la innovació i 

la transferència tecnològica dins del marc d’acords i projectes d’R+D+i i 

amb la indústria. I col·laboren en aspectes formatius mitjançant 

l’organització de cursos i seminaris, formen part de xarxes europees i 

internacionals de suport a la investigació i aposten, cada vegada més, per la 

divulgació científica. 

Si som conscients, d’una banda, que són una de les infraestructures 

científic-tècniques mitjanes més grans i reputades d’Espanya i que compten 

amb un personal tècnic, altament qualificat i amb una gran varietat de 

tecnologies instrumentals (170 membres de personal); i, d’altra, que les 

tecnologies estan agrupades en unitats tecnològiques que inclouen tot tipus 

de microscòpies i tècniques de caracterització avançada, ressonància 

magnètica nuclear, espectrometria de masses, biotècniques d’alt rendiment, 

protecció radiològica i estabularis, així com que els nostres clients 

industrials representen diferents sectors de l’economia (farmacèutic, 

cosmètic, químic, metal·lúrgic, sanitari, biotecnològic, medi ambient, 

alimentari, automoció, tèxtil i energètic); resulta fàcil concloure que cal fer 

tot el possible, donada la seva multidisciplinarietat i acreditacions, 

per recolzar les seves diferents àrees d’actuació: a) formació (cursos 

homologats, cursos en tecnologies, formació autoservei, assessoria 

tecnològica, conferències, seminaris, congressos, col·laboracions en 

màsters, doctorats i postgraus); b) documentació tècnica (vg. dossier 

tecnològic, cartera de serveis per diferents sectors econòmics); c) 

divulgació  (vg., Handbook, tècniques instrumentals, computer optimized 

microscopy course, Festival de Nanociència i Nanotecnologia); d) acció 

social (vg, participació a la Fundació Solidaritat, Projecte MANSOL, estès a 

les facultats de Química, Física, Biologia i Geologia, per a persones en 

exclusió social involucrades en la destrucció de documentació oficial, visites 

als instituts de secundària, programa de pràctiques amb alumnes de 

Formació Professional, divulgació de Nanotecnologia i Nanociència; d) 

internacional (CIRCE, INSTRUC, NANOMEGAS, EUROBIOIMAGING, CLTS – 
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Core Technology for Life Science – i EUROBIONMR (European Interest 

Group); e) parc instrumental; i f) acords i convenis nacionals i 

internacionals. 

Ara bé, en tot moment (i més en temps de retallades econòmiques), el 

lideratge de la investigació i el desenvolupament (R+D) de la 

Universitat de Barcelona ha de venir donat tant per la gestió 

professionalitzada de la cerca de finançament i els recursos humans 

que ens permetin capturar projectes d’investigació de nivell 

mundial, com per la connexió entre el món de l’empresa i la 

Universitat mitjançant una gestió professional.  

Per això aquesta candidatura distingeix, com ja s’ha avançat a 

l’apartat de transferència i innovació, entre un gestor de ciència i un 

comptable. Al comptable, per exemple, li dónes 1000 euros i et farà una 

bona gestió. Pel contrari, el gestor de ciència i tecnologia desenvolupa plans 

no per un moment concret, sinó per situar la institució entre les millors en 

un termini prudencial de cost i temps. De fet, el gestor de ciència i 

tecnologia dissenya i prepara al seu centre d’investigació per obtenir els 

millors nivells d’excel·lència en investigació, desenvolupament i innovació. A 

més, és també beneficiós pel personal investigador, ja que li evita 

càrregues innecessàries i li assenyala on aconseguir els fons. Els 

investigadors i investigadores han de dedicar-se al que saben fer 

millor, que és investigar, i la resta els hi ha de donar el “gestor de la 

ciència”, que com si es tractés d’un director d’orquestra ha de fer 

possible que la seva investigació soni com un grup afinat de música, 

però saben deixant actuar als solistes quan sigui necessari i oportú 

per l’èxit de la funció.  

Cal arribar, en conseqüència, a l’equilibri entre gestió i recursos. Els 

recursos són importants, però cal saber optimitzar-los. Cal créixer sobre 

allò que es té, sabent distingir entre una idea i un negoci. Al personal 

investigador l’hi agrada “la moda del moment”, ara genètica, demà 

robòtica. Això és fantàstic, però has de mirar on estàs i quins recursos tens, 

de tal forma que no generis instal·lacions que no siguin necessàries. Cal 

evitar, doncs, fer alguna cosa que ja està feta o que altres fan o faran millor 

que nosaltres. Es a dir, cal fer una vigilància tecnològica i 

desenvolupar una intel·ligència competitiva, de tal forma que hem 

de ser capaços de gestionar bé els nostres recursos, sent 

innovadors i col·locant a la Universitat de Barcelona en una situació 

d’avantatge competitiu vers les altres.  

Inclús en temps difícils, com els actuals, és possible seguir avançant en 

R+D. Això és així, perquè l’economia pot estar en crisi, però les idees no ho 

estan mai. A la Universitat, sense perdre de vista les limitacions 

econòmiques del moment, la única crisi que li ha de preocupar és la de les 
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idees i la gestió planificada del temps per a la seva aplicació, de tal forma 

que, per exemple, equivocadament, es facin inversions que no responguin a 

l’interès general de la institució, sinó a determinats i suposats “líders”. 

Aquests “gurus” de la ciència confonen, a més, en ocasions, als 

responsables polítics quant a la presa de decisions, arribant a fer-se 

projectes molt costosos i sense cap viabilitat real. Front aquestes situacions 

cal apostar per projectes nous en la frontera del coneixement, ser 

diferents a l’hora de buscar un nucli ecològic propi, sense deixar de 

recolzar les línies en desenvolupament, i donar suport al bon 

personal investigador, ja siguin sèniors o juniors.  

Si ho fem bé, el replantejament dels nostres Centres Científics i 

Tecnològics (CCiT) ha de dur-se a terme des de la seva obligada 

rendibilitat científica (cal tenir present que, darrerament, la 

instrumentació ha quedat en bona mesura obsoleta, així com que si no es 

pot comprar nou instrumental, haurem de fer un esforç per poder formar 

part dels consorcis que s’estableixin a nivell català i espanyol) i econòmica 

(no necessàriament a curt termini), incrementant la seva actual cartera 

d’usuaris. Apostarem per una direcció científica que entengui que els 

CCiT han de ser rendibles en termes científics. És evident que no 

tindrem recursos per tot, però els motius i els arguments per 

prendre les decisions estratègiques han de ser clars i transparents, 

escolant i donant explicacions motivades als investigadors 

mitjançant l’òrgan previst a aquest efecte: les comissions d’usuaris. 

En una situació en què és difícil invertir en nous equipaments, cal aprofitar 

al màxim els recursos de què es disposa ja, donant-los la màxima visibilitat 

i explotant-los de la manera que s’entengui més estratègica per la 

institució. 

Des de la perspectiva d’un treball conjunt i harmònic entre el 

personal investigador i els nostres gestors de la ciència, caldrà 

contemplar les inversions anuals en correspondència al ingressos 

estimats. Això ens ha de permetre, a més, dur a terme una 

reinversió d’una part dels beneficis obtinguts que, gradualment, ha 

de repercutir, també en positiu, quant a l’estabilització del personal 

dels CCiT. 
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XII.- INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ (CRAI) 

En aquest moment de transformació o de reforma de les estructures, al qual 

està sotmesa la nostra institució, cal cercar un millor posicionament 

estratègic de la Universitat de Barcelona. El CRAI ha de contribuir 

de forma molt notable en aquest nou i millor posicionament.  Per 

fer-ho, tot ponderant el seu actual prestigi i funcionament, és 

necessari, partint de la seva orientació cap a l’usuari, replantejar la 

seva definició, el rol que han de desenvolupar els seus professionals 

i les seves competències. 

Definirem una àrea de informació i documentació, on s’inclogui el 

CRAI, que ens permeti aconseguir una millor identificació amb els objectius 

de la institució i que contribueixi, com a actiu estratègic, en la consecució 

d’aquests quant a la docència, la recerca, la innovació i la transferència.   

Des de fa anys, l’àmbit propi de la informació ha sofert grans canvis a la 

Universitat de Barcelona. Això ha estat així per cobrir les necessitats que, 

evolutivament, han plantejat els seus usuaris. Fa deu anys, la biblioteca de 

la UB va passar a convertir-se en CRAI, donat que els serveis tradicionals 

de biblioteca no eren ja suficients i era imprescindible afegir, com a àrees a 

desenvolupar, el suport a l’aprenentatge, la docència, la recerca i a la 

transferència i innovació (nous paradigmes UE). 

Estem en un canvi de paradigma, hem passat de col·leccions molt ben 

delimitades a una presencia molt important de contingut digital, sistemes i 

eines riques, i usuaris distribuïts arreu, ús de noves metodologies de 

recerca (big data), nous models d’aprenentatge,  i demanda d’eines i accés 

sense entrebancs.  

Les tasques i serveis que porta a terme el CRAI, actualment, fan que 

s’hagi transformat en una unitat transversal que està vinculada amb 

la majoria de vicerectorats i amb els òrgans de govern de la pròpia 

Universitat i de les facultats (en concret, el delegat responsable 

d’aquesta àrea d’informació i documentació haurà de fomentar la 

coordinació amb els Vicerectorats de Política Acadèmica, de Política 

Docent i Lingüística, de Recerca, de Transferència i Innovació, 

d’Estudiants i del Grup UB, així com amb el responsable de 

Comunicació i amb la Secretaria General). 

La professionalitat del personal i la motivació en la realització de les seves 

tasques han fet possible que el CRAI estigui, avui dia, implicat en la major 

part dels projectes de la nostra institució. Això és constata, a tall d’exemple, 

en diferents àmbits transversals: 
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 En recerca, amb la creació d’un nou portal que facilitarà les dades 

d’investigació de tota Catalunya. En aquest projecte s’està 

col·laborant amb el CSUC i caldrà concretar-lo i activar-lo. 

 En docència, el suport proporcionat en el Campus Virtual fa que hagi 

estat possible implementar les diferents actualitzacions, fent formació 

a tot el professorat i estudiantat, assolint un nivell d’ús de la 

plataforma docent de quasi el 100%. Tant al moment present com al 

futur immediat caldrà treballar amb ATIC, per realitzar una auditoria 

sobre els recursos docents usats segons el contracte signat entre la 

UB i  CEDRO. 

 Directament implicat amb Gerència, amb el projecte d’Administració 

electrònica, ja que existeix personal especialitzat en tots els CRAI 

Biblioteques que valida els carnets i dona formació al professorat 

sobre la signatura digital.  

 Activitats Institucionals i Protocol, ja que paral·lelament a les visites 

que es realitzen al CRAI Reserva, també concretarem el projecte que 

ens permeti recollir les biografies dels Rectors de la Universitat en la 

Viquipèdia 

Malgrat tot, és necessari, aprofitant els canvis estructurals que s’estan 

duent a terme a la UB, que el nostre CRAI faci un pas endavant per 

assumir la gestió de la informació produïda en la nostra institució i 

que passi a ser una Àrea d’Informació i Documentació. Això 

comportarà un reconeixement de la tasca realitzada i ens marcarà el camí 

per a realitzar. L’hem de veure com una Unitat/Àrea instrumental 

organitzada, pensada i estructura en benefici de la Universitat en el seu 

conjunt. 

Per dur a terme aquestes accions és imprescindible la comunicació 

entre les diferents unitats existents en la Universitat. Hem 

d’aprendre d’altres Universitats que han fet de la definició dels seus 

CRAIs un nou concepte, ja sigui unificant Biblioteca i Informàtica, de 

tal forma que el servei gestioni els recursos d’informació de forma unificada 

i harmònica amb la tecnologia que ho permet (apostarem per 

homogeneïtzar la informació que tenim en totes les bases de dades, tot 

permetent una estreta vinculació recíproca entre elles); o bé unificant el 

Servei de Publicacions (com ja succeïa l’any 2004) i la Unitat de 

Gestió Documental i Arxiu (unitat aquesta que, actualment, depèn de la 

Secretària General i que entenem que hauria de dependre, funcionalment, 

d’aquesta Àrea d’Informació i Documentació). 
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Davant la realitat que s’acaba d’exposar, així com dels objectius 

plantejats, proposem un conjunt d’accions a implementar, dins de 

l’actual pla estratègic ACCIÓ2018, de forma coordinada entre l’equip 

rectoral i les unitats administratives: 

1) Continuar el rol del CRAI com a equip expert de la gestió de 

la informació, donant suport a l’aprenentatge, a  la  docència  i 

a  la  recerca, contribuint en l’atracció i desenvolupament de 

talent.  Es necessari integrar els Serveis i continguts digitals que 

gestiona el CRAI en els diferents sistemes d’informació  de la UB 

(GREC, GiGA, etc.). Actualment, ja s’està treballant amb el GREC i el 

Dipòsit Digital de la Universitat, perquè l’actualització sigui 

pràcticament simultània en totes dues, el que implicarà una reducció 

en la tasca per part de l’investigador i, al mateix temps, ha de fer 

possible una major visibilitat de la producció científica de la nostra 

Universitat (el que, per extensió, pot comportar un millor 

posicionament en els rànquings). L’element a treballar és la 

col·laboració entre les diferents unitats per assolir l’estratègia 

marcada. S’ha d’establir una estratègia institucional, creació de 

polítiques de Gestió de Dades en investigació, compliment d’acords 

assumits per la Universitat, etc. Cal avançar quant al reconeixement 

del paper de formador en competències del personal del CRAI, la 

coordinació del suport al Campus Virtual i la coordinació necessària 

entre totes les unitats vinculades amb la política docent de la 

Universitat de Barcelona. 

2) Contribuir  a  la  transferència  de  coneixement  a  la 

societat, potenciant la visibilitat dels serveis del CRAI. 

Fomentarem la presència de la Universitat de Barcelona en diferents 

fòrums amb presentacions de les seves experiències, així com a les 

comissions i institucions vinculades a la difusió de la informació 

(LIBER, LERU, IFLA, etc.). D’igual forma, també potenciarem la 

visibilitat de la producció científica de la UB (creació nou portal, 

mapes de ciència, etc.) 

3) Gestió eficaç del patrimoni bibliogràfic de la UB, mitjançant 

la preservació i conservació del fons bibliogràfic de la UB, l’adequació 

d’espais (amb l’estudi de la viabilitat de crear una Biblioteca de Fons 

antic), l’increment dels recursos del CEDI i del Taller de Restauració i 

accions orientades a enfortir la visibilitat del fons. 

 

Des del punt de vista dels espais, tot cercant una gestió més eficient 

dels nostres recursos, analitzarem la possibilitat d’afrontar la 

creació d’una Biblioteca de Fons Antic dins del Parc de les 
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Humanitats i les Ciències Socials. L’objectiu ha de ser dotar-nos 

d’un espai adequat, davant les necessitats mediambientals i 

d’humitat, quant a la conservació i gestió del que constitueix una 

autèntica “joia patrimonial” dins de les biblioteques universitàries. 

De forma paral·lela caldrà incrementar els serveis “virtuals”, fet que 

ens ha de permetre oferir un millor servei als usuaris. 

Quant a la participació del CRAI a la societat, apostem per la seva 

intensa implicació en projectes d’internacionalització (els 

professionals del CRAI poden col·laborar com ja ho han fet amb notable èxit 

en projectes amb El Salvador, Equador, etc.). També consolidarem la 

participació de l’àrea a l’àmbit cultural (molt especialment pel que fa a 

l’organització d’exposicions dels fons bibliogràfics). 
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XIII.- RELACIONS INSTITUCIONALS I COMUNICACIÓ 

La Universitat de Barcelona és reconeguda pel seu gran prestigi, forjat per 

l’esforç de totes aquelles persones que la integren des del moment de la 

seva creació. Davant d’aquesta realitat, consolidada al llarg del temps, 

entenem que cal afrontar, de forma decidida, el paper que ens 

correspon dins i fora de la Universitat, com a institució 

capdavantera a nivell de sistema. 

Pel que fa a les relacions institucionals internes fomentarem, guiant-nos 

per una transversalitat lògica, els vincles i relacions entre les diferents 

estructures i campus de la nostra institució. Per aconseguir-lo posarem en 

marxa diferents línies d’actuació: fomentar les relacions entre els diferents 

estaments de la Universitat (PDI, PAS i Estudiants); establir mecanismes de 

relació i intercanvi d’opinions entre les facultats, departaments i instituts de 

recerca; potenciar les relacions entre l’equip de govern i els diferents 

centres i col·lectius de la institució (el rector i el seu equip “sortirem del 

despatx” per escoltar la comunitat universitària i “viure” la realitat del dia a 

dia), i reforçarem i dotarem d’un contingut eficient a Alumni. Aprofitarem 

la comunicació interna de la UB, que no ha ser una simple eina per 

transmetre els objectius o difondre informació, sinó mes aviat un 

instrument que ens ha de possibilitar generar un entorn de 

motivació i integració que, al cap i a la fi, ens permeti, a nivell 

intern, consolidar un clima de confiança i sentiment de pertinença a 

la institució.  

Quant a les relacions institucionals externes, la Universitat de 

Barcelona, com sempre ha fet i ha de seguir fent, ha de mantenir estrictes 

vincles, d’una banda, amb la resta d’Universitats catalanes, espanyoles i de 

referència a nivell europeu i mundial; i, d’altra, amb les institucions 

públiques i privades més significatives del nostre país (vg. la Generalitat, 

l’Ajuntament de Barcelona, els Ajuntaments de l’àrea metropolitana on 

tenim o volem tenir presència, la Diputació, la Cambra de Comerç, els 

Col·legis Professionals o els Sindicats), així com amb l’ampli ventall 

d’associacions i col·lectius socials que ens envolten.  I tot això ho farem 

sense oblidar-nos del paper i força que ha de correspondre a la Universitat 

de Barcelona quant al seu paper d’influència fora del nostre territori (de 

gran rellevància a nivell europeu i iberoamericà). La Universitat de 

Barcelona posarà el seu prestigi al servei del país, però, en 

consonància al seu pes i esforç, també exigirà que el país la tingui 

en compte com referent que cal escoltar i atendre.  

Assenyalar, per últim, que per assolir aquests objectius posarem en 

marxa, sota la direcció del Delegat de Comunicació, una nova forma 

de comunicar i promoure la Universitat de Barcelona. Hem de ser 
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presents als mitjans de comunicació per transmetre tot el que fem i 

fem bé (accions proactives), així com per donar resposta a les seves 

demandes i necessitats, el que ens ha de permetre, mitjançant 

accions reactives, visualitzar tot el potencial del nostre capital 

humà. Però també cal afrontar l’inajornable necessitat de millorar la 

comunicació interna entre els col·lectius i les nostres pròpies 

estructures acadèmiques i administratives. 
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XIV.- CULTURA. EL PAPER DEL PARC DE LES HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
COM A NEXE ENTRE CULTURA I RECERCA 

La cultura és un dels pilars de la nostra societat i el conjunt de sabers 

que la caracteritza és el que permet, precisament, que les persones 

intercanviïn coneixements artístics, científics, històrics i literaris. Amb una 

clara reivindicació de la intel·lectualitat i la bellesa vetllarem per 

promoure diferents manifestacions culturals i artístiques, tant 

clàssiques com avantguardistes, en qualsevol de les seves expressions: 

teatre, dansa, música, cinema, lírica, òpera, pintura, així com per impulsar 

els cicles ja implementats i reforçar la nostra col·laboració en diferents 

jornades, col·loquis i congressos vinculats amb aquestes activitats. Per 

aconseguir-lo es necessari, en tot moment, interrelacionar les 

actuacions institucionals amb les culturals. D’igual forma, 

aprofundirem en la línia de potenciar el patrocini de les nostres 

activitats culturals en general i artístiques en particular.  

Mantindrem i impulsarem, amb un major aprofitament de les zones 

enjardinades (en especial de l’Edifici Històric), els Vespres, amb concerts i 

terrassa a la fresca. També potenciarem, aprofitant la nostra excel·lent 

ubicació dins de la ciutat de Barcelona, de gran atractiu turístic i cultural, 

l’oferta actual de la Summer School.  

Consolidarem els nostres lligams amb les Exposicions permanents i els 

Museus i, en especial, farem les accions necessàries per activar la 

posada en funcionament del Museu “físic” de la Universitat de 

Barcelona, el qual ha de convertir-se, amb el temps, en un referent 

del circuit cultural de la ciutat i ens ha de permetre, per extensió, 

reforçar la nostra visibilitat internacional, així com la nostra 

connexió amb la societat i, molt especialment, amb els més petits, 

ja que haurà de convertir-se en visita obligada dels centres 

d’educació primària i secundària que formen part del mapa escolar 

del país.  

Tot això ho farem invertint en cultura, però tocant de peus a terra, 

es a dir, ponderant, prèvia memòria econòmica, els hipotètics 

resultats de la seva explotació. La UB mantindrà una relació de 

col·laboració amb totes aquelles iniciatives culturals que es posin en 

marxa a nivell local, nacional i internacional i que vinguin 

orientades, amb absolut respecte dels nostres valors, a la promoció 

del patrimoni artístic i cultural. 
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Quan es parla de cultura és absolutament imprescindible posar de manifest 

la importància que correspon i ha de correspondre al Parc de les 

Humanitats i Ciències Socials, ubicat als espais @22. Importància a la 

qual cal afegir tant el seu potencial com a espai transversal per a la recerca 

i la transferència de coneixement – amb el que s’ha de comptar per donar 

suport a les polítiques ja explicitades al punt III d’aquest programa quant a 

les Arts, les Humanitats i les Ciències Socials – com l’evident paper que li 

correspon quant a acostar els resultats d’aquesta recerca a la ciutadania a 

través de la valorització del seu impacte social i de la difusió cultural. 

Aquest Parc, nascut com a projecte l’any 2009 amb la voluntat de completar 

el nostre model científico-humanístic i potenciar les ciències socials, les 

humanitats i les arts, ha de tenir especial incidència, per exemple, des del 

punt de vista de la configuració del règim especial que entenem ha de 

correspondre a la nostra Facultat de Belles Arts i a la seva relació amb 

altres centres del nostre entorn dedicat a la formació en arts escèniques, 

musicals, i un llarg etcètera. També ens ha de permetre establir diferents 

sinergies culturals i formatives amb el districte del 22@ i el Poble Nou (“fer 

barri” i “obrir la ciència a les iniciatives ciutadanes”), a més de reactivar 

amb nous usos uns espais històrics de la ciutat com Can Jaumandreu i Can 

Ricart. Com a organisme descentralitzat ben articulat amb els centres 

acadèmics i les unitats del Grup UB, el Parc ha de ser un aglutinador 

d’iniciatives, un paraigua per a la recerca i la innovació a les ciències socials 

i humanitats, un motor de creació d’hàbits interdisciplinaris, i un espai actiu 

en les activitats de suport a la docència, recerca i innovació. Cal dissenyar, 

en conseqüència, un pla estratègic sostenible on el Parc, com a 

oportunitat en permanent construcció, sigui un referent com a 

centre d’espais i serveis de recerca i transferència, estigui vinculat 

amb les tecnologies audiovisuals, la comunicació i la formació de 

lideratge i que tingui una clara vocació formativa transversal i de 

difusió cultural. 

Aquest projecte s’està aplicant per fases: una primera relacionada amb Can 

Jaumandreu i una segona amb Can Ricart. La voluntat d’aquesta 

candidatura, compromesa amb el Parc de les Humanitats i les 

Ciències Socials, és aprofitar tot els seu potencial. Per fer-ho, però, 

cal tenir present que el finançament del Parc no pot impactar de 

manera negativa en el dèficit de la Universitat de Barcelona, la qual 

cosa implica, d’una banda, que ha de basar-se en actuacions 

sostenibles que generin nous ingressos, i, d’altra, que cal analitzar, 

amb cura, des de la perspectiva de la seva sostenibilitat econòmica, 

el calendari de la seva implementació, les inversions que són 

necessàries, el replantejament de les negociacions amb 

l’Ajuntament de Barcelona i, si escau, la ponderació de la 

participació privada, via cofinançament, de certes iniciatives com 
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ara, per exemple, la construcció i posada en marxa d’un plató 

(reclamat, des de fa temps, per diferents centres). En aquesta línia 

de treball cal tenir ben present, a més, el gran potencial dels 

programes i unitats funcionant al Parc, com poden ser la Càtedra 

Josep Termes o el Campus de les Amèriques.  
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EQUIP DE LA CANDIDATURA AL RECTORAT 
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Facultat de Dret 

 

Secretari General 

Prof. Dr. Andreu Olesti 

Catedràtic d’universitat 

Facultat de Dret 

 

Vicerectorat de Política Acadèmica  

Prof. Dra. Maria Rosa Buxarrais 

Catedràtica d’universitat 

Facultat d'Educació 

Vicerectorat de Política Docent i 

Política Lingüística  

Prof. Dr. Roger Gilabert 

Professor Agregat 

Facultat de Filologia 

 

Vicerectorat de Recerca 

Prof. Dr. Pablo Engel 

Professor titular d'universitat 

Facultat de Medicina i Ciències de la 

Salut- Campus Clínic 

Vicerectorat de Transferència i 

Innovació 

Prof. Dr. Bru Cormand 

Professor titular d'universitat. Catedràtic 

acreditat 

Facultat de Biologia 

Vicerectorat de Política 

Internacional 

Prof. Dra. Anna Maria Gil 

Professora titular d'universitat. 

Catedràtica acreditada 
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Vicerectorat d'Estudiants 

Prof. Dra. Marta Bueno Salinas  

Professora titular d'universitat 

Facultat de Dret 

 

Vicerectorat d'Igualtat i Solidaritat 

Prof. Dra. Trinidad Donoso 

Professora titular d'universitat 

Facultat d'Educació 

 

Vicerectorat Grup UB  

Prof. Dra. Paloma Fernández 

Professora titular d'universitat. Acreditat 

a càtedra 

Facultat d'Economia l Empresa 

 

Vicerectorat de Professorat  

* A designar pel rector, prèvia consulta 

amb les deganes i degans, la Junta PDI i 

el Comitè d’Empresa 

 

 

Vicerectorat d'Administració i 

Serveis i Organització  

* A designar pel rector, prèvia consulta 

amb el o la cap de la Gerència, la Junta 

PAS i el Comitè d’Empresa 

 

Vicerectorat de Política i 

Coordinació Hospitalària 

* A designar pel rector, prèvia consulta 

amb la Junta de la Facultat de Medicina 

i Ciències de la Salut 

 

  

 

Delegat de Política Mediambiental  

Prof. Dr. Javier Martín-Vide 

Catedràtic d’universitat 

Facultat de Geografia i Història 
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Prof. Dr. Josep Maria Gay de Liébana  

Professor titular d'escola universitària 

Facultat d'Economia i Empresa  

 

Delegat de Relacions Institucionals i 

Cultura 

Prof. Dr. Josep Maria Ustrell 

Professor titular d'universitat 

Facultat de Medicina i Ciències de la 

Salut- Campus Bellvitge 

 

Adjunt al Vicerectorat de Recerca 

Prof. Dr. José Luís Rosa 

Professor titular d'universitat 

Facultat de Medicina i Ciències de la 

Salut- Campus Bellvitge 

 

Adjunta a la Secretaria General 

Prof. Dra. Cristina Roy 

Professora titular interina d’escola 

universitària 

Facultat de Dret 

 

Delegada de Sistemes de 

Documentació i Informació 

Sra. Adelaida Ferrer 

Personal d’administració i serveis 

Directora del CRAI 

 

Delegat de Doctorat 

Prof. Dr. Albert Cirera 

Professor Agregat 

Facultat de Física 

 

Adjunta al Delegat del Doctorat 

Prof. Dra. Sònia Estradé 

Professora Lectora 

Facultat de Física 

 

Delegat per Projectes de 

Participació i Socials 

Sr. Albert Gili 

Estudiant 
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PERFIL DEL CANDIDAT A RECTOR 

 

COM ET DEFINEIXES? 

Compromès 

Responsable 

Lleial 

Treballador 

Amant del debat i del consens 

 

UNA IMATGE? 

El mar a la Costa Brava 

Les muntanyes nevades del Pirineu 

La lluminositat i l’esperit artístic de Florència 

L’espectacularitat de la Cinquena Avinguda de New York 

 

UN SÍMBOL? 

L’escut de la Universitat de Barcelona 

La senyera 

El colom de la pau 

 

UNA AFICIÓ 

La pràctica de l’esport en general i, en particular, del futbol, la natació i la 

bicicleta de muntanya 

Gaudir com a espectador del futbol, el tennis, l’automobilisme i el 

motociclisme 

Anar al cinema 

La lectura d’un bon llibre 

Cuinar i gaudir de la bona gastronomia en companyia de la família i els 

amics 

 

UN LLIBRE 

Farenheit 451 (Ray Bradbury)  

La Catedral del Mar (Ildefonso Falcones)  

El Diari d’Anna Frank (Anne Frank)  

La plaça del Diamant (Mercè Rodoreda) 

 

UNA PEL·LICULA 

La llista de Schindler 

Esmorzar amb diamants 

Testimoni de càrrec 

El Padrí II 
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UNA CANÇÓ 

Cheap Thrills (Sia) 

Boig per tu (Sau) 

Viva la Vida (Cold Play) 

My way (Frank Sinatra) 

Mediterráneo (Joan Manuel Serrat) 

 

UNA FRASE QUE M’HA MARCAT LA VIDA? 

“No estic d’acord amb el que dius, però fins i tot amb la vida defensaré el 

teu dret a dir el que penses” (atribuït a Voltaire) 

“La paraula progrés no té cap sentit mentre hi hagi nens infeliços” (Albert 

Einstein) 

“L’educació és el passaport al futur. El demà pertany a aquells que es 

preparen des d’avui” (Malcom X). 

“Un home intel·ligent és aquell que sap ser tant intel·ligent com per 

contractar gent més intel·ligent que ell” (John Fitzgerald Kennedy) 

“És sempre millor morir dempeus que viure agenollat” (Ernesto “Che” 

Guevara) 

 

UNA CIRCUMSTÀNCIA QUE M’HA MARCAT LA VIDA? 

El naixement d’en David Jr, el meu estimat fill 

Els atemptats d’Hipercor a Barcelona, de l’onze de setembre a New York i 

de l’onze de març a Madrid 

El traspàs del meu pare 

La tragèdia de Freginals on es van veure 

involucrats diferents estudiants de la 

Universitat de Barcelona 

La sort de tenir la confiança dels membres 

que formen part d’aquesta candidatura al 

Rectorat de la Universitat de Barcelona 

 

EL MEU DESIG PER A LA UNIVERSITAT 

Defensar i consolidar la Universitat de 

Barcelona com a Universitat Pública, 

catalana, prestigiosa en docència, 

intensiva en recerca, potent quant a la 

transferència i innovació, respectuosa amb 

les tradicions però moderna, amb 

projecció internacional i compromesa ètica 

i socialment. 

 

 


